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MATERIAL & SYNPUNKTER Sanna Krantz, 0660-29 99 13, sanna.krantz@agrenshuset.se
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

ANNONSMATERIAL & FÖRSÄLJNING Leif Dylicki, 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produkti on AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Lars Lindström, Husumgymmet.
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GRUNDSUNDAtidning

NYTT ÅR NYA MÖJLIGHETER
Det brukar vara skönt med extra ledighet denna ti d 
på året då det är som mörkast, men nu är julen, 
nyåret och trett ondagen överstökade. Många har 
träff at sina nära och kära, har äti t och druckit gott , 
precis som det ska vara. Vikti gt att  passa på och ta 
hand om sina relati oner i en ti d som i vanliga fall är 
rätt  så fullspäckad med jobb och måsten. 

För endel kan lite tomhet infi nna sig när allt är över..
mycket ståhej med förberedelser innan julen och 
vips så är det vardag igen! Då kan det vara bra att  
göra vardagen lite roligare. Börja göra någonti ng 
nytt , som du aldrig har testat men gått  omkring 
och tänkt på.Vissa har kanske avgett  ett  nyårs-löft e, 
andra gör det inte. Oavsett  vilket så är det bara DU 
som kan göra skillnad för dig. Det behöver inte vara 
en sådan stor förändring, bara det känns roligt och 
inte för kravfyllt. 

Vissa tycker att  det är jätt e skönt med vardag igen 
och ruti ner som är bra! Apropå ruti ner, usch vad 

tråkigt det låter och är, men det är bra! Det är 
väldigt lätt  att  skjuta upp saker och tänka att  jag gör 
det imorgon. Därför vill jag ge dig ett  ti ps,om du har 
lust, ork och möjlighet: prova att  göra en ruti n av 
det roliga som du har tänkt att  göra, men som inte 
blivit av.Gör ett  besök på biblioteket. Låna boken du 
har tänkt läsa eller sitt  o läs en ti dning där. Om du 
vill träna kanske det kan bli ett  besök på Husums nya 
gym, som har öppnat. Möjligheterna är oändliga i 
vårt liv, det gäller bara att  upptäcka dem. 

God fortsätt ning på det nya året 2017, vill jag önska 
dig!

Vid pennan
PIAMARIA LUNDKVIST
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Olle 070-525 48 91     •     Rickard  070-211 39 30     •     Kontor 0663-210 87

Vi hyr ut personbilssläp med kåpa 
Vi kör bort ris, träd och buskar

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Snöröjning

BUSSVÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-10555 • INFO@MEGALOPPISHUSUM.SE

Nu gör vi det ännu mer fördelaktigt för dig som kund att använda oss för att bli av 
med dina oanvända saker, vi slopar provisionen och tar endast båshyra!

Hyr ett bås för 199:- per vecka, eller boka 4 veckor så betalar du för 3!
Välkomna in till oss på megaloppis husum
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E
n vanlig vinterdag anländer cirka 8500 kubikmeter ved 
till fabriken och ett dygn senare har det omvandlats till 
kartong och torkad massa. 

Vedgård Flis Blekt massa Blekeri

LaboratoriumUnderhålllKartongmaskin 1Rengöring pågår

Kartongrullar

Magasin Last till USA

Fotograf Per Ågren Media Bild och Metsä Group bildarkiv
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kläder, beslöt jag mig för att starta upp 

Husumgymmet. Jag behövde en plats 

att träna på och hörde att även fl er 

Husumbor kände att det behövdes ett 

gym och träningscenter. Från att jag 

fi ck idén, har processen gått fort till dit 

vi är idag - ett öppnat gym. Idén går ut 

på att alla medlemmar kan komma in 

till gymmet på obemannade tider, året 

runt med sitt gymkort. På kvällstid 

och helger är lokalen bemannad, man 

fi nner då mig i receptionen där jag kan 

svara på frågor eller ge allmänna tips 

och råd om träning.

Vad brinner du för när 
det gäller ditt företag?
Jag vet själv hur bra det är för kroppen 

att träna, att se folk komma igång med 

sin träning, är därför tillfredsställelse 

för mig. Jag ser Husumgymmet som 

en möjlighet för alla i bygden, helst 

för dem som tidigare tränat inne i 

stan och haft lång restid till och från 

gymmet. De kan nu istället lägga den 

tiden på andra saker i livet. Självklart 

fi nns det många andra sätt att träna 

kroppen på förutom i gymmet. Jag är 

därför glad att Husums gymnastikför-

ening, Skidklubben, Hockey och allt 

det andra som fi nns kan möta upp 

det behovet. Det fi nns ingen träning 

passar alla människor, men förhopp-

ningsvis fi nns det nu fl er träningsmöj-

ligheter som passar ännu fl er.

Vad vi förstått har du följt din dröm i och 
med startandet av ditt företag. Vilka tips 
kan du ge andra som drömmer liknande 
drömmar?
Sluta drömma och börja kolla vilka 

möjligheter det fi nns att genomföra 

den. Det är först då man kan se om 

drömmen får fortsätta vara just en 

dröm eller om den kan förverkligas 

redan idag. Finns det ett behov som 

du kan fylla med din dröm? Gör en 

enkel undersökning bland folk och 

kolla av intresset. I mitt fall kollade 

jag intresset bland annat via Face-

book och föreningar i Husum. Utan 

Pelle Holmströms fastigheter som 

trodde på idén, hade det inte varit 

möjligt. 

Om det är något annat du vill berätta 
om ditt företag, så gör gärna de!
Jag är otroligt tacksam för all hjälp 

och uppmuntran jag fått från Husum-

borna inför starten av gymmet. I en 

större stad som Uppsala, hade de 

fl esta skakat på huvudet åt idén. Det 

är nu jag på allvar sett styrkan i ett 

samhälle som Husum där man hjälps 

åt och tror på varandras idéer. Jag 

önskar även att det blir en mötesplats 

där ung som gammal, nyinfl yttad som 

Husumbo sen barnsben, kan träffas 

och knyta gemenskap. Det ska vara en 

plats där alla ska känna sig välkomna. 

Jag hoppas även att det bidrar till att 

Husumborna får ett friskare liv där de 

orkar mer, inte bara i gymmet utan 

även i vardagen då musklerna behövs 

på riktigt. Tillsammans gör vi Husum 

starkare!•

Hur ser din bakgrund ut och varför 
startade du gymmet i Husum? 
Jag är uppvuxen i Västanå och gått 

på Husumskolan. Senare fl yttade jag 

ner till Uppsala för universitetsstudier. 

Där utbildade jag mig till genetiker 

inom bioteknologi, främst gällande 

växter och växtvirus. Träning var 

ingen naturlig del i mitt liv, då jag 

mest höll på med scouting (vilket jag 

gör än idag). Då jag var 25 år började 

jag få problem i ryggen pga jobbet. 

Jag började då gymma, men kände 

mig helt vilsen på gymmet men jag 

började med tiden att trivas på gym-

met. Att värken i ryggen försvann, 

blev mer som en bonus.

Efter många år i Uppsala kände jag 

allt mer en önskan att fl ytta hem när-

mare föräldrarna, skogen och naturen. 

Jag fi ck jobb inom kommunen, fl yttade 

upp och började jobba i augusti 2016. 

