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Köttlådor av nöt och lammkött går att beställa direkt från gården.
Vår korv finns att köpa på Gideå Livs och ICA Husum.
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ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

LÄGG KLAGOMÅLEN ÅT SIDAN 
OCH TA VARA PÅ VINTERN

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

”Gå ut?! Aldrig, det är alldeles för kallt!”, ”Dagarna 
är så korta, usch vilken årsti d!”, ”Det tar ju en halv-
ti mme att  ens få bilen startklar!”. 

Det är citat som vi alla känner igen och som vi alla 
någon gång sagt. Vilken årsti d det än är fi nns det 
allti d något att  klaga över. Just nu gäller de fl esta 
klagomål kylan eller mörkret som vintern innebär. 

Vad sägs om att  stanna upp en sekund? När vi 
senare går mot vår kommer många av oss klaga 
på att  vi inte fi ck någon ”rikti g vinter”. Vi går just 
nu mot ljusare dagar, vit snö och fi na vintervyer. 
För att  vi någon gång ska lyckas uppskatt a varje 
årsti d måste vi nu i vinter ta oss ut och göra något 

vintrigt. En heldag i slalombacken, en ti mme på 
gården för att  bygga en snölykta eller bara en liten 
promenad i vintermörkret. 

Att  vi nu går mot ljusare ti der innebär längre eft er-
middagar. Det är inte längre mörkt när vi vaknar 
och mörkt när vi kommer hem på eft ermiddagen. 
Det fi nns nu någon extra ti mme i solen varje dag, 
vilken vi alla bör utnytt ja på bästa sätt .

ELIN MALMSTRÖM

Solsken över 
Norrlands skogar
Framtiden är ljus för skogsägare i Norrland. Med projektet 
Helios, som fått namnet efter solens gud i den grekiska 
mytologin, investerar SCA 7,8 miljarder kronor i Östrands 
massabruk. Detta är en av de största industriinvesteringarna 
i Sverige någonsin och när Helios är klart 2018 siktar Östrand 
på att bli den klart lysande stjärnan på massamarknaden.

Det ger en trygg och långsiktig framtid för din skog!

Vill du också vara med och sprida solsken över Norrland, 
kontakta din virkesköpare hos SCA.

www.scaskog.com

Josefi n Bohman, Örnsköldsvik, tel 0660-704 61
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METSÄ BOARD HUSUM

UTBILDNINGAR

Det är inte endast en ny maskin som krävs för att kartong ska produceras i fabriken 
utan även ny kunskap bland de som ska arbeta med kartongproduktionen. 

Under hösten har utbildningslokalerna använts flitigt, teoretiska pass gällande 
bland annat kunskap om kartongsegmentet, kartongmaskinens olika processer 
och de nya systemen har genomförts. Förutom detta så har även praktiska pass 
genomförts inom olika utbildningar.

Laminering på insidan

Produkt Carta Dedica, Firm

NYA PROJEKTET HELGA

Ett glädjande besked fick Husums fabrik i novem-
ber 2015. Företaget satsar ytterligare 360 miljoner 
i en lamineringsmaskin och den kommer att ha en 
kapacitet på cirka 100 000 ton/år. I början av 2017 
kommer den att tas i drift.

VARFÖR BEHÖVS MASKINEN

En stor mängd mat och matförpackningar kräver 
barriäregenskaper mot exempelvis fukt samt fett. 
Med laminering av kartong kan vi uppnå dessa egen-
skaper.

Maskinen kommer att placeras i den del av fabriken 
som tidigare arkade papper, det vill säga Färdig-
ställningen. Projektet påbörjas under kvartal 1. 

Tidigare i höst gjordes studiebesök till kartongbruken Äänekoski och Kyro i Finland 
för att ta del av kartongproduktion, vilket hade varit mycket givande. 

Även om ovan nämnda utbildningsinsatser är värdefulla och behövliga så behövs 
det hjälp av de med erfarenhet inom kartongproduktion. Under cirka fyra månader 
kommer tio personer från tre bruk i  Finland att vara anställd vid Husums fabrik för 
att stötta och utbilda operatörerna här i Husum. 

Det är med tillförsikt Husums fabrik ser på framtiden. Några ord från medarbetare  
i fabriken…

”Vi pratar om nystart här, nu blickar vi framåt”.

D
et har varit en mycket intensiv period i fabriken och det har även 
märkts av ute på samhället. Som mest hade Metsä Board Husum  
cirka 1 600 externa personer som arbetade i fabriken. På det stora 

hela har det, utifrån fabrikens perspektiv, gått bra med allt arbete och  
trafik- och parkeringssituationen. 

Nu har det lugnat ned sig lite grann men det kommer även under 2016 att 
vara en ökad mängd externa personer i fabriken. Detta med anledning av att 
projekt Viking går in i sitt slutskede. Förutom det så sker arbeten med både 
pappersmaskin 6 och arkmaskinerna. Där pågår nedmontering av dem för 
vidare transport till nya ägare. Samtidigt tar ett nytt projekt vid som  
kommer att pågå under 2016, läs mer om det nedan. 
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D et är Örnsköldsviks Kommun som 

är ansvarig för våra skoterleder 

och vi i Nolaskogs Skoterklubb 

sköter underhållet och driften av dessa 

åt kommunen. Allt sköts på ideell 

basis av cirka 60 eldsjälar som gör det 

möjligt för alla andra att få åka skoter 

på fina leder. Även ett antal stugor, 

grillkåtor och vindskydd runt om i 

kommunen hålls i drift och underhålls 

av Skoterklubben.

Det finns idag drygt 7000 registrera-

de snöskotrar i Örnsköldsvik, så under 

vintersäsongen är det ett enormt jobb 

att hålla lederna farbara för alla sko-

teråkare. Men även under resterande 

delar av året är det många ideella 

timmar som läggs ned med allt som 

ska rensas och gallras efter lederna 

och med broar som måste repareras 

och byggas. Det är även många markä-

gare som det är viktigt att hålla goda 

kontakter med.

Här i Grundsunda och Husum är 

det Sektion 3 i klubben som bedriver 

verksamheten. Förutom ledunderhåll 

så sköts även driften av Lillsjöstugan, 

Grillkåtan vid Avafjället och Vindskyd-

den vid Bumyrsjön och Skillingsjön. 

Fina utflyktsmål för oss i Grundsun-

dabygden är lättillgängliga Lillsjöstu-

gan som ligger vackert belägen på 

berget ovanför Lillsjön (vid Dombäcks-

markssjön)

Det är cirka 20 minuters skoterkör-

ning i lugnt tempo från Husum upp via 

Husbyn. Leden är givetvis skyltad så 

väl från Husum som från både norr och 

söderbygden samt från Öviksleden vid 

flygfältet. 

Lillsjöstugan blev renoverad för 

några somrar sedan, där en ideell kraft 

från Husum gjorde ett enormt arbete 

med den upprustningen. Skoterklub-

ben vill skicka en stor eloge till den 

familjen med allt arbete som de lagt 

ner där.  

NOLASKOGS SKOTERKLUBB 

KAN STOLT TITULERA SIG  
SOM EUROPAS STÖRSTA  
SKOTERKLUBB!
Nolaskogs Skoterklubb bildades redan 1973 och är Europas största 
skoterklubb, medlemsantalet är idag uppe i hela 2500medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 sektioner som uppdelas geografiskt i kom-
munen och sköter här om ungefär 150mil skoterleder. 
TEXT: ANDREAS EDLUND   FOTO: ANDREAS EDLUND & HENRIC NYLUND

 

Lillsjöstugan.



8 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2016 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2016 9

I många år var GFG´s hemsida öppen 

för ett antal skribenter som då kunde 

lägga upp sina texter direkt på hem-

sidan. Den gamla hemsidan har nu 

bytts ut mot en nyare (gfghusum.se) 

som har en lite annan struktur. I och 

med den nya strukturen kan nu, istäl-

let för ett begränsat antal skribenter, 

alla som vill skriva. Detta sker genom 

att alla kan skicka in sina texter till 

GFG´s mail (info@gfg.se), som hjälper 

till att lägga in dem på sidan. Orsaken 

till detta är att GFG har ansvar för vad 

som publiceras på hemsidan. Vill man 

som skribent att texten ska kunna 

kommenteras är det fullt möjligt. 

