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GRUNDSUNDAtidning

JULEN – TRYGGHET, KÄRLEK OCH NÄRHET TILL ALLA
25 DECEMBER 1996:
Jag står på uppfarten. Solen skiner och pappa bär 
fram min bästa julklapp från gårdagen, en alldeles 
egen spark. Farfar gav den ti ll mig. Den är röd och 
mitt  namn står på den. Vi ska ti ll Farmor och Farfar 
nu. Jag ska köra sparken dit själv! Mamma tar på 
mig en mössa och vi säger "klara, färdiga, gå!!"

1 NOVEMBER 2015:
Uppsatser, seminarium och tentor. Känns som att  
man stressar på som aldrig förr, och snart kommer 
julstressen. Jag längtar verkligen ti ll juldagen, då 
kan man andas ut. Jag minns hur glad jag var varje 
år på juldagen som liten. Alla var så glada och jag 
kunde leka med presenterna från gårdagen.

Jag skriver här och klagar över stress. Skärpning 
Elin. Sluta bara stressa, stanna upp och tänk ti ll vad 
som verkligen är vikti gt i dessa ti der. Julen är väl 
ändå ti ll för att  slappna av, öppna sitt  hjärta och 
spendera ti d med sina nära och kära. 

När jag tänker på att  julen är en högti d för att  
öppna sina hjärtan, kan jag inte låta bli att  skänka 
en tanke på fl ykti ngkrisen. Än hur stressig livet är i 

juleti der, fi nns det människor som har det otroligt 
mycket värre. Medan jag springer mellan buti ker 
dagarna innan jul, är en människa på fl ykt ti ll fots 
och vandrar oändliga mil. Medan jag äter prinskorv 
och ser Kalle Anka, blir en människa skjuten på 
gränsen ti ll ett  land som hen inte anses vara väl-
kommen ti ll. Medan jag sött  somnar i soff an med 
min familj ti ll slutscenen av Svensson Svensson, 
simmar en människa över Medelhavet i jakten på 
trygghet.

Min uppmaning ti ll er är att  stanna upp, andas 
ut, sluta stressa och öppna era hjärtan. När jag 
tänker ti llbaka på den lilla fl ickan på sin spark med 
Farmor och Farfars hus i sikte, ser jag en fl icka 
glad tack vare trygghet och kärlek. De materiella 
julklapparna vi förknippar med jul spelar oft ast inte 
störst roll. Det är trygghet, kärlek och närhet ti ll sin 
familj jag värderar högst på julen. Det är just denna 
trygghet, kärlek och närhet jag önskar varenda 
människa ska få känna i juleti der, för det är vi alla 
värda.

ELIN MALMSTRÖM

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

HUSUMS 
SERVICESTATION!

HUSUMS SERVICESTATION har samlat allt på ett och samma ställe 
gör-det-själv-hall, bageri, kiosk, byggtillbehör, minilivs m.m.

Vi kan erbjuda alltifrån smörgåstårtor till byte av vinterdäck!

Vi erbjuder bland annat bilreservdelar, jourlivs, bageri mm.

I vår kiosk hittar du allt från baslivsmedel, böcker och ett stort utbud 
av tidningar, tobak, läsk, godis m.m. Vi ingår i EMAB.

VI ÄR OMBUD FÖR

Du är varmt välkommen in till oss, du får alltid
ett trevligt bemötande av vår trevliga personal.

JULGRANSLJUS  
Tillfälligt parti          59 kr

MULTISCARF 
Olika färger          49 KR

0663-611 80,  www.husumsservicestat ion.se

välkommen till
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EN NY ERA  
PÅBÖRJAS VID  
HUSUMS FABRIK 
Fredagen den 11 oktober 2015 klockan 06.49 rullade den 
sista rullen ut från PM7. Maskinen har varit igång i 49 år, 
sedan starten oktober 1976. 

Ett annat historiskt datum för Husums fabrik var den  
9 november klockan 18.21 då PM6 stannade för gott.  
Den har varit igång sedan 1972 och ska nu monteras ned. 

Samtidigt med PM6 stängs även Färdigställningen ned och 
de sista A4- arken har producerats. I och med det tar en ny 
era sin början vid Husums fabrik, från papper till kartong.

PROJEKT VIKING

Arbetet med att riva ned PM7 och montera upp kartong-
maskin KM1 pågår för fullt. Delar av KM1 har tidigare 
monterats upp i Jyväskylä av leverantör för att säkerställa 
och minska eventuella problem. I början av december går 
arbetet in i nästa fas med test av kopplingar och utrustning. 
PM8 är inte längre en pappersmaskin. Den har konverter-
ats till KM2 och producerar redan idag helblekt linerboard.

HAMNEN 

Arbetet med utbyggnad av hamnen pågår för fullt. De 
kajelement som ska placeras på botten har nu gjutits klart, 
16 stycken med en vikt på 200 ton vardera. Muddringen 
är avklarad, fyllning och packning av stenvall som kajele-
menten ska stå på är inne i slutfasen. Från vecka 47 och 
två veckor framåt kommer den stora kranen Nosto-Pekka 
att placera ut dessa  element på stenvallen. 

Vid årsskiftet ska den nya delen av hamnen vara 
färdigställtd förutom asfaltering som kommer att ske 
vid ett senare tillfälle. Arbetet har hittills kunna utföras 
under mycket bra väderförhållanden och förhoppningsvis 
fortsätter det under det resterande arbetet. 

 

UNDERHÅLLSSTOPP MASSABRUK

Massabruket har sitt sedvanliga underhållsstopp men är 
dock längre än vad det brukar vara. Från vecka 46 och 
fram till vecka 52 kommer underhållsarbetet att pågå och 
det stora arbetet är bland annat vara byte av överhettare 
på sodapanna 8. Ett byte som kommer att märkas av 
för de närboende då det sker renblåsning i slutskedet av 
pannarbetet. Anledningen till renblåsning är att ta bort 
föroreningar från det svetsarbete som genomförs vid 
installation av de nya överhettarna. Renblåsningen görs 
innan pannan körs igång så att den därefter  levererar ren 
partikelfri ånga. 

FEBRIL VERKSAMHET

Från vecka 47 och några veckor framåt är den period då 
Husums fabrik har som mest med externt folk. Antalet 
beräknas uppgå till 1 400. 
Det är exceptionellt mycket arbete i fabriken och naturligt-
vis märks det även av ute på samhället.

RENBLÅSNING AV TP8
Renblåsningen är inplanerad att genomföras den 17 december mellan klockan  
08.00 – 20.00. Eventuellt kommer även renblåsningen att ske 18 december. 

Ljudnivåerna kommer att bli liknande renblåsningen av barkpannan i somras men en skillnad 
är att denna gång så är utloppsröret riktat söderut från TP8 och inte rakt uppåt från taket.

Det kommer att vara mycket höga ljudnivåer i samband med renblåsningen  
och vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter som kan uppstå.

Sista rullen från PM7.

Sista A4:a arket från A4:4.

Sodapanna 8.                                                       Fotograf Per Ågren, Mediabild

METSÄ BOARD HUSUM

Sista rullen från PM6.                Fotograf till bilderna Tommy Sjölund

Arbete i hamnen.                                            Fotograf Peter Lundin 



EN DRÖM BLEV TILL VERKLIGHET
Med en kreativitet som sprider sig 

ut i fi ngerspetsarna, har Anna-Karin 

alltid brunnit för keramik och konst. 

Trots detta är Anna-Karin utbildad 

operationssjuksköterska, vilket hon i 

många år arbetat som. Keramiken var 

under en längre period en hobby, men 

ett frö till en dröm om ett keramik-

café, såddes i tidig ålder. 