Jag blev förvånad att det inte fanns 

gym i Husum och eftersom jag driver 

ett annat företag inom gymbranchen, 

tillverkning av kosttillskott och gym-

HUSUMGYMMET 
– EN NY FRÄSCH SATSNING

NAMN: Lars Lindström
FÖDD: 1984 i Västanå
BOR: I Husum
ARBETAR MED: Örnsköldsviks kommun, viss forskning 
på växtvirus samt Husumgymmet
FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER: 
www.husumgymmet.se
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Vi har trä� at hemvändaren Lars Lindström, som 
precis startat ett gym i Husum. I reportaget 

får ni läsa om hans bakgrund, vision och 
tankar kring det nystartade gymmet.
TEXT & FOTO: ELIN MALMSTRÖM OCH ÅSA RINGLÖV
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PÅ GÅNG

ÅRSMÖTE 21/3    18.30    Vi bjuder på fika och kaffe/te 

25/3  Folkfest på Husumgården!  
Musikunderhållning, barnaktiviteter, fikaförsäljning och mycket mer.

26/5  Bengan Janson Trio! Läs mer på www.husumgarden.se

MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

Välkommen att konferera på Husumgården  
– Konferens, hotell & restaurang 
På Husumgården hittar du inte bara många lokaler med stora potentialer, utan även  
professionell teknik och god service. För oss är hela din vistelse ett väl engagerat uppdrag  
där vi ser fram emot att erbjuda service redan från ”Hej!”. Välkommen att utmana oss!

www.husumgarden.se
 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare
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Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik  •  Tel 070-522 85 63  •  info@broderamarken.se

I webbshoppen hittar du  
      olika broderade märken!

http://shop.broderademarken.se

I webbshoppen hittar du 
      olika broderade märken!

http://shop.broderademarken.se
800

BRODER DE Märken

Så mycket godare än ”köpebröd”! Medan degen jäser 
förbereder du tillbehören; strimlad isbergssallad, tunn-
skivade tomater och lök, wokade kycklingstrimlor, pulled 
pork, vitlöksdressing. Ja nästan vad som helst, efter tycke 
och smak, kan serveras som tillbehör till Pitabröd.

 RECEPT

  Jeanettes 

hembakade p itabröd

Tips! Byt ut några deciliter av vetemjölet mot 
grahamsmjöl och/eller vetekli för en grövre smak 
och konsistens.

25 g jäst
5 dl vatten
1 ½ tsk salt
½ msk socker
2 msk olja
ca 13 dl vetemjöl

GÖR SÅ HÄR:
Rör ut jästen med ljummet (37 grader) 
vatten. Blanda i salt, socker, olja 
och nästan allt mjöl. Låt degen jäsa 
1 timme i rumstemperatur. Ta upp 
degen på mjölat bord. Dela i 20 delar 
och kavla ut rundlar ca ½-centimeter 
tjocka och ca 12 centimeter i diameter. 
Låt jäsa på bakplåt under duk i 15 mi-
nuter. Grädda i 7 minuter i 250 grader. 
Låt svalna under bakduk. Skär ett snitt 
i varje bröd och fyll med valfri fyllning.

BJÖRNEN 
TIPSAR!
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Meta Roos 
Kärt barn har många namn, 

sägs det. Revyartist, jazz-
sångerska, dansbandsartist 

och livsnjutare  – här har ni 

Meta Roos. 
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

E n av Sveriges mest kända jazz-

sångerskor heter Meta Roos. För 

en del är hon en jazzsångerska, 

för andra en revyartist och för yngre 

är hon den som sjunger ledmotivet till 

Lejonkungen. Men för mig, är hon en 

glad och livsnjutande musiker med 

många historier. Redan som sexton-

åring debuterade hon som sångerska 

i dansband runt om i Dalarna, och 

det mest kända bandet hette Nippe 

Sylwéns Band. Bandet blev populärt 

och spelade Manhattan Transfer med 

4-stämmig sång och turnerade inte 

bara i Sverige, utan även runt om i 

Europa.

– Jag kommer än idag ihåg hur 

arrangörerna och publiken i Schweiz 

ville att vi skulle kliva av scenen och 

beblanda oss med alla andra i baren. 

Men som ensam kvinna i bandet var 

det inte direkt något man ville. Jag 

blev uppbjuden på rum av alla möjliga 

män. Faktum är att jag minns det som 

att vi var det bästa bandet de hade 

haft, men också det tråkigaste, säger 

Roos och skrattar.

Meta Roos sadlade senare om från 

dansbandsmusik till revyer. Under 

fl era år var det nyårsrevyn i Borlänge 

som gällde. Vidare kom Roos i kontakt 

med Peter Flack och började skoja om 

bland annat dansbandsmusiken.

– Vi hade en grej vi gjorde som 

hette ”Britt-Yngves”. Det hela gick ut 

på att skoja om företeelsen ”Dans-

band”. Vissa hatade det och vissa äls-

kade det. Jag minns hur texterna var 

otroligt enkla, på något vis fanns där 

en underbyggd ton om ”det typiska 

dansbandet”, berättar Roos.

Tiden efter revyerna kom att fyl-

las med röstinspelningar till fi lmer, 

däribland Lejonkungen där Meta Roos 

sjöng ledmotivet ”En värld full av liv”, 

en och en annan turné och många tv-

framträdanden.

– När jag fyllde 30 år bestämde jag 

mig för att professionellt ge musiken 

en chans, och visst har mina genres 

varierat under alla år? Och med tiden 

kom jag i kontakt med Kjell Öhman då 

jag ville att han skulle vara med och 

spela in skivan ”Soft Winds”. 

Efter skivan blev det många turnéer 

och spelningar runt om i Sverige med 

storband, kända jazzmusiker och 

kvartetter. Jazzen har sen den skivan 

alltid levt kvar i Meta Roos och än idag 

är den aktuell.

– Så länge rösten håller tänker jag 

fortsätta sjunga, och visst är det så 

att jazzen ligger mig varmt om hjärtat 

idag!

Meta Roos kommer den 1 mars 

att framträda i Örnsköldsvik på Nya 

Parken. Där utlovas det ett gediget 

program med en hyllning till Ella 

Fitzgerald, då år 2017 skulle ha varit 

Fitzgeralds 100-års jubileum. 

Jag och Meta Roos passade även 

på att prata om något som helt klart 

är känt för Grundsunda, nämligen 

Reinhold Svensson. Meta minns själv 

att hon besökt Husumgården 2004 på 

Reinhold Svensson-sällskapets årliga 

konsert. Roos berättar om Putte Wick-

mans historier.

– När jag framförde med Putte Wick-

man fi ck jag ta del av hans otroliga 

historier. Bland annat berättade han 

om en riktigt rolig som gällde Reinhold 

Svensson. Wickman och några till 

var på turné med Svensson där de 

bestämde sig för att en dag ska Svens-

son få köra bilen. Sagt och gjort blev 

det så och hela bakre bilen ropade 

i förskräckelse till den synskadade 

pianisten: ”Lite till höger! Nej, lite till 

vänster. Nej lite till höger!”, berättar 

Roos och utbrister i skratt.

Som avslutning frågade jag Meta om 

det, efter alla dessa år som professio-

nell musiker, fi nns något hon är säker 

på att hon aldrig mer kommer att göra. 