Skribenten behöver då bara meddela, 

så ordnar hemsidesansvariga att kom-

mentarsfältet för texten blir öppnat. 

Hemsidan ska vara ett kommunika-

tionssätt för oss alla här på orten och 

därför vill vi som är ansvariga för sidan 

att ni skickar in era texter till oss så vi 

kan hålla sidan levande. 

Det fi nns även en kalender på hem-

sidan, som vi gärna vill att ni hjälper 

till med att fylla med information om 

allt som händer i Husum med omnejd. 

Det kan till exempel vara allt från 

styrelsemöten till träffar och andra 

aktiviteter. Kalenderns funktion är att 

vi ska veta vad som händer på orten 

och att så många som möjligt får ta del 

av det. Samt att man då kan undvika 

dubbelbokningar, som exempelvis 

årsmöten mm. 

På vår hemsida hittar ni bland annat 

Lennart Teglunds alla texter, under 

fl iken Grundsunda profi ler. Här ligger 

även de av Lennarts texter som var 

publicerade på den gamla sidan. Dessa 

texter är öppna för kommentarer. Ni fi n-

ner även vårt lunchutbud på våra lokala 

restauranger, vilka uppdateras fredag 

eftermiddag eller måndag förmiddag. 

Ni kan även hitta vår egen Grund-

sunda Tidning på hemsidan som en 

pdf. Det senaste numret ligger alltid 

synlig och resterande fi nns i arkivet. Vi 

ser gärna att fl er hjälper oss att bygga 

denna tidning med tips eller färdiga 

reportage. Ifall ni är intresserade av 

detta, kontakta gärna GFG genom mail 

eller muntlig kontakt. 

GFG hittar ni även på facebook, 

under namnet : Husum - Grund-

sunda.•

fl iken Grundsunda profi ler. Här ligger 

även de av Lennarts texter som var 

publicerade på den gamla sidan. Dessa 

texter är öppna för kommentarer. Ni fi n-

ner även vårt lunchutbud på våra lokala 

restauranger, vilka uppdateras fredag 

Grundsunda framtidsgrupp har 
funnits sedan 1995 och har un-
der dessa 21 år haft många olika 
projekt. Vi arbetar ständigt för 
att förbättra och lyfta vår bygd. 
I nuläget fi nns vi på tre olika so-
ciala plattformar, GFG’s hemsida, 
Grundsunda Tidning samt GFG’s 
Facebooksida. 
TEXT OCH BILD: VERONICA EGNOR 

OCH ELIN MALMSTRÖM

GFG JOBBAR FÖR 
ATT LYFTA BYGDEN

Här vid stugan anordnar klubben lö-

pande skoterträffar under vintern med 

bland annat grillning av hamburgare, 

på Fettisdag den 9/2 är det en träff på 

kvällen med försäljning av semlor.

Grillkåtan vid Avafjället är ett an-

nat fi nt utfl yktsmål med en vacker 

milsvidd utsikt såväl emot Husum som 

emot kusten vid Ava, Rundvik och 

Nordmaling.

Här i området är det fantastiskt fi nt 

skoterområde med vacker natur och 

terräng.

Här ligger även sjön Tällvattnet där 

klubben brukar anordna en skoterträff 

med fi sketävling.

Skoterlederna är här enormt fi na och 

väl uppmärkta då en annan eldsjäl från 

bygden de senaste åren lagt åtskilliga 

ideella timmar på upprustningen av 

ledsystemet just i det här området.

Till Avafjället är det cirka 3 mils 

körning från Husum endera kör man 

via Godmersta vidare uppöver förbi 

Saluböle eller leden via Lakamark upp 

till Bumyrsjön och sen vidare med 

den för säsongen nydragna ledsträck-

ningen emot Skademark - Nyland upp 

till Avafjället.

Klubben anordnar årligen ett skoter-

lotteri där första pris är en helt ny skoter 

vid årets lotteri hamnade den nya sko-

tern hos en lycklig vinnare i Husum.

Förarbevisutbildningar för skoter-

kortet är också något som vi i sektio-

nen hjälper till med.  Roligt i sam-

manhanget är vi haft ett stort antal 

tjejer som har gått utbildningarna de 

senaste säsongerna. 

Som medlem i klubben så är man 

med och bidrar till möjligheten att 

hålla igång alla lederna samt arbetet 

runt dessa. Man får även förmåner 

och rabatter hos fl ertalet företag med 

bland annat försäkringar, smörjmedel, 

skotertillbehör, färg mm. 

Så är du skoterägare och ännu inte 

medlem så är ni välkomna till klub-

ben.

För mera information om klubben, 

om hur man blir medlem samt för att 

se vad som händer och är på gång 

så besök gärna vår hemsida www.

nolaskogsskoterklubb.se eller följ 

vår facebooksida ”Sektion 3 Husum, 

Nolaskogs Skoterklubb”. 

Där hittar man även kontaktuppgif-

ter till styrelsen om ni har funderingar 

angående leder, stugor eller om man 

vill hjälpa till med klubbens arbete 

med ledarna även kontakter för intres-

seanmälan till skoterförarbevisutbild-

ningar går att fi nna här.                                                  

Nu inväntar vi bara mera snö så vi 

får komma igång med skoteråkningen, 

vidare så hoppas jag att vi ses efter 

lederna och vid stugorna i vinter.•

Grillkåta Avafjället.

Grillkåta Avafjället.



GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2016 1110 11

 SOFI'S PYSSEL

KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: 

PYSSEL OCH ÅTERBRUK!

 SOFI'

DU BEHÖVER:
Glasburk med lock (Syltburk)

Färg, jag rekommenderar sprayfärg, 
men går bra med vanlig hobbyfärg

Pensel
Skalpell, hobbykniv

Sax
Papper

Batteri ljusslinga
Limpistol eller valfritt lim

Maskeringstejp
Band (valfritt om man vill göra rosett)

Träkula om så önskas

SOFI NORDIN
Ålder: 27

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 9 år, 

min underbara sambo Peder och våra två 
busiga katter, Tussi och Skrollan

Skönlitteratur Faktaböcker
Skogspromenad Joggingtur
Hemmamiddag Restaurang
Dokusåpor TV-serier
Vatten Läsk
Avskalat Ombonat
Sportbil Familjebil
Instagram Snapchat
Sommar Vinter

NYHET!I VARJE NUMMERKOMMER SOFIMED NYA PYSSEL!

KÄRLEKS-
BURKEN 
Nu när alla hjärtansdag står runt hör-
net så tycker jag det passar alldeles 
utmärkt med ett kärlekspyssel! Att 
ge bort denna fi na lilla kärleksburk till 
någon, får vem som helst att känna 
sig älskad! Gör gärna en till dig själv 
också ! Lovar att den kommer att 
lysa av kärlek, och det är fi nt att ge 
bort en present till någon man tycker 
om, speciellt när man har lagt ner tid 
och omtanke i det. Jag använder en 
batteriljusslinga i, men varför inte ha 
godis i, eller varför inte göra det till 
en ljuslykta! Det är bara fantasin som 
som sätter gränser! Lycka till! 

TEXT & FOTO: SOFI NORDIN    

Rengör glasburken för att få bort eti-
ketten, ett tips är att använda matolja så 
lossnar både lim och etikett lättare. Tejpa 
sedan med maskeringstejp på glasburken 
där man vill ha sitt hjärta. Vill man inte 
rita ett hjärta direkt på maskeringsrejpen 
så kan man rita en mall på ett vitt papper 
först och sedan ritar man hjärtat efter 
mallen. Skär sedan ut ditt hjärta med en 
hobbykniv eller en annan vass kniv! Barn 
ska ta hjälp av en vuxen!!! 
Dra sedan bort maskeringstejpen så att 
det bara är hjärtat kvar.

