
NR 3 2016
GRUNDSUNDAtidning

SKADEMARK      GRUNDSUNDAVALLEN      HUSUM      BANAFJÄL      SKEPPSMALEN      IDBYN      TÄFTEÅ      G IDEÅ

GRUNDSUNDA
LANDSBYGDSBLAD1 AV 4

SOMMAR 
I GRUNDSUNDA

KÖTT OCH CHARK FRÅN VÅR EGEN GÅRD
 

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

 

godsta.gard@telia.com   
www.godstagard.se   

070-1760727
LAMMSKINN  
FINNs NU ATT KÖPA!

PIA MED
TRÄDGÅRDS-

GENER

FOLKFEST MED 
HUSUMDAGEN

MOSTRÖM 
OCH MOSJÖN
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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produkti on AB

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

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

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

OMSLAGSBILD Midsommar Holma     FOTO: Per Gunnarsson, www.birdcam.se

NÄSTA NUMMER Utkommer 5 september 2016. Manusstopp 15 augusti  2016.

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

• Olle 070-525 48 91
• Rickard 070-211 39 30
• Kontor 0663-210 87

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

Säljer matjord

Utför grävjobb

DET ÄR HÄR JAG HÖR HEMMA
Båtarna, havet och lugnet. Studentlivet och Umeå 
i all ära, men när sommaren är på ingång kan jag 
inte annat än att  längta hem. Hem dit jag trivs som 
allra bäst. Vi har alla våra smultonställen för som-
maren och mitt  är ute på Granön.

Jag minns hur jag gick med Farfar längs havskanten 
på försomrarna, för att  hitt a skatt er. Dessa skatt er 
var kanske inte guld, utan mer oft a ett  rosti gt gam-
malt hårspray som isen dragit in över vintern. Än 
vilket rat jag hitt ade, såg vi det ändå som en skatt , 
Farfar och jag. Jag minns hur Farmor tog med mig 
på promenader ti ll nyponbusken. Här berätt ade 
hon historier om små små människor som bodde 
där, Greger och Delilah. Med den inlevelse hon 
berätt ade om dessa små små människor, kunde jag 
inte för ett  ögonblick tro att  dett a bara var en saga. 
Jag minns också mindre roliga stunder, då stormen 
plötsligt kom och jag ti llsammans med Farfar och 
Farmor skulle ta oss hem. Jag minns att  rädslan 
slog ti ll, men också hur Farfar och Farmor behöll 
lugnet. Hur de utan problem, trots väldigt dålig 
sikt, tog oss hem ti ll land. 

 Under vägens gång när jag blev tonåring, slutade 
jag för en stund att  uppskatt a livet ute på ön. Jag 
minns att  jag bara ville stanna kvar hemma i Hu-
sum och vara med mina vänner, och hur arg jag var 
då Mamma och Pappa tvingade med mig ut på ön. 
Idag kan jag nästan skämmas över det beteendet. 
De senaste fem åren har jag, ti llsammans med 
min familj, skapat den fi naste traditi onen som 
jag aldrig skulle byta bort mot något annat i hela 
världen. Sommar betyder för mig och mina vänner, 
att  komma hem. Traditi onen innebär att  jag med 
mina närmsta vänner och min familj, ti llsammans 
fi rar midsommar ute på Granön. Sillunch i stugan 
och senare vidare ti ll grannön Holma, som vi ser på 
framsidan, för dans runt stången och lekar. 

Det jag nu berätt at om, är mitt  smultronställe som 
jag värderar väldigt högt. Vi har som sagt alla våra 
egna smultronställen runt om i Grundsunda, som 
jag vill uppmana er att  ta väl vara på under denna 
sommar, och även alla kommande. Trevlig sommar!

ELIN MALMSTRÖM

NKM
WWW.MASKINHANDEL.COM

BACKKAMEROR FORDONSBELYSNING FASTIGHETSBELYSNING BÄRBAR BELYSNING

VERKTYG & MASKINER INDUSTRI & VERKSTAD KLÄDER / TRYCK ELEKTRONIK

BUSSVÄGEN 2, 89631, HUSUM | 0663-240 780 | INFO@MASKINHANDEL.COM

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-Fastighetsbe-
lysning, 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.

MIL
JÖMÄRKT

TRYCKSAK

 REFLEKTION



INVIGNINGEN 

Den 13 april så invigdes Metsä Board Husums nya fals- 
kartongmaskin, BM1. Deltog i invigningen gjorde Sveriges 
närings- och innovationsminister Mikael Damberg, projekt-
partners, representanter för Örnsköldsviks kommun och 
lokala företag och media. Det var ca 100 inbjudna till detta 
evenemang.

Invigningen började med guidad busstur inom fabriks- 
området för att sedan fortsätta guidningen i kartongbruket 
och se den nya falskartongmaskinen. Därefter, i anslutning till 
kartongbruket, fortsatte invigningsceremonin med tal, den 
sedvanliga bandklippningen och det avslutades med lunch. 
En mycket väl genomförd invigning där alla var nöjda.

METSÄ BOARD HUSUM

Från vänster: Kenneth Olsson Ordförande Pappers Husum,  Martti Asunta Styrelseordförande Metsäliitto Osuukun-
ta,  Mikael Damberg Närings- och innovationsminister, Kari Jordan Koncernchef Metsä Group, Glenn Nordlund 
Ordförande Örnsköldsviks kommunstyrelse och Mika Joukio Verkställande direktör Metsä Board.

FÖRSTA USA-BÅTEN

Tisdagen den 22 mars 
vid tiotiden på kvällen så 
anlände den första USA-
båten, till Husum fabriks 
hamn. Båten har neder-
ländsk flagg och rederiet 
heter Spliethoff. 

Båten ligger i hamn i cirka 
1,5 dygn och därefter går 
den vidare till Baltimore 
eller Philadephia. Det tar 
cirka 15-17 dygn beroende 
på väder. Beräknad fart 
är ungefär 18 knop, vilket 
anses som mycket i dessa 
sammanhang, normalt 
brukar det vara 12-13 
knop.

Foto: Tommy Sjölund

Foto: Tommy Sjölund
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Pia började som 13-åring att jobba 

på Kullsblommor i Husum under 

jularna i nio år för att plantera och 

skapa julgrupper. Hon är uppvuxen 

i ett trädgårdssläkte. Farbror Sture 

hade Villa Fraxinus, farbror Jarl drev 

handelsträdgård i Lögdeå och pappa 

jobbade på ”trädgårn” på fabriken. 

Därför kan man minst säga att Pia har 

trädgårdsgenerna i blodet.

I yrket är form, färg, skapade och 

att se helheten är en viktig del, vilket 

mamma Eva överfört till Pia. En förut-

sättning, men även den delen som Pia 

älskar, är just kreativiteten som hon 

får utlopp för i sitt företag.