Svaret, det löd såhär;

– Man lär sig alltid något med åren, 

och jag tror nog att jag aldrig mer 

kommer att spela fyra timmar på en 

dansbandsafton. Fast, när jag tänker 

efter, är jag nog helt överens om en 

sak. Aldrig mer, och det försäkrar jag 

dig – aldrig mer kommer jag att gå i 

högklackat, eller nätstrumpor för den 

delen.•

R O B I N S 
H Ö R N A :
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 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 27

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 10 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
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www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
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Våga fråga!
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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
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Den 14/2 är det Alla hjärtans dag, så i detta nummer så kommer jag visa er hur 
man kan göra en fi n marmorerad mugg, med hjälp av nagellack.
Den kan bli en perfekt present till någon i din närhet som du vill visa lite kärlek 
och uppskattning till, eller gör en till dig själv, eller varför inte göra en fi n mugg 
tillsammans med någon.
Uppskattning behöver inte kosta många kronor, det är tanken som räknas.
Det är ett enkelt pyssel, och lovar att just din mugg kommer att sticka ut. Du väl-
jer själv vilken färg som just du vill använda, och känner för! Här har jag använt 
röd/lila och blått nagellack. Det är bara fantasin som sätter gränser, ditt motiv 
kommer aldrig bli lik någon annans!

Lycka till med att skapa just din marmorerade mugg!

 Här kan ni se att jag har skurit ut små 
hjärtan i vinyl och satt fast på muggen, 
innan jag doppar min mugg i vattnet, 
när allt sedan torkat så tar jag bort 
vinylen och har då fått ett hjärtmönster. 
Detta behöver man inte göra, de blir lika 
snygga utan! 

 Ta nu bunken och fyll den med varmt vatten, 
droppa i nagellack i vattnet, jag bruka hälla direkt 
från nagellacksfl askan. Här kan man experimentera 
med enbart en färg eller fl era, väljer du att använda 
fl era färger så häller du i lite i taget. Då du droppat i 
nagellacket så kan du ta din tandpetare och dra med 
den i färgen. Här får man vara så kreativ som möjligt 
och det är detta moment som är så kul! 

OBS! Man får inte vänta för länge, då kan det vara 
svårt att dra sitt motiv med tandpetaren.

När du är nöjd med det motiv du vill ha på din mugg, 
så är det dags för att doppa muggen i vattnet/nagel-
lacket. 

Sänk ner din mugg hur du vill, när du sänkt ner mug-
gen så vänta gärna 5 sekunder och sedan kan man 
ta en tandpetare och ta bort allt nagellack som är 
runt om koppen på vattenytan. 

Ta sedan upp din mugg, och kolla på din skapelse! 
Låt torka ca 30 minuter.

DU BEHÖVER:
Nagellack (valfri färg) 
Bunke/plastlåda (använd någon 
som du inte är så rädd om) 
Varmt vatten
Tandpetare

MARMORERAD MUGG

OBS! Denna mugg tål ej diskmaskin, 
handdiska den istället! 

TIPS!  Är man inte nöjd med sitt 
motiv och vill göra fl era gånger 
så kan man återanvända mug-
gen och ta bort motivet med 
nagellacksborttagning. 
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Visst är det fint att få mötas till gudstjänst 
från olika samfund och kyrkor i Grundsun-
dabygden. Läs mer om ekumeniska möten 
15 - 19 februari. 

Kyrkbladet
Kyrkorna hand i hand i gudstjänster 
tillsammans.

”Det som ger hoppet liv” med Lars Björklund.

Lutherkännaren teol. dr. 
Margareta Brandy - Cöster.

Hand i hand i fastekampanjen för Svenska 
kyrkans internationella arbete.

Nr 1  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto; Alex & Martin/IKON

ANNONS

En uppgradering, utveckling eller 

förändring kan för många ses som 

något svårt och jobbigt. Men för Ser-

vicestationen och Utekompaniet är det 

en utmaning som ska ge mer resultat.

– Vi har beslutat, efter cirka 8 år, att 

fl ytta vår Servicestation till lokalerna 

intill Utekompaniet på Torget, berättar 

Carita Andersson på Servicestatio-

nen. Det är en utmaning som vi tror 

kommer ge mersmak för oss, men 

framförallt för de som rör sig kring 

trakterna.

Grannlokalerna till Utekompaniet 

har stått tomma från verksamhet den 

Servicestationen och Utekompaniet siktar mot nya tider och 
nya samarbeten. Den 27 februari ser vi två fl ugor i en smäll, 
eller kanske - ”två fl ugor i en butik”?
TEXT & FOTO: ROBIN HÖRNKVIST

TVÅ     I EN BUTIK

VI FÅR ETT FUNGERANDE TORG 
I HUSUM, MEN SEDAN VET VI 
ATT DET ÄR MYCKET RÖRELSE 
KRING DAGENS TORG SOM VI 
GÄRNA VILL FÖRSTÄRKA

,,

satsa lite extra på det som har stor ef-

terfrågan. Folk kommer fortfarande att 

kunna komma hit i ärende som rör oss 

som ombud, när de vill köpa lampor till 

bilen, då de behöver enkelt byggmate-

rial eller då de bara vill ha gott sällskap 

och en kopp kaffe. 

Utekompaniet tror starkt på denna 

process och nystart. De ser detta nya 

samarbete som ett sätt att erbjuda ett 

bredare och djupare sortiment. Dess-

utom utlovas en utökning av dagens 

öppettider för Utekompaniet, då de 

kommer att få samma öppettider som 

Servicestationen haft. 

– Vi tror stenhårt på Husum. Det 

här är ett område med potential och 

utrymme för utveckling. Vi hoppas 

kunna möta nya kunder skapa ett nytt 

koncept som kan möta Grundsundabor-

nas intressen.

Positiva reaktioner har mött både 

Utekompaniet och Servicestationen.•

Den 27 februari öppnar dörrarna på 
torget och under helgen den 3–4 mars 
utlovas det en Grand Opening som alla är 
inbjudna till.

senaste tiden och en uppgradering 

kändes nyttigt för båda företagen. 

Tillsammans kommer de att slå in 

väggarna och ha gemensamma ytor att 

bedriva verksamhet på.

– Det är dels viktigt för oss att vi 

får ett fungerande torg i Husum, men 

sedan vet vi att det är mycket rörelse 

kring dagens torg som vi gärna vill för-

stärka. I och med att vi har en ständig 

service till fabriken tror vi att detta 

kan bli en utveckling för oss, menar 

Andersson.

Dagens Servicestation har genom 

åren utvecklats till att bli en butik som 

erbjuder det mesta. Här har man som 

kund kunnat ta del av ett rimligt utbud 

av enkelt byggmaterial, fi x och trix till 

bilen, glödlampor, tobak, lotter, gott 

fi ka och mycket mer. Servicestationen 

har även aktivt varit ett postombud 

och ombud för Systembolaget. 

– Vi kommer att göra en liten föränd-

ring i dagens sortiment, men istället 



16 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2017 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2017 17

Gemensamma gudstjänster 15 - 19 februari 
Ons kl 19, Grundsunda kyrka, Lars 
Björklund och Domsjö kyrkokör.

Tor kl 13, Kyrkans Hus, Lars Björklund 
om anhörigvård. 

Tor kl 19, Grundsunda kyrka, Lars 
Björklund.

Fre kl 19, Grundsunda kyrka, Lov-
sångsgudstjänst, Gospelkören United 
Joy.

Lör  kl 13, Kyrkans Hus, Margareta 
Brandby - Cöster om den villkorslösa 
nåden i Luthers tolkning.