 Spraya eller måla glasburken i valfri 
färg! Den rosa sprayade jag och den röda 
målade jag med akrylfärg, hobbyfärg. 
Låt torka ordentligt och sedan dra bort 
maskeringstejps hjärtat. 
Limma fast träkulan på toppen av locket, 
sedan målar du den med. 

 Färdig! Dekorera din kärleksburk med 
band om så önskas, kanske en rosett, 
lägg i en ljusslinga/ ljus eller godis! Du 
gör precis som du vill! Jag la i en bit 
bakplåtspapper i burken och sedan ljuss-
lingan, då blir det en frostad e� ekt! Jag 
vill önska er alla en riktig mysig alla hjär-
tans dag! Ta hand om varandra! Kram! 
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Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

D et är ett självklart sätt att 

kombinera musik, glädje 

och gemenskap, säger 

Robin Hörnkvist som är körledare för 

United Joy i Husum.

Kören United Joy är en relativt 

nystartad kör som startades av Robin 

Hörnkvist och Annika Sjöström under 

Oktober 2015.

– Jag och Annika är båda två stora 

älskare av att starta nya projekt, säger 

Robin och får medhåll av Annika.

Under ett möte nämnde Hörnkvist 

sitt intresse för gospel, och drömmen 

om att få ha en egen gospelkör. ”Var-

för inte?”, var Sjöströms svar.

Idag består kören av närmare 30 

stycken glada sångare i olika åldrar. De 

tränar 1 gång i veckan och pratar redan 

om visioner på de stora scenerna.

– Man måste tänka stort! Det är på 

tiden att Husum blir känt för något 

annat än fabriken, säger Robin och 

skrattar.

 Under juletid framträdde United 

Joy vid Grundsunda kyrkas årliga 

Julnattskonsert.

– Succé, brister Sjöström ut och får 

medhåll av de andra i kören. Härlig 

energi, bra låtar och en taggad publik. 

En perfekt start.

Varje repetition är ungefär 2 timmar 

med tid för lite fi ka. Det är fullt fokus 

på låtar, stämmor och den noggranna 

sammanhållningen i kören.

– En enad kör är en bra kör, menar 

Hörnkvist. Det gäller att kören sjunger 

tillsammans, inte enskilt. Gospel 

bygger på mycket energi och glädje, 

därför är det viktigt att alla i kören 

känner delaktighet med varandra. An-

nars låter det rörigt och tråkigt.

Alla körövningar är fyllda med 

skratt och en hel del svett. Samtliga 

i kören dansar, klappar med till det 

sköna svänget i låtarna och sjunger 

tills taket lyfter. 

– Man är alltid varm och sprallig i 

kroppen efter en övning, säger en från 

kören. Det krävs inte många minuter 

för att lokalen ska bli varm och vi 

måste öppna ett fönster.

Körmedlemmarna är inte bara olika 

i åldrarna, utan även i erfarenheter. 

En del har sjungit i olika körer förut, 

medan andra är helt nya i både kör- 

och gospelsammanhang. 

– Jag tyckte det kunde vara något 

kul att pröva, och jag har inte ångrat 

mig, säger en i kören med ett glatt 

leende. Körövningarna är ett perfekt 

avslut på en vecka, och en givande 

kick för en ny.

– Trots att kunskaperna skiljer 

sig börjar vi lätt och stiger succesivt 

uppåt, säger Hörnkvist. Jämför man 

sången idag med hur det lät i Oktober 

kan man se stora skillnader. Nu är Uni-

ted Joy tajtare i sången, skickligare på 

att lära in sig stämmorna och ständigt 

energirika. Nu är vi en gospelkör.•

För en del kan söndagen vara en lugn dag. Men på söndagskvällarna 
i IOGT-NTO-gården i Husum är det allt annat än lugnt. Där träff as 
ett 20-tal personer varje vecka för att sjunga gospel i United Joy.
TEXT: ÅSA RINGLÖV   FOTO: JESSICA ARNLUND

–

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 

HÄRLIGA SOFFLIV!
Har du inte hittat din favoritsoffa än? 
Hos oss finns många valmöjligheter!

Välkommen in

Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik
Tel 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se

Företaget som producerar exklusiva och 
effektfulla brodyrer och säljer kläder 
som gör dig och företaget unikt
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GOSPEL MED 
UNITED JOY
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VINNARE NR 3/2015
Rasmus Sjöström Husum, 
Oliver Forsman Arnäsvall, 
Nova Ahlqvist Örnsköldsvik

FACIT

FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning 1 2016

SUDOKU Fyll i si� rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla si� ror 
fi nns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda beståen-
de av 3x3 rutor. Varje si� ra får endast fi nnas med en gång 
per rad och låda. Rätt lösning på sid  18.

 SMÅTT & GOTT

MORMORS 
RISGRYNSPLÄTTAR

500 g  kall risgrynsgröt
2  ägg
0,5-1 dl  vetemjöl
1 tsk  bakpulver
smör till stekning

1) Blanda gröt, ägg, mjöl, 
bakpulver.
2) Värm en stekpanna med 
smör i och klicka ut grötbland-
ningen i lagom stora plättar . 
Stek dem på varsin sida tills de 
blir härligt gyllenbruna. Servera 
med tillbehör.

Förslag på tillbehör:
 Hallonsylt och vispad grädde
 Färska eller frysta blåbär med    
   Mascarpone ost
 Färska bär eller frukter
 Vispa 1,5dl crème fraiche med 
elvisp, fast och styv. Rör ner 1,5 
dl grekisk/turkisk yoghurt och 
vända ner lingon, lite slarvigt så 
att det blir vackert melerat. Går 
att söta med fl orsocker.

RECEPT

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast den 
1 mars!  Märk kuvertet Barntävling och adressera till Ågrenshuset Produktion, 
Grundsunda Tidning, Att. Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen 
är för barn under 15 år. De tre först öppnade och rätta svaren vinner en keps.



PRIC
TILL
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Dra streck mellan si� rorna i nummerordning. 
Vad blir det?

FACIT
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Grundsunda Tidning 1 2016
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www.volkswagen.sewww.volkswagen.se

Beställ din Passat Alltrack redan nu. Då blir du en av de första i Sverige 
som får njuta av nya Passat Alltrack med högre markfrigång, offroad-
egenskaper och 4MOTION fyrhjulsdrift och DSG-växellåda som standard. 
Det finns tre kraftfulla och effektiva motoralternativ att välja bland. 
Välkommen in!

Passat Alltrack.
Pris från 333 700 kr.
Förmånsvärde från 1 929 kr*.

 Bli först med nya
 Passat Alltrack.

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1-6,9 l/100 km. CO2-utsläpp 135-157 g/km. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till skv.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Idbyn • 891 96 Arnäsvall • Tel 0660-842 52 • info@autotekab.se • www.autotekab.se • Öppet vardagar  7–16

Din kompletta bilverkstad
Se över din kylanläggning

Vi utför alla typer av AC jobb
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U lf Anders Hilmer Andersson växte upp på 

Sandsvägen 10, på övervåningen, tillsam-

mans med mamma Ruth och pappa Anders, 

i ett hus som ägdes av mormor Lina och morfar 

Per Hilmer Westling, morfar arbetade sen 1906 

som befälhavare på AB Robertsfors bogserbåtar. 

1948 gick ett flyttlass till Stockholm, Ulfs pappa 

Anders hade fått jobb på kriminaltekniska i 

huvudstaden, men somrarna de tillbringade 

familjen på Dombäcksön. 

Musiken kom in i Ulfs liv, det gick fort, 1963, 

23 år gammal, i Eje Thelins Quintet, med Eje på 

trombon, Ulf på tenorsax, belgaren Joel Vandroo-

genbrocck på piano, polacken Roman Dylag på 

bas och Rune Carlsson trummor. Quintetten fick 

utmärkelsen Gyllene skivan, ”So Far” blev det 

året bästa skivan. Ejes kusin Jan Sporre och jag, 

åkte upp till Umeå och tillsammans med min då 

”fästmö” Yvonne, gick vi till Restaurang Kaskad 

och lyssnade på bandet, en fin upplevelse att 

lyssna till två berömda barndomskamrater. Ulf 

berättade långt senare för mej att dom fått ett 

längre engagemang i Köpenhamn, därefter skulle 

dom spela en längre tid i, Madrid. Gänget kände 

sej förmögna efter Köpenhamnspelningarna, då 

sa Eje, som alltid ville vara elegant, ”Vi ska sy 

upp smoking till oss alla”, och så blev det. Efter 

Madrid blev det Nice som förband åt till Miles 

Davis. Efter Nice skulle Miles till festivalen i 

Antibes, men han ville hem till USA, han sa till 

arrangörerna, ”Ta det här bandet istället, duktiga 

musiker” så blev det. 