Pia kände att det var tid att byta 

bana och prova på någonting annat, 

efter att jobbat inom vården i sitt hela 

yrkeslivet. Att jobba med trädgård 

har alltid varit ett stort intresse, ett 

intresse som hon också delar med sin 

man Stefan. 2010 sadlade Pia därför 

om och började studera i Nordvik på 

trädgårdsutbildningen med inriktning 

för anläggning/design. Det är en bred 

utbildning, vilket gav en bra grund, 

men det var nog fl oristdelen som kän-

des nytt och lockande just då för Pia. 

Det ledde till att hon, efter avslutade 

studier, startade en egen trädgård-

fi rma. Den drev Pia samtidigt som hon 

jobbade heltid som undersköterska i 

Husum. Pia provade även att på jobba 

ett tag i Umeå på en trädgårdfi rma, 

men det var inte lätt att kombinera 

pendlingen och familjelivet.

2013  var året då blomsterbutiken i 

Husum stod till salu. Hon slog då till 

och köpte den.

– Om jag inte köper den och uppfyl-

ler min dröm, så skulle jag ångra mig 

resten av mitt liv!, förklarar Pia att hon 

tänkte i den stunden.

– En dag hos mig kan se väldigt 

olika ut. Den ena dagen gör jag be-

gravningsdekorationer, för att andra 

dagen anlägga eller rita en trädgård 

och den tredje dagen kanske jag far 

iväg på inköpsresa för att fylla butiken 

med härliga inredningssaker, säger 

Pia då hon berättar om en vanlig dag 

på jobbet.

Pia brinner för att skapa vackra 

saker och att ge god service åt sina 

kunder. Hon vill också förmedla träd-

gårdsglädje och kunskap om växter, 

så att kunderna skulle kunna njuta 

att sitt trädgårdliv utifrån sina behov. 

Små råd och tips på hur kunderna kan 

sköta om deras snittblommor bäst eller 

vilken jord och planteringsläge som 

Fröken Grön 
–butiken med      hjärta
Idag driver Pia Persson Fröken Grön, en blombutik med stor kunskap inom 

blommor, trädgård, design och sist men inte minst, hjärta och värme. För Pia var 

det ett stort steg att byta yrkesinriktning efter ca 20 år inom vården och istället 

bli egenföretagare. Detta blev för Pia en utvecklande resa på många plan.

TEXT: ÅSA RINGLÖV, PIA PERSSON; ELIN MALMSTRÖM   FOTO: FRIDA FORSBERG rekommenderas för deras buskar och 

perenner, är också en del av vardagen. 

– Men det viktigaste är att kunderna 

ska kunna komma in till butiken för att 

få inspiration, känna glädje, få harmoni 

och bli fylld av energi av dofterna och 

den härliga miljön som en blomsterbu-

tik ger. Butiken ska utstråla hjärta och 

värme, berättar Pia.

Gällande företagandet var det avgö-

rande för Pia, att hon och tillsammans 

med hennes man Stefan, tog beslutet 

att alltid vara är ett team och bollplank 

för varandra. Att även känna stöd från 

barnen är viktigt, då det ibland blir väl-

digt långa dagar. Med ett eget företag 

menar Pia att det fi nns frihet, men även 

ett stort ansvar. En del i den personliga 

utveckling för Pia, är att lära sig planera 

och prioritera, både för dagen men även 

över lång sikt för att det hållbart.

När Pia gick från att arbeta inom vår-

den till att bli egenföretagare, fi nns det 

delar som hon saknar. Främst saknar 

hon att jobba med arbetskamrater, och 

därför menar hon att hon har tur som 

har Stefan och barnen i närheter så att 

idéer och funderingar kan lyftas och 

förverkligas. Något som hon däremot 

ser att hennes nya jobb ger, till skillnad 

från hennes tidigare arbetsplats, är alla 

härlig kunder som kommer till butiken. 

Detta ser Pia som väldigt berikande.

En tydlig målsättning med före-

taget är att utveckla det ett steg till. 

Pia vill att det fi nns möjlighet att ha 

en anställd på heltid, då det skapar 

förutsättningar för henne att satsa mer 

på trädgårdssidan, vilket hon gärna 

skulle vilka utveckla. Pias råd till alla 

är att förverkliga sina drömmar och att 

ingenting är omöjligt. Hon menar att 

livet är kort och det är bara du själv 

som kan förändra ditt eget liv.

Fröken Grön är aktiv både på 

Facebook och Instagram, där de visar 

aktuella erbjudanden och nyheter i 

butiken. Pia menar att de sociala medi-

erna är viktiga i dagens markansföring 

och hon där når ut till många, vilket 

uppmärksammas av kunderna som 

kommer in i butiken.•

PIA PERSSON 
(FD FORSBERG)

Född år:  1971
Bor:  Husum

Arbetar som:  Florist, 

Trädgårdsanläggare /designer

GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2016GRUNDSUNDA TIDNING NR3 20166
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JACKE SJÖDIN leder festivalen

MATTORG
BARNUNDERHÅLLNING

FREDAG
8 JULI 19.00

LÖRDAG
9 JULI 17.00

Darin
Östen Eriksson & 
Jens Kristensen
(från Östen me Resten)

Emil Assergård  
Annika Herlitz 
(Froststjärnan) 
Frida Selander

Pugh Rogefeldt, 
Mikael Rickfors 
& Dan Hylander
Sven-Bertil Taube
Fröken Elvis 
Någonstans i Sverige 
(med Lars T Johansson) 
Annika Winhagen

Biljetter/upplysningar
skulefestivalen.se | 0613-404 55

–
 juli 20169
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 Upp till 
150 kr billigare 

med förköp!

S tefan fi ck av en ren tillfällighet 

reda på att campingen ett sten-

kast från sitt föräldrahem var till 

salu. Han hade länge funderat på att 

starta något eget så när ryktet nådde 

honom tog han chansen och for dit och 

bestämde sig ganska på en gång att 

det var en camping han skulle ha. Det 

har varit roliga och hektiska år. Stefan 

har ingen direkt utbildning för just 

camping men han är en entreprenör 

och en allkonstnär som fi xar det mesta 

inom området. 

Det har varit roliga år med mycket 

renoveringar. Under 2010-2016 har vi 

renoverat alla stugor succesivt och nu 

är vi äntligen klar med dem. Så nu kan 

man ta sig an andra byggnader som 

behöver ses över. Stefan är otroligt 

duktig och ambitiös.  Han fi xar saker 

som går sönder medan sambon gärna 

städar och fi xar, de kompletterar var-

andra bra. Receptionen är campingens 

hjärta därifrån kan man handla lättare 

matvaror samt glass och personalen 

som jobbar där gör sitt bästa för att 

just du ska få bra hjälp.  Campingen är 

öppen under sommar månaderna Juni 

- Augusti för campande kunder men 

våran verksamhet är öppen året om. 

Att få möta människor är det roligaste 

med en camping, under vinterhalvåret 

är det rätt så trist och tråkigt men med 

sommaren kommer våra glada kunder. 