Lör kl 18, Hela Grundsunda kyrka 
sjunger Luther. Kommentarer: 
Brandy - Cöster.

Sön kl 11, Grundsunda kyrka, mässa, 
Margareta Brandy Cöster, Pensio-
närskören och Sångfåglarna. 

I ekumenisk samverkan med 
övriga kyrkor i Grundsunda

Grundsundas församling vill upp-
vakta alla kyrkotillhöriga som fyl-
ler 80, 85 eller 90 år och däröver.
Tidigare har vi erbjudit födelsedags-
uppvaktningar hemma för alla en-
ligt ovan. Nu gör vi det endast för 
90-åringar och äldre. Våren 2016 
ersatte vi uppvaktningarna i hem-
men för 80-åringar med en fest i för-
samlingshemmet. Det blev mycket 
uppskattat. Vi har därför beslutat att  
bjuda in både 80 och 85-åringar till 
festen 20 april. Därför gör vi inga 
uppvaktningar i hemmen för er som 
fyller 85 år.  För att öka festkänslan 
20 april,  får du ta med maka, make 
eller vän. Vi bjuder på en festlig 
lunch och musikunderhållning mm.    

Text och foto: Kurt Enberg

Nu blir det fest för både 80- och 85-åringar

Lars Björklund arbetar idag 
som kaplan på Sigtunastiftel-
sen. Han har tidigare arbetat 
som sjukhuspräst och har lång 
erfarenhet som själavårdare. 
Lars Björklund mötte i sitt arbete 
som sjukhuspräst inte bara sjuka 
människor. Alla de som finns runt 
den som är sjuk, eller bara gam-
mal, är också i en utsatt situation. 
Under de senaste åren har han 
träffat ännu fler av dem vid före-
läsningsdagar för anhörigvårdare. 
(Källa: Libris förlag)

 

Margareta Brandby - Cöster 
prästvigdes för Karlstads stift 
1970, är teol.dr. och fil. lic. Hon 
har doktorerat på lutherska drag 
i Selma Lagerlöfs författarskap 
och har för övrigt skrivit mycket 
om luthersk teologi och förkun-
nelse. Hon har översatt en rad 
danska teologer till svenska. 
Större delen av sitt liv har hon 
tjänstgjort som församlingspräst, 
framför allt i Karlstads stift men 
också på 70-talet som sjukhus-
präst i Malmö och 1988-95 som 
kyrkoherde i Göteborgs Mast-
huggs församling. 
(Källa: Bokus.com)

Kyrktaxinytt
Nu är det möjligt med sen avbok-
ning. Ring 070-555 24 50 senast 
kl 18, två dagar innan. Avboka 
senast 1 timme före upphämt-
ning. Se annonsering när det är 
kyrktaxi. 

Ovan ser man nöjda deltagare vid 80-årsfesten 2016.

     Foto: Regina Clevehorn

ANNONS

Basar i 
Kyrkans Hus 

Brödauktion i 
Kyrkans Hus

Många dansade ut julen i Kyrkans Hus 

I stället för auktion i församlings-
hemmet har vi i år Basar i Kyrkans 
Hus till förmån för fastekampanjen 
till Svenska kyrkans internationella 
arbete, 
lördag 8 april kl 13.00 - 15.30. Ett 
öppet Hus då du kan fynda bland 
diverse varor och köpa lotter mm. 
Servering och musikunderhållning 
blir det också. 

Välkommen!

Efter gudstjänsten i Kyrkans Hus sön-
dag 5 mars kl 11 med Fride Gustafs-
son och kyrkokören kan du fylla på 
ditt brödförråd och samtidigt stödja 
fastekampanjen till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Centern serve-
rar kyrkkaffe.

Välkommen!

Lördag 18 mars kl 15 i Kyrkans Hus
Jazzcafe med Real Stompers. Insamling till Svenska 

kyrkans internationella arbete, fastekampanjen.

Vi samverkar med

Vem var Luther? 
”Luther på vår axel” eller en ”glad 
skit”? Studiecirkel i Kyrkans Hus 
med Kurt Enberg. Startade i janu-
ari. Sju samlingar kvar. Följande 
tre under våren. 20/2, 6/3, 9/5.
Ingen avgift. Anmälan till 0663-
108 60. Begränsat antal platser.

Luthers reformation 
500 år
Under ett års tid med start i hös-
tas firar Svenska kyrkan 500-års-
minnet att den reformation som 
Luther startade. Därför har vi 
besök av Lutherkännaren Brand-
by  - Cöster och studiecirkel. Se 
ovan och till höger. Festhögmässa 
i detta firande för kontraktet med 
biskop Eva Nordung Byström äger 
rum 24 september i Örnskölds-
viks kyrka.

Foto: Göran Lundberg

ANNONS
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Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid
Måndag och fredag: 09.30 - 12.00
Onsdag 13.00 - 14.30
Tel. 0663-101 80
Telefontid under expeditionstid
samt månd och fredag 08.00-09.00
e-post:
grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se

Kurt Enberg, kyrkoherde           
Direktnummer och mobil  0663-108 60                      
Bostad    0660-583 88
sms    076-814 28 85
E-post: kurt.enberg@svenskakyrkan.se      

Monica Eltvik, komminister           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms    070-551 86 02
 E-post: monica.eltvik@svenskakyrkan.se      

Erika Albertsdotter, diakon
Direktnummer och mobil  0663-108 67
sms    070-261 99 18
 E-post: erika.albertsdotter@svenskakyrkan.se

Göran Lundberg, kantor 
Direktnummer och mobil  0663-108 62  
sms    070-247 36 76
E-post: goran.lundberg@svenskakyrkan.se

Maria Borgehammar, församlingsassistent 
Direktnummer och mobi   0663-108 69  
sms    072-521 84 11      
 E-post: maria.borgehammar@svenskakyrkan.se

Eeva-Liisa Åhlén, församlingsvärdinna
Direktnummer och mobil  0663-108 63
sms    073-063 56 10
E-post: eeva-liisa.ahlen@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Expeditionstid
Måndag, torsdag och fredag:   11.30 - 12.00
Göran Melin, vaktm. exp  0663-616 02
Direktnummer och mobil  0663-616 03 
sms    070-304 86 80 
E-post: goran.melin@svenskakyrkan.se

Ulf Norgren, vaktmästare
Direktnummer och mobil  0663-108 61
sms    073-063 50 44
E-post: ulf.norgren@svenskakyrkan.se
 

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Med Gud under fastan
För mig är det en nedvarvningsperiod. Jag får tid att fun-
dera över vad som är viktigt i livet. Sortera ut det som 
splittrar och hitta närhet till medmänniskor och Gud. 
Upptäcka det som behöver förändras och förnyas. Och 
göra allt detta under Guds nåd. Få tänka på att Jesus va-
rit en av oss och gått före i allt vad det innebär att vara 
människa. En som gick längt in i ångesten och därför 
förstår och känner med allt jag kan bära som människa. 
Jag känner också styrka i att få möta andra. Vi kan i bön 
bära fram allt det som tynger och rikta blicken framåt 
mot påskens glada budskap. 