Det går inte att med några rader återge vad Ulf 

varit med om, Notknäckarna, med Mats Olsson, 

I morron är det lördag, med Östen Warnerbring, 

turnerat med ABBAs musik i över 20 år i Europa, 

Australien, USA. I mars 2016 blir det en månad 

i Tyskland. Ulf har också haft egna grupper och 

som ledare för en grupp som kompat Monica Zet-

terlund. Nu har Ulf fått priset Studioräven på 50 

000 kr som delas ut på Nalen 14 februari. 

Reinhold Svensson behöver ingen närmare 

presentation efter alla år med Putte Wickman, 

framgången i Paris, 1949 med Putte, Arne Dom-

nerius, Alice Babs, Simon Brem med fl. Ulf spe-

lade en gång med Reinhold på Nalen. En annan 

sak att notera är att i huset på Sandsvägen 10, 

där Ulf växte upp, hyrde Reinholds föräldrar, Al-

fred och Edla, ett rum, ”salen”, till 1925, så Rein-

hold tillbringade sina första sex år i huset där Ulf 

senare växte upp. Per Hilmer och Lina huserade 

i övriga delen av nedre våningen, Per Hilmer var 

hemma bara på vintern, barnen Gösta, Sven-Ola 

Westlings far, Ragnhild, Ann-Marie Malmströms 

mamma och Ruth, Ulfs mamma. Alfred S var en 

gambler, lyckan stod på hans sida och en tips-

vinst ramlade in, 5000 kr, det sägs än i dag att 

Alfred briljerade med pengarna i plånboken. Nu 

1924, med vinstpengarna, började Alfred bygga 

sitt hus på Bruksvägen 62, det skulle vara en fin 

stenfot, Tomas Kassman bor i huset nu, det är 

värt att studera stenfoten.

Jag var ofta och hälsade på hos Alfred, Edla 

och Reinholds lillebror, Kjell, dom fick så många 

fina jazzskivor från Reinhold, Edla framhöll alltid 

att han hade musiken efter henne, men det var 

fel, Alfred var den musikaliska i familjen han 

spelade bl.a. cittra. 

Nu till Eje Thelin, som Ulf spelat med i många 

år, Eje dog i cancer, 18 maj 1990, endast 51 år 

gammal, i många år tillbringade Eje ett antal 

sommarveckor hos morbror John Edlund på 

Dombäcksövägen 10 Johns fru, Ejes mamma och 

Fabian Sporre, Jans pappa, var syskon. Jag har 

några vinylplattor som jag fått av Eje, med hans 

favoriter, Jay-Jay Johnsson och Kai Winding.1967 

flyttade Eje till Graz i Österrike och blev lärare 

i trombon. 1969 hedrades Eje med en förstapla-

cering som kommande stjärna i amerikanska 

tidskriften Down Beats omröstning. 1972 flyttade 

han tillbaka till Sverige, 1975 fick Eje åter Gyllene 

skivan med sitt åttamannaband, dom turnerade 

sen i både Europa och USA. Sista gången vi träf-

fade Eje var vid Jazzfestivalen i Umeå, 1987 när 

Eje fick priset Årets Musiker, jag fick en signerad 

skiva, ET Projekt, med namn som Bobo Stensson, 

Anders Jormin, Andre Ferraro med flera.•

Kända musiker  
FRÅN DOMBÄCKSÖN

Tre kända Jazzmusiker som 
har blivit uppskattade ute 
i Europa, med rötter från 

Husum, Dombäcksön. Ulf 
Andersson, Eje Thelin och 

Reinhold Svensson.
TEXT: ROGER HÄGGSTRÖM  

DOMBÄCKSÖBO
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Anna-Maria växte upp i Björna 

och har så länge hon kan min-

nas, alltid tecknat och skapat. 

På gymnasiet valde hon därför att 

studera på det estetiska Konst och 

formprogrammet. Efter gymnasiet ar-

betade hon däremot inte med konsten, 

utan istället inom handikappomsor-

gen. År 2009 träffade hon sin Magnus 

och fl yttade därför till Husum. 

 

KREATIVA DRÖMMAR
Anna-Maria går nu under namnet 

Queen of Art och arbetar i sin studio i 

Husum. Det är med kreativa drömmar 

och hjälp från Magnus som alltid för-

stått och stöttat dessa, som hon tagit 

sig dit hon är idag.

– Jag älskar att göra porträtt, så det 

blir en hel del av varan, säger Anna-

Maria. 

 Förutom porträtt, tecknar hon 

även båda det ena och det andra åt 

olika företag och privatpersoner. Att 

teckna realistiskt och därmed porträtt 

är vad hon alltid brunnit för, men all 

form av skapande, inte bara rita och 

måla, är det som alltid får henne att 

må bra.

– Att få vara kreativ och skapa är 

det bästa jag vet!, berättar Anna-

Maria. 

 

FRAMTIDEN OCH DRÖMMAR
Anna-Maria drömmer om att i fram-

tiden kunna leva på konsten. Hon 

har många planer framöver och ser 

framtiden för Queen of Art som väldigt 

spännande. För andra i närheten 

som vill utforska sina kreativa vingar, 

kommer Anna-Maria erbjuda olika 

målerikurser i vår. 

 För alla andra som drömmer, tipsar 

hon dem att våga satsa. 

– Det bästa tipset jag kan ge är 

våga! Våga ta steget och ge inte upp. 

Om man älskar det man gör så löser 

sig det mesta, säger Anna-Maria.•

QUEEN OF ART – KONSTNÄR 
OCH FRILANSANDE ILLUSTRATÖR

 FÖRETAGSPROFILEN

Anna-Maria 
    Fahlberg

ANNA-MARIA 
FAHLBERG

FÖDD: År 1983 uppväxt i Björna

BOR: Dombäck, Husum

ARBETAR MED: Konstnär och 
frilansande illustratör.

    Fahlberg
Att få vara kreativ och skapa är det bästa Anna-Maria 
Fahlberg vet. För att följa sin dröm i konstens tecken, 
öppnade hon därför en studio i centrala Husum förra året. 
 TEXT: ELIN MALMSTRÖM FOTO: ANNA-MARIA FAHLBERG    
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DATUM TID PLATS AKTIVITET
Tis 9/2 19.00 EFS-kyrkan Cafékväll
Lör 13/2    14.00     EFS Banafjäl      Café med Tore Tavelin
Ons  24/2    14.00    Pingstkyrkan     Dagledigträ�  med Sångarpastorn Ingemar Helmner
Tors 25/2   19.00     Pingstkyrkan     Gudstjänst. Ingemar Helmner, Tillsammanssångarna
Fre  26/2     19.00    Pingstkyrkan     “Minns du sångerna”. Margot o Sture Ögren m fl 
Lör  27/2    19.00    Pingstkyrkan     Gudstänst. Ingemar Helmner, Ögrens m fl 
Sön  28/2     18.00    Pingstkyrkan     Gudstjänst. Ingemar Helmner, Tillsammanssångarna m fl 
Tor 3/3 19.00 IOGT-NTO-gården, Husum Teatern "Frieriet" med Panikteatern från Uppsala. 
   www.panikteatern.se. Servering. Biljetter: Siw 0663-610 81
Lör 5/3     13.00     EFS Banafjäl      Missionsauktion med Roland Adolphson
Tis 8/3 19.00 EFS-kyrkan Cafékväll
Tis 15/3 18.30 EFS-kyrkan HKS årsmöte
Tis 15/3         18.30 Kyrkans Hus Husums Trädgårdsförening Årsmöte
Lör 19/3    14.00     EFS Banafjäl      Café
Lör 9/4      14.00     EFS Banafjäl      Café
Tis 12/4         18.30       Kyrkans Hus Husums Trädgårdsförening: Barrotade perenner, dahlia- 
   och liljelökar.
Ons 13/4   19.00     EFS Banafjäl      EFS planering
Tor 24/3 19.00 EFS-kyrkan ”Getsemanestund” med nattvard
Tis 5/4 19.00 EFS-kyrkan Cafékväll

BYGDEN I SAMVERKAN
BYGDSAM

I HUSUM

Till dig som vill utveckla din bygd,  
som är nyfiken, engagerad i föreningar  
och företagare i Husum/Grundsunda.