Att få driva något eget och forma det 

som man vill är en fantastisk känsla 

helst när man får höra av gäster att de 

är nöjda med anläggningen och det 

vi gör. •

MOSTRÖM 
DRIVER MOSJÖN
Stefan Moström driver Mosjöns Camping och stugby sedan 
2007 och är nu inne på sin nionde säsong. Det som började 
som ett roligt projekt har nu blivit en livsstil.
TEXT & FOTO: CAMILLA KÄLLMAN
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Låt ett proffs se om ditt hus!

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

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!
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T ävlingens syfte var att komma 

med ideér hur vi kan välkomna 

nyanlända till Sverige på ett bra 

sätt. I slutändan skulle 25 bidrag utses 

från hela Sverige som alla tillsammans 

skall tryckas till en bok. Eleverna i åk 1 

har jobbat parvis eller ensam och kom 

med massa bra kreativa ide�er. Väl-

komstskylt på dörren till skolan samt 

en rundvisning var alla byggnader var 

ett givet tips. De skulle även tipsa de 

nyanlända om alla fritidsaktiviteter 

som fi nns i Husum med omnejd, så 

att de hade något att sysselsätta sig 

med på fritiden. Kärlek och omtanke 

genomsyrade alla bidrag.

Av 12 inskickade bidrag från klassen 

vann hela två av dem! Mäjt Sjölund 

och Erik Nordström skrev tillsammans. 

De ritade ett hus med människor som 

bjudit in nyanlända till middag för att 

de ska lära känna varandra. Deras bi-

drag har texten. �Vi ska vara snäll och 

ge dem kärlek, till exempel att ta hand 

om dem, hitta på roliga saker och bju-

da dem på middag�. Det känns inte bra 

för oss om de känner sig utanför och 

inte har några att leka med säger båda 

grabbarna. Det andra bidraget stod 

Andre� Björklund för. Han hade klurat 

ihop ett vinnande vänskapsrecept med 

59 komplimanger, 99 delarkompisskap, 

ett bråk samt 100 delar vänskap. Ett 

bråk står för att man ibland kan bli 

lite ovänner utan att det ska påverka 

vänskapen! Det viktigaste är att man 

är bra kompisar med alla. 

Pedagogerna i klassen, Åsa Pet-

tersson, Carin von Ahn samt Suss 

Svensson känner att egentligen är alla 

i klassen vinnare i och med att alla har 

fått en större förståelse för de nyan-

lända/nyinfl yttade. Men det är klart 

att de med stor spänning tillsammans 

med eleverna väntar på att få se boken 

i tryck!•

BARN VÄLKOMNAR 
BARN I HUSUM
Tidigare i år utlyste Idus förlag en tävling för alla barn i hela Sverige. Pedagogerna 
i åk 1 vid Husumskolan nappade på det och kände att det är ett bra komplement 
till det respektarbete som bedrivs i klassen och på skolan. 
TEXT & BILD: SUSANNE  SVENSSON

Från vänster Andre', 
Mäjt och Erik som pose-

rar med sina bidrag.
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www.natraalven.se

Nu är vi
tusen medlemmar
Vi fortsätter att växa. Inte bara i hemtrakterna i
Sidensjö, utan i hela norra Västernorrland.
Nätraälven Skog är Sveriges äldsta skogsägareförening. Det är vi
stolta över. Men vi är ännu stoltare över föreningens positiva utveckling
de senaste åren. Antalet medlemmar ökar och vi är nu över tusen.
Vi ser oss som en lokal och oberoende utmanare.
Vårt huvudkontor ligger i Sidensjö utanför Örnsköldsvik.

Vill du också bli medlem? Läs mer om oss på hemsidan.

I dagsläget är det mycket fokus 

på barn och aktiviteter för barn. 

Föreningen har nyligen investerat i 

en aktivitetssarg och en värmestuga 

som använts flitigt till skridskoåkning 

och hockey under vintern som varit. 

Eldsjälar i byn har hjälpts åt att bygga 

och fixa med stugan, bygga sarg, skot-

tat och spolat is. Det är inget som gör 

sig själv och skridskoplanen kräver sin 

arbetsinsats. Vi har dels haft en liten 

hockeyplan med sarg men även en 

stor yta utanför för skridskoåkning och 

lek. Alla har fått plats. De kvällar som 

föreningen anordnat skridskokvällar 

har varit välbesökta och när man blick-

ar ut över planen och ser så många 

barn och vuxna i olika åldrar som 

skrattar och har roligt tillsammans får 

man en bra kvittens på att både inves-

teringen och arbetet varit till nytta och 

glädje för många. Sen är det ju väldigt 

roligt att barnen på skolan har haft 

tillgång till en skridskobana.

Motion är ett annat område där 

föreningen anordnar aktiviteter. Varje 

vecka anordnas motionsgympa som är 

ett bra exempel på aktivitet där det är 

roligt att vara många. Innan de vuxna 

släpps in i gympasalen kör vi ett pass 

för barnen också. Mitt i byn finns ett 

elljusspår där föreningen ansvarar för 

att dra skidspår när vintern bjuder på 

snö. Tyvärr har det varit några snöfat-

tiga vintrar men så fort det ges tillfälle 

kommer spårdragarn fram. Varje vinter 

anordnas Barnens vasalopp, i år hade vi 

en kvällstävling och fick åka i elljusets 

sken, det blev en välbesökt och trevlig 

tillställning med så många deltagare att 

medaljerna tog slut. Nästa år måste vi 

se till att fixa nya medaljer, åker man ett 

Vasalopp måste man ju få medalj!

Sen har vi ju Tenna också. En fin 

grillkåta intill en liten fiskesjö där 

föreningen planterar in fisk, säljer 

fiskekort och anordnar fisketräffar. 

Grillkåtan med ett intilliggande vind-

skydd är ett populärt utflyktsmål både 

sommar och vinter. 

Våren firar vi in med en traditions-

enlig majbrasa och på sommarhalvåret 

brukar vi också ha träffar som vi kallar 

för ”Vildmarkslufs” där vi samlas vid 

skidstugan och aktiverar oss i skogen. 

Vi fick ett tips som vi håller på att 

spåna vidare på, eventuellt blir det 

en ”Picknick in the park” eller kanske 

”Picknick on the hill” nu till somma-

ren.•

Följ oss gärna på Facebook,  
Banafjäls Intresseförening.

Föreningen har en mailadress;  
banafjalintresseforening@gmail.com  
dit man kan vända sig om man har frågor, 
vill bli medlem och få mailutskick om  
planerade aktiviteter eller bara vill ge 
tips.

GEMENSKAP OCH 
TRIVSEL I BANAFJÄL
I byn Banafjäl finns en intresseförening som varit aktiv sedan 1977, Banafjäls 
intresseförening (BIF). Föreningen jobbar aktivt för att bidra till gemenskap och 
trivsel i byn. Aktiviteterna har varierat genom åren och beror till stor del på vilka 
som är sugna på att dra igång något. Har man ett intresse som man vill dela 
med sin omgivning finns det alltså stora möjligheter att arrangera detta genom 
BIF. Det är ju så att det ofta är roligare när man är fler! 
TEXT & BILD: MALIN NYGREN
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SOFI NORDIN
Ålder: 27

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

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

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

Sommaren är snart här! Vad passar då inte bättre med att göra en liten enkel 
sommardekoration, återbruka någon fi n kopp som du har, och du får en fi n 
och mysig sommarkopp. Jag förknippar sommaren med alla vackra blommor, 
ljuvliga dofter från alla möjliga sorters blommor. 
Blommor är underbart! Du kan fritt välja vilka blommor du vill sätta i din egen 
sommarkopp, välj just din favorit! Och har du barn / barnbarn så låt gärna 
dem få sätta sin egen lilla blomma.
Jag gjorde dessa små dekorationer och jag tyckte att de blev så fi na! 
Jag kommer att ha dessa ute i sommar på något fi nt bord, 
men du kan ju naturligtvis ha den inomhus också! 
Lycka till och glöm inte att vattna! 

TEXT & FOTO: SOFI NORDIN    

Denna beskrivning är enkel! 
Ta din kopp och sätt din blomma/växt i 
koppen, fyll upp med jord, Sedan är det 
upp till dig vad du vill dekorera just din 
sommarkopp med. 

Här har jag dekorerat med fi na strassnå-
lar, hjärtan och en jätte söt fågelholk, 
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DU BEHÖVER:
Kopp, lite större modell 

Valfri blomma/växt
Jord

Dekoration, låt fantasin fl öda!

 SOFI'S PYSSEL

SOMMARKOPPEN

Dessa koppar är en lite ovanlig bloms-
terdekoration, och det är det som är så 
kul! Och då återbruk ligger mig varmt om 
hjärtat så passar det alldeles utmärkt att 
man tar det man har hemma! I detta fall 
koppar som nu får prydas med blommor 
i! Lycka till med pysslandet! Ha en skön 
sommar! 

KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: PYSSEL OCH ÅTERBRUK! INSTAGRAM: SOFISPYSSEL



Vi har varit tillsammans i 49 år och vi har gjort bodelning många, 
många gånger. Det kan börja med att Lena varit borta på något och 
dyker upp vid 18.00 – 19.00 tiden. I hallen ropar hon, har du inte gjort 
någon middag...
TEXT: LENNART TEGLUND     FOTO: SHUTTERSTOCK

 TEGLUNDS TANKAR
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BODELNING ÄR 
ALLTID AKTUELLT

J ag sitter framför Tv:n och har inte 

haft någon tanke på middag. Jag 

kliver upp med andan i halsen och 

säger men du har inte skrivit någon 

lapp om vad vi ska äta. Hon går upp i 

varv och påstår att det fi nns mat både 

i kylskåpet och i frysen för tillagning, 

kan du inte tänka själv. 

Stämningen i huset är långt ifrån 

vad det brukar vara och då brukar 

bodelningen påbörjas. Jag vet att det 

värsta som skulle hända för henne är 

att lämna huset. Hon har en paniskt 

skräck för att byta bostad. Hon vill 

verkligen bo kvar på Carlshem.

I den dystra stämningen säger jag 

att jag vill fl ytta ut från huset. Hon 

frågar har du råd att köpa ut mig? 

Nu börjar en diskussion som aldrig 

vill ta slut. Bodelningen kommer så 

småningom att hamna på mikronivå 

om möbler, tv apparater, husgeråd och 

små ting. 

Snart är stugan i Kasaviken upp för 

diskussion. Jag påstår då att vi aldrig 

skulle ha haft någon stuga om du inte 

har utnyttjat mina pratiska kunskaper 

med angående byggnationer. Jag 

har ju byggt två stugor emedan du 

legat och solat. Nu får jag veta att jag 

inte kunnat bygga om inte hon skött 

allt annat plus att hon skött barnen 

i stort sett helt ensam. Då berättar 

jag högljutt att jag visst har varit på 

ett föräldramöte. Jag blev då vald till 

lagledare för klassens fotbollslag vilket 

var ett väldigt olämpligt val. 

TRUMFKORT
Nu tar jag fram mitt trumfkort. Vi har 

aldrig haft ekonomiska möjligheter 

att ha både stuga och hus om jag inte 

har byggt, renoverat bilar, mopeder, 

motorcyklar, och fi skat till vår försörj-

ning. Nu får jag höra att det vore 

bättre om vi någon gång köpt en riktig 

bil i stället för att reparera hela tiden. 

Bilar och motorcyklar har alltid varit 

en förlustaffär och detta med fi sket 

har verkligen kostat massor av pengar. 

I detta sammanhang påstår hon att 

vi skulle ha kunnat köpa all fi sk och 

gått med en oerhörd vinst. Hon säger 

att ingen förstör så mycket nät som 

jag och dessa ständiga köp av nät 

kostar tusentals kronor varje som-

mar. Så drar hon till med att den nya 

båtmotorn kostade 45 000 kronor. Om 

jag hade vettet att sluta fi ska skulle 

hon kunna ha, all inclusive vid alla 

utlandsresor särskilt om jag väljer att 

vara hemma.

Nu tar jag min chans att få en 

balans i diskussionen. Men hur många 

gånger har du inte suttit med dina vä-

ninnor i fl ygplan, druckit paraplydrin-

kar på väg till olika länder för solning 

emedan jag varit hemma och jobbat 

för familjens bästa. ”Familjens bästa” 

säger hon, pyttsan du menar för ditt 

eget bästa. Hon påstår då att när hon 

far på sina utlandsresor händer inte 

ett skvatt hemmavid. Hon menar att 

jag bara glassar omkring och passar 

på att fara på roliga saker som jag 

aldrig skulle ha gjort om hon varit 

hemma. Jag kontrar med, hur roligt är 

det med Gnistan jämförelsevis med 

Playa de Sol en lördagskväll.

 
KASAVIKEN
Jag säger att stugan i Kasaviken är 

min. Jag har byggt upp den till den 

standard den har i dag och din insatts 

i detta arbete inskränker sig att ha 

planterat lite blommor. Nu får jag höra 

att hon skött allt, barnen, maten, tvät-

ten, städningen, sett till att vi kommit 

ut på trevligheter, utlandsresor, grill-

fester och sett till att vi inte bara ha 

behövt sitta ensamma i stugan. Hon 

har rätt till en viss del men det vägrar 

jag erkänna. Detta att bjuda hem folk 

är hon mycket bra på men detta med-

för att vi också blir bortbjudna i vår 

tur. Det är det värsta jag vet att lämna 

Kasaviken för att hälsa på folk när det 

är spegelblankt på havet och jag vill ut 

och lägga nät. Jag funderar hela tiden 

på alternativ för att jag ska kunna få 

vara hemma och lämnar olika förslag. 

Jag misslyckats alltid och jag släpas 

till bilen som en ledsen hund. Vid 

dessa tillfällen kommer alltid tanken, 

är det inte bättre att leva ensam.

Nu säger hon att jag får överta 

stugan i Kasaviken under förutsätt-

ning att hon får bo där Juni, Juli. Då 

får jag inte vara där men alla andra tio 

månaderna får jag disponera stugan 

helt själv. Förutsättning är dock att 

hon får bo kvar i huset utan att jag har 

några anspråk på att få ut sista öret 

från huset. 

Jag protesterar och höjer rösten 

ytterligare och säger men snälla du 

ska jag inte få ta del av värdeökningen 

av huset mens jag ännu är i livet. Då 

säger hon att jag redan har fått ta del 

av värdeökningen. Tänk vad låg hyra 

vi haft under alla år. Är du inte nöjd 

över detta? Det måste fi nnas någon 

gräns för ditt ha-begär.

Då får hon till det att jag förbrukat 

allt kapital. Det är kopparplåt, bildelar, 

svetsar, svetstråd, mopedgrejer, bilar, 

sprayburkar, nät, maskeringstejp, 

trumgrejer, båtgrejer, klarlack, ekolod, 

batterier, tvåkomponentlim, rondellski-

vor, slippapper och allt annat onödigt.  

Hon säger att jag ”får för mig” att göra 

saker och ting som i själva verket inte 

alls är viktigt eller till någon nytta. 

Det värsta av allt är att jag påstår att 

det är för familjens bästa. Dessutom 

har du tjänat mycket pengar på att 

jag klippt dig i 40 år. 480 gånger som 

skulle ha kostat  dig 144 000 kronor. 

Efter någon timme börjar jag inse 

konsekvenserna av en eventuell 

bodelning och nu ändrar jag tonläge. 

Jag föreslår att jag kan sköta mid-

dagsfrågan hela nästa vecka. Har du 

några önskemål om några maträtter? 

Jag tar även upp att det nog är min 

tur att dammsuga hela huset. Ska jag 

dammtorka, först ? Senare på kvällen 

tar jag fram tidningen och söker efter 

något nöjesevenemang och frågar, 

ska vi gå ut på något. Efter en stund 

tänker jag också på att detta med fi ske 

kanske man ska sluta med. Nej gör 

inte det säger hon. Det är ju ganska 

värdefullt och få färsk strömming till 

Midsommar. Därmed är stormen till 

ända för den här gången och senare 

på kvällen när vi sitter framför tv:n 

drar jag till med ”herre je va bra vi ha 

det”. Då tittar hon på mig, svarar inte 

men nickar.

Bodelningarna fortsätter sannolikt 

men kommer aldrig att ske i verk-

ligheten förrän döden avbryter vår 

kärlekssaga.•
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FINNFEMFEL 
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ADRESS ..............................................................................  TEL ........................................................
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VINNARE NR 2/2016
Hedda Sundström, Idbyn
Olivia Ödmark, Arnäsvall
Felix de Santana, Örnsköldsvik

FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning 3 2016

FACIT

SUDOKU Fyll i siff rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siff ror fi nns 
i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av 
3x3 rutor. Varje siff ra får endast fi nnas med en gång per rad 
och låda. Rätt lösning på sid  24.BATTERIJAKTEN 2 

– Samla batterier och bli en 
återvinningshjälte

Batt erijakten 2 är ett  spel som 
på ett  lekfullt sätt  vill låta barn 
lära sig mer om batt eriåtervin-
ning och olika typer av batt erier. 
Svenskt tal.

iPad, iPhone, Android • GRATIS • 7-12år

BRIO WORLD 
– Designa tågbanor och lek 
med tåg
Åk runt i tåg i olika landskap. 
Skapa egna banor. Uför 
uppdrag.

iPad, iPhone, Android • 19-30kr • 4-7år

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast den 
15 augusti!  Märk kuvertet Barntävling och adressera till Ågrenshuset Produktion, 
Grundsunda Tidning, Att. Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen 
är för barn under 15 år.  Tre stycken med rätt lösning vinner varsin keps.
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FACIT

Våren går över i försommar och vi ser 
fram mot att få möta dig i sommarens olika 
sammanhang. Många konserter och fri-
luftsgudstjänster på natursköna platser in-
bjuder till goda möten. Jag hoppas vi ses!

Kyrkbladet
Sommaren är här med 
gudstjänster i det fria.
Barnbussresor. 
Sommarlovskul.
Uppskattad 80-årsfest.
Med Gud på semestern.

Nr 3 2016

Anna Bylund och Göran Lundberg vid gudstjänst i Dammparken juni 2015.         Bild: Kurt Enberg

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

ANNONS



Orgelinvigning och elevkonsert i Kyrkans Hus

Barngrupperna på utflykt 
I Grundsunda har vi som tradition 
att bjuda alla barn som varit in-
skrivna i gruppverksamheten un-
der terminen på en bussresa. 
Resan går mot ett mål som är skräd-
darsytt för att passa deltagarnas ålder 
och intressen. 

För de yngre deltagarna, det vill 
säga barntimmarna, och liten och 
stor-grupperna väljer jag ”Källar-
backens saga” i Sidensjö som ut-
flyktsmål. Lördag 9 juli bär det iväg.

En underbar utsikt är det första som 
möter en när man stiger av bussen, 
och sedan skymtar man rätt snart en 
röd port lite längre bort mot skogen 
till. När man köpt biljetten i luckan i 
porten och klivit igenom den så finner 
man att man är i sagans värld.  Det är 
som att man kan ta på den magiska 
känslan när solens strålar silar sig ige-
nom det täta lövverket ovanför stigen. 
Det är ett skönt lugn samtidigt som 
det är en viss spänning vad man kan 

komma att möta. För det är ju det man 
aldrig vet i sagans värld. Som när man 
intet ont anande påbörjar promenaden 
över en bro och plötsligt hör rösten 
av ett troll. Ett ilsket troll som frågar 
vem det är som klampar på min bro?!

Det som gör Källarbackens saga till 
ett så lyckat utflyktsmål är nog kom-
binationen av sagostigen, djuren på 
gården och grundaren och skaparen 
Sofia Olsson. Det är alltid trevligt 
att mötas av värmen och det genui-
na intresset hon visar sina besökare.  
Ett gott betyg är väl när man få en 
hel grupp så nöjd, bestående av både 
gammal som ung, och Sofia har ju 
klurat ut hemligheten att sagor blir vi 
aldrig för gamla för.
Ps. Resan för de äldre barnen till Leos 
lekland är 11 juni. Ds.

Text och bild: Maria Borgehammar, 
församlingsassistent

I slutet av april kunde vi inviga den 
nya orgeln vi köpt till Kyrkans Hus. 

Det är en digital orgel som har stäm-
mor som motsvarar en stor piporgel. 
Vid invigningen spelade orgelelever-
na på ett imponerande sätt. Kantor 
Göran Lundberg visade med sitt vir-
tuosa spel på orgelns potential.