Året var 2002, då 

familjens liv utbyttes 

från storstadsliv i 

    Anna-Karin 
         Rask Nygren

BRUKSGODSET – ETT VÄXANDE 
FAMILJEFÖRETAG MED HJÄRTAT 
FÖR KREATIVITET

Vi trä� ar Anna-Karin en oktoberkväll i en ombyggd ladu-
gård på Bruksgodset, Banafjäl. Kvällen börjar skymma 

och Anna-Karin serverar hembakade kakor och ka� e 
i egendrejade koppar. Visst låter det idylliskt? 

Här välkomnas vi rakt in i Anna-Karins dröm, 
som numera är hennes verklighet.

 FÖRETAGSPROFILEN

Stockholm till ett liv i de Norrländska 

skogarna i Banafjäl. Anna-Karins man 

Peter har delvis sina rötter i byn och 

även en sommarstuga, som nu fi ck en 

stor renovering för att bli ett heltids-

hus för trebarnsfamiljen. Peter fi ck 

jobb inom industrin och Anna-Karin 

fi ck även hon jobberbjudande, som 

hon däremot tackade nej till för att 

istället starta sitt drömföretag. 

Till tomten från sommarstugan in-

gick en stor ladugård. Denna byggdes 

om till ett café och keramikverkstad. 

Till en början var tanken att kaffe 

och bulle var vad som skulle serveras 

i caféet, men detta fi ck snabbt en 

förändring då företaget växte allt mer. 

Invigningen till Bruksgodset var i juni 

2004 och Anna-Karin var inför denna 

invigning inställd på att några få besö-

kare från byn skulle komma.

Jag hade delat ut lite lappar till män-

niskorna här i byn om att vi skulle bjuda 

på lite bullar och ha en invigning. Vi 

räknade med att vi skulle få några fåtal 

besökare den dagen, så ni kan ju förstå 

hur chockad jag blev när 300 personer 

dör upp, och även Allehanda! berättar 

Anna-Karin och mindes tillbaka till da-

gen med skräckblandad förtjusning. 

I nuläget snittar Bruksgodset 50-70 

gäster dagligen på sommaren, vilket 

är företagets högsäsong. Trots att hög-

säsongen är under sommaren, håller 

Bruksgodset öppet året runt. Företa-

get vilar på 3 grundpelare: caféverk-

samhet under sommaren, keramik-

verkstad med försäljning året runt och 

bokningar för grupper och konferenser 

under vinterhalvåret. För hjärtat för 

Bruksgodset är keramiken som känt 

en viktig del och förutom försäljning 

erbjuds keramikkurser året runt.

EVENEMANG OCH JULMARKNADEN
Bruksgodset arrangerar även evene-

mang året runt, exempelvis bagage-

loppis och stick-café. Det största och 

det mest välkända evenemanget är 

den årliga julmarknaden som äger rum 

den tredje advent. Julmarknaden har 

varje år 35-40 utställare med ca 4000-

5000 besökare, vilket är väldigt mycket 

för den relativt lilla byn Banafjäl. På 

plats under julmarknaden fi nns även 

Lions Lucia för högtidligt fi rande. 

FORTSÄTTNING OCH DRÖMMAR
Företaget har sedan start vuxit inifrån 

och ut, med hjälp av intresset från 

besökare och förhoppningsvis fortsät-

ter detta i samma spår. För framtiden 

har Anna-Karin även drömmar om att 

kunna starta ett större konstprojekt.

Livskvalitet! Jag ser det som så otro-

ligt värdefullt att varje dag få jobba med 

något jag brinner för. Det är något jag 

vill göra för en lång tid framöver, avslu-

tar Anna-Karin med ett stort leende.

ANNA-KARIN 
RASK NYGREN

FÖDD: 1971 i Stugun, Jämtland

BOR: Strax utanför Banafj äl, 
infl ytt ad 2002

ARBETE: Driver Bruksgodset, 
ett  kreati vt företag med keramik- 

och café- och konferensverksamhet
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IOGT-NTO-föreningen byggde sedan 

ett s.k. Sommarhem, en samlings-

lokal för sommarbruk med två 

dansbanor. Där anordnades även läger 

för juniorer och ungdomar. 

Största evenemangen under 50-talet 

var sommarfesterna vid midsommar 

med fl era orkestrar och olika andra 

artister. Föreningen arbetar nu med 

en historik över verksamheten i Sand-

vika och efterlyser bl. a. fl er bilder från 

dansarrangemangen m.m.

BADPLATSEN
En stor anledning till att området 

köptes in var att Husumborna skulle 

få tillgång till en badplats som låg 

nära samhället. Föreningen förhand-

lade 1950 med Grundsunda kommun 

där man avtalade om att markområdet 

söder om vägen ner till havet skulle 

vara tillgänglig för allmänheten som 

badplats mot att kommunen betalade 

en ersättning på 50 kronor per år. Nå-

gon specifi cerad avtalstid eller index-

reglering av ”årsavgiften” fanns inte 

angiven. 50-lapparna kom regelbundet 

varje år till kassören som tacksamt tog 

emot den. Först efter kommunsam-

manslagningen 1970-71 uppmärk-

sammade föreningen Örnsköldsviks 

kommun på den då ganska urholkade 

50-lappens värde och sade upp avtalet 

för ändring av ersättningen. Den räk-

nades då upp med index och hamnade 

på dryga 2000 kr per år. 

Vattenkvalitén blev efter hand 

sämre med ökade utsläpp från massa- 

och pappersindustrin så simskola och 

bryggor fl yttades över till Degersjön 

med kommunens hjälp. Så småningom 

blev det ointressant att bada i Sand-

vika och avtalet om badplatsen sades 

upp av Örnsköldsviks kommun.

Nya regler på miljöområdet 

gjorde sedan vattenkvalitén bättre 

och bättre. Åter igen kunde man b ada 

i Sandvika men engagemanget från 

kommunen har inte återupptagits.

Sandviksstugan avvecklades efter 

fl era år av vandalisering. Förenings-

medlemmarna blev trött på att repa-

rera fönsterrutor och annat hela tiden. 

Hösten 1997 fi ck Husums Brandkår 

uppdraget att elda upp stugan som en 

övning för personalen.

Om vi nu hoppar fram till nutid 

så har intresset från närboende och 

andra som uppskattar badviken fått 

kontakt med varandra och IOGT-NTO-

Husum via ”Vad händer i Husum” på 

sociala mediet Facebook. Söndagen 

den 25 oktober samlades ett gäng på 

16 personer som jobbade med röjning 

av sly på området mellan vägen och 

havet. Vi grävde bort strandråg som 

spridit sig ända ner mot vattnet. 

Dessutom rensade vi bort alger som 

låg både på stranden och i vattnet. 

Ingvar Andersson ställde upp med sin 

traktor och transporterade ris till en 

stor rishög. Han bar även bort många 

skopor med strandråg och algblandad 

sand från stranden. Dagen avslutades 

med korvgrillning och kaffe som IOGT-

NTO bjöd på men även andra hade 

med ”doppa” som man bjöd på. 

Det gemensamma ideella arbetet 

för en trevlig badplats kommer att 

fortsätta våren 2016. Håll koll på Vad 

händer i Husum på Facebook och kom 

med i gänget.

HÄLSNINGAR FRÅN IOGT-NTO HUSUM 
GENOM ERIC FORSBERG, ORDF.  

BADPLATSEN 
”SANDVIKA” I HUSUM

VÄLKOMMEN 
TILL STAN!

S H O P P A  L O S S  O C H  T R I V S  M E D  O S S !

VI SES PÅ TORGET!

JULMARKNAD
■ 28-29 NOVEMBER

CENTRUM I SAMVERKAN
CENTRUM I SAMVERKAN

VINN 
■ NYA SHOPPINGKORTET!
  VI LOTTAR UT 10 ST NYA SHOPPINGKORT  fyllt med fina  
erbjudande från stadens butiker, restauranger, caféer och frisörer mfl. 
Maila namn och adress till: info@cesam.nu 

Redan på 1940-talet köptes markområdet i Sandvika av några 
driftiga medlemmar i IOGT-NTO-föreningen i Husum. Efter ett 
tag överläts fastigheten till föreningens ägande.



Syrianska kockarna som lagade all 
mat till Syrien Night. Alaa Bahar, 

Odai Al Nassar, Kinan Aboura, 
Wael Al Nassar, Yafa Jabbour, Omar 

Omar, Wasim Abodabosi, Ibrahim 
Bahar, Mayad Abour.

M ed hjälp av bröderna Bahar 

och deras vänner fanns det 

förutom insamlingen från 

kakfrossan en önskan om ytterligare 

ett arrangemang. I Bredbyn och 

Mellansel har vännerna tidigare ar-

rangerat Syrianska aftnar med mat 

och underhållning för dryga 100-ta-

let människor. Önskan blev därför 

att erbjuda Husumborna att ta del 

av samma koncept fast utökat till ca 

200 personer. Via bröderna, Mång-

kulturellt Centrum, kyrkorna, Röda 

Villan, IOGT-NTO, Husumgården, 

Bygd och Stad i Balans 2.0 började 

ett gediget arbete för att planera 

upp Syrien Night som arrangerades 

på Husumgården den 1 novem-

ber. Allt för att få in mer pengar 

och kunna bidra och hjälpa deras 

landsbröder på den långa, dyra och 

psykiskt jobbiga resa, som de själva 

redan gjort och överlevt men med 

många tragiska och jobbiga erfaren-

heter med sig i bagaget.

Husumborna öppnade sina 

hjärtan och ställde upp för den 

goda sakens skull. Biljetterna var 

inte svårsålda och än en gång 

gick företag och föreningar in som 

sponsorer.

Syrien Night bjöd på middagsbuf-

fé från det syrianska köket. Mat som 

Ibrahim, Alaa och deras vänner pla-

nerat och förberett själva in i minsta 

detalj. Kvällen bjöd även på Syriansk 

underhållning med b.la. Ahmad 

Tamim som rappade, syriansk dans 

från bröderna och deras vänner och 

Alaa hade klippt ihop en gripande 

fi lm från Syrien som besökarna blev 

mycket berörda av. Från scenen 

bjöd även söta elever från Husum-

skolan på sång (Johannes Ulander) 

och dans (Linda Häggqvist, Emma 

Kassman). En fantastiskt vacker 

frihetstavla som barn och ungdo-

mar från Husum tillsammans med 

konstnären Anna-Maria Fahlberg 

jobbat med auktionerades ut under 

kvällen och ungdomar från Röda 

Villan roade barnen med ansikts-

målning. Det blev en mycket lyckad 

kväll i fredens tecken med mycket 

glädje och gemenskap som vi som 

var där sent kommer att glömma. En 

kväll där vi samlade in 21 264:- som 

tillsammans med kakfrossans 13 

500:- skänkts till Unicef som hjälp i 

deras fl yktingarbete.

SYRIEN NIGHT

Efterrättsbord Syrien Night. 
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KAKFROSSA 

M ed förenade krafter och 

med små insatser från 

många fi ck vi till en 

fantastisk kakfrossa på IOGT-

NTO gården den 27 september. 

Många Husumbor bakade och 

skänkte kakor, företagen skänkte 

priser, föreningar ställde upp 

med lokaler och ideella krafter 

och massor av människor kom 

och tog del av kakfrossan och 

den underhållning som bjöds. 

Lena Finne Jansson föreläste om 

fl yktingsituationen i Örnskölds-

vik och Anna-Maria Fahlberg 

som driver Queen of Art skänkte 

massor med tavlor till ett lotteri. 

Kakfrossan genererade 13 500:- 

som oavkortat gått till hjälporga-

nisationen Unicef.

INGEN KAN GÖRA ALLT 
MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!
Ingen människa har nog 
missat den sorgliga bild på lilla 
Aylan Kurdi 3 år som väckte 
oss alla från det som vi alla 
vet men kanske inte förstått 
förrän vi får den lilla pojken på 
våra näthinnor. Inspirerad av 
alla som på ett eller annat sätt 
startade insamlingar till olika 
hjälporganisationer, väcktes 
även tanken hos oss på vad 
Husum kan bidra med?
TEXT: ANNIKA SJÖSTRÖM & ÅSA RINGLÖV 

FOTO: MOHAMMED HAMDAN

M ed oss i allt planeringsar-

bete kring kakfrossan har 

vi hela tiden haft bröderna 

Ibrahim och Alaa Bahar från Syrien. 

Sedan våren 2014 har de bott i 

Husum och båda är fl itiga besökare 

på Mångkulturellt Centrum som 

bedrivs i Röda Villan Kultur- och 

fritidsgårdens lokaler. Bröderna 

är alltid lika glada och trevliga 

de gånger de själva ideellt ställer 

upp för att sköta bemanningen 

på MKC, som är en mötesplats för 

integrering och en plats att knyta 

nya kontakter och lära känna nya 

vänner från olika kulturer på. 

Hit är alla människor i alla åldrar 

välkomna. Här säljer vi hemba-

kat billigt fi ka, träffas och spelar 

biljard, pingis, spel eller bara 

umgås och alla får vara den de är. 

MKC är öppet varje torsdag mellan 

18-20 och bemanningen sker ideellt 

från olika kyrkor, föreningar och 

av andra frivilliga, som har stort 

hjärta att hjälpa till med integre-

ring i samhället. Vi önskar att få 

fl er besökare som tittar in och kan 

hjälpa till med diverse olika saker 

eller bara sitta ner och ta en fi ka 

och prata svenska, berätta om sina 

intressen eller sin förening. Här är 

det ypperligt att komma och sprida 

information om saker som vi är 

stolta över och som vi vill utveckla 

i Husum. Tanken med Mångkultu-

rellt Centrum är att vi tillsammans 

ska bygga den mötesplats som 

vi har behov av mitt i vårt vackra 

Husum.

MÅNGKULTURELLT 
CENTRUM I HUSUM
 

Bröderna Alaa och 
Ibrahim Bahar.
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FINNFEMFEL 
Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt 
svar senast den 11 januari!  Märk kuvertet Barntävling och 
adressera till Ågrenshuset Produktion, Grundsunda tidning, Att. 
Agneta Nydahl, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn 
under  15 år. De tre först öppnade och rätta svaren vinner en keps.

NAMN ...................................................................................  ÅLDER ........................

ADRESS ............................................................... TEL ..............................................

POSTNR .................................. ORT ..........................................................................

 SMÅTT & GOTT


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 19.

FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning 3 2015

FACIT
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VINNARE
FINN FEM FEL NR 2/2015
Hilma Sundström Idbyn, Alice Eriksson 
Husum, Märtha Nordlander Björna.

Låt ett proffs se om ditt hus!

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

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!
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www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!

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

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!

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

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!

FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning 3 2015

FACIT

L ÄT T

   3 7  8 9   

  8 7 3    1  

 9    2   7 8 

 4    8   9 5 

   6 5  4 8   

 8 2   6    4 

 7 5   3    1 

  3    1 7 4  

   9 6  2 5

E X T R E M

 3   4      

 2  7  9 8   6 

  8 6 3      

       5 6  

 5  4    2  1 

  6 2       

      7 4 1  

 1   8 3  6  9 

      6   3

R
EC

EP
T

5-MINUTERS CHOKLADFUDGE
Ca 40 bitar

400g mörk choklad
25g smör
1 burk sötad kondenserad mjölk,     
           397 g (okokt)

1. Smält chokladen och smöret 
i en skål över vattenbad.

2. Tillsätt den kondenserade 
mjölken och rör om. Låt det 
svalna något.

3. Bred ut smeten i en form, 
24 x 32 cm, klädd med bakplåts-
papper (eller i två mindre formar, 
ca 12 x 16 cm). Låt den stelna i 
kylen. Skär fudgen i bitar när den 
stelnat.LA

B
YR
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HANDLA LOKALT

www.scaskog.com

När du anlitar SCA för gallring eller avverkning i din skog är vår ambition att du  
ska få en så trygg och säker virkesaffär som möjligt. Därför jobbar vi med lokala  
entreprenörer – så som Svante och Henrik Nordlund, gallringsentreprenörer i Gideå.  
De bor i området och känner väl till de omgivningar de arbetar i.

Kontakta mig så får du veta mer om hur vi arbetar och vad  

jag som virkesköpare kan hjälpa dig med i ditt skogsbruk. 

Josefin Bohman, Örnsköldsvik, tel 0660-704 61

Det ska kännas 
tryggt i din skog

ka
rm

in
ko

m
.s

e 
 J o vi måste bara gå till oss själva och 

tänkta hur vill jag att framtiden där 

jag bor ska bli. I denna fråga är vårt 

handlande en viktig bit. Det är nog 

dags att vi som kunder ser hur viktigt 

handeln är för bygdens medborgare, 

besökare och kommande generation. 

Handeln i en bygd har en nyckelroll 

för att samhällets attraktivitet och 

möjlighet att locka till sig besökare och 

invånare. 

För att behålla våra affärer och för 

att man ska kunna våga satsa i Husum 

måste vi handla lokalt, stötta våra före-

tagare. Vi måste hitta igen den köptro-

het vi hade förr för att behålla dom 

lokala företagen. Vi måste inte bara se 

på vilken produkt vi får för kronorna – 

utan även vilken service och närmiljö 

vi bidrar till genom att handla lokalt.

Snart är julklappsrushen i full gång 

och låt oss då hjälpas åt att handla av 

våra lokala företagare, så vi fortfa-

rande i framtiden får ha kvar dom och 

visa att vi alla bidrar med att pengarna 

stannar på orten och gör nytta här.

Julen är en tid då vi ska tänka på 

varandra. Tänk då på att julklappar 

inte bara sprider glädje hos de som 

får klappen, utan även bidrar till ett 

livskraftigt lokalt näringsliv.

Många ser tillbaka och minns tiden då Husum hade ett stort 
och brett sortiment på orten. Flera mata� ärer, skoa� är, kläda� är, 
café med mera med mera. 

Ja det skulle vara helt fantastiskt om vi kunde få behålla 
och helst utöka utbudet vi har på orten. Hur är det möjligt?
TEXT: ANGELA HÅRSHAGEN

1. Husums Servicestation
2. Blomkrukan
3. Ica
4. Fröken Grön
5. Kyrkans hus Boa













1: CUBARINKEN
Cubarinken är placerad i det översta bostadsområdet ”Lina” och drivs 
och sköts helt ideellt av några eldsjälar. Där kan ni enkelt snöra på 
er skridskorna i den varma värmestugan och sedan åka i den belysta 
uterinken tills benen tröttnar.

2: HUSUMHALLEN
Tycker ni det är för kallt att åka skridskor 
utomhus fi nns det möjlighet till några timmars 
friåkning inne i ishallen varje vecka. Se deras 
hemsida, www.laget.se/husumhockey/istider 
vilka tider som gäller.

3: HUSUMS SIMHALL
Simklubben håller öppet för gratis 
fribad varje fredagkväll mellan klockan 
17-20. Ung som gammal är välkommen 
att bada och basta tillsammans.

LENA 
SÖDERSTRÖM 
– BANAFJÄL
Att promenera i det fi na vädret 
eller sitta på isen och pimpla. 
Självklart med en fi kapaus!

HELEN 
SCHUNNEMAN
 – GIDEÅ
Att åka slalom en härlig vinter-
dag med fi ka i backen!

STIG 
ÖSTERSTRÖM 
– GODMERSTA
Det är trevligt med en tur på 
längdskidor om det fi nns snö. 
Även promenera och jobba i 
skogen är något som jag tycker 
om att göra på vintern om det är 
bra temperatur ute.

MAUD 
ÖSTMAN 
– BERGÖN
Om det är soligt och fi nt är det 
härligt med en tur på längdskidor. 
Är det helt vindstilla och strålande 
sol tycker jag om att sitta på isen 
och pimpla. Även en skotertur med 
ett stopp för att grilla lite är mysigt 
att göra på vintern.

EILERT 
DAHLBERG 
– GODMERSTA
Att ta en tyst och lugn promenad 
i skogen när det glittrar och glim-
mar i träden av rimfrost. 

5: SKOTERLEDER
Nolaskogs skoterklubb ser till att det 
fi nns miltals av skoterleder att färdas 
på. Några tips är att besöka Lillsjöstugan 
samt en tur upp till Avafjället. 
Mer info hittar ni på deras hemsida 
www.nolaskogsskoterklubb.com

6: PIMPLING
Pimpling sker gratis vid alla vikar 
ute vid havet samt med fi skekort 

inom både Gideälven och Husåns 
fi skevårdsområde. Det planteras 

även in regnbåge i bl a Mosjön 
där man även köper fi skekortet.

7: STRANDPROMENAD
En riktig härlig energiboost när vintersolen är låg 
och uppe få timmar är att ta en långpromenad från 
vår vackra båthamn i Husum bort till Tredjeviken. 
Vi utlovar en stor dos tankning av D-vitamin soliga 
dagar! 
 

 REDAKTIONEN FÖR GT TIPSAR

  Nagra av Husum med omnejds 

VINTER
 AKTIVITETER

VILKEN AR DIN BASTA VINTERAKTIVITET/SYSSELSATTNING?

..
..

..

4: LANGDSKIDOR
När snön faller åker skidorna 
fram! Degersjön erbjuder fi na 
elljusspår och har ska� at sig en 
konstsnöanläggning som möjlig-
gör tidig start. Elljusspår fi nner 
ni även i Banafjäl och Gideå. 

..
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M ed ett stort engagemang från 

några eldsjälar vigdes många 

timmar till att pussla ihop olika 

lagkonstellationer med de spelare 

vi hade i föreningen, men även ett 

samarbete med Svedjeholmens IF 

gjorde det möjligt att starta säsongen 

med fyra lag; U8, U10, U12 och ett 

A-lag. Den 8/11 börjar även de yngsta 

förmågorna att öva skriskoåkning i det 

Husum hockey kallar ”Skridskolek”. 

Skriskoleken var under förra säsongen 

en uppskattad aktivitet som drog 

många deltagare, speciellt från orterna 

runt Husum som Björna, Flärke, Gideå 

och Banafjäl. Även i ungdomslagen 

är det många av barnen som åker till 

Husum från ”grannorterna” för att 

spela hockey. 

Precis när de olika serierna hade 

startat fi ck styrelsen ett mail där fl era 

ungdomar visade intresse för att börja 

spela hockey och då i ett J18-lag. Nu 

börjar ett febrilt arbete. Möten med 

spelare och föräldrar, dialog med 

Ångermanlands Ishockeyförbund samt 

att få tag på tränare och övriga ledare. 

Alla pusselbitar föll på plats, ledare 

tillsattes och även förbundet gav Hu-

sum klartecken att få hoppa in trots en 

redan startad serie. 