ONSDAGEN 10 FEBRUARI  
KL18.00 PÅ KYRKANSHUS

• Hur jobbar vi gemensamt i framtiden för en 
attraktivare bygd, hur skapar vi ett BYGDSAM? 

• Vilka evenemang finns i Husum/Grundsunda?
• GFG berättar om sina tre plattformar 
• Hemsidan – Facebook – Grundsunda tidning
• Leader Höga Kusten, nya möjligheter att  

finansiera Projekt

Projektet Bygd och stad i balans bjuder på fika!

Anmäl er till Åsa Ringlöv 
asa@ringlov.se eller 070-6349700

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

NORDMALING framför ICA
5 februari kl 12-17
17 februari kl 12-17
3 mars kl 12-17

ÖRNSKÖLSDSVIK torget
9 februari kl 10-15
23 februari 10-15
15 mars 10-15

FINSK KORV OCH  
BASTURÖKT SKINKA

Tel. 
076 821 03 86

Ta med  
annonsen  

och få  
en present!
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 FRÅGAN

HUR ÄTER
DU DIN SEMLA?

MÄRTA HÜBENETTE, HUSUM
Den äter jag med hallonsylt och 
mandelmassa, absolut ingen grädde. 
Oftast hela semlan på en gång!

LILLEMOR FAHLÉN , BANAFJÄL
När jag var liten åt jag den med man-
delmassa och grädde i en tallrik med 
varm mjölk, hetvägg kallade vi det. 
Nu äter jag den med mandelmassa, 
grädde och massa fl orsocker. Locket 
äts först och sedan resten tillsam-
mans med ka� e förstås!

MERVEILLE NGOMPE, HUSUM
Den äter jag med mandelmassa och 
grädde och massor av fl orsockerpu-
der. Dricker mjölk till semlan.

DANIEL RINGLÖV, HUSUM
Med mandelmassa och grädde. Först 
tar man bort locket och äter upp 
botten innan man intar det göttaste 
fl orsockriga topplocket!

ELIAS SUNDSTRÖM, 
HUSUM
Först ät ja upp locke´å sen ta ja 
bötten å sen ta ja allt e gööör!

F ettisdagen infaller dagen före ask-

ungen som förr var inledningen på 

de katolska fastetiden som varade 

ända till påskdagen. Fettisdagsbulle 

och fastlagsbulle heter den eftersom 

den åts för första gången under året 

på fettisdagen och därefter endast på 

tisdagar under fastan då man annars 

bara fi ck äta klippfi sk och vatten, 

avsikten var att erinra om Kristus 40 

dagars fasta i öknen. När traditionen 

att fasta upphörde i Sverige blev det 

istället tradition att äta semla varje 

tisdag under fastans sju veckor. På 

senare tid har semmelätandet utökats 

ytterligare och semlor fi nns idag att 

tillgå i bageri varje dag från december 

till påsk. I de äldsta skandinaviska 

bibelöversättningarna möter vi ordet 

semla i Gustav Vasas bibel från år 

1541, där man kan läsa om tackoffer 

bestående av "bakade semlokakor 

blandade med olio". 

Hetvägg skapades på 1700-talet då 

de kokade i varm mjölk och. Det var 

på 1800-talet som den serverades i 

tallrik med varm mjölk och fylld med 

mandelmassa, överstrött med socker 

och kanel.  Att äta semlan direkt i han-

den – och bli insmord i ansiktet med 

grädden – blev populärt först i början 

av 1900-talet. 

Ordet semla kommer av latinets 

similasom betyder vetemjöl och var 

från början endast beteckningen på 

själva den ljusa vetebullen utan fyll-

ning. Från början betydde semla ett 

bröd av fi nt vetebröd. Denna betydelse 

av ordet fi nns kvar i fi nlandssvenskan 

där en semla idag är en vanlig råg- el-

ler vetebulle. Finlandssvenskar kallar 

den svenska semlan genomgående 

för fastlagsbulle. I södra Sverige säger 

man sedan gammalt också fastlagsbul-

le, även om ordet semla gör kraftiga 

insteg idag. En annan vanlig synonym 

är fettisdagsbulle.

I andra länder fyller man semlan 

med bland annat hallon, aprikos, plom-

mon- eller havtornssylt, vaniljkräm 

istället för mandelmassa. 

3 hg äkta smör/rapsolja
1 liter ljummen mjölk
3 pkt jäst
2 tsk salt
3 dl socker
2 st ägg
1 tsk hjortronsalt
1 tsk bakpulver
Ca 1 påse mjöl (brukar hälla i tills 
degen släpper från degbunkskanten)

Blanda ihop alla ingredienser.
Låt jäsa ca 30 min till dubbel-
storlek.
Baka ut till 50-60 runda bullar.
Låt jäsa LÄNGE minst en timme.
Grädda ca 7 min i 225 grader.
Pensla med ljummen mjölk efter 
gräddning.
Äts med fördel med mandelmassa 
samt vispad grädde.

RECEPT AV: SUSANNE SVENSSON

VARFÖR FÖRKNIPPAR VI 
SEMLAN MED FETTISDAG?
Ofta tänker man inte på bakgrunden till olika traditioner som vi 
har i samhället, men det kan vara rätt intressant att dyka ner i 
historien och få veta lite mera om var och hur semlan kom in i 
våra hem. Varför har denna bulle fl era olika namn som fastlags-
bulle fettisdagsbulle och semla?
TEXT: ANGELA HÅRSHAGEN Luftiga 

saftiga 
semlor
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Kontakta mig
Åsa Ringlöv, Husum med omland
Tel: 070-63 49 700
asa@ringlov.se

BYGD I SAMVERKAN
BYGDSAM, står för bygden i samverkan, det är 
precis det vi nu ska bygga tillsammans i Husum 
med omland. Företag, föreningsliv och kommun 
tillsammans - varken mer eller mindre - utan alla 
tre parter ska jobba tillsammans. För att skapa 
denna lösning behöver vi vara många som tänker 
tillsammans!

DEN 10 FEBRUARI KL 18.00 PÅ KYRKANSHUS

Kom till träffen du som är intresserad, nyfiken och 
engagerad om hur vi ska forma och bygga ett 
BYGDSAM i Husum. Vilka arrangemang finns i dag 
som ordnas av olika grupper, hur kan vi utveckla 
dem tillsammans och hur ska vi marknadsföra 
arrangemangen? 

BLI INSPIRERAD AV GIDEÅ DEN 16 FEBRUARI

Det är lätt att bli hemmablind och få idétorka om 
hur man ska jobba vidare i sin förening. Vill ni se 
hur man jobbar på andra ställen, få inspiration och 
idéer? Den 16 februari är alla hjärtligt välkomna 
till Gideå då Bygd och stad i balans bjuder in till 
inspirationskväll! Bland annat berättar Göran Do-
meij hur Gideåbygdens ekonomiska förening startat 
upp Gideå livs, Gideå macken mm. Arbete som gett 
dem utmärkelsen Årets Lokala Utvecklingsgrupp av 
Hela Sverige Ska Leva.

VÄLKOMMEN!

         
Åsa Ringlöv
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S äkerhet, tillgänglighet och miljö-

omtanke. Detta är några argument 

till varför Miva satsar på fasta 

återvinningscentraler i bland annat 

Husum. 