Kurt Enberg, kyrkoherde

Fastekampanjen för Svenska 
kyrkans internationella arbete
26 februari - 9 april

Maträtten - för allas rätt till mat blir liksom förra året 
temat för årets fastekampanj. Vecka 8, alltså i slutet 
av februari, skickar vi ut ett brev till alla hushåll som 
inte sagt nej till reklam. Där kan du läsa mer om var 
pengarna går och även använda den sparbössa vi 
skickar med. Sparbössorna lämnas vid gudstjänsten i 
Grundsunda kyrka,  palmsöndagen 9 april kl 11. Efter 
gudstjänsten har vi dragning på det lotteri som varje år 
ger oss stora intäkter till fastekampanjen.
Välkommen att bidra med din gåva, stor som liten. 
Hör gärna av dig om du vill veta hur du ska lämna din 
gåva. Tänk på att du också kan Swisha till 
123 579 08 45. Skriv ”fastekampanj” i meddelande-
rutan. 

Leva vidare-grupp 
startar under våren 2017. Inbjudan har gått ut till 
anhöriga som mist en närstående under förra året. 
Vår plan är att inbjuda till en ny grupp i höst. Så 
här skriver vi i inbjudan: 
Många som mist en nära anhörig upplever att den 
svåraste tiden kommer efter begravningen. 
Saknaden och ensamheten blir påtaglig och sor-
gen kan kännas som en våg som översköljer en.
Alla reagerar olika när vi drabbas av sorg, men 
de flesta av oss känner ett behov att dela den med 
någon.
Vi erbjuder en enkel och kravlös gemenskap som 
ger möjlighet att få träffa andra som har sorg, där 
det finns utrymme för just din sorg och dina tankar.

Hör gärna av dig till diakon Erika Albertsdotter 
eller kyrkoherde Kurt Enberg. Se kontaktuppgif-
ter här till höger. 

ANNONS

V i är stolta, vi är glada och vi är 

kreativa. Det är vi eniga om. 

Grundsunda är en bygd med 

stark vilja och visioner. Sedan 1995 har 

vi genom Grundsunda Framtidsgrupp 

(GFG) haft en möjlighet att få utveckla 

och stötta den aktivitet som bedrivs i 

Grundsunda. Vi har tillsammans drivit 

frågor som engagerat oss, påbörjat 

nyttiga projekt för hela samhället och 

utvecklat. Gemensamt ser vi tillbaka 

på närmare 22 år som vi nu vill visa 

tacksamhet för, men också lägga 

grund för åtminstone 22 nya år. 

Just i denna stund som du läser 

detta arbetar vi i GFGs styrelse för 

ett utvecklingsarbete som förhopp-

ningsvis ska skapa mervärde för hela 

Grundsunda. I tidigare nummer av 

Grundsunda Tidning har ni kunnat 

läsa om utvecklingsprojektet BYGD-

SAM – Bygden i samverkan. 

BYGDSAM är ett slags ”Cesam Ö-

vik” som syftar till att utöka, utveckla 

och vidhålla ett aktivt samarbete i hela 

bygden. En arbetsgrupp har bearbetat 

frågor som nytta, framtid och form för 

detta BYGDSAM.  Genom ett fl ertal 

träffar har vi kommit fram till att 

BYGDSAM kan kompletteras tillsam-

mans med det som idag är GFG. Tan-

ken är att det blir en paraplyorganisa-

tion för till exempel företagsnätverk, 

föreningsliv i Grundsunda och idéer i 

samhället. En organisation som kan ta 

tillvara på eldsjälar och engagemang 

och stöttar ett gott arbete. 

Den här processen är kanske inte att 

benämnas som en direkt förändring – 

utan mer en utveckling. Vi i styrelsen 

för GFG ser att denna process på 

något sätt är ett måste med tanke på 

att kommunen har starkt intresse i 

projektet BYGDSAM och det vi tror är 

att det är svårt att stå på sidan om och 

påverka, samt få kommunens öra. Det 

kan vara ett nytt steg mot framtidens 

Grundsunda. Men vi ser också att 

detta är ett steg vi vill bjuda in just dig 

som medlem till. För vi i styrelsen för 

GFG vill inte vara ensamma i utveck-

lingen av Grundsunda. Förändringsar-

betet måste nu börja med de åtgärder 

som behövs för att föreningen kan 

anpassas till de behov och krav som 

den nya rollen kräver, här kommer 

medlemmarnas önskemål och engage-

mang att spela den stora rollen. Vi ser 

vikten av att vi i Grundsunda formar 

BYGDSAM till en samverkan som ska 

funka för hela bygden. Grundsunda är 

ett starkt område med stor variation 

av engagemang, idéer, platser och 

mycket mer. Här fi nns det en potential 

att själva bidra till att skapa vår fram-

tid - och den gör vi tillsammans!•

VÅRT GRUNDSUNDA, 
VÅR FRAMTID
Sedan 1995 har Grundsunda Framtidsgrupp varit en förening 
som jobbat för bygdens framtidsutveckling. Nu står förening 
inför en ny process som ska ta Grundsunda vidare.
TEXT & FOTO: STYRELSEN FÖR GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

VÅRT GRUNDSUNDA, 
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ADRESS ..............................................................................  TEL ........................................................

POSTADRESS .......................................................................................................................................

VINNARE NR 5/2016
Alex Karlström, Arnäsvall
Åke Philadaeng, Husum
Markus Ödmark, Arnäsvall

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 bestående av 
3x3 rutor. Varje si� ra får endast fi nnas med en gång per rad 
och låda. Rätt lösning på sid 27.

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast den 
13 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.  Tre stycken med rätt lösning vinner varsin keps.
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 FÖRENINGSNYTT

EVENEMANG feb mar apr

DATUM TID PLATS AKTIVITET
To  9/2 16.00-18.00    Korskyrkan         Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.
Lö 11/2  14.00  Banafjäls EFS  Lördagscafé
Lö 11/2 10.00-13.00     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag.
Sön 12/2 11.00-14.00 IOGT-Gården Kakfrossa, kom och fi ka. 50kr vuxna, 25kr barn, alla intäkter   
   kommer att  gynna ungdomarna i Husum.
Ti 14/2 18.00-20.00 IOGT-Gården Junis teatergrupp i Husum har öppethus. Kom och prova på. Fika fi nns att köpa. 
To  1/3          16.00-18.00    Korskyrkan          Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.
Lö  4/3 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. 
Lö 4/3  13.00  Banafjäls EFS  Missionsauktion Roland Adolphsson. Servering av kalvdans o smörgåstårta.
Ti 14/3 18.30     Kyrkans Hus, Husum       Husums Trädgårdsförening har årsmöte. Välkommen!
Lö 18/3  14.00  Banafjäls EFS  Lördagscafé K-G Larsson
Ti 21/3 18.30-20.00 Husumgården Årsmöte Folkets Hus
Lö 25/3 10.00-16.00 Husumgården Folkfest
Ti 28/3 19.00 EFS-kyrkan, Husum Café-kväll
Lö 29/4  14.00  Banafjäls EFS  Lördagscafé
Fre 26/5 19.00-21.00 Husumgården Bengan Jansson Trio

Lö  4/3 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. 

Ti 14/3 18.30     Kyrkans Hus, Husum       Husums Trädgårdsförening har årsmöte. Välkommen!

Ti 21/3 18.30-20.00 Husumgården Årsmöte Folkets Hus

Ti 28/3 19.00 EFS-kyrkan, Husum Café-kväll

Fre 26/5 19.00-21.00 Husumgården Bengan Jansson Trio

maj

Våra Mio Inredare kan hjälpa 
dig att förändra ditt hem eller
bara förstärka din personliga 
stil. Du får tips och råd om 
möbler, belysning, färger, 
accessoarer och annat som
 är bra att tänka på när du
 inreder ditt hem. 