Bild med orgelelever: Anna Ulander
Bild med Göran Lundberg: Kurt Enberg

Bild: Jim Elfström/IKONSommarlovskul

”Det är alltid trevligt att mötas av värmen...”

När man är hemma på sommar-
lovet är det kul att träffa andra 
barn och göra något roligt till-
sammans. Därför ordnar Grund-
sunda församling sommarlovskul 
11 - 13 juli, kl. 13-16 i Kyrkans 
Hus. För mer info, kontakta Maria 
Borgehammar, 0663-108 69, 072-
521 84 11.

ANNONS

Händer 
i sommar

Av utrymmesskäl har vi inte som-
marprogrammet här.

Vi trycker upp ett program för juni 
- augusti och lägger ut i kyrkan, 
församlingshemmet, Kyrkans Hus, 
kapellen och på hemsidan. 

Vi firar gudstjänst varje söndag. 
Många utomhus. Vid regn flyttar 
vi annonserade friluftsgudstjänster 
till Kyrkans Hus om vi inte är i 
Skeppsmaln, Skag, Banafjäl eller på 
Bruksgodset. 

Blir du osäker var vi håller till, ring 
tjänstgörande präst. Se nästa sida el-
ler vår hemsida för kontaktuppgifter. 
Till samtliga gudstjänster och konser-
ter kan du beställa kyrktaxi för 20 + 
20 kr. Ring 070-555 24 50 senast 
kl. 18 två dagar innan. 

Som vanligt annonserar vi också i 
Tidningen 7 och ÖA:s kyrkonotiser/
predikoturer. 
Jag hoppas att vi ses i sommar. Som-
maren är en bra tid för möten och 
eftertanke. 

Kurt Enberg

28 april bjöd församlingen in till 80-årsfest i församlingshemmet för alla 
som har fyllt eller fyller 80 år under 2016. 

Tio av femton kunde komma. Med trerättersmiddag, sång och musik med 
Eva Englund Anderson och kantorn, tankar från diakonen och kyrkoherden, 
hyllades man. Denna fest är i stället för de uppvaktningsbesök församlingen 
tidigare gjort hemma hos jubilarerna. ”Det här känns mycket bättre” sa en 
dam jag satt med. ”Nu behöver man inte tänka på att baka”.

Text och bild: Kurt Enberg

Fest  för  80-år ingarna i  församl ingshemmet 

Vårlunchen

Nytt utseende på 
hemsidan

”Nu behöver man inte tänka på att baka”

Svenska kyrkans hemsidor har fått 
ett helt nytt utseende. Därför är vi 
inte helt färdiga med anpassning-
en av vår hemsida. Men vi jobbar 
på för fullt och hoppas du ska hitta 
det du söker. 

Ett femtiotal personer kom till 
gudstjänsten i kyrkan 24 april. 

Vi firade mässa och lyssnade till 
pensionärskören. 

Efter gudstjänsten stegade vi upp till 
församlingshemmet för att avnjuta 
den traditionella vårlunchen. 

Det var fem damer med anknytning 
till Skeppsmaln som tillagat lunchen.

Damerna serverade oss en alldeles 
förträfflig laxsoppa och en god kaka 
till efterrätt. 

Tacksamheten var stor när vi mätta 
och belåtna applåderade damerna för 
deras insats och trevliga bemötande.

Text och bild: Kurt EnbergViolet Nilsson serverar laxsoppa

”Vilken god laxsoppa”

ANNONS
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Lägenhet 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.

Ring Göran Melin 0663-616 03 eller 
Kurt Enberg 0663-108 60

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

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

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

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

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

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

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

KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Expeditionstid
Måndag, torsdag och fredag:   11.30 - 12.00
Göran Melin, vaktm. exp  0663-616 02
Direktnummer och mobil  0663-616 03   
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Med Gud på sommaren
Gud tar inte semester, men unnar mig semester och 
vila. Vilken förmån att få ha det så. Med i vilan 
finns också en lyhördhet. Kanske hinner jag stanna 
upp och lyssna mer till både Gud och mina med-
människor.

Aktivitet kan också vara vila. När jag känner att 
det jag gör är roligt och kreativt vilar också min 
själ från vardagens krav. Tänk om jag kunde ta 
med den rytmen när sommar och semester går över 
i höstens kickoff. 

Rytm har blivit ett viktigt ord för mig. Att få andas 
in Guds kärlek och nåd. Att få andas ut i kreativi-
tet, handling och bön i dialog med dem jag möter. 

Så blir livet meningsfullt och får ett sammanhang. 
Något jag önskar också dig, Många jag möter or-
kar inte riktigt se detta. Livet har trasslat till sig 
på många vis. Men det finns trådar som vi kan få 
väva tillsammans i livets väv där kärlekens röda 
tråd håller ihop helheten. En kärlek som vi också 
behöver under sommaren och som det är kyrkans 
uppdrag att proklamera.

Kurt Enberg, kyrkoherde

stängt måndagar 13/6 - 8/8

Begravningsceremoni när man 
inte tillhör Svenska kyrkan
I begravningsavgiften som alla betalar, ingår lokal 
för begravningsceremoni. I Grundsunda upplåter 
vi gravkapellet. Vi är dock ålagda att dölja alla 
kristna symboler. Vi har därför tagit ner den stora 
tavlan från Skede. Vi har även en gardin som dras 
ner över korset i koret. Vi tar också bort psalm-
böckerna och har ingen klockringning. 
Vaktmästare och ljus under ceremonin ingår inte. 
För det betalar man extra. Våra kantorer får inte 
heller tjänstgöra under ceremonin. 
Vi skriver detta för att många inte har förstått att 
detta är en följd av att man inte är tillhörig. Vi upp-
manar också dig som valt att lämna kyrkan, att in-
formera dina anhöriga om det. Det alltid tråkigt när 
man inte vet om det och vi måste berätta det. Hör 
gärna av dig om du undrar över något i detta ämne. 

Kurt Enberg, kyrkoherde

Du kan bli kyrkotillhörig. Hör av dig!

Skänk en gåva till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete, plusgiro 90 01 22-3, bank-
giro 900-1223 eller swisha till 9001223. För att 
ange aktuellt insamlingsmål, se www.svenska-
kyrkan.se/svenskakyrkansinternationellaarbete

ANNONS

Plats för avsändare

Upplev perfektionUpplev perfektion

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

3770
LEASING

FRÅN

KRONOR*

3010

Touareg V6 TDI 262 hk 
Pris från 534 000 kr  
Välj till ett Premium R paket, nu 9 900 kr
Premium R Sport (ord. pris 63 500 kr) 
Premiumpaket • R-Line Exteriör • R-Line Interiör 
Premium R Comfort (ord. pris 78 900 kr)
Premiumpaket • R-Line exteriör • Läder Vienna 
• Elmanövrerade framstolar

Bränsleförbrukning blandad körning 6,6 l/100 km. CO2-utsläpp 174 g/km, miljöklass EU6. *Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad VWFS basränta (eff. rta. 3,18 % jan 2016). 
**Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30 % särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på Stibor 90. Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Plats för avsändare

Bränsleförbrukning blandad körning 5,5 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 144 – 146 g/km, miljöklass EU6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 
*Priset kan ej kombineras med avtal eller andra rabatter.