– Med fasta återvinningscentraler 

kan vi skapa en miljö som liknar den 

på Må återvinningscentral med exem-

pelvis en nivåskillnad mellan fordon 

och plats dit avfallet ska slängas, 

säger Anna Näsholm Gidlund som är 

projektledare på Miva. Vi vill göra det 

mer tillgängligt, bekvämt och säkert 

för våra kunder att lämna sitt avfall 

och för vår personal att arbeta.

Fasta återvinningscentraler gör 

också att större containrar kan använ-

das och fl era avfallsslag kan dessutom 

hämtas direkt vid de fasta återvin-

ningscentralerna utan att transporte-

ras till Må för mellanlagring. Transpor-

terna kommer att minska och därmed 

miljöbelastningen.

LÄMNING AV AVFALL 
I VARDAGSPUSSLET
När de mobila återvinningscentralerna 

ersätts av fasta sådana kommer vissa 

kunder att få längre till en återvin-

ningscentral, men genom att fi nnas 

på serviceorterna ökar ändå tillgäng-

ligheten.

– Planen är att de fasta återvin-

ningscentralerna ska vara öppna en 

dag i veckan, vilket gör att lämningen 

av avfall lättare kan ingå i hushållens 

vardagspussel och inte bli en isolerad 

aktivitet vid ett par tillfällen varje år. 

Miva kommer att erbjuda möjlighet att 

slänga hushållets grovavfall på fem 

olika platser varje vecka, året runt.

BYGGSTART UNDER 2016
Målsättningen har varit att hitta 

kommunal mark centralt på orten 

med närhet till återvinningsstation 

och bebyggelse. Det har inte varit en 

lätt uppgift där Miva haft dialog med 

både Grundsunda framtidsgrupp och 

kommunen. Flera tänkbara platser har 

funnits, men av olika anledningar har 

de visat sig vara olämpliga. Bakom 

ICA-butiken, vid reningsverket och 

på Husbyvägen för att nämna några 

exempel.

MIVA STORSATSAR 
OCH BYGGER FAST 
ÅTERVINNINGSCENTRAL 
I HUSUM
Konceptet med mobila återvinningscentraler på landsbygden ska 
förbättras. Miva gör därför en mångmiljonsatsning för att anlägga 
fasta återvinningscentraler på kommunens serviceorter.

MED FASTA 
ÅTERVINNINGSCENTRALER 
KAN VI SKAPA EN MIJÖ 
SOM LIKNAR DEN PÅ MÅ

,,
Miva planerar nu att söka bygglov 

på Industrivägen i närheten av södra 

infarten till Husum. Området är detalj-

planerat för småindustri och ligger på 

kommunal mark.

– Det är cirka 2,5 kilometer till ICA-

butiken i centrum och 1,5 kilometer 

till närmaste återvinningsstation på 

Vibergsvägen. Dessutom ligger plat-

sen strategiskt även för dem som bor 

utanför Husum i och med närheten till 

E4, säger Anna.

Bygget beräknas komma igång under 

2016 och just nu har en geoundersök-

ning genomförts. Miva kommer bland 

annat att delta under Husumdagen för 

att få tillfälle att berätta mer om pla-

nerna. Löpande information fi nns också 

på Mivas webbplats miva.se/fasta •
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T illsammans hjälptes grannarna åt 

att skotta bort snön från isen när 

det snöade. Detta spreds ganska 

snabbt i Husum att banan var skottad 

och snart så användes den fl itigt av 

skridskosugna barn och ungdomar.

 Detta ledde till att  föreningen 

ubarinkens intresseförening starta-

des 1999  med då  Anders Melin som 

ordförande. Tanken var att man skulle 

sköta skottning och ha olika aktiviteter 

för barn och ungdomar 2002 tog Dick 

Öberg över som ordförande och är 

fortfarande kvar. 

– Vi har ca 150  medlemmar i fören-

ingen som lämnar ett valfritt belopp 

varje år säger ordförande Dick Öberg. 

Jätteroligt att vi har så många som 

vill bidra med en summa. För att en 

förening ska hållas levande och vara 

kvar så behövs det medlemmar och fri-

villiga som vill hjälpa till. Idag  har alla 

vi som sitter i styrelsen vuxna barn så 

det skulle vara kul med lite nya idéer 

och tankar om vad vi kan utveckla och 

göra roligare för alla som är här och 

åker. Alla är välkomna i föreningen! 

Under åren har förbättringar gjorts 

på rinken och bredvid som tex  Nytt 

omklädningsrum, klubblokal, köksdel 

,garage, förråd med toalett. Vi har 

även en ismaskin som verkligen 

underlättar för oss när vi fi xar  till isen 

på banan och har i höst bytt färdigt all 

plast på sargen ,nu ska vi även måla 

om i omklädningsrummet.

Vi har även olika aktiviteter som 

har varit stående under säsongen  och 

det är:

Fettisdagskul  då vi har kul på isen 

och man kan köpa sig en semla och 

fi ka i kiosken.

Cubarinkens Dag  – en väldigt popu-

lär dag då vi har aktiviteter hela dagen 

på och runt banan från kl 10 – tills  vi 

går hem nån gång på natten. En dag 

som det brukar vara ca 90 personer 

här när det är som mest med folk! 

Tanken med en sån dag vara att alla 

ska kunna vara här, gammal som ung, 

köpa fi ka eller kanske en korv för en 

billig peng och umgås. Vi brukar ha 

aktiviteter på isen som små tävlingar 

som passar alla och hockeyturnering.  

Många äldre tar en promenad till oss 

den här dagen och köper lite fi ka och 

lotter. Som avslutning på dagen så har 

vi en curlingtävling som brukar börja 

kl 22. En mycket trevlig dag!

Valborgsmässoafton- då vi tänder 

brasan vid 22 tiden, har kiosken öppen 

och fi rar in våren med ett fyrverkeri. 

En bra kväll då vi brukar ha en 150 

personer här som vill fi ra in våren med 

oss.

På onsdagar så spelas det hockey  kl 

19:00. En kväll för alla som vill spela, 

oavsett ålder. Lagen görs upp och 

fördelas så det blir jämna lag när alla 

har kommit.

– Som vid alla aktiviteter som är ute 

så är man beroende av vädret , men 

den här vintern fi ck vi till isen innan 

jul! Det är många timmar som vi i sty-

relsen  lägger ner här  och belöningen 

vi får är när vi  ser alla som är här 

och åker! Ibland räcker  parkeringen 

inte till för alla bilarna! avslutar  Dick 

Öberg.•

 

CUBARINKENS 
INTRESSEFÖRENING
Cubarinken är en uterink som är belägen på Vibergsvägen i Husum. 
I mitten på 90 talet så var det en nedgången uteplan med få besökare. 
Det tyckte Kenneth Ljung, en av de boende i närområdet var synd,  
så han tog kontakt med några grannar.
TEXT: MARITHA ÖSTMAN    FOTO: DICK ÖBERG

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

www.miva.se/fasta

FAST ÅTERVINNINGSCENTRAL I HUSUM

Vi vill göra det mer tillgängligt, bekvämt och säkert 
för dig att lämna ditt avfall. Därför bygger vi en fast 
återvinningscentral i Husum under hösten 2016.

Miva planerar att söka bygglov på Industrivägen i närheten av 
södra infarten till Husum. Den fasta återvinningscentralen kommer 
att likna den på Må och planeras vara öppen en dag i veckan.  
På så sätt kan lämningen av avfall lättare ingå i ditt vardagspussel.

Fasta återvinningscentraler kommer även att byggas i Bjästa, 
Björna och Bredbyn. De ersätter då dagens mobila återvinnings-
centraler som innebär många tunga transporter och hård miljö-
belastning.

Träffa oss på Husumdagen den 28 maj så kan vi berätta mer! 
Redan nu kan du läsa mer på vår webbplats miva.se/fasta

Nu blir det lättare att 
lämna sitt grovavfall i Husum
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Vi har jakt och skeet- 
ammunition och stort  

sortiment på jakttillbehör 
för jägaren och hunden 

0660-811 74 • Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Återförsäljare i ditt område

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!
Tel: 0663-617 20   •   www.suve.se

Bruksvägen 90 HUSUM      0663-10770      utekompaniet.se      Mån-fre 11-15

FÄRG&TILLBEHÖR  –  ARBETSKLÄDER  –  FRILUFTSBUTIK  –  TVÄTTINLÄMNING

SMÖRGÅSJÄRN 
FÖR ÖPPEN ELD
Recept medföljer.