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se
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H usumskolan med sin bruna fasad 

ligger belägen på höjden mellan 

Husumgården och Metsä board. 

Nuvarande ”mellanstadium-” och 

övningsbyggnad byggdes 1964 och 

1989 byggdes den så kallade ”nya” 

högstadiebyggnaden. Skolan är en 

grundskola, vilket innebär att elever 

från förskoleklass upp till årskurs nio 

samsas om utrymmet i skolan. Dock 

håller låg-, mellan- och högstadiet till 

i olika byggnader. Totalt fi nns ca 270 

elever på skolan. Husumskolan har 

två rektorer, Anders Granberg som 

ansvarar för lågstadiet samt fritids och 

Tomas Jonsson som arbetar mot mel-

lan- och högstadiet.

Ett stenkast från skolan ligger 

Husums förskola. Förskolan består 

av fem olika avdelningar och på de 

olika avdelningarna fi nns totalt ca 100 

barn i åldrarna 1-5 år. Förskolechefen i 

Husum heter Ann Sundin.

Under skolans tak fi nns också ett 

fritidshem där ca 70 barn i åldrarna 

6-12 år är inskrivna. Fritids erbjuder 

en meningsfull fritid och omsorg både 

innan och efter skolan till de barn 

vars föräldrar jobbar eller studerar på 

dagarna och på loven. 

I högstadiebyggnaden ligger biblio-

teket där kunnig personal fi nns fl era 

dagar i veckan. Biblioteket har dessut-

om så kallat ”meröppet” där besökare 

kan låna och lämna böcker även om 

inte personal fi nns på plats.

 I anslutning till skolan fi nns också 

en stor idrottshall där eleverna på sko-

lan har sina idrott- och hälsa lektioner. 

Många av Husums föreningar använ-

der också hallen till sina aktiviteter. 

Precis innan jul fi ck omklädningsrum-

men en ”make over” och är nu om-

målade och fräscha. I samma byggnad 

fi nns också en simhall där eleverna får 

simundervisning under skoltid Simhal-

len nyttjas såklart också av Husums 

simklubb som förutom simtränings-

grupper också erbjuder kostnadsfritt 

”fribad” på fredagskvällar. 

Varje dag får både elever och perso-

nal njuta av den goda lunchbuffé som 

skolrestaurangen serverar. Här möts 

man alltid av härliga sallader och god 

lagad mat som restaurangpersonalen 

lagt ner sin själ i. 

Skolan, fritidshemmet och förskolan 

har nära till många fi na utfl yktplatser 

som de fl itigt utnyttjar. Discgolfbanan 

med stora gröna ytor som ger möjlig-

het till lek och träning av discgolf. De-

gersjön med utmärkta förutsättningar 

för bärplockning och orientering på 

sommar och höst samt skidåkning på 

vintern. Den nya mötesplatsen med 

lekpark, utegymmet och även ”Sand-

vika” med sin långgrunda strand är 

platser som också ofta besöks.

Att Husum har blivit en populär 

bostadsort märks både i skola och för-

skola då nya barn ständigt tillkommer 

i grupperna.•

HUSUMSKOLAN 
– EN VIKTIG DEL AV VÅRT SAMHÄLLE
I några nummer av Grundsunda tidning kommer vi att 
ta er med in i skolans värld. Vilka verksamheter fi nns 
under skolans tak, vilka arbetar där och vad tycker 
eleverna om ”sin” skola? Vi inleder ”serien” med att 
i stora drag ge en bild av Husumskolan.

TEXT OCH FOTO: SUSANNE SVENSSON OCH ANNA STRANDBERG

 FRÅGAN
VAD ÄR DET SOM 
ÄR BRA PÅ JUST 
VÅR SKOLA?

ALBIN HÅRSHAGEN, ÅK 6
Ja det är bra! Bra att den är 
stor, eftersom det är en F-9 
skola så kan vi gå i samma 
skola tills gymnasiet. Har 
kanonbra kompisar här också.

NIKLAS WIKLUND, ÅK 9
Det bästa är gemenskapen. 
Det är en liten skola så alla 
känner alla!

EMIL MATTSON, ÅK 2
Det är en nice skola och vi 
får fett god mat till lunch och 
mellanmål, Fröknarna visar 
respekt mot barnen och ja, 
alla är schysst mot varandra. 
Vi har många roliga leksaker i 
lekboden som vi får använda 
på rasterna.

FELIX NYMAN, ÅK 9
Det bästa är att det fi nns 
många ställen att vara på när 
vi har rast. Uppehållsrum-
men, spiltan, korridorer och 
bibilioteket.

ISABELLE LYWINGE, ÅK 3
Det fi nns massor av snälla 
kompisar här som man inte 
har hemma. Det är jättegod 
mat till lunch. På rasten fi nns 
det många plankor som vi 
kan bygga skojor av uppe på 
berget, det är skoj!

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

REFLEKTIONER OCH BLICKAR FRAMÅT,  
FÖR ETT INTRESSANT 2017

Tänka att det är nytt år igen, ibland tycker man att 
tiden bara rusar iväg. Så att stanna upp och reflektera 
vad som har genomförts under 2016 är nyttigt. Många 
gånger så ser man att man har lagt ned många timmar 
på sitt ideella engagemang, ett roligt utvecklande arbe-
te som ger gemenskap och en ”tillsammanskänsla” visst 
ibland kan man känna sig stressad och lite trött men de 
positiva bitarna överväger.

Vill uppmuntra alla som KAN engagera sig på något 
sätt i en förening att GÖR det, passa på för du kommer 
att göra skillnad, om det så är i en idrottsförening eller 
i en samhällsförening, det spelar ingen roll för Du gör 
skillnad och Du är viktig. Samtidigt som du kommer att 
känna mycket glädje.

”Våga fråga!” din granne vän eller en person som du 
tror skulle ha betydelse för er förening om han eller hon 
vill vara med. Men ett viktigt medskick är att berätta 
vad roligt ni har det i föreningen, att ni är viktig för er 
bygd, för ung som gammal, för tillväxt och trivsel. 

Jag är helt övertygad att många vill vara med, ibland 
behövs en extra fråga och uppmuntran för att säja JA, 
det handlar om Attityd hur man frågar hur man lägger 
fram föreningens arbete osv.

Mars och april är månaderna när det är årsmöten 
i alla föreningar ska vara avklarade, önskar er alla 
ett roligt, kreativt verksamhetsår. Att nya som gamla 
krafter tillsammans lyfter varandra, för det blir vad vi 
gör det till!

PÅMINNELSE
GFG, Grundsunda framtidsgrupp önskar att ni med-
delar nya kontaktuppgifter till er styrelse, så att dom 
kan uppdatera föreningsregistret på hemsida. www.
gfghusum.se  Gå in och kolla om det behövs uppdate-
ring maila in till info@gfg.se 
Åsa Ringlöv
  
 

MELISSA BACKLUND, ÅK 1
Att man får ha frilek och pys-
sel ibland, det är roligt!

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

HUSUMSKOLAN
Skolans 
vArld

:
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I år är inte ett vanligt år. I år är det 

skidklubben i Husum som fyller 100 

år. Sedan 1917 har denna fryståliga 

förening kämpat sig upp och ner för 

backarna längs med Husums sko-

gar. Idag är de omkring 300 stycken 

medlemmar som på ett och annat vis 

är med och engagerar sig i föreningen. 

En av dessa engagerade, Ulrik Ulan-

der, är i full gång med planeringen för 

det stundande 100-års jubileet.

– Det känns jättekul. Trots att en hel 

del energi ska läggas ned är vi många 

som engagerar oss för detta, berättar 

Ulander glatt.

Under helgen den 28–29 januari 

arrangeras 3 stycken tävlingar på skid-

klubbens område. Första tävlingen är 

den historiska och omtyckta ”Husum-

skidan” under lördagen. Därefter fort-

sätter dagen med HIF-sprinten som 

arrangeras under kvällen när mörkret 

lagts sig. Marschaller kommer att 

placeras ut längs med spåret. Under 

söndagen arrangeras CoreIT-racet och 

uppskattningsvis rör det sig om 200 

deltagare per tävling. I Husum är de 

cirka 40 aktiva skidåkare mellan 5 och 

18 år, varav ungefär 20 hänger med på 

olika skidtävlingar. Men när tävlingen 

arrangeras i Husum är det många från 

klubben som testar på att tävla för 

första gången.

– Givetvis är det kul när tävlingar 

sker på hemmaplan. Många av våra 

skidåkare, unga som gamla, som aldrig 

förr har tävlat vågar nu att kliva fram 

och tävla för första gången. Det här 

har vi ofta sett som ett startskott på 

att man som skidåkare valt att hänga 

med på tävlingar utanför Husum, 

menar Ulander.

Under helgen planeras det även en 

hel del ”happenings”. Klubben har 

beställt in en scen, ljud och ljus och 

kommer att bjuda på musikunder-

hållning och kanske lite spex mellan 

tävlingarna. 

– Vi ser gärna att man kryddar täv-

lingen lite extra, man fyller ju trots allt 

inte hundra år varje år, säger Ulander 

och skrattar. 

Vid tiden ni läser denna artikel 

har evenemanget redan ägt rum, och 

skidklubben önskar hälsa ett stort 

tack till alla som engagerat sig för 

tävlingen, för klubben och alla de som 

valt att tävla, de som valt att ta del av 

tävlingen och alla andra som förgyllde 

dagen. Och vi får hälsa ett stort grattis 

på födelseåret!•

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Kampanjpris Polo 1,2 TSI 90 139 900 kr, Polo 1,2 TSI 90 R-Line 146 800 kr. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta 
(jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka 
månadsbetalningen. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.  

Nordemans Bil AB 
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-579 90 
www.nordemansbil.se,  

Privatleasing.  
Det enklaste sättet att köra en Polo.  

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat: 

• AC, luftkonditionering • 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree  

Privatleasing från 1 795 kr 
inklusive service.  

NYBILS 
GARANTI 
3 ÅR  

Polo 1,2 TSI 90 R-Line  
Extra välutrustad med bland annat: 

• AC, luftkonditionering • Lättmetallfälgar Salvador 16" • Autobroms  
• Mediasystem med 5" färgskärm • Farthållare • Bluetooth handsfree  
• Parkeringssensorer fram och bak • R-Line exteriör  

Privatleasing från 1 995 kr 
inklusive service.  

NYBILS 
GARANTI 
3 ÅR  

HUSUMSKIDORNA 100 ÅR

Husums skidklubb fyller i år hela 100 år. Det fi ras såklart med ett 
ståtligt jubileum, där tävlingar och underhållning förväntas äga rum!

TEXT & FOTO: ROBIN HÖRNKVIST

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 16/3 2017. Posta korsordet ti ll 
Att : Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).
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Bengt Tjernström, 
Umeå

Kristina Nilsson, 
Själevad

Agneta Andersson, 
Husum

GRATTIS!
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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!

Vi träffas på Husumdagen 28 maj.
Tel: 0663-617 20   •   www.suve.se

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   •   info@suve.se

SUDOKULÖSNING

Öppet 05-23 året om

För bemannade tider se 
www.husumgymmet.se

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

FÄRG & TILLBEHÖR  –  ARBETSKLÄDER  –  FRILUFTSBUTIK  –  TVÄTTINLÄMNING

PIMPEL-SET
Haspelrulle och spö med lina
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En livad länsresa i tid och rim

limerickar 
från Västernorrland

90
Erik Nyberg | Lars T Johansson | Nils-Gunnar Nilsson | Per Nordgren
Illustrationer Leif Mattisson

limerickar 
90

90 lim
erickar från Västernorrland

Beställning: 0660 - 29 99 51

90 limerickar

En bok av | Erik Nyberg 
| Lars T Johansson | Nils-Gunnar 
Nilsson | Per Nordgren
Illustrationer Leif Mattisson195:-

limerickar från Västernorrland
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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.

Vi finns nära dig  
och din skog!

Fredrik Jonsson 
Mobil 072-147 98 40
fredrik.jonsson@norra.se

Nordmaling

Liza Edlund 
Mobil 070-294 71 37
liza.edlund@norra.se

Produktionsledare

Erik Forsberg 
Mobil 072-141 17 12
erik.forsberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

Patrik Lundström
Föräldraledig
patrik.lundstrom@norra.se

Nordmaling

Jonas Sjödin 
Föräldraledig
jonas.sjodin@norra.se

Örnsköldsvik norra

www.norra.se
Sören Winther
Mobil 072-147 72 57
soren.winther@norra.se

Nordmaling

I vårt bostadsområde kan man inte 

se en karl utomhus när de är sport 

på Tv. Däremot kan jag se kvinnor 

utomhus på väg till sophuset eller på 

väg ut och stavgå.

ISHOCKEY
Ofta, ja väldigt ofta känner jag en 

befrielse över att inte behöva passa 

dessa sportsändningar som aldrig 

verkar ta slut. Ishockyn pågår från 

tidig höst till sen vår och många är i 

det närmaste hysteriska av intresse 

över matchresultaten som böljar fram 

och tillbaka. Det är nästan ofattbart 

att en puck i målnätet kan göra så 

många människor vansinnigt arga 

eller stormande glada. Det värsta med 

sporten är att det aldrig blir klart. Nya 

sporter kommer beroende på årstiden. 

Det är tabeller som ska följas varje 

kväll och folk sitter i bilar och bussar 

och åker till matcher varje vecka. En 

av mina söner ser på alla Björklöven-

matcher trots att man vet att de ska 

förlora. En annan son skall alltid vara 

hemma vissa tider på helgerna när de 

visas hästar som springer och en kusk 

sitter i vagn bakom och slår sin häst 

i stjärtpartiet. V75 tror jag det heter. 

Efter att hästarna sprungit så står 

det 2-3 reportrar på rad och berättar 

vad som hänt. De är allvarliga och det 

framställs som att deras analyser är 

viktiga för oss, jag betraktar dock de-

ras uttalanden som ett komiskt inslag 

i Tv-rutan.

TENNIS
Mitt i en sommardag sänds tennis från 

Båstad och en reporter sitter i direkt-

sändning och säger   15 – 0,  15 lika, 

ute, nätseve, stoppboll o.s.v.

På läktaren sitter det fullt med 

folk och ser på. timme på timme. Hur 

publiken orkar med att se på detta är  

obegripligt och det tar detta på fullt 

allvar. Dock ingen skugga över Björn 

AVUNDSJUK ELLER INTE 
PÅ ALLA SPORTFANTASTER?
Sportsändningar upptar många sändningstimmar i Tv och radio och 
jag kan ibland känna en viss avund på alla som är hängiven i att se allt 
som har med sport att göra. De verkar ha så roligt. De planerar dagen 
så att allt är perfekt inför sportsändningarna i Tvn. De köper goda 
drycker, chips och med socka på fötterna sitter de i fåtöljerna eller 
ligger i so� orna. Ibland veckovis vid stora turneringar. 
TEXT: LENNART TEGLUND

AVUNDSJUK ELLER INTE 

   0663-611 80 
www.husumsservicestation.se

50%

50%

50%

50%

VI ÄR OMBUD FÖR

HUSUMS SERVICESTATION!
välkommen till

FYNDLÅDOR 
med utgående sortiment för  

5 -10 -20 KR 

FLYTTREA!





Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS HUSUM

ÖPPETTIDER:  MÅN-FRE 10.00 -15.00  
Övrig tid tidsbokning enligt överenskommelse
Tel 0663-66 31 80 
www.handelsbanken.se/husum


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

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta 

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

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

3 

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.hndelsbanken.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

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

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

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

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.

Vi finns nära dig 
och din skog!

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  
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DIN ANNONS HÄR?
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Vi på BLIXTEN FIXAR ALLT 
ger er 30 min GRATIS 

rådgivning på det ni vill 
bygga eller renovera.

Ring Stefan 070-389 01 63
Blåsåsen  2,  Husum    Tel.  0663 - 107 03
www.husumgarden.se

Husumgården

HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20
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Borg som roade oss väldigt mycket på 

70-talet.

BORDTENNIS 
Denna omöjliga boll som studsar och 

far dit man inte vill.  Smash, nätrul-

lare, kantboll, skruv. Ingen ser bollen 

föränn den ligger på golvet. Jag byter 

kanal fort.

FOTBOLL
Inom den grenen har jag faktiskt en 

viss erfarenhet. I min ungdom var jag 

närvarande vid i stort sett alla Husums 

IF hemmamatcher.  På fotbollsplanen 

spelade väldigt duktiga spelare som 

var uppskattade av publiken. Samti-

digt som det också förekom också en 

väldigt rolig show i bland publiken 

som inte tålde domslut som gick emot 

deras önskningar. Okvädesord skreks 

av de mest kränkade slag och en 

linjeman kunde få en spark i arsle. Det 

såldes varm korv och Loranga och det 

var alltid stålande solsken när det var 

match på den tiden. Gräsplanplanen 

var så grön och grann att man ville 

provgå på den. Detta var absolut för-

bjudet och gjorde man det ändå, fi ck 

man stryk.

Roland Streling rullade sina cigaret-

ter själv under matchernas gång men 

han fi ck aldrig igång sina cigaretter.

Han var så “inne” i det som hände 

på plan att tobaken hamnade inte i 

pappret utan på marken.

När det sänds en väldigt viktig fot-

bollsmatch där Sverige är i fi nal ser jag 

aldrig hela matchen som är 90 minuter 

utan kanske sista kvarten. Så mycket 

tid kan jag lägga på bollsparkningen. 

Det fi nns dock en stark sammanhåll-

ning, ett intresse bland folket i landet 

att det ska gå bra för Sverige i fotboll. 

Fotboll är liksom allas angelägen-

het.

BROTTNING
Denna idrottsgren var väldigt “stor” 

under min uppväxt och det var en stor 

publiktillströmning till matcherna. 

Vi minns Art Ola Strömberg, Axel 

Sjölund, Sture Gidlöf, Helge Lundgren, 

Tom Svensson med fl era. Nacksving, 

kast, halvnelson, partär överläge.

TYNGDLYFTNING
Inom den sporten minns vi Peter 

Sundkvist som en frontman i ryck och 

stöt.

SKIDOR OCH SLALOM
Dessa sporter kan jag se på utan tänka 

på att jag borde göra något annat. 

Främst längdskidor numera sedan 

Stenmark sadlat om till författare. 

Skidor har jag åkt och vet att det kan 

vara njutbart när det inte fi nns backar. 

Utsändingarna för skidor brukar vara 

på Lördag eller Söndagförmiddagar 

och det är lätt att förstå reglerna och 

upploppet kan vara spännande. Tv 

brukar bevaka dessa tävlingar på ett 

intressant sätt. Fristil, skate, första 

åket, målfålla.

GOLF
Jag har vänner som är hängiven att 

slå en en boll i ett hål i marken. Därför 

kommenterar jag inte denna sport.

RALLY
Det är den enda sport som jag kan 

sitta länge och glo på. Jag har ju själv 

utövat denna sport utmed Lakamarks-

vägen och jag bedömde mig själv som 

en ovanligt lovande talang. Det tråkiga 

i lovsången om denna sport är att Tv 

ledningen sänder alltid Rally klockan 

halv 12 på Söndagsnätterna när vi so-

ver. Inga repriser syns till i tablåerna. 

Man kan bli ondsint. Bre´sladd.

ÖVRIGT
Sport upptar en väldigt stor del av Tv 

utbudet och i dagstidningarna är det 

ännu värre. Vissa tidningar trycker 

upp en extra tidning som enbart 

innehåller sport. Det är inte synd om 

oss som inte är sportintresserade det 

känns bara bra att slippa läsa sånt 

som inte är viktigt för uppehället eller 

livet i övrigt.

Det går inte att förneka att det fi nns 

ett väldigt stort intresse för sport. Man 

kan förstå att  bussresorna, i bilarna 

och framförallt under matchtillfällen 

uppstår en gemenskap som smittar av 

sig likt ett Maranatamöte. Nåt som lik-

nar extas och som också brukar uppstå 

vid rockkonserter. Detta kan jag förstå 

och känna en viss avund för, men den 

känslan går över fort när jag istället får 

vara hemma med Lena.

Det fi nns i Husumtrakten t.ex. 

en person som lyssnar till namnet 

Sjölund som är så intresserad av sitt 

fotbollslag Manchester att han åkt till 

England ett 20-tal gånger för att se 

sitt favoritlag. Drottninglandet Enland 

uppskattar honom så mycket att han 

fi ck förtoendet att överlämna machbol-

len vid match 2009 mellan Boton - Wol-

verhamton.  Chelsea  är föresten Åke 

Ulanders favoritlag vilket är inget som 

hedrar honom, har jag hört.

Sportutövning i unga år är säkert 

viktigt för folkhälsan och för resten 

av livet. Det är dock tveksamt om det 

är så nyttigt att sitta framför Teven  

timme efter timme  och titta på andra 

som försöker att överträffa sina med-

människor. Jag är måttligt avundsjuk 

på dig som är hängiven att följa alla 

fortsatta sportevenemang som aldrig 

tar slut. Oj då ! snart är det sportnytt. 

Hur har det gått i UEFAs Europa 

League.•
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STÖD BYGDEN 
– ANLITA LOKALT

VI FINNS
HÄR FÖR DIG!



    Alla  hjärtans    dag
tis 14 feb

    

  Härliga vår!
Hos oss hittar ni växter, snittblommor, choklad, doftljus,  

presentartiklar & inredning.
Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.

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

Bruksvägen 122, Husum  

ÖPPETTIDER  
Måndag-Fredag 10-17 

Lördag 10-14

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön
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