Passat GTS Biturbo TDI 240 DSG 4MOTION

Nu från 332 200 kr*  
(ord. pris 381 000 kr)
Sportscombi + 10 000 kr

FRÅN 7,5
BASBELOPP

www.volkswagen.se

Som tack rivstartar vi 2014 med  
ett kanonerbjudande.
Den 13-17 januari så bjuder vi  
på tårta och kaffe till alla som  
provkör Alltrack.  
   
 KÖP till  

parkerings-

värmare och  

dragpaket  

fÖr 14 900 Kr.

Ord.pris 21 100 kr

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket
Utrustad med bland annat: 
•  Bakljus med LED-teknik •  Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och 
LED-varselljus fram •  Bluetooth handsfree •  Parkeringssensorer fram och bak
•  Sportstolar med läderklädsel Nappa

 PER MÅNAD** 

VOLKSWAGEN 

service
99 kr.  1 950 

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN 

KRONOR *

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km. *Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

*Avser försäljning och registrering av nya bilar under 2013.
Marknadsandel 21,74% vilket motsvarar 285 VW personbilar.

Vi tackar alla våra kunder  
för ett fantastiskt 2013!

Premium  
alltrack  

309 900 kr.  
Ord.pris  

351 700:- 

Ångermanlandsgatan 21
0660-579 90
www.nordemansbil.se

Vi är marknadsledande och mest sålda  
bilmärket i Örnsköldsvik 2013*.

HUSUMS SERVICESTATION!

   0663-611 80 
www.husumsservicestation.se

välkommen till

VI ÄR OMBUD FÖR

50%

50%

50%

50%

50%

50%
UTGAENDE SORTIMENT

UPP TILL

.

gas cylinder

GLÖM EJ BYTA GASOLFLASKOR  
– DET GÖR DU HOS OSS!
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 FÖRENINGSNYTT

EVENEMANG juni juli aug

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lö 4/6        10-13     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. STÄNGT 25/6.
Ons 15/6    18.00 OBS tiden!  Kasa Plantbytardag hos Laila Lundqvist, Husums Trädgårdsförening
Lö 2/7           10-13     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. 
Lö 9/7 11-15 Movattnet Familjedag med Veteranfordonsvisning 
Sö 17/7 14.00      Småbåtshamnen, Husum      Sommarmöte. Sång- och musikprogram. Arrangör: Korskyrkan/Bilda.
Sö 24/7 12.00 Sörfi llingviken Sommargudstjänst, Servering (Arr. Sv. Kyrkan)
Lö 6/8          10-13     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. 
 
                                       

NÄSTA NUMMER

BOKA ANNONS SENAST 15 AUGUSTIBOKA ANNONS SENAST 15 AUGUSTI

5
sep

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

w
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Lö 6/8          10-13     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag. 
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PÅ MÖTESPLATSEN:    
10.00  INVIGNING AV MÖTESPLATSEN / 
 TERRÄNGLOPP

PÅ SCEN:   
11.00 VÄLKOMMEN
13.00 UNGDOMSUTMÄRKELSEN
14.30   GODISREGN
11-15 MUSIK, SÅNG och ANNAN  
 VERKSAMHET av OLIKA GRUPPER.

I KYRKANS HUS:  
11-15    SERVERING / VÅFFLOR / 
           CAFE / BOA ÖPPET
 FAIRTRADE VAROR
 EXVIS: FRÄLSARKRANSEN
 PYSSEL-BARNAVD
 UTSTÄLLNING BÅTAR / FOTON / 
 TAVLOR
 GÖRAN o EILERT SPELAR  
 och SJUNGER / ORGELMUSIK

UTANFÖR KYRKANS HUS:            
GISSA FISKEN  IOGT-NTO

AKTIVITETSOMRÅDET:  
11-15  HOPPBORGAR, STUDSMATTOR  
 MHF TRAIL UPPVISNING
 PONNYRIDNING
 OCH MYCKE MER
11-13   ANSIKTSMÅLNING
13.00 SUPER BOLL RACE I HUSÅN
15.00 ÖPPNAR FÖR FISKET I DAMMEN  
 FÖR UNGDOMMAR UPP TILL  16 ÅR

IOGT-NTO GÅRDEN:  
18.00  JUNIS TEATER och TALANGJAKT

DESSUTOM HAR VI UTSTÄLLARE OCH  
FÖRSÄLJARE AV  MAT,  LOPPIS, ENERGI- 
PRODUKTER JA ALLT MELLAN HIMMEL  
OCH JORD.

 

LÖRDAG 28 MAJ

Husum
Dagen!

Välkomna!

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

FÄRG & TILLBEHÖR  –  ARBETSKLÄDER  –  FRILUFTSBUTIK  –  TVÄTTINLÄMNING

FIKASÄSONGEN  
HAR BÖRJAT!
Ryggsäck med kylfack. Flera fickor  
för bestick, glas osv. Kylfack ca 15liter, 
övrigt utrymme ca 20liter.

Psst..  

finns även på webshopen  

www.utekompaniet.se449kr

NORDMALING framför ICA
3 juni kl 11-17
17 juni kl 11-17
1 juli kl 11-17

ÖRNSKÖLSDSVIK torget
7 juni kl 10-15
21 juni kl 10-15
5 juli kl 10-15
26 juli kl 10-15

FINSK KORV OCH  
BASTURÖKT SKINKA

Tel. 
076 821 03 86

Ta med  
annonsen  

och få  
en present!

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

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

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

Maskin för slyröjning efter 
vägar, diken och åkerkanter.  
 Slaghackning och grävning.

 
KONTAKTA MIG!

070 377 51 11

LÄS GRUNDSUNDA 
TIDNING PÅ WEBBEN!
www.agrenshuset.se/produkter-och-tjanster/

tidningar-och-program/tidningar-och-program/

BOKA ANNONS SENAST 15 AUGUSTI
0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

D en 28 maj blir det invigning av 

den nya mötesplatsen som byggs 

i Dammparken. Sedan blir det en  

terränglöpningstävling vid uterummet 

som ligger på samma plats.

Sedan öppnas Husumdagen vid 

Kyrkans hus och vårdcentralen. 

På Husumdagen kan man prov på 

hästridning och trial på parken vid  

handelsbanken, där kommer man 

även fi nna  hoppborgar, studsmattor 

och ansiktsmålning. Vid planen mel-

lan Kyrkans hus och  vårdcentralen 

hittar man knallar, föreningar och 

skolklasser som säljer allt från rölocka, 

munkar, sik till färdig mat även loppis 

och annat roligt kommer man att stöta 

på. Apoteket och hälsocentralen håller 

öppet och har specialerbjudanden. 

DEN STORA 
FOLKFESTEN! 
År 2000 tog GFG över Husumdagen, eller Grundsundadagen som den stora 
folkfesten hette innan den fi ck dagens namn 2010. I begynnelsen var det ett 
samarbete mellan Husumfabriken och HUR. Denna folkfest ligger i Husums 
centrum och är ett samarbete mellan företag, föreningar, skola, och kyrka. 
TEXT ANGELA HÅRSHAGEN    FOTO: TOMMY SJÖLUND

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

Husumdagen för mig är glädje och vänskap. Trots att vi bor på en liten ort träff ar man 
inte alltid sina vänner så ofta. På Husumdagen är alla, vilket gör att det blir många stopp 
mellan god mat och shopping för att småprata med vänner och bekanta. Man blir som 
en del av en stor gemenskap på något sätt. Alla är glada och stämningen är hög. Trots 
att jag inte är Husumbo i grund och botten så har detta blivit en tradition även för mig. 
En tradition som vi måste vara rädda om och tillsammans förvalta väl och utveckla.” 
(citat från Anna Strandberg)

,,
På scenen kommer det att framträda 

en del artister, samt presentation av  

ungdomsutmärelsen äga rum. Inne 

på Kyrkans hus blir det våffl or, fi ka på 

café Duvan, barnaktiviteter, utställ-

ning sång och musik. I butiken kom-

mer det fi nnas försäljning av fairtrade-

produkter. 

Affärerna runt omkring  har special 

erbjudanden och på eftermiddagen 

öppnas det populära fi sket i dammen 

för våra ungdomar. 

Folkfesten fortsätter på IOGT-nto 

som har ett arrangemang på kvällen i 

deras lokal.•

www.mio.se

  NYHET   Handduk   Beach i 100% bomull, 
svart eller multifärgad, 56x167 cm                           79·     

    Burk   Kalas i klarglas med lock i metall, 
inkl. sugrör, 3-pack, Ø 7, H 13 cm                           79·     

    Solstol   Beach i textilene med svart 
stålram, fi nns i fl era färger                           299·     

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

DAGS ATT 
FLYTTA UT!

ARMSTÖDS-
BRICKA

 49·

ARMSTÖDS-
BRICKA

 49·

SOLSTOL
349:–

Solstol Beach i texilene med svart 
stålram, finns i flera färger 349:–,
ord. pris 399:–.

Bricka Beach i svart plast, 
B 30, D 20, H 5 cm 49:–.
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 FRÅGAN

VILKET ÄR DITT BÄSTA 
UTFLYKTSMÅL UNDER 
SOMMAREN?

KATARINA GIDLUND, 
ULTRÅ
Vi tar båten till Sannaviken 
”Ljuvika” och badar och solar. 
Man kan även komma dit 
med bil.

SUSANNE MIKAELSSON , 
SVARTBYN
Mitt bästa utfl yktsmål under 
sommaren är att åka ut till 
Aggösundet, promenera upp 
till fyren och sitta ute vid 
piren och titta på båtarna 
som passerar. Vi brukar även 
passa på att bada vid den fi na 
badstranden.

MARIE JONSSON, 
SÖRFLÄRKE
Vårt bästa utfl yktsmål under 
sommaren är att åka till 
släktens stuga i Ripskär Ultrå. 
Där tar vi det lugnt, myser och 
umgås med släkt och vänner.

ULRIKA HÛBINETTE, 
HUSUM
Jag åker ut till Aggösundet, 
promenerar upp till fyren och 
sitter och tittar på båtarna.

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

BYGDSAM  
– Bygden i samverkan
Arbetet med BYGDSAM fortsätter, det är precis det 
vi nu ska bygga tillsammans i Husum med omland, 
företag, föreningsliv och kommun tillsammans. 

Att jobba tillsammans mot gemensamt mål skapar 
en otrolig kraft, en arbetsgrupp har börjat att for-
mas, för hur vi ska jobba för en attraktivare bygd. 
Företagare, föreningar tillsammans med projektle-
dare från projektet Bygd och stad i balans jobbar 
nu för att forma BYGDSAM i vårt område. Mer 
information om det gemensamma arbetet kommer 
löpande att redovisas, för det är VI i bygden som 
ska forma strukturen i vårt BYGDSAM.

LJUVLIG TID FRAMFÖR OSS

Sommar, sol och bad, en fantastisk årstid framför 
oss. Många ser fram emot semester med familjen, 
andra ser möjligheten med extrainkomst med som-
marjobb. Oavsett så ger sommaren möjlighet till 
många spontana utflykter med bad, äventyr, nöje, 
stillhet samt gemenskap. Vi har i Husum – Grund-
sunda bygden otroligt många smultronställen som 
vi har möjlighet att njuta av.

Kom ihåg att vi har många nyinflyttade till Husum 
och Gideå som inte har den kännedomen om vår 
fantastiska bygd, var man kan bada, att man får 
röra sig fritt i naturen (Allemansrätten), att kunna 
fylla på skafferiet med bär som man kan njuta av 
hela vintern. Bjud in dessa människor till våra fina 
ställen och vår gemenskap, vi har så mycket att 
vara stolta över som vi behöver visa upp.

Skön sommar önskar Åsa Ringlöv

Återförsäljare i ditt område

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

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

UPPLEV
DAIKIN 
VÄRMEPUMPAR 

www.daikin.se

Din Daikin-specialist:

VÄLKOMMEN TILL VÅR VISNINGSVAGN
Möt våra experter  och se hur mycket du kan spara.

DAIKIN
VÄRMEPUMPAR 
DAIKIN
VÄRMEPUMPAR 
DAIKIN

VÄLKOMMEN TILL VÅR VISNINGSVAGN
Möt våra experter  och se hur mycket du kan spara.

Datum:

Tid:

Plats:

FOLKFEST
NORRLANDS 

STÖRSTAM DKNARA
Asele

“PROVA PÅ”
AKTIVITETER
BOUNGYBOUNCE
FYRHJULINGAR
FUNBALLZ
SIMULATOR
PARKOUR
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MARKNADSHANDEL
350 marknadshandlare, 3 km

SKOTERTÄVLING

PÅ SNÖ

CYKEL
SHOW

MÅNDAG KL14
fri entré, artist ej klar

FESTPLATSEN

HEMBYGDSOMRÅDET
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O rientering i Husums har funnit 

i väldigt många år men med 

varierande verksamhet. De 

senaste åren är det några familjer som 

varit aktiva med träning och tävling. 

För att väcka intresset och få fler barn 

och deras familjer intresserade av att 

vistas ute i skogen och samtidigt få 

bra träning har föreningen i vår startat 

en orienteringsskola.

Det är ungdomarna i föreningen, 

Hugo, Andreas, Hanna, Klara och Elsa 

som planerat och bjudit in till ”Det 

stora äventyret” som genomförs vid 5 

tillfällