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DIN PROFFSBUTIK I HUSUM
NKM är ett etablerat företag med ca. 2000 kvadratmeter lager och butik i Husum. Vi säljer
främst över internet, via postorder. Backkameror, LED-Fordonsbelysning, LED-Fastighetsbelysning, Verktyg, Tillbehör, Maskiner och förbrukningsmaterial, till lantbruk, skogsentreprenad,
entreprenad, industri och åkeriföretag men även privatpersoner. Vi är mån om bygden och är
väldigt öppna för förslag på ytterligare produkter ni tycker att vi ska ha i vårt sortiment. Prata
med oss så ordnar sig det mesta.
Med över 30 års erfarenhet i Entreprenadbranschen vet vi vad som krävs av de produkter vi
säljer.
Vi tillhandahåller även kläder i olika former, men främst då arbetskläder. Vi kan även trycka på
era kläder. Kom in och prata med oss så visar vi prover och ger ett prisförslag.
Hos oss står Du som kund i fokus, ambitionen hos oss är att kunna erbjuda produkter av hög
kvalité med god produktkännedom och att kunna erbjuda kunnande och professionalism till
våra kunder - oavsett om det gäller särskilda funktioner på en produkt du önskar eller speciella
kundanpassningar som du inte kan hitta någon annanstans.
Prova gärna oss, vi lovar dig att vi gör allt vi kan för att du inte ska bli besviken!
Vid frågor och funderingar, tveka inte att ringa oss på: 0663 - 240 780, maila oss på: info@
maskinhandel.com eller besök oss i våran butik i Husum.
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016
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ANSVARIG UTGIVARE ZŽŐĞƌsĞĚŝŶ͕ ŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚWƌŽĚƵŬƟŽŶ
MATERIAL & SYNPUNKTER Sanna Krantz, 0660-29 99 13, sanna.krantz@agrenshuset.se
ŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚWƌŽĚƵŬƟŽŶ͕&ůǇŐĞůǀćŐĞŶϯ͕ϴϵϯϴϬũćƐƚĂ
ANNONSMATERIAL & FÖRSÄLJNING>ĞŝĨǇůŝĐŬŝ͕ϬϲϲϬͲϮϵϵϵϱϴ͕ůĞŝĨ͘ĚǇůŝĐŬŝΛĂŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚ͘ƐĞ
LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION ŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚWƌŽĚƵŬƟŽŶ͕ũćƐƚĂ͘
OMSLAGSBILD XXX
NÄSTA NUMMERhƚŬŽŵŵĞƌϮϯŵĂũϮϬϭϲ͘DĂŶƵƐƐƚŽƉƉϮŵĂũϮϬϭϲ͘

Vi kör bort ris från träd och buskar
Vi hyr ut personbilssläp med kåpa
Vi utför snöskottning
Vi tinar vägtrummor
• Olle
070-525 48 91
• Rickard 070-211 39 30
• Kontor 0663-210 87
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016
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METSÄ BOARD HUSUM

MERÖPPET
PÅ BIBLIOTEKEN
Sedan den 1 september blev biblioteken i Husum, Bjästa och
Björna tillgängliga för besökare även utan att personal ﬁnns på
plats. I dagsläget är det 52 besökare som har anslutit sig här
i Husum!

UPPSTART AV DEN
NYA KARTONGMASKINEN
Den 3 februari klockan 18.13 skedde uppstart
av Metsä Board Husums nya kartongmaskin.
De sista månaderna har varit hektisk för alla inblandade och alla
har arbetat outtröttligt. Det har varit en riktig utmaning och ett
bra arbete har genomförts av entreprenörer och framförallt har
projekt- och processperonalen genomfört ett fantastiskt arbete.

G

enom en ny teknik kan du nu besöka ditt bibliotek efter tider som
passar dig. Lokalerna är öppna
mellan 7:00-21:00, vilket gör att du
som låntagare kan låna och lämna tillbaka böcker, plugga i lugn och ro, låna
en dator eller bara läsa en tidning,
även fast det egentligen är stängt. Du
behöver vara 18 år eller äldre för att
kunna nyttja biblioteken under dessa
tider. Givetvis får du som vuxen ta
med dig dina barn även under dessa
tider. För att detta skall vara möjligt
behöver du även ett särskilt kort med

Nu siktar Metsä Board Husum framåt med kartong i blicken.

en personlig kod för att kunna passera
genom de låsta dörrarna. Är du intresserad av detta så kontakta din bibliotekarie. Siv på biblioteket i Husum
hjälper dig mer än gärna! Kom ihåg att
ta med dig din legitimation.
Siv är en klippa på vårt biblioteket
och hon är duktig på att hjälpa till att
rätt böcker till alla. Hon trycker även
på vikten av att högläsa för barnen, läs
gärna en bok för barnen vid läggdags.
Vid högläsning bygger man upp barnens ordförråd och bidrar till barnens
läsintresse.

SÅ HÄR PEPPAR DU
BARN ATT LÄSA MER

• Ge bort böcker. Vid varje presenttillfälle kan minst en välvald bok ﬁnnas bland paketen. Kanske en bok i
påskägget istället för godis?
• Försök hitta böcker barnen tycker
om. Det viktiga är att läsningen
kommer igång, blir det bara böcker
om detektiver eller dinosaurier en
period gör det inget. Så småningom
börjar de ﬂesta längta efter lite
större utmaningar.
• Läs själv. Barn gör som man gör
och inte som man säger.
• Lämna surfplattan och dylikt
hemma på semesterresan och
packa med böcker och tidningar
istället! Det kan bli lite gnäll i början
men sen brukar många hitta lugnet
och tjusningen i att läsa.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016
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Över 370 personer besökte Cubarinken när
Husum hockey och Cubarinkens intresseförening arrangerade Husum Winterclassic
lördagen den 27 februari. Husum hockey tog
emot gästande LN91 på en ﬁn preparerad utomhusrink. En härlig folkfest som vi hoppas
bli ett årligt arrangemang.

CAMPINGBORD OCH STOLAR FÄLLDES UPP
AV VISSA BESÖKARE OCH KÖERNA TILL FIKA,
KORV OCH HAMBURGARE VAR STÄNDIGT
LÅNGA. NÄR PUCKEN SLÄPPTES HÖRDES
GLADA HEJAROP FRÅN BÅDA KLACKARNA.

TEXT: ANNA STRANDBERG FOTO: ISAK STRANDBERG

EN HÄRLIG FOLKFEST
I

dén till evenemanget kom ifrån Husums A-lags tränare Tomas Jonsson
i bussen på väg till en bortamatch
och spelarna tände genast på det
hela berättar Johan Silvernord, en av
eldsjälarna bakom Winterclassic. Efter
att LN91 nappat på idén, Ångermanlands ishockeyförbund gett klartecken
samt att Cubarinken visat intresse
så började ett febrilt arbete. Linjer
ritades på utomhusrinken av både
spelare från Husums A-lag, personal
från Husum hockey samt Cubarinkens
intresseförening. Intresseföreningen
har sedan jobbat hårt med att få till
en bra is samt att sarg och annat runt
rinken är i bra skick säger Silvernord.
Även innebandyn i Husum har varit
behjälpliga i arrangemanget och lånat
ut sin matchklocka.
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Medan arbetet med evenemanget
rullade på så började tankarna kring
hur man skulle marknadsföra det hela
på bästa sätt. Hur skulle de nå ut till
så stor publik som möjligt? Jag ansåg
att skulle vi köra så ska det inte bara
bli en grymt rolig grej för spelarna
utan även en stor grej för Husum som
samhälle…..jag såg en chans att marknadsföra orten Husum menar Johan
Silvernord. Det hela marknadsfördes på
ett ﬂertal sociala medier och genomslaget blev överaskande bra. Önsköldsviks
Allehanda kontaktade mig och ville
livesända matchen säger Johan och
fortsätter: och när sen ett ettablerat
bettingföretag hörde av sig och ville
vara med på ett hörn på grund av allt
medialt intresse så förstod jag att vi
hade lyckats med marknadsföringen.

Killarna i A-lagstruppen var sugna
på att leta reda på retrotröjor att
använda under matchen. I gömmorna
i Husumhallen hittades ett gäng
vilket visade sig vara de matchtröjor
som användes när Conny Strömberg
var en del av Husums A-lag. Johan
ﬁck då idén om att anordna en auktion där Ströbergs tröja skulle säljas
till högstbjudande. Jag kontaktade
Conny som nappade på det direkt.
Jag skickade tröjan till honom och ﬁck
tillbaka den signerad plus ett signerat
exemplar av hans bok berättar Johan.
Då ﬁck det bli ett paket med både tröja
och bok att bjuda på. Pengarna som
auktionen inbringade skulle oavkortat
gå till ”prova på”-utrustning till de
yngsta i Husum hockey hade spelarna
bestämt.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

Lördagen den 27 februari var det
alltså dags för derbyt mellan Husum
hockey och LN91. För att få en försmak av vad som komma skulle hade
dagen till ära Husums U10-lag valt att
lägga sin hemmamatch mot just LN91
på Cubarinken. Även denna match
besöktes av många åskådare som ﬁck
se morgondagens stjärnor tampas mot
varandra.
Många inlägg på sociala medier
hade gett föraningar om att en hel
del supporters från båda lagen skulle
dyka upp för att höja stämningen och
ge stöd till sina lag. Vädrets makter
ville också att Husum winterclassic
skulle bli en dag att minnas. Trots lite
snöfall någon timme innan matchstart
så luckrades molnen upp och solen
kikade fram strax innan nedsläpp.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

Folk strömmade in från alla håll och
kanter och platserna vid sargen blev
fort fulla. Campingbord och stolar
fälldes upp av vissa besökare och
köerna till ﬁka, korv och hamburgare var ständigt långa. När pucken
släpptes hördes glada hejarop från
båda klackarna och stämningen var
verkligen på topp. Första målet gjordes av LN91, men efter en fartfylld
och spännande match så vann Husum
med hela 6-3.
Under pausen mellan första och
andra perioden blev det hyllningar av
Therese Järnkrok och Ronja Mogren
som tillsammans med ungdomslandslaget i ishockey vann OS-guld i Lillehammer för några veckor sedan. Linus
Pettersson, som var en av de spelarna
i Ångermanlands trupp i TV-pucken

uppmärksammandes också men kunde
tyvärr inte vara på plats.
Vi hade, om detta slår bra ut,
tanken att försöka göra detta till ett
årligt återkommande evenemang här
i Husum berättade Johan Silvernord
någon dag innan matchen gick av
stapeln. Hela denna process har varit
ett otroligt givande och roligt projekt
säger Johan och avslutar: ”Det ska
vara tyckt att spela hockey i Husum
och Husum Hockey”
Och vilket lyckat evenemang det
blev! Nu hoppas vi på ett fortsatt
samarbete mellan Husum hockey och
Cubarinkens intresseförening så vi får
uppleva detta igen nästa år.•
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HUSUM

Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

SAMVERKAN
OCH TEATER
Varje tisdag kväll är det fullt bus i IOGT-NTOs lokaler
i Husum. Tillsammans med Unga Örnar har de startat
upp en teatergrupp för alla åldrar. En teatergrupp där
fokus ligger på jämlikhet, gemenskap och glädje.
TEXT: ANNIKA SJÖSTRÖM UNGA ÖRNAR HUSUM
OCH PER-ANDERS SJÖDIN IOGT-NTO HUSUM

A

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

Välkommen in

lla barn har rätt att ha roligt! I samhället får
ofta idrotten en stor plats i föreningslivet.
Men idrott passar inte för alla och det är
oerhört viktigt för alla människor att få känna en
meningsfullhet och tillhörighet till något. Husum
är ett litet samhälle och behöver inte konkurrera
om samma ungdomar. Unga Örnar och IOGTNTO i Husum är två föreningar som jobbar med
många gemensamma grundbultar, bland annat
demokrati, drogfrihet, empati och solidaritet. Så
varför inte hjälpas åt? Tillsammans erbjuder vi
våra medlemmar rätten att ha kul och samtidigt
jobbar med våra värdeord i ett meningsfullt
syfte.
Efterfrågan och intresset för teater har varit
stort i Husum under många år. Att vi dessutom
har tre tjejer med brinnande teaterintresse och
tillgång till ett stort kostymförråd, efter de tre
musikaler som Röda Villan fritidsgård satt upp
under åren gjorde det enkelt att gemensamt
starta en teatergrupp på IOGT-NTO gården. Här
tränas det teater varje tisdag kl. 18.00–20.30 och
ledare är Elisabeth Åström, Hanna Sellgren och
Lovisa Söderholm. Alla tre har olika erfarenheter
och har deltagit i teatergrupper, musikaler och
teaterutbildningar i olika former.
Det viktigaste med teater behöver inte vara
manusläsning och att sätta upp pjäser för att

spela inför en publik säger Lovisa Söderholm. Givetvis är det
väldigt skoj, men i Husum lägger
vi största vikten på att ha roligt,
känna gemenskap, bli trygga tillsammans och att låta deltagarna vara
precis den de är. Elisabeth Åström berättar att här är vi alla jämlika och alla
får vara med och bestämma. Vi håller just
nu på att träna in en pjäs där deltagarna
själva varit med och bestämt både pjäs och
vilka roller de vill spela. Vi har mycket fokus på
leken och mycket tillitsövningar och improvisationsteater som stärker både självförtroendet och
självkänslan vilket vi tycker er superviktigt för
att få barn och ungdomar att växa.
I ﬁlmens värld behövs alla åldrar och typer av
människor som skådespelare, därför beslutade vi
att detsamma skulle gälla i teatergruppen i Husum. Alla ska känna sig hjärtligt välkomna och
alla har samma värde och är lika viktiga säger
Hanna Sellgren. Den yngste deltagaren i teatergruppen är 7 år och den äldsta 58. Det är en
härlig mix säger Elisabeth och det är sällan våra
deltagare vill gå hem efter våra träningar. Själv
får jag göra det som jag tycker allra mest om och
får slappna av en stund från mina läxor.•

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

Låt ett proffs se om ditt hus!

THERESE JÄRNKROK

GULDTJEJERNA
FRÅN HUSUM!

Hockeyspelarna Therese Järnkrok och Ronja Mogren har
återigen satt Husum på kartan! Ifjol tog de hem guldet
i Stålbucklan och nu har de tagit guld i ungdoms OS.
TEXT: IDA SUNDSTRÖM
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enkelt. Det Ronja och Therese tar med
sig från turneringen är alla upplevelser, fantastiska människor och allt
runtomkring som man bara får vara
med om en gång i livet.
När de landande i Umeå mottogs de
av familj, släkt och vänner vilket var
jätteroligt. Åter på skolan mottags de
av många gratulationer från klasskamrater och lärare samt tårtkalas.
Därefter har de hyllats av både Modo
och Husumhockey i samband med
Husum Winter Classic.
Tjejernas tips till andra som vill
lyckas med något liknande är att man
aldrig ska sluta kämpa.
Therese säger att det viktiga är att
man aldrig ska sluta tro på sig själv
och inte ge upp. Man ska fortsätta
träna och kämpa på, så länge man
tycker det är roligt.
Therese nästa mål är att komma
med i U18 landslaget . Ronja siktar
mot J-VM samt stora OS i landslaget.
Vi önskar dem ett stort lycka till!•

Bygga om,
bygga till, bygga nytt?
Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!

FOTO: LARS-ÅKE JOHANSSON

H

usumtjejerna som båda är 15
år har sedan 4-5 årsålder spelat
ishockey. De började sin karriär i
Husum Hockey och har den sista tiden
spelat i Modo Hockey Damjuniorer där
de tränar 4-5 dagar i veckan.
I år blev de uttagna till Sveriges
Ungdomstrupp som förra månaden
spelade sin OS turnering i norska
Lillehammar. Deras känsla när de blev
uttagna var häftig och obeskrivlig, de
blev naturligvis jätteglada! De ﬂög till
Stockholm där de sedan bussades med
övriga landslagstjejer till Lillehammar. Turneringen pågick i två veckor
och de vann 3 av 4 matcher i gruppspelet som tog dem till semiﬁnal och
därefter ett efterlängtat välförtjänt
guld i ﬁnalen. Therese stod i mål och
Ronja innehar en forwardposition. En
hel del supportrar från Sverige fanns
förstås på plats och hejade på. När
de inte spelade matcher så tränade
de eller försökte koppla av med andra
aktiviteter. De var även och hejade på
andra svenskar som tävlade i andra
sporter eller bara vilade sig i form helt

ÅLDER: 15 år
MODERKLUBB: Husum Hockey
NUVARANDE KLUBB: Modo
Hockey
POSITION: Målvakt
STYRKA: Snabb i förﬂyttningar
efter isen
VAD FICK DIG ATT BÖRJA MED
HOCKEY: Mina föräldrar har spelat,
de var tränare när jag var liten. Min
bror spelade också hockey, så det
blev ju att man drogs in i hockeyn.
Sen bor jag 100 meter från en hockeyrink så det är där jag spenerar
dagarna.
MÅLSÄTTNING: Åka till USA och
spela hockeycollege samt spela
med damkronorna.

Vi är experter
på dränering.

RONJA MOGREN

ÅLDER: 15 år
MODERKLUBB: Husum hockey
NUVARANDE KLUBB: Modo
hockey
POSITION: Höger forward
STYRKA: Skridskoåkning
VAD FICK DIG ATT BÖRJA MED
HOCKEY: Genom att min pappa
var tränare och att mina två bröder
spelade hockey
MÅLSÄTTNING: Att spela i landslaget samt att spela hockeycollege
i USA

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

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!

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

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016
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SOFI'S PYSSEL
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

ÄGGSTRA FINA ÄGG
Vid påsk tycker många att det är roligt att dekorera och färga sina ägg.
Detta sätt att färga sina ägg på, är både roligt och spännande, barn som
vuxen! Det kan bli lite kladdigt, men det är ju så det ska vara, man ska ha
roligt då man färgar ägg!

Skönlitteratur

Faktaböcker

Skogspromenad

Joggingtur

Hemmamiddag

Restaurang

Dokusåpor

TV-serier

Vatten

Läsk

Avskalat

Ombonat

Sportbil

Familjebil

Instagram

Snapchat

Sommar

Vinter

DU BEHÖVER:
En skål / Folieform
Rakskum
(Var noga med att det ska vara skum och inte Gel)

Hårdkokta ägg
Hushållspapper
Karamellfärg
Tandpetare
Plasthandskar

Man kan färga ägg på olika sätt, tex så målar många sina ägg!
Detta sätt tycker jag personligen och min son är en väldigt rolig process!
Man vet inte riktigt hur resultatet bli förrän man torkat av rakskummet,
så hoppas ni får en rolig stund då ni färgar era ägg!
Och kom ihåg ”Det är bara fantasin som sätter gränser”
Lycka till!
TEXT & FOTO: SOFI NORDIN

OK:
PÅ F A C E B O
P
P
U
R
G
L
E
S
K I K A G Ä R N A I N I M I N P YS
UK!
P Y S S E L O C H Å T E R BR

p Ta nu ditt ägg och lägg den i

12
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nApplicera rakskummet i din form, ta

o Ta sedan en tandpetare och dra

gärna en slickepott och jämna till rakskummet, droppa sedan i karamellfärgen
på rakskummet, se bild.

igenom rakskummet till önskat mönster.
Gärna i cirklar och i zickzack-mönster.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

rakskummet. Ta gärna på dig ett par
plasthandskar, då detta moment blir
kladdigt! Men roligt! Rulla sedan ägget i
rakskummet, ägget ska vara helt täckt för
bästa effekt och resultat. Ta sedan upp
ägget och lägg den på tex en bit kartong
eller papper och låt torka i ca 10 – 15
minuter (se bild). Efter ca 15 minuter, så
tar du papper och försiktigt duttar bort
rakskummet från ägget, och det är nu det
roliga händer, du får se ditt resultat! Det
blir garanterat en blickfångare på påskbordet, de blir så ﬁna och färgglada!
13

SMÅTT & GOTT

Kyrkbladet

SUDOKU LABYRINT

Nr 2 2016

Fyll i siffrorna 1-9 (1-6 för barnsudokut)
i de tomma rutorna så att alla siffror ﬁnns i
varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda
bestående av 3x3/3x2 rutor. Varje siffra får
endast ﬁnnas med en gång per rad och låda.
Rätt lösning på sid 20.