Så sedan i slutet på oktober fi nns 

även ett J18 i Husum hockeys fören-

ing. ”Det känns roligt att ungdomarna 

själva tog initiativet att ordna ett lag. 

Alla spelare och lag behövs för att 

hålla föreningen levande” säger Mari-

tha Östman, styrelsemedlem och en av 

de eldsjälar som jobbat med uppstar-

ten av J18. 

Hittills, denna säsong, har fören-

ingen hunnit med att arrangera en 

U10-cup tack vare två lokala företag 

som sponsorer och ett gäng hängivna 

föräldrar som hjälper till. Husum hock-

ey är även en av de föreningar, som 

i skrivande stund, är medarrangörer 

i TV-pucken. ”Det är jättekul att det 

händer saker i Husumhallen och vad vi 

har hört så har vi fått fi na lovord från 

både publik och lagen som har spelat 

här under de dagar TV-pucken pågått” 

säger Roger Grundberg, ordförande 

i Husum hockey. ”Med det engage-

mang spelare, ledare, föräldrar och 

andra eldsjälar lägger ner för Husum 

hockey kan det inte bli annat än bra” 

fortsätter Roger. ”Det fi nns verkligen 

stort hjärta för klubben och med det 

kommer vi långt.”

Husum hockey är het klart på gång, 

men fl er är givetvis välkomna att spela 

eller engagera sig på annat sätt i 

föreningen. På hemsidan, www.laget.

se/husumhockey fi nns kontaktupp-

gifter och annan matnyttig informa-

tion om föreningen. Eller varför inte 

besöka den fi na hallen och smaka det 

goda hembakade fi ka under någon av 

lagens hemmamatcher? 

Välk omna till Husumhallen i vin-

ter!

HUSUM HOCKEY ÄR PÅ G! Friskvård för Dig och Ditt djur

www.hippotreatment.se • CAROLINE ELFVING • TEL 070-311 45 35 • KVAVED, ARNÄSVALL

HUSUM HOCKEY ÄR PÅ G!

Inför säsongen 2015/16 var det ovisst hur Husum 
hockey skulle få ihop lag och ledare för att driva 
föreningen ytterligare en säsong. Men med ett 

stort engagemang från några eldsjälar kan man 
säga att Husum Hockey är på G!TEXT: ANNA STRANDBERG   FOTO: KAROLINA AXBERG

Nordmaling framför ICA ÖRNSKÖLSDSVIK torget
27 november kl 11-17 28 november kl 10-14
11 december kl 11-17 8 december kl 10-15
21 december kl 11-18 5 December kl 10-17

FINSK KORV OCH  
BASTURÖKT SKINKA

Tel. 
076 821 03 86

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

FÄRG&TILLBEHÖR  –  ARBETSKLÄDER  –  FRILUFTSBUTIK  –  TVÄTTINLÄMNING

VINTERHANDSKE I SKINN  
MED LÖSTAGBART FODER
Smidig och varm tumhandske i skinn.  
Löstagbart piléfoder.
Stl: 9, 10. 
Material: kohud.  
Färg: svart.

398kr

HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

TIPS TILL BEFINTLIGA OCH NYA KOLBULLETILLVERKARE!
Kom ihåg detta enkla basrecept på kolbullar, 181! Alltså 1 liter vatten, 
8 dl mjöl(vete), 1 matsked salt, vispas ihop och får gärna stå över nat-
ten. Denna blandning kan häs i en 1,5 liters petfl aska. Till en redigt god 
kolbulle krävs ca 1 dl smet och 0,5dl stekt fl äsk, fl ott och smör, som 
med fördel steks hemma och tas med ut, eller som kan stekas på ät-
platsen varefter smeten hälls oppanpå! Jag föredrar att försteka fl äsket 
kontrollerat hemma på spisen och frysa in i glassbyttor för att tina inför 
tillagningen ute! Det är stor risk att man bränner fast fl äskrester ute 
över öppen eld då temperaturen kan bli väldigt het där, och kan då få 
problem med att Kolbullen vill fastna. Beräkna att 1 hg ostekt fl äsk blir 
lagom mycket när det är stekt till varje kolbulle! Kolbullen kräver rejält 
med smör och fl ott i pannan, så glöm för guds skull inte smörpaketet 
när ni ska till, och naturligtvis lingonsylten! ÄT, LEV & NJUT!

 RECEPT FRÅN UTEKOMPANIET
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Du behövs!
Hjälp en medmänniska och bli en erfarenhet rikare.
I Örnsköldsviks kommun finns ett stort behov av gode män.  
Som god man gör du en viktig insats för den som inte  
klarar av sina egna angelägenheter.

Vill du veta mer så hör av dig till oss på överförmyndarkansliet.  
Vi nås på telefonnummer: 0660 - 887 08, 0660-881 73 eller 882 09.  
Du kan också anmäla ditt intresse genom att maila overformyndaren@ornskoldsvik.se.

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Ons 4/11 19.00 EFS-kyrkan Gåvoauktion med Roland Adolphsson
Lör 28/11 16.00  Husumhallen HUSUM HOCKEY-Team Härnösand HC               
Lör 5/12 16.00  Husumhallen HUSUM HOCKEY-Kramfors Alliansen        
Lör-sön 12-13/12 12-16        PerOrsgården, Östergensjö Julmarknad
Fre  1/1 18.00 EFS-kyrkan Nyårsgudstjänst
Ons  6/1 13.00 EFS-kyrkan Gudstjänst med insamling till mission.

Tel. 070-331 33 51   www.ostergensjo.sewww.ostergensjo.se

Julmarknad
   PERORSGÅRDEN   ÖSTERGENSJÖ

3:e advent
12-13 dec
lör & sön
kl.  12-16

Landskamp i brottning
Sverige - Finland

På 2015Husumgården kl3:e 19:00december

Avrunda kvällen med att fira Husums brottnings

Priser:

80 årsjubileum

Boka genom att ringa eller maila Carina Strandberg
Telefon: 0706864318 Mail; carina-strandberg@hotmail.com

med tvårätters middag och dryck
.

Landskamp 200 kr

försäljning av dryck kommer att finnas under hela kvällen

Landskamp samt 80 års jubileum 500 kr

Välkommen

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

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

Välkommen in
www.mio.se

POSTADRESS 
Box 22140 
501 14 Borås

KUNDSERVICE
033-10 60 32
kjell@bekasreklam.se

ATELJÉN
033-10 11 20
info@bekasreklam.se

WEB
www.bekasreklam.se

BANKG
486-4633

ORG.NR.
556360-4924

Innehar F-skattebevis

POSTADRESS 
Box 22140 
501 14 Borås

TELEFON 
033-10 60 32

 E-POST 
info@bekasreklam.se 

WEB 
www.bekasreklam.se

BANKGIRO 
486-4633

PLUSGIRO 
435 73 80-7

ORG.NR. 
556360-4924

Innehar F-skattsedel

Vid förfrågan angående korrektur,
maila: info@bekasreklam.se

eller ring 033 - 10 11 20

Annonserande kunden ansvarar för att innehållet i annonsen är
korrekt, så var noga med att höra av er om ni har några ändringar
samt godkännande av annons. Korrekturtiden är fem arbetsdagar.

Kundnr: 7530

Öppet mån-tor 10.30-18.00 fre-lör 10.30-23.00

Ni hittar oss på Bruksvägen 90,
torget ovanför Husumfabriken.

Ring för info. 0663-100 80

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur

BOKA ANNONS SENAST 11 JANUARI • 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se

  

SHOP, MÖTESPLATS & SERVERING
Behållningen går till flyktingarbete

Korskyrkan – Dombäcksövägen 8 – Husum
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E n blåsig dag anlöpte en mindre båt 

med ett sprisegel till Holma hamn. 

I båten fanns det sex stycken unga 

fl ickor från Finland,de hade för avsikt 

att komma till Härnösand. När båten 

lämnade Holma efter några dagar 

ville endast fem fl ickor gå ombord. En 

av fl ickorna hade fattat tycke för Per 

Hinriks son August och de slog sina 

påsar ihop. Flickans namn var Matilda.  

Snart fanns det sex barn i stugan 

varav en av dem hette Ernfrid som 

sedermera blev pappa till Frenk.

När Ernfrid blev blivit relativt vuxen 

mönstade han på en utgående båt i 

Husum. När denna båt kom till USA 

mönstade han av och ingen vet vad 

han sysslade med over there. Hur som 

helst kom han tillbaka till Husum som 

han lovat sin mamma. Han hade då 

sannolikt en slant i börsen.

Tillsammans med sin bror Henrik 

köpte Ernfrid då en skuta. Med den 

fraktade de trävaror, kalksten runt 

Sveriges kuster. När de sedan sålde 

skutan till Dannmark fi ck de troligen 

en bra slant för då byggde han sitt hus 

på Gruvvägen. Därefter fi ck han även 

anställning i fabriken.

På den tiden skeppades kalksten på 

pråmar från Gotland. En dag kom en 

pråm till Husum och skepparen mönst-

rade av när de lade till i kajen. Detta 

ledde till att Frenks pappa sade upp 

sin tjänst i fabriken och mönstrade på 

som pråmskeppare. Han ville ut till 

havs igen. 

Besättningen på dessa pråmar 

bestod av en skeppare och 2-3 be-

sättningsmän. Gissa vilka som blev 

besättningsmän på Ernfrids pråm?  Jo 

sönerna Frenk och Fred som då var 15-

17 år gamla. Det fungerade så att fl era 

pråmar kopplades ihop och drogs likt 

ett pärlband av olika inlejda bogser-

båtar. De angjorde fl era pappersmas-

sefabriker utmed norrlandskusten och 

besättningen bodde i små bodar på prå-

marna. Frenk berättar att boendemiljön 

på pråmarna var allt annat än bra.

FAMILJ/ MUSIKER
Vid 15 års ålder bildade Frenk tillsam-

mans med några kamrater ”Frenks 

Kapell”. Rune Häggblad på bas, Harry 

Nilsson trummor, Lennart Forsberg 

gitarr samt Frenk på dragspel. De var 

ute och spelade en hel del men när 

militärmyndigheten kallade splittrades 

bandet. Dragspelet står dock kvar i fa-

miljens fi nrum och används ibland.

Frenk träffade Gudrun "Gullan" 

tidigt och de blev snabbt ett par som 

”kilade stadigt”. De gifte sig och snart 

kom dottern Annika som nu bor i 

Ängelholm. Därefter kom Patrik (trum-

mis) och han bor i Sundsvall. År 1963 

byggde paret sitt hus på Linaplatån 

där de fortfarande bor. "Gullan" har 

hela sitt yrkesverksamma liv arbetat 

på laboratoriet i fabriken.

Året 1988 kom familjen att köpa 

”Pärlan i Livet” d.v.s. stugan på Kvarn-

grundet. Där har de tillbringat all sin 

lediga tid under sommarhalvåren och 

sedan de gick i pension har de verkli-

gen fått njuta av livet på sin egen ö där 

de fi skat och haft mycket trevligt.

FABRIKEN
Efter några år på pråmen började 

Frenk i fabriken. Första arbetet bestod 

av att sköta strängmaskinen i balhan-

teringen . Därefter blev han skiftbas 

i pappsalen och han kom att arbeta 

inom den tjänsten i ett 20-tal år. I sam-

band med en organisationsförändring 

i början av 80-talet övergick han från 

skiftgång till dagtidsarbete och då som 

hamnchef och den tjänsten hade han 

fram till pensioneringen 1993. Han be-

rättar att pga av sina många uppdrag 

politiskt och fackligt var han borta 

från arbetet en hel del och hans kontor 

döptes därför till ”tomrummet”.

POLITIKEN
I unga år gick Frenk med i SSU där 

Sven Berglund, Rune Jonsson, Hans-

Olof Andersson, Sture Kassman med 

fl era blev hans kamrater. Där väcktes 

hans politiska intresse och föreningen 

var väldigt aktiv med många möten 

och fester. Snart blev han invald i 

Husums arbetarkommun som kassör 

och sedermera också dess ordförande. 

I samband med kommunsamman-

slagningen i början av 70-talet valdes 

han in i kommunalfullmäktige som 

suppleant och därefter som ordförande 

i skolstyrelsen. Frenk hade detta 

förtroendeuppdrag i nio år. Dessutom 

har han varit aktiv inom Grundsunda 

kyrkofullmäktige i 12 års tid och har 

även varit ordförande i kyrkovårds- 

och byggnads utskottet.

FACKET
Frenks fackliga karriär startade inom 

Pappers avd 143 under den tidsperiod 

som Henrik Norman, Rune Jonsson 

och Olle Gidlöf var aktiva. Frenk kom 

att inneha rollen som vice ordfö-

rande.

När han fi ck sin tjänst som hamn-

chef övergick han till att arbeta inom 

SALf  och ganska snart blev han detta 

facks ordförande. Detta uppdrag hade 

han i cirka 20 år.

Vidare har Frenk suttit som facklig 

representant i MoDo :s koncernsty-

relse under många år. Där var också 

Rune Jonsson och Torsten Johans-

son invalda som ordinarie ledamöter. 

I detta uppdrag har Frenk fått resa 

mycket runt värden. Han har fått 

bevista England och Frankrike många 

gånger och även USA, Canada, Syd-

amerika m.f.l.

SLUTORD FRÅN MIG
Frenks samhällsintresse och lust till 

förändringar tycks ha genomsyrat hela 

hans livsgärning som milt uttryckt är 

mycket imponerande. Tänk vad många 

möten han deltagit i och säkert har han 

deltagit i många ”bataljer” där det gått 

hett till. Frenks utmärkande drag är att 

han alltid lyckat få människor med sig 

utan att trampa på någon. Han är väl-

digt omtyckt i Husum och han har lyck-

ats arbeta politiskt/fackligt utan att få 

ovänner. En avundsvärd egenskap.

Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att "Gullan", under åren, har 

fått vara ensam hemma med barnen 

många många kvällar då Frenk varit 

borta på resor, möten och andra upp-

drag. Paret är ense om att de har och 

har haft ett fantastiskt bra liv tillsam-

mans. Vänkretsen har alltid var stor. 

Kanske du undrar hur i fridens 

namn han kan heta Frenk. Jag avslöjar 

härmed att det beror på att hans 

pappa var berest och han tog med sig 

det namnet hem från USA. Namnet 

är prydligt skivet i kyrkboken och det 

står Frenk och inget annat.

FRENK PETTERSSON

– EN VÄLKÄND 
OCH UPPSKATTAD 
HUSUMPROFIL

Frenk är uppvuxen på Gruvvägen tillsammans med brodern Fred och 
föräldrarna  Ernfrid och Ester. Pappan härstammade från Holma och 
var sjöman. Frenks far var den legendariske fi skaren i Holma, Per Hinrik 
Pettersson. Han var den enda som var åretruntboende i Holma.
TEXT: LENNART TEGLUND

 TEGLUNDS TANKAR
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Ta chans och nominera  

”Årets Bygdebo 2015” 
Någon som har gjort/gör en betydande insats för sin bygd. 
 
BRÖ söker den personen som gör en stor insats för Örnsköldsviks landsbygd och gör skillnad. Det kan 
vara insatser ideellt i föreningar eller en landsbygdsföretagare eller annan person som bidrar till en 
levande landsbygd. 
 
Nomineringar tas emot fram till 31 januari 2016. 
Maila ditt bidrag till bygderadet@telia.com eller posta till Bygderådet Örnsköldsvik c/o Agnetha 
Alenius Madsen Ulvöhamngata 142 893 99 ULVÖHAMN, frågor ring 070-522 85 63 läs mer på vår 
hemsida www.bygderadet-ornskoldsvik.se 
 
Vi delar ut priset i samband med vårt årsmöte i februari/mars. 
 
Välkommen med din nominering! 
Mvh 
Bygderådets styrelse 
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BRÖ söker den personen som gör en stor insats för 
Örnsköldsviks landsbygd och gör skillnad. Det kan vara 
insatser ideellt i föreningar eller en landsbygdsföretagare 
eller annan person som bidrar till en levande landsbygd.

Nomineringar tas emot fram till 31 januari 2016.
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Välkommen med din nominering!

Mvh

Bygderådets styrelse

Följ oss på Facebook 

Bygderådet-Örnsköldsvik 

eller gå med i vår grupp

Bygderådet - för ett Örnsköldsvik i balans
www.bygderadet-ornskoldsvik.se

Bygderådet Örnsköldsvik är medlem i Riksförbundet

 Jag började med att rulla ihop 
fl ingpaketet till en kon, tejpa konen, så 
att den håller ihop! Storleken kan man 
bestämma helt själv! Sedan sprayade jag 
konen med grön sprayfärg. 

 Limma sedan fast fjärilarna längst 
ner på konen i en rad, runt om (kom ihåg 
att limpistolen blir mycket varm, var för-
siktiga!) Sedan fortsätter man att limma 
fast pastafjärilarna i omlott, på varandra 
ända upp till toppen av konen. 

 När detta är färdigt så börjar det ro-
liga!! Att dekorera! Måla, sätt fast massa 
pärlor! Det är bara fantasin som sätter 
gränser! Kommer bli en blickfångare till 
jul! 

 SOFI'S PYSSEL

JULGRAN 
AV PASTAFJÄRILAR
Då Julen snart närmar sig så passar det fi nt 
med ett julpyssel! Denna julgran tycker jag är 
ett enkelt och roligt pyssel, och jag använder 
saker som jag har hemma, då återbruk lig-
ger mig varmt om hjärtat! Därför tänkte jag 
dela med mig av detta pyssel, en julgran av 
pastafjärilar! Lycka till! GOD JUL OCH GOTT 
NYTT ÅR !

TEXT & FOTO: SOFI NORDIN    

DU BEHÖVER:
Pastafjärilar
Valfri färg, sprayfärg eller akrylfärg
Pensel
Limpistol
Kon, rulla ihop ett hårdare papper, jag 
som gillar återbruk använde mig utav ett 
fl ingpaket
Glitter och pärlor om så önskas! 

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

Företaget som producerar exklusiva och 
effektfulla brodyrer och säljer kläder 
som gör dig och företaget unikt
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KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK : PYSSEL OCH ÅTERBRUK!

NYHET!I VARJE NUMMERKOMMER SOFIMED NYA PYSSEL!

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

ATTRAKTIVARE BYGD
Under oktober har vi i Bygd och stad i balans jobbat 
med att intervjua företagare och föreningsaktiva. Det 
vi gör nu är en kartläggning för att verkligen veta var 
vi befinner oss, vilka utmaningar och behov som finns, 
vilka samarbetsmöjligheter som finns. Det är fantastiskt 
att det finns så många härliga människor och se vilka 
starka krafter det finns i bygden. 

VI KOMMER ATT SAMMANSTÄLLA ALLA SVAR och 
se vilka trådar som vi ska jobba vidare med i projektet. 
Vi kan verkligen känna stor framtidstro och stolthet för 
bygden. Vi vill gärna träffa fler föreningar eller grupper 
som jobbar i bygden, hör gärna av er när ni har nästa 
möte så kommer jag.

GFG – GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP firade 
20år med tårta och Yvonne Häggström berättade hur 
allt började för 20 år sedan och allt som GFG gjort fört 
bygden. Bygd och stad i balans presenterades och visade 
på den LUP – Lokala utvecklingsplanen som GFG gjorde 
hösten 2014, vilka bitar som aktivt jobbats vidare med, 
där attityd är övergripande. Det inbjöds till dialog om 
vad som är nästa steg, att vi måste jobba tillsammans 
för att utveckla bygden, så kontakta gärna GFG om du 
har idéer. 

SAMVERKAN PÅ FLERA SÄTT visas bl.a. genom att 
Grundsunda Företagarförening har ordnat ett antal 
träffar med företagare och föreningar för att åter få kraft 
på kommande skyltlördag, som är den 5 december.

Även att ideella krafter tillsammans med Husumborna 
och företagen m.fl. ordnat insamling, i form av kakfrossa 
och Syren night, till rådande flyktingkatastrof alla intäkter 
går oavkortat till UNICEF.

Tillsammans är vi starka!

Åsa Ringlöv
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TORSDAGSKUL
På torsdagarna öppnas dörrarna till 

Pingstkyrkans nedre våning. Då är det 

torsdagskul från klockan 14 och ett par 

timmar framåt. In kommer ett 25-tal 

mellanstadieelever. Det är en öppen 

fritidsverksamhet. Några ledare tar 

emot och sedan är det olika aktivi-

teter som lekar, hobbyprojekt, spel 

eller bara att sitta och snacka med 

kompisar en stund efter skolan. Under 

de här timmarna är det en blandning 

av livlig aktivitet och myshörna. Några 

kanske berättar minnen från somma-

rens läger på Bergön eller funderar på 

om man ska hänga med på vinterns 

sportlovsläger. Efter en stund bjuds 

det på fi ka. Sedan följer en kortare 

samling då någon av ledarna berättar 

eller undervisar om vad kristen tro och 

kristet liv innebär. Ett par timmar går 

ofta fort och snart är någon förälder 

där för att hämta eller så är det dags 

att gå hem. Torsdagskul ett trivsamt 

avbrott i barnens skoljobb.

NYÖPPNAD SECOND HAND SHOP
Korskyrkan och Pingstkyrkan med 

lite mer än 100 medlemmar tillsam-

mans har sedan fl era år tillbaka ett 

nära samarbete. Under hösten har alla 

gudstjänster förlagts till Pingstkyrkan. 

Därmed har Korskyrkans lokaler fri-

gjorts för andra ändamål. Tillsammans 

med EFS har en Second Hand-butik 

öppnats. Tanken har funnits tidigare, 

men i samband med en klädinsamling 

under hösten tog iden ny fart. Butiken 

är öppen varje lördag klockan 10 till 

13. Kläder och skor samt en barnhörna 

fi nns i en del av kyrksalen och på 

nedre plan fi nns prylar för hem och 

hushåll, textilier mm.  Den som vill 

kan ta ett enkelt fi ka och slå sig ner 

för att prata och umgås. Tanken är att 

butiken också ska vara en mötesplats 

för gemenskap och samvaro. Ibland 

med levande musik. Ett stort ideellt 

arbete läggs ner för att allt ska fung-

era. Behållningen går till fl ykting- och 

nödhjälpsarbete. Åtskilligt av kläder 

och sängutrustning som kommit in har 

getts vidare till härbärget i Örnskölds-

vik, fl yktingarbetet i Gideå etc. Under 

lördagarna tar man också emot kläder 

och saker lämpliga för försäljning.  En 

ledningsgrupp som består av Ulla och 

Martin Nordkvist, Eva Eriksson, Marita 

Aronsson och Ulla-Britt Arnlund har 

huvudansvar för verksamheten tillsam-

mans med många andra frivilliga.

TORSDAGSKUL OCH SECOND HAND SHOP 

MÖTESPLATS FÖR ALLA
Kyrkorna i Husum inbjuder till många olika aktiviteter. Det handlar inte om 
konkurens utan samverkan. Förutom gudstjänster fi nns fl era verksamheter 
med olika inriktning för olika åldrar. Här presenteras ett par av dem.
TEXT: ERIC KLINT

Han har gått en ledarutbildning 
och jobbat i andra församlingar 
tidigare. Jag ställer ett par frågor.

1. Vad som mer är på gång 
i barn- och ungdomsarbetet? 
– Vi  befi nner oss i uppstarten av 
Tonårskul, en samling på tisdagar, 
vilket är en fortsättning för dom som 
har vuxit ur gruppen Torsdagskul. 
Det känns jättespännande att de 
vill fortsätta och vi tror att det blir 
ett bra ställe att hänga på för dom 
äldre, högstadieåldrarna. Och så har 

vi Skatten, en form av söndagsskola 
i samband med gudstjänsterna på 
söndagarna.

2. Vad vill kyrkan med barn- 
och ungdomsarbetet? 
– Vi vill se en generation unga växa 
upp där man lär sig vad det innebär 
att vara en god medmänniska men 
också att Gud har en plan, ett syfte 
med deras liv. Och det är samman-
kopplat med vad varje ungdom själv 
har för egenskaper och drömmer om 
sin framtid. 

Daniel har tidigare jobbat som 
ungdomsledare i församlingarna. 
Efter ett par års studier har han 
anställts som pastor och bor på 
orten. 

1. Vad är mest aktuellt 
i församlingsarbetet just nu? 
– I år jobbar vi med temat “Växa 
och plantera”. Bilden från växtriket 
är både spännande och rym-
mer utmanande frågor. Hur kan vi 
utvecklas både som individer och 
församlingar? Vilka tankar, områden 
och verksamheter ska vi focusera på 
i vårt engagemang för människors 
och bygdens bästa? Situationen i 

samhället utmanar oss att tänka till 
på hur vi ska agera trovärdigt mot 
det budskap Jesus gav oss. Som en 
del i den här processen sker en del 
förändringar i verksamheten och 
fördjupat samarbete mellan Pingst, 
Korskyrkan och EFS.

2. Vad önskar du att församlingen och 
dess verksamhet ska betyda för husum-
borna?
– Jag önskar att all vår verksamhet 
skall leda till att människor fi nner 
hopp, glädje, tröst och kärlek i sina 
liv. Att de får lära känna Jesus, för det 
är Jesus som är anledningen till allt vi 
gör och hemligheten till ett bra liv för 
varje människa.

ALEXANDER GULLERSBO ÄR ANSTÄLLD SOM UNGDOMSLEDARE

DANIEL FORSBERG ÄR PASTOR I PINGSTKYRKAN/KORSKYRKAN
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De tre först öppnade och rätt ade lösningarna vinner 
1 trisslott  var, dragning sker den 11 januari.
Posta korsordet och märk kuvertet ”Grundsunda-
korsordet”, att : Agneta Nydahl, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.
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Gunnar Lundin, 
Husum

Rune Lindström, 
Järved

Agneta Strömberg, 
Arnäsvall
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Nytillverkar och restaurerar möbler

Birgitta Ricklund 070-687 00 69

www.geerje.se

Vi har jakt och skeet- 
ammunition och stort  

sortiment på jakttillbehör 
för jägaren och hunden 

0660-811 74 • Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

www.volkswagen.sewww.volkswagen.se

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

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

 Bli först med nya
 Passat Alltrack.

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

Återförsäljare i ditt område

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!
Tel: 0663-617 20   •   www.suve.se
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KONTAKTA OSS
VILL DU SYNAS HÄR? 

Kontakta 
leif.dylicki@agrenshuset.se, 

0660-29 99 58

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 
mellan veckorna 25-34 mån-fre 10-15 
www.handelsbanken.se/husum

HUSUM

Telefon  0663-105 50


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

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

AKTIVITETER 5/12:
• BUTIKERNA I HUSUM JULSKYLTAR upp 
sina fönster och har aktiviteter med speci-
alerbjudanden, mellan kl. 10.00-14.00.  

• Stämningsfylld JULKONSERT på Kyr-
kansHus med Ronny Sallén kl 14.00-15.00. 
Det fi nns i samband med detta fi ka i café 
Duvan och ”Boa” är öppen med försäljning.

• Den traditionella LIONS-JULMÄSSAN 
MED MARKNAD på Husumgården 
kommer att pågå mellan kl.14.00-17.00. 
Här fi nns underhållning, fi ka mm och 
marknaden avslutas med kröning av 
Husums Lucia. Förutom detta fi nns fl era 
aktiviteter för barn som fi skdamm och 
självklart fi nns Tomten på plats.

• MARSCHALLER kommer att lysa upp 
hela Bruksvägen från kl. 15.00, vilket Hu-
sumhockey ordnar. Vi kan tillsammans 
hjälpas åt att köpa marschaller för denna 
tändning, för mer information, vänd er till 
Husumhockey.

• Det är alltid trevligt med ISHOCKEY, 
på Husumhallen är det fullt med aktiver. 
Klockan 12.00 har Husum J-18 hemma 
match och kl. 16.00 möter vårt A-lag 
Kramfors-Alliansen, kom och heja! Det 
fi nns alltid hembakt fi ka i caféterian och 
annat gott.   

Så gott folk, börja dagen med att 

besöka våra mysiga butiker och för att 

fynda julklappar eller bara någonting 

fi nt till hemmet, ta en tur förbi Husum-

hallen för att höja pulsen och känna 

gläden av fartfyllda ishockeymatcher. 

Besök KyrkansHus för att njuta av 

fi ka och musik, ta en promenad till 

Husumgården för marknad och un-

derhållning, passa på att låta barnen 

träffa Tomten. Dagen avslutas med 

den stämningsfyllda Luciakröningen 

och den traditionsenliga hästvagns-

skjutsen för Lucia med tärnor. Skjutsen 

sker efter den upplysta Bruksvägen. 

Ta med familj och vänner för en dag 

fylld av julstämning och aktiviteter i 

Husum. Tillsammans kan vi återskapa 

den fi na traditionen, känslan och stäm-

ningen som vi många minns. 

AKTIVITETER I HUSUM

Under lördagen den 5 december är det full aktivitet i Husum. Dagen bjuder på aktivi-
teter, alla i julens tecken, för olika intressen och åldrar. Många krafter från föreningar, 
företag och samfund samverkar för att visa på adventsstämning i Husum. Vi är många 
i Husum som längtar tillbaka till den känslan och stämningen vi fi ck av den årliga jul-
marknaden, vilket vi nu tillsammans försöker återskapa.

TEXT: ÅSA RINGLÖV

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

Vi säljer matjord
Vi kör bort ris från träd och buskar
Vi hyr ut personbilssläp med kåpa
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UTGIVNINGSPLAN 2016
Nr 1 Utkommer 1/2 Mansstopp 11/1

Nr 2 Utkommer 21/3 Mansstopp 1/3

Nr 3 Utkommer 23/5 Mansstopp 2/5

Nr 4 Utkommer 5/9 Mansstopp 15/8

Nr 5 Utkommer 21/11 Mansstopp 1/11



Bruksvägen 122, Husum  •  ÖPPETTIDER Måndag-Fredag 10-17.30, Lördag 10-14  •  Ansluten till Interflora och Euroflorist
 

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

Vi hjälper dig att hitta rätt växter vid alla tillfällen.

Varmt välkommen in till oss! Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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