269kr

TOAST 
Ta en stor franskskiva och bred på smör på bägge sidor. 
Lägg på två skivor ost, en skiva skinka, sen en rejäl 
tomatskiva. Smeta hemlagad senap och pizzakrydda på to-
maten. Ytterligare en skinkskiva och två ostskivor. Avsluta 
med en till franskskiva, smörad på bägge sidor. 

Hetta upp järnet och lägg i "toasten". Kläm åt järnet och 
skär bort eventuellt utstickande bröd runt kanten. Stek tills 
godsaken har fått gyllenbrun färg på bägge sidor. Ät direkt 
och drick önskad dryck till! Ofattbart smaskigt!

 RECEPT FRÅN UTEKOMPANIET

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

INSPIRATIONSKVÄLL 16 FEBRUARI
kl 18-21  ·  Gideå Bygdegård
Gideå – Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2015 – Var med  
och fira dem samt ta del av hur de har gjort och gör!
Information om Leader – nya möjligheter till finansiering
Kvällen startas kl 18 med gemensam måltid
Anmäl till Bygd och Stad i Balans projektledare  
Åsa Ringlöv, asa@ringlov.se, 070-634 97 00
Mer information hittar du på www.ornskoldsvik.se
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1 966 fick jag ett brev från Militär-

myndigheten där det stod att jag 

skulle infinna mig för mönstring 

till militärtjänst. Jag hade hört att det 

var väldigt disciplinerat på I 21 i Sol-

lefteå men däremot hade jag inte hört 

något negativt om KA 5 i Härnösand. 

Jag bestämde mig för att försöka få 

komma till Härnösand. Vid mönstring-

en var det läkarundersökning; doktorn 

grävde och tittade i mina kalsonger 

och vi fick göra olika styrkeprov och 

svara på en massa frågor. Frågorna var 

väldigt enkla t.ex. har du varit inlagd 

på psyket, brukar du pissa i sängen, 

har du svårt för att utföra uppdrag 

som överordnad bestämt, har du gått 

i skola och i så fall hur många år, 

hade du stort A eller C i uppförande i 

skolbetyget, hur mycket är 5 gånger 

9? etc. 

Jag hade lust att svara ja på de 

första tre frågorna men då tänkte jag 

på mina föräldrar som inte skulle ha 

jublat om jag fick frisedel. De ville 

säkert inte skämmas för sin son.

Längre ned i svarsdokumentet 

fanns det utrymme att skriva vad 

man hade för intressen. Där började 

min bluff och ljugkarriär. Jag påstod 

att jag under hela min ungdom hade 

sysslat med båtar. Att intresset för 

havet och fartyg upptog en stor del 

av mitt liv och att jag verkligen skulle 

kunna utföra ett bra arbete inom det 

militära om jag blev placerad vid KA5 

i Härnösand. Jag blev mycket nöjd när 

jag på slutet fick till det som om att jag 

var född att verka inom ett Kustartil-

leriförband.

Efter en tid kom brevet där det stod 

att jag blivit placerad för militärtjänst-

göring vid  Kustartilleriförbandet KA 

5 i Härnösand som malaj. Inryckning i 

juni 1967 med utryckning 13 månader 

senare.

UTBILDNING 
Det började med att vi malajer fick 

hämta ut kläder, stridssele med 

en massa grejer på och ett gevär. 

Sedan skulle vi hämta sängkläder 

och bädda vår egen säng. Jag hade 

aldrig tidigare bäddat en säng och 

jag märkte att jag inte var ensam om 

att sakna den kunskapen. Vi var 12 

stycken väldigt omogna individer på 

luckan. De första nätterna hörde jag 

gråt under två täcken. I stort sett alla 

befälen saknade förmågan att prata 

men däremot kunde de skrika väldigt 

högt vilket gjorde att vissa av oss var 

rädda.

Första månaden bestod av att lära 

sig gå, stå och vända på olika skrikor-

der. Sedan blev det till att marschera 

i takt hela dagarna. Efter att tiden 

gick blev vi trygga med varandra 

och vi blev bästa vänner och gråten 

tystnade under täckena. Jag och mina 

kompisar började se det komiska i allt 

vi gjorde och vi hade också synpunk-

ter på nyttan av vårt arbete. Detta 

sammantaget blev en källa till bus, 

bluff och ljug.

SKJUTÖVNINGAR
Vi fick åka buss till skjutbanan som låg 

många kilometer bort från kasern-

området. Där lärde vi oss och skjuta 

och arbeta i markörgraven. Där hade 

man en lång käpp med rund röd grej 

på med den visade man var skotten 

hade tagit på måltavlan. När det var 

bomskott svängde man staven från 

vänster till höger flera gånger. En 

gång i markörgraven kom ett besked 

att Kapten Lindkvist skulle justera ett 

gevär. Han skulle skjuta fem skott på 

den måltavla jag skötte. Första skottet 

tog mitt i prick men jag viftade med 

käppen att det var ett bomskott. Jag 

fick uppskattade hejarop från de andra 

i markörgraven. Andra skottet också 

mitt i prick emedan jag viftade bom. 

Så fortsatte det även för skotten tre 

och fyra. Då hördes en bil komma i 

högsta hastighet med Lindkvist vid 

ratten. Han var ursinnig. Som straff 

fick jag gå hem till förläggningen. När 

jag gått många kilometrar kom bussen 

med alla soldater och körde sakta 

förbi. Gissa om de var skadeglada.

Efter en månads marscherande blev 

det examen och det kallades Krigs-

mans Erinran. Det kunde liknas med 

ett dop eller giftermål. Regementsche-

fen läste olika ramsor som vi skulle 

upprepa. Nu hade riket fått ytterligare 

en drös väldrillade krigsmän. Vi visste 

redan då vad som väntade oss malajer. 

Sophämtning, disk i köket, gräsklipp-

ning, städning, ja allt som ingen annan 

vill göra.  

Jag blev tilldelad olika arbetsuppgif-

ter såsom gräsklippning, skotta, krat-

ta, sopa och att vara föreståndare för 

sängklädesförrådet och madrassförrå-

det. Ville man sova på arbetstid kunde 

man bygga osynliga sängplatser inne 

i madrasshögen och sova hur mycket 

som helst utan att bli upptäckt.

En eftermiddag kom ett 30 tal man 

för inryckning och skulle ha sängklä-

der. Det var roligt att jäklas med dessa 

nyanlända som var rädda och nervösa. 

De 10 första fick rena lakan men sedan 

påstod jag och min medhjälpare att 

det var slut på alla rena sängkläder. De 

återstående 20 fick begagnade, inte 

rena sängkläder och alla godtog detta 

förutom några som hade vaga invänd-

ningar mot att bädda sin säng med 

smutsiga sängkläder. Sent på kvällen 

hade dock de nyinrycktas befäl fått 

vetskap om detta tilltag. Han kom och 

ryckte upp mig från sängen och han 

var inte glad. Jag fick snällt återvända 

till förrådet och dela ut rena lakan till 

de som drabbats av mitt tilltag. Vid 

det tillfället var jag mycket nära att 

hamna fem dagar i arresten.

VILLE HEM
Egentligen var det så att befälen hade 

för lite arbetsuppgifter för oss malajer 

och därför var det ganska lätt att få 

helgackord. D.v.s. hade man gjort klart 

arbetet man kommit överens om fick 

man fara hem även om det var mitt i 

veckan. Man ansökte om dessa ackord 

genom att skriva en permissionsansö-

kan som befälet godkände genom sin 

namnteckning.

På måndagsförmiddagen gick jag 

runt och sökte arbetsuppgifter och 

precis varje vecka lyckades jag hitta 

alternativ till att göra en ansökan. Inne 

på kontoret där befälet Lindkvist satt 

hade han ett skrivbiträde som var en 

kompis med mig. Han hette Hedin 

och han skötte allt pappersarbete och 

gav Lindkvist väldigt goda råd när jag 

ansökte om permissioner. Hedin hade 

ett riktigt gott öga till mig eftersom 

jag ordnade så att han fick en flickvän 

från Husum som dessutom hade egen 

lägenhet i Härnösand. Hon hette Ing-

Mari Kassman och hon åkte ofta med 

mig från Husum tidigt på måndags-

morgonen eftersom hon studerade i 

Härnösand. Hennes pappa Gösta kom 

en morgon ut till mig som satt i den 

igenimmade folkvagnen. Det var full 

snöstorm och han var orolig för sin 

dotter med all rätt. Han frågade om 

jag hade dubbar på däcken och jag 

svarade ja. Jag intalade mig själv att 

jag egentligen inte ljög för på vänster 

framdäck fanns det minst tre dubbar 

kvar. Jag vet inte om Gösta såg att jag 

hade en halsduk knuten runt gaspeda-

len till livremmen i byxorna. Det var en 

väldigt bra säkerhetsåtgärd när gaspe-

dalen frös fast vilket den ofta gjorde. 

Jag drog då i halsduken när jag ville 

lätta på gasen. En kväll i Härnösand 

tog jag med mig skrivbiträdet Hedin 

vid ett besök hos Ing-Mari. Nästa dag 

ansökte Hedin om nattpermission och 

då förstod jag vad som var på gång. 

Genast blev de ett par och snart såg 

jag honom och Ing-Mari flanera på 

gatorna i Husum.

På tisdagar skrev jag förslag på 

lämpliga arbetsuppgifter för att få en 

kortare vecka genom att ansöka om 

ett helgackord. En gång handlade det 

om att sopa bort all sand från grinden 

upp till markan. Jag förespeglade att 

detta skulle ske genom att handsopa 

gatan och transportera bort sanden 

per skottkärra.  På kvällen när alla 

anställda hade gått hem ordnade jag 4 

-5 kamrater till hjälp. Vi drog fram ett 

flertal brandslangar och började spola. 

Efter några timmar var gatan helt ren. 

Problemet var dock att nedanför re-

gementet i backen låg det ett kvarter 

med privatägda hus med fina tomter. 

Dagvattenledningarna tog inte undan 

och tomterna dränktes av vatten. 

Husägarna ringde till vakten och var 

verkligen arga och det pratades om 

polisanmälan. Innan 23.00 lämnade jag 

in permissionslappen i vakten och for 

hem. På måndag när jag kom tillbaka 

var allt glömt.

En annan gång hade det kommit en 

lastbil med sex kubikmeter sand som 

skulle läggas ut utanför gympasalen. 

Åter igen ett ypperligt tillfälle för en 

kort vecka för mig. Arbetet skulle ske 

med spade och skottkärra. Ansökan 

beviljades och på tisdagskvällen 

började arbetet. Jag övertalade en 

traktorförare att ta en av regemen-

tes traktorer och bära ut grushögen 

medan jag satt och tittade på. Sedan 

kopplade han på olika skopor och blad 

på sin traktor och efter några timmar 

fanns inte grushögen längre och 

gårdsplanen var som ett salsgolv. På 

kvällen lämnade jag in permissions-

sedeln i vakten vid 23-tiden och styrde 

sedan kosan mot Husum.

En gång kom en överraskande 

motgång. Vid uppställningen på mor-

gonen fick jag beskedet att jag blivit 

placerad vid Hemsö fästning, vilket 

var ett bergrum långt under marken 

en bit utanför stan.  Inom en halv-

timma satt jag i en buss för transport 

till Hemsön. Bussen körde oss ända 

ner i bergrummet och det var hemskt. 

I sovsalen såg jag att det rann vatten 

utmed väggarna. Jag tänkte att detta 

ville jag absolut inte vara med om. Vid 

femtiden på eftermiddagen gick det 

en buss tillbaka till regementet och 

jag satte mig i bussen helt obemärkt. 

Jag gick tillbaka till min sängplats 

som ingenting hade hänt och jag sa 

till kamraterna att jag inte trivdes på 

Hemsön. Återigen litade jag på att 

Hedin skulle hjälpa mig. Jag informe-

rade honom om att jag fått kramper 

och ångestattacker i bergrummet och 

...Året då jag bluffade och ljög utan skam i kroppen...
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS
070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 
tel 0663-66 31 80 
www.handelsbanken.se/husum

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag
 Mån-fre 8.30-17.00
 Lunch 12.30-13.30 
 Tel: 0663 - 103 98    

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

KONTAKTA OSS
VILL DU SYNAS HÄR? 

Kontakta leif.dylicki@agrenshuset.se, 0660-29 99 58

• Olle 070-525 48 91
• Rickard 070-211 39 30
• Jonny 070-290 86 90
• Kontor 0663-210 87

Vi utför snöskottning
Vi kör bort ris från träd och buskar
Vi hyr ut personbilssläp med kåpa

jag aldrig ämnade återvända dit. På 

morgonen fi ck jag order om att jag 

genast skulle infi nna mig på expeditio-

nen hos Lindkvist.

 När jag kom in till Lindkvist förkla-

rade jag på ett dramatiskt sätt med 

både tårar och stor inlevelseförmåga 

att jag varit på randen till att bryta 

ihop på Hemsön. Lindkvist hade då re-

dan ändrat min placering till att återgå 

till sängförrådet på Hedins inrådan. 

Skrivbiträdet Hedin berättade för alla 

att han aldrig någonsin tidigare hade 

mött en sådan skådespelartalang som 

jag. Därmed återgick jag till att lista ut 

hur jag skulle kunna hitta något nytt 

förslag på en permissionsansökan. 

Jag ville hem kvickt nu för jag hade 

påbörjat ett frieri i Hörneforstrakten 

som var oerhört lockande och som 

slet och drog i mitt känsloliv som den 

värsta magnet.•

LENNART TEGLUND 

HUSUMS SERVICESTATION!

0663-611 80 
www.husumsservicestation.se

välkommen till

VI ÄR OMBUD FÖR

gör-det-själv-hall 
bilreservdelar

vi hjälper dig med däckbyte 
byggtillbehör

minilivs - jourlivs 
kiosk
bageri

smörgåstårtor
böcker 

tidningar 
tobak

KUPÉVÄRMARE  
1400w, slim 349 kr
BLOCKLJUS  
7x8cm, flera färger 10 kr
BLOCKLJUS  
7x18cm, flera färger 18 kr
SERVETTER 15 kr

 

Vi finns alltid  
nära dig och  
din skog

Ta kontakt med någon av våra  inspektorer om  
du har några  frågor, funderingar eller bara vill  
träffas för ett förutsättningslöst möte.

Jens Stenberg 
Mobil 070-364 42 01
jens.stenberg@norra.se

Nordmaling

Patrik Lundström
Mobil 070-684 70 36
patrik.lundstrom@norra.se

Nordmaling

Jonas Sjödin 
Mobil 070-359 98 00
jonas.sjodin@norra.se

Örnsköldsvik norra

Axel Nilsson 
Mobil 070-665 99 80
axel.nilsson@norra.se

Örnsköldsvik norra

Leif Strandberg
Mobil 070-687 10 17
leif.strandberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Anna Nylander 
Föräldraledig
anna.nylander@norra.se

Produktionsledare

www.norra.se

Emil Andersson 
Mobil 070-305 98 56
emil.andersson@norra.se

Produktionsledare

  



Gör någon glad  
med en blomma
Välkommen in till  Fröken Grön!

Hos oss hittar ni ett brett utbud av växter, snittblommor  
& tillbehör, inredning och presentartiklar!

Vi hjälper dig att hitta rätt växter vid alla tillfällen.

Ansluten till Interflora och Euroflorist.

Vi hjälper dig att hitta rätt växter vid alla tillfällen.

Alla hjärtans dag sön14 feb

Bruksvägen 122, Husum  •  ÖPPETTIDER Måndag-Fredag 10-17.00, Lördag 10-14

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön
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