L ÄT T
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Barnen är kyrkans framtid!
Hur bokar jag dop?
Följ med på församlingsresa till Umeå!
Vigsel i sommar?
Påskbetraktelse.
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Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast den
29 april! 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.

Glada orgeleleven Isabelle Lindén

EDE ............................................................................................................ ÅLDER ......................
Z^^ .............................................................................. TEL ........................................................
WK^dZ^^ .......................................................................................................................................
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VINNARE NR 1/2016

Erik Sjödin, Röbäck
Gustav Gidlund, Arnäsvall
Elias Edlund, Gideå

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

Nu är vi här med Grundsunda församlings
kyrkblad i stället för en egen tidning. Vi
hoppas du ska hitta den information du
behöver för att upptäcka vad vi har att erbjuda. På nästa uppslag hittar du allt om
påskens gudsjänster och annat aktuellt.

Bild: Göran Lundberg

Boka dop i Grundsunda
Barnen är vår framtid. Grundsunda församling vill gratulera till
den stora händelsen i er familj
och hälsa ert barn välkommen till
världen! En stor händelse för alla
inblandade.
Ring vår pastorsexp 0663-101 80
på tiderna nedan eller e-posta till
grundsunda.forsamling@
svenskakyrkan.se.
Du är också välkommen att besöka oss på expeditionstiderna.
Expeditionstid:
Måndag och fredag 09.30 - 12.00,
onsdag 13.00 - 15.00.
Telefontid:
Under expeditionstid,
samt måndag och fredag
08.00 - 09.00
Tveka inte att ta kontakt om det
är något du undrar över!
OBS! Fr o m maj månad kan du
boka dop direkt på vår hemsida:

Bild: Alex & Martin/IKON

Du vet väl att ...
•
•

•

lån av dopklänning är gratis
församlingshemmet/Kyrkans
hus med kök och porslin får du
låna gratis vid dop
församlingshemmet rymmer ca
60 personer och Kyrkans Hus ca
50 personer

Vi har precis avslutat fastekampanjen med temat

Tack vare din gåva kan vi minska
det antal på 795 miljoner personer
som inte får äta sig mätta varje
dag. Särskilt tänker vi på de barn
som drabbas. OBS insamlingen är
inte helt avlutad. Du kan fortsätta
att under mars månad sätta in en
gåva på vårt bankgiro 273-8912
eller skicka din gåva via Swish
till nr 123 579 0845. Skriv ”fastekampanj” i meddelanderutan.

Hitta oss på

Församlingsresa till Umeå
Torsdag 19 maj fyller vi en buss
för församlingsresa till
Umeåtrakten.
Vi planerar att besöka Göran
Lundbergs hembygd i Obbola/
Holmsund. Där intar vi förmiddagskaffe. Vi tittar på intressanta
kyrkliga miljöer och drar sedan
vidare mot Umeå.

för allas rätt till mat

OBS! Vi bjuder på tillbehören
för dopfest med kaffe/te/saft,
tårta, ballonger och servetter i
församlingshemmet eller Kyrkans Hus.

Lunch intar vi i herrgårdsmiljö
på Sävargården på Gammlia, där
vi också tittar på någon av utställningarna som Västerbottens
Museum visar både inomhus och
utomhus. Ev. låter vi en guide visa
oss runt.
Efter det åker vi till det nyöppnade
IKEA-varuhuset. Vi stannar där
i minst 2,5 timmar så man i lugn
och ro hinner gå runt för att också

KLQQDN|SDHWW¿NDL,.($UHVWDXrangen om man önskar det.
Vi avslutar resan med att stanna
till i någon av kyrkorna på hemvägen för sång och eftertanke.
Vi vill att du anmäler dig senast
11 maj. Ring 0663-101 80 eller
e-posta till grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Bild ovan: Kristina Strand Larsson/IKON
T.h. Monica Eltvik Bild: Per-Ivar Eltvik

Tor 24/3 18.00

Grundsunda kyrka, skärtorsdagsmässa. Kurt
Enberg. Altaret kläds av. Sång Kornelius Christensen.

Fre 25/3 11.00

Grundsunda kyrka, långfredagsgudstjänst, Monica
Eltvik

Sön 27/3 11.00

Grundsunda kyrka, påskdagsgudstjänst, Monica Eltvik, Kurt Enberg. Kyrkokören, Pensionärskören.
Trumpet: Arne Häggblad. Utdelning av påskliljor.
Välkomnande av Monica Eltvik. Servering

Mån 28/3 11.00

Banafjäl IOGT-NTO, annandagsgudstjänst, Kurt
Enberg, Pensionärskören. Smörgås och kaffe.

Bild: Jim Elfström/IKON

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Tack för din gåva!

Gudstjänster skärtorsdag - annandag påsk

Till dessa gudstjänster kan du beställa Taxi för 20 kr+20 kr.
Ring 070-555 24 50 senast kl 18, två dagar innan.

Bild: Alex & Martin/IKON

Vigsel i som m ar ? Någr a tips!
Många planerar sin vigsel
noga. Vi hoppas kunna motsvara er förväntningar om en
stor dag.

Om det känns det för stort och
dyrt med en kostsam bröllopsfest,
tänk på att vigseln också kan göras mycket enkel och utan kostnad
om ni hoppar över bröllopsfesten.
Minsta varianten utgörs av brudparet, präst, organist och vakt-

1lU GX YHW DWW GHW ¿QQV SODWV I|U
dig, sätter du in 400 kr på vårt
bankgiro 273-8912 senast 11 maj
eller swishar till nr 123 579 0845.
Skriv ”vårresa”.

mästare - de båda sistnämnda kan
också fungera som de båda obligatoriska vittnena!
Om ni vill gifta er i stort eller litet format - gör så här: Ta kontakt
med
församlingsexpeditionen
i god tid före vigseln och boka
Grundsunda kyrka eller något av
kapellen.
Läs mer på vår hemsida, www.
svenskakyrkan.se/grundsunda.
Där hittar du många tips för dina
särskilda önskemål om musik
mm.

8WI|UOLJWSURJUDPPHGÀHUGHWDOjer delas ut i samband med Vårlunchen i församlingshemmet 24
april.Välkommen med i vårens
härliga tid.

Kom ihåg att i god tid ladda ner
ansökan från Skatteverket om
hindersprövning. Ta med den när
du träffar prästen i samtal om vigseln.
Bild: Magnus Aronson/IKON

Tankar i påsktid
Vem är det som kommer på vägen, sjunger vi en
barnpsalm. Att fråga vem och inte vad, är för mig
avgörande för att våga tro. Av barnen kan vi lära
oss att se personer. Som vuxna kan vi hamna i allt
för mycket teori.
Py Bäckman frågar sig i en annan psalm, ”vad är
Gud”, men slutar med ”Kanske att jag mötte dig,
men jag gick förbi”.
Fastnar vi ett vad, blir Gud lätt obegriplig och
opersonlig. I påskens budskap möter vi Jesu person både som sann människa och sann Gud. En
Gud som lider med och för oss. Men också en uppstånden levande person som vill vandra med oss.
På annandag påsk är temat, ”Möte med den uppståndne”. Lite avundsjuka kan jag känna till lärMXQJDUQDVRP¿FNVH-HVXVXSSVWnQGHQRFKOHYDQde. Samtidigt hade de ett uppdrag som också för de
ÀHVWDOHGGHWLOOPDUW\UG|G6nPHGWDQNHSnGHWVn
är jag ändå tacksam för de erfarenheter jag har av
mötet med Jesus. För i bibelns personliga tilltal, i
bröd och vin som delas i mässans måltid och bönens gemenskap har jag erfarenheter som övertygat mig om att Jesus lever.
Visst kan jag också fastna i frågan om vad Gud är.
De frågorna ska också bearbetas. Men så fort jag
möter sörjande, dopföräldrar eller vigselpar förs
jag tillbaka till insikten att livet framförallt handlar
om relation. Både med människor och Gud.
Kurt Enberg
kyrkoherde

Rättvisemärkt
(Fairtrade) i Boa

PÅSKEN
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

Påsken, ett välkommet avbrott från vardagsjobb och en föraning
om vår. Det är också i kyrkoåret själva höjdpunkten bland
olika teman och berättelser.
Sista veckan från Palmsöndag till Påskdagen kallas för stilla veckan.
Det är ett drama i fyr akter med en epilog på annandag påsk.

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

Vi läser om Jesu intåg i Jerusalem då
han hyllas med hosiannarop och palmblad. Vi ﬁrar en glädjefylld gudstjänst
i kyrkan. Samtidigt tänker vi på hur
dramat får en vändning under fortsättningen av stilla veckan.

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
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PALMSÖNDAG

SKÄRTORSDAG
Har sitt namn från det gamla ordet
skära i betydelsen rena. Vi läser om
den påskmåltid Jesus ﬁrar med sina
lärjungar och hur han instiftar nattvar-

den. Vi ﬁrar i en gudstjänst vi kallar
mässa och klär av altaret i slutet av
gudstjänsten.

LÅNGFREDAG
Det avklädda altaret med fem röda
rosor i en törnekrona påminner om att
Jesus dog för vår skull. Vi dröjer i stillhet inför den smärta Jesus rent fysiskt
led men också inför det faktum att han
bar vår synd upp på korset för befria
oss från skuld.

PÅSKDAGEN
Nu händer det ofattbara att Jesus
uppstår från det döda. En seger som
gör denna dag till den största glädjedagen i kyrkoåret. Sedan dess ﬁrar den
kristna kyrkan sin huvudgudstjänst
på söndagar till minne av uppståndelsen.

ANNANDAG PÅSK
Handlar om att få vandra vidare med
en uppstånden Jesus Kristus vid vår
sida. En dag som handlar om att vi
inte är ensamma i vår livsvandring.•

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

KALLELSE

Maria Borgehammar, församlingsassistent
Direktnummer och mobi
0663-108 69
sms
072-521 84 11
E-post: maria.borgehammar@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Expeditionstid
Måndag, torsdag och fredag:
11.30 - 12.00
Göran Melin, vaktm. exp
0663-616 02
Direktnummer och mobil

Nu kan du som besökare i Kyrkans Hus köpa från
ett större urval av Fairtrade-märkta produkter. Vi
tar bort loppis och satsar på att bli diplomerad
församling i ”Kyrka för Fairttrade”.
När du som konsument väljer Fairtrade-märkta
produkter bidrar du till att odlare och anställda får
förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för
högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.
Vi vill som kyrka och församling bidra till att förbättra villkoren för odlare och anställda i länder
med utbredd fattigdom och därmed skapa trygghet
för alla dem som inte har så stora marginaler att
leva på.
(Texten ovan inpirerad av Faritrades hemsida och
sammanställd av Erika Albertsdotter och Kurt Enberg.)

͵/>ZDd^,P:WhE<d

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPPs ÅRSMÖTE
TID: Onsdag 6 April 2016 kl.18.30

0663-616 03

PLATS: KYRKANS HUS HUSUM

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi börjar med en framtidsdiskussion i nutid
Årsmötesförhandlingar
United Joy sjunger några sånger vid kaffet

Lägenheter uthyres
Möblerad etta centralt i Husum i Kyrkans Hus
28 kvm med pentry, rum och dusch.
Lägenheten ligger i källarplan.
Hyra 2 500 kr inkl. el bredband och platt-TV.
Lägenhet i bottenplan i prästgården på Grundsundavallen, 3 r o k, ca 175 kvm, hyra 6 500 kr inkl el och
garage.
Ring Göran Melin 0663-616 03 eller
Kurt Enberg 0663-108 60
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

Detta är GFG:s 21:a årsmöte. Vi går nu nya tider tillmötes, vill ni stödja
vår bygds bästa påtryckningsmedel – GÅ MED I GFG! Det kostar bara
100:-/enskild medl./år. Ny medlem betalar dessutom alltid en insats
på 50:-. Det ﬁnns även familje-/förenings- och företagsmedlemskap,
se vår hemsida. Blankett ﬁnns på hemsidan gfghusum.se,
även vad olika medlemskap kostar. Vi har Swish och bankgiro.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

19

FÖRENINGSNYTT

EVENEMANG
TID
19.00
10.00-13.00
18.30
10.00-13.00
19.00

PLATS
EFS-kyrkan, Husum
Korskyrkan
Kyrkans Hus
Korskyrkan
EFS-kyrkan, Husum

Ons 6/4
Tis 12/4
Lö 7/5
Tis 10/5

18.00
18.30
10.00-13.00
18.30

Degersjöstugan
Kyrkans Hus
Korskyrkan
Kyrkans Hus

apr

maj

AKTIVITET
”Getsemanestund” med nattvard
Second Hand Shop. STÄNGT påskafton.
Barrotade perenner, dahlia- och liljelökar. Husums Trädgårdsförening.
Second Hand Shop. Öppet varje lördag.
Cafékväll med Jenny Östman, Malin Sandström,
Margot och Sture Ögren
Nedre Husåns FVO Fiskestämma. Välkomna Styrelsen
Barrotade perenner, dahlia- och liljelökar. Husums Trädgårdsförening.
Second Hand Shop. Öppet varje lördag.
Potatis föredrag. Husums Trädgårdsförening.

www.aleniusinc.se

DATUM
Tor 24/3
Lö 26/3
Fre 1/4
Lö 2/4
Tis 5/4

mar

Företaget som producerar exklusiva och
effektfulla brodyrer och säljer kläder
som gör dig och företaget unikt
Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik
Tel 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se

NÄSTA NUMMER

Örnsköldsviks kommun i samverkan med
Grundsunda företagarförening inbjuder till

Företagarfrukost
NÄR: 20 april 2016
TID: 8:30-10:00
VAR: LOLAB Produkter AB, Husum
ANMÄLAN: Senast 18 april.
Kontakta Åsa för
anmälan och mer information.

Välkomna!

LÖRDAG

ŏ

PÅ TORGET
Karusell, fika
och Barnensdagståget.
Sång av Soul Children 14.30.

Nu är det dags att

KÄGLORNA

BOKA PLATS

Uppträdande på Stora Torget,
Stadshustorget och utanför Oskargallerian. Se cesam.nu för tider.

LEKSAKSTOMBOLA
och annat skoj!

Ta chansen att
nominera en familj som
ni unnar det lilla extra!

23
maj

VINSTEN BESTÅR AV:
En dag på Paradiset med mat
En natt på Elite Hotel
Ett besök på Baazinga
Motivera varför just den nominerade
familjen skall vinna detta
fina pris!
Nomineringen mailas
till info@cesam.nu
senast 30 mars.

BOKA ANNONS SENAST 2 MAJ

SUDOKU> P ^ E / E '
L ÄT T

Åsa Ringlöv
070-634 97 00
asa@ringlov.se

Familjedag
på st9 APaRInL 11-15
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tillställning
MAJ
LÖRDAG 28

m
u
s
u
H en!
Dag
Blankett finns på
gfghusum.se
Vi har nu även Swish men kom
ihåg att notera vem betalningen
kommer ifrån.

EXTREM

5

på vår årliga

5

Glad påsk alla läsare och annonsörer!
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Solsken över
Norrlands skogar

ÅRSMÖTESTIDER
Mars och april är månaderna när årsmötena i alla
föreningar ska avklaras, hoppas alla nyval till
styrelser och arbetsgrupper gått bra och att ni
kommer ha ett bra verksamhets år framför er.
GFG, Grundsunda framtidsgrupp önskar att ni
meddelar nya kontaktuppgifter till er styrelse, så att
dom kan uppdatera föreningsregistret på hemsida.
www.gfghusum.se Gå in och kolla om det behövs
uppdatering maila in till info@gfg.se
KROCKAR I KALENDERN

Det är olyckligt om olika möten, träffar och arrangemang skulle krocka i Husum-Grundsunda,
planerar ni något arrangemang, stort som litet,
kolla på GFGs hemsida så inte någon annat planerats samma dag. Maila in till info@gfg.se så lägger
GFG in det i kalendern på hemsidan, så förhindra
vi krockar, för vi vill inte missa allt roligt som ﬁnns i
vårt område.
TACK!

Den 10 februari bjöd jag tillsammans med GFG
och GFF inte till en informationsträff i Kyrkanshus,
som bl.a. handlade om BYGDSAM, står för bygden
i samverkan. Det är precis det vi nu ska bygga tillsammans i Husum med omland, företag, föreningsliv och kommun tillsammans.
Det vi också kom fram till under kvällen är att vi det
är otroligt givande att vara engagerad, ord som:
roligt, utvecklande, påverka, delaktig, gemenskap,
feedback, göra något för samhället, nya kontakter
osv. kom upp. HELT FANTASTISKT!

FRÅGAN
HUR FIRAR
DU PÅSKEN?
DONALD ÖBERG, GODMERSTA
Vi samlar familjen och äter god mat
och umgås. Det blir även en del
påskägg med godis och så planerar vi
inför sommaren.

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.
Joseﬁn Bohman, Örnsköldsvik norra, tel 0660-704 61

ÅKE FORSBERG,
GRUNDSUNDAVALLEN
Jag kommer att vara ledig och äta ägg
och sill.

Cecilia Persson, Anundsjö/Örnsköldsvik, tel 0661-326 60
Anders Norberg, Anundsjö/Örnsköldsvik, tel 0660-704 63
Magnus Hamberg, Docksta/Örnsköldsvik, tel 0660-704 60

ULLA-BRITT ENGSTRÖM, ULTRÅ
Vi kommer att vara i stugan i fjällen
och åka skoter och pimpla. Det blir
även god mat och påskägg.

Stad i B

Åsa Ringlöv

ns
2.0

Kontakta mig

MALIN SANDSTRÖM, ÖNSKA
Jag tillbringar påsken med familjen
och äter god mat. Om det är bra
väder är vi ute och grillar och åker
pulka.

LARS ULANDER ,HUSUM
Jag kommer att vara med familj, äta
god mat och gå på promenader.

www.scaskog.com

Åsa Ringlöv, Husum med omland
Tel: 070-63 49 700
asa@ringlov.se
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Och vill ni jag kommer ut till er förening så är det
bara att ni hör av er så bokar vi in en träff!

23

Vi ﬁnns alltid nära dig och

din skog
Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

Nordmaling

Leif Strandberg

Axel Nilsson

Jonas Sjödin

Patrik Lundström

Jens Stenberg

Mobil -  

Mobil -  

Mobil -  

Mobil -  

Mobil -  

leif.strandberg@norra.se

axel.nilsson@norra.se

jonas.sjodin@norra.se

patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Produktionsledare

Produktionsledare

Vi ﬁnns nära dig
och din skog!

Emil Andersson

Anna Nylander

Liza Edlund

Mobil -  

Föräldraledig

Mobil -  

www.norra.se

emil.andersson@norra.se anna.nylander@norra.se liza.edlund@norra.se

<KE&/ZDd/KE
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OCH MYSIG GEMENSKAP
Ett erbjudande om att konﬁrmera sig får man det år man fyller
15. Det är en tid då många frågor kommer upp, som meningen
med livet, livsval som skall göras och även frågor om tro. En
brytpunkt mellan barn och det stundande vuxenlivet.

För säkra transporter i tre generationer!

TEXT: MARIA BORGEHAMMAR OCH KURT ENBERG

A

GÖRAN 070-604 38 61

tt konﬁrmera sig innebär mycket,
allt från smått till stort, från
djupt till ytligt. Inga frågor eller
funderingar är fel utan tanken är att
man ska få känna att man kan vara sig
själv helt och hållet, och budskapet är
att var och en är värdefull precis som
man skapats. Då kan det vara skönt att
få erbjudande om ett forum där man
kan prata om livet och Gudstro och
samtidigt få hänga med sina kompisar.
Ordagrant betyder ordet konﬁrmation bekräftelse. Det man bekräftar är
dopet, så det enda som behövs för att
bli konﬁrmerad i Svenska kyrkan är
att man är döpt och kyrkotillhörig. Är
man inte döpt när man påbörjar sin
konﬁrmandtid kan man bli det under
konﬁrmandtiden, kanske under en
lägervistelse.

ROLIGA LÄGER
Läger brukar vara väldigt populärt hos
konﬁrmanden. I Grundsunda får man
vara med om många spännande läger.
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Ett läger är vinterlägret. I februari
hyrde vi en buss där resan gick till hotell Hammarstrand som ligger i östra
Jämtland. Möjligheten fanns att åka
slalom eller bara vara tillsammans i ﬁn
vintermiljö. Pimpelﬁske och badtunna
var andra populära aktiviteter.

RESA TILL ITALIEN
Nytt för i år är att resa till självaste Italien i mitten av juni. Staden som skall
besökas är Assisi som är en känd plats
för pilgrimsvandringar och kloster.
En stad med innehållsrik och gammal
historia som mest troligt kommer
att berika de unga med minnen och
intryck som varar livet ut.

upp vad de lärt sig under sin konﬁrmandtid. Detta visas på olika sätt,
genom drama, sång och musik, eller
bilder. Det är en ﬁn stund tillsammans
där konﬁrmanderna får visa de tagit
till sig under sin tid som konﬁrmander.
Berörd och stolt blir man också som ledare när man får ynnesten att närvara
under en konﬁrmation.

FORTSÄTTNING FÖLJER
Känner man som konﬁrmand att det är
viktigt och intressant att konﬁrmeras,
får man chansen att fortsätta som ung
ledare. Då får man utbildning som
stiftet ordnar i Vålådalen för att sedan
fungera som resurs i konﬁrmandarbetet och delta i läger och resor.

KONFIRMATIONSHÖGTID
I GRUNDSUNDA KYRKA

KONFIRMANDER 2016-2017

På Pingstdagen hålls själva konﬁrmationen då konﬁrmanderna får göra sin
redovisning inför sin församling, familj
och vänner. Det är en stor högtid, där
konﬁrmanderna får en chans att visa

Redan nu kanske du eller någon du
känner funderar på att konﬁrmeras
2017. Redan i maj kommer det att
ﬁnnas ett anmälningsformulär på vår
hemsida. Vi startar i augusti.•
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FROSSERIET
SLAVERI
LITEN
MIKROSOFTFON
WARE

KRUCIFIX

RYMLIG

BISKOPSMÖSSA

DOGMER

Välkommen til min HANDARBETSBUTIK!

FINT

TILLFA

LLIGT P
ARTI

:

INSTRUMENTALT
MUSIKSTYCKE

RARITETEN
PÖSMUNK

Vi har jakt och skeetammunition och stort
sortiment på jakttillbehör
för jägaren och hunden

OPEN DOCUMENT

GEHÖR

BÄGAREN
MISCHMASCH

   s 3JØLEVADSGATAN  s  RNSKLDSVIK

KATARR

SPIROR

NÄMNS
GÅ I
FÅRAKLÄDER

PRONOMEN OCH
NICKEL
IHOP

28:-/100gra

m

FIRMA VÄVDUON Öppettider tis, ons, tors 10-16, lör 10-13
Margot Westerlund

•

Flärke 258, Gideå

•

0663-501 49

KLÄMMA
BONDFLEMING

Återförsäljare i ditt område

KOLMINA

KURS PÅ
MARK

garn

VAPENDEL

KONTAKT
OCH EN
LYSDIOD
P GRUNDR
ÄMNE
O
N. RÄNKER

specialpris på raggsocks
från svarta fåret

ACRYLGARN

RIKTNING

C.S. LEWIS FIKTIVA
VÄRLD

BALSAMERA

Just nu

RENMAT

STRECK

HORN

SJÄLSFRID

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS
STUDIO
VÄSTINDIENSTAT
JAKARTABO
HOCKEYHEED

FÅNGST
ARABISKT
NAMN
ANGER
ATT DET
FINNS
LÖKSMAK

HÄNLYSSNAR
FÖRAS
MÅNGA
KOLMONPÅ
OXID

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

KINESIS-KT TORDNAMN OCH MULAR
DYNASTI
FONDTYP

KASA
SPONTAN
HANDLING

GRANSKNING

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

0719

FIRN
MORSGRIS

KILOTON

ÖNSKEDRÖM
HÅLL
TYST!

SKÅDISNILHEIM

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

LYSANDE
BEGÅVNING
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d>&KE .....................................................................................................................
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TVÅ
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s/EEZ nr 4/2014

KRYSSA & VINN

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!
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MYRA GÅRD

͵<K>K'/^<EKZZ>E^ ''&Z EE&: >
Kusinerna Peter Sellgren och Fredrik Nylander,
är äggproducenter och spannmålsodlare som lever
och verkar i Banafjäl, strax söder om Husum.
TEXT: ÅSA RINGLÖV
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ag träffar Peter och Fredrik över
en kopp kaffe, för att nyﬁket få
reda på mer om det, kanske delvis
anonyma, företaget Myra Gård AB.
Snabbt ﬁck vi backa tillbaka i tiden,
närmare bestämt till 1947, för att
förstå företagets helhetsbild.
Farfar Sven Nylander startade
sitt hönseri i Banafjäl 1947, nästan
mitt emot där äggboden ﬁnns idag. I
begynnelsen var det äggförsäljning till
närliggande butiker i fokus, samt viss
gårdsförsäljning, men verksamheten
växte större allt eftersom. På slutet av
60-talet hade Sven ca 3000 höns vilket
gjorde att de var behov av nya investeringar för att kunna växa. Det blev
här en generationsväxling och sonen
Anders med hustrun Lilian, Fredriks
föräldrar, investerade i Nylanders
Hönseri 1970 med ny anläggning som
rymdes 12000 hönor. Verksamheten
fortsatte att växa och 1978 byggdes en
till huskropp med plats för ytterligare
12000 höns.
Branschen och marknaden kom men
nya krav och det blev ändrade förutsättningar. År 2003 så var det kusinerna Fredrik och Peter som startade
att aktiebolag och tog över driften.
Stora investeringar på bland annat på
ny inredning och liknande krävdes för
att möta kraven för att driva konventionell äggproduktion.
2009 gjordes nästa stora satsning,
Myra Gård AB startades som är ett
dotterbolag till Nylanders Hönseri.
Myra Gård driver ekologiska äggproduktion och spannmålsodling
som också är KRAV-certiﬁerat. Ny
anläggning byggdes snett mitt emot
de beﬁntliga hönshusen, med plats för
12000 hönor. Samtliga ägg levereras
idag till Östersund där som paketeras
som Norrlandsägg och ekologiska
Norrlandsägg. Den sista satsningen,
som hittills är gjord, är att hönsen i
den konventionella äggproduktionen
är frigående, det skedde under 20122014.
Min fråga är hur får ni det att fungera att med daglig tillsyn året runt?:
– Att det har inte varit möjligt om
man varit själv, det är en förutsättning att vi är två som hjälpts åt, svarar
Peter snabbt.
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016

NAMN: Fredrik Nylander & Peter Sellgren
BOR: Banafjäl
ARBETAR MED: Driver och är delägare i Nylander Hönseri AB och Myra Gård
AB, med både konventionell äggproduktion och ekologisk äggproduktion samt
spannmålsodling.

– Det är kul att jobba åt sig själv
och att ha någonting eget, det blir en
livsstil, förklarar Fredrik.
Idag har företaget totalt 20000
hönor på den konventionella produktionsdelen och 12000 hönor på den
ekologiska produktionen, totalt så producerar dom ca. 600ton ägg per år.
Varför har ni även ekologisk spannmålsodlingen, hur kopplar ni det till
äggproduktionen?
– Det är ett utav KRAVs regler att
man ska ha 50% av fodermängden i
egen produktion, fast man behöver
inte använda den själv. Vi brukar
180hk mark och säljer spannmålet till
en mjölkbonde idag. Den andra biten
är att vi får användning av hönsskiten
som gödsel på åkermarken, förklarar
Peter och Fredrik.
Vad är hjärtat med er verksamhet
undrar jag?
– Äggboden är hjärtat av verksamheten och den är väldigt uppskattad.
Det är där träffar vi människorna
som uppskattar våra ägg, äggboden
är obemannad men övervakad. Man
betalar kontant eller med Swish vilket
fungerar väldigt bra, säger Peter och
Fredrik enstämmigt.

Nya affärsidéer är redan på gång
hos dessa driftiga entreprenörer.
Till våren kan man köpa naturtorkad
hönsgödsel på 20kg säckar från den
ekologiska driften. Håll utkik på deras
Facebook-sida och för ägg med bra
kvalitet, sök efter Norrlandsägg i din
butik.•
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HUSUMS SERVICESTATION!
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RENSKAV PÅ MUURIKKAN

0663-611 80
www.husumsservicestation.se

FINSK KORV OCH
BASTURÖKT SKINKA

Fram med muurikkan sätt den på elden i med 2 msk
margarin när det smällt lägger vi på 400 gram renskav,två
nävar skivad champinion, en hackad lök mald svartpeppar
en msk samt två till tre dl grädde. Låt koka ihop fyra till
fem minuter. Medans det kokar ihop vikes fyra tunnbrödkorgar ihop av mjuka tunnbröd skivor. Fyll korgarna med
renskavsblandningen toppa med nån klick hjortronsylt.
Njut!!!

NORDMALING framför ICA
23 mars kl 12-17
8 april kl 12-17
22 april kl 12-17
4 maj kl 12-17

ÖRNSKÖLSDSVIK torget
29 mars kl 10-15
12 april kl 10-15
26 april kl 10-15

Tel.
076 821 03 86

FÄRG & TILLBEHÖR – ARBETSKLÄDER – FRILUFTSBUTIK – TVÄTTINLÄMNING

ÄNTLIGEN GRILLTIDER!
Grilljärn för öppen eld,
till korv, hamburgare,
varma mackor
eller annat smakens

398kr
VI ÄR OMBUD FÖR

Ta med
annonsen
och få
en present!

Bruksvägen 90 HUSUM

y

0663-10770

y

Psst..
bshopen
ﬁnns även på wepaniet.se
www.utekom

utekompaniet.se

y

Mån-fre 11-15

TILL DIN TJÄNST

FJÄRRSTY
RD
PARKERIN
GSVÄRMAR
E
PÅ KÖPET*
**

Proffs på

NORDGRENS BUSS
Tel 0663-101 16

HUSUM

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Guns Frisering

Österlunds Åkeri
070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se
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Den bromsar för faror, hjälper till att hålla dig i rätt fil och
tar dig hela vägen fram till målet. Nya Tiguan är en tuffing
som värnar om både kära och nära. Säkrare, rymligare och
mer äventyrslystet än någonsin. Välkommen att beställa
redan idag!

ÖPPETTIDER

Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

Telefon 0663-105 50

Bli först med nya Tiguan!

Industri- & Tunnelinredningar

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

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

TDI 190 DSG7 4MOTION
Pris från 332 200 kr.

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?

LEASING
FRÅN

1870

KRONOR*

KRONOR**

Blandad förbrukning från 5,4 l/100 km, CO2-utsläpp från 141 g/km (avser TDI 150 manuell, uppgifter för samtliga motorer ej tillgängliga för närvarande). Miljöklass EU6. *Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,27 % jan 2016).
**Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätt
sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad. ***Erbjudandet gäller till och med april, 2016.

Kontakta
ůĞŝĨ͘ĚǇůŝĐŬŝΛĂŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚ͘ƐĞ͕
ϬϲϲϬͲϮϵϵϵϱϴ
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BILLÅN
FRÅN

2350

Ångermanlandsgatan 21
0660-579 90
www.nordemansbil.se

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2016
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VÄXTER • SNITTBLOMMOR & TILLBEHÖR • INREDNING • PRESENTARTIKLAR

Öppettider
påsk
skärtorsdag 10-17
Långfredag 25/3Annandagpåsk 28/3

STÄNGT

NU ÄR VÅREN HÄR!
Vi hjälper till med beskärning
av era fruktträd – BOKA NU!
Beställ dina träd, buskar & perenner hos oss!
(Inget lager i år)

Vi hjälper dig att hitta rätt växter vid alla tillfällen.
Ansluten till Interﬂora och Euroﬂorist.

Fröken Grön
Blommor & Design
0663-10199

www.frokengronblommor.se

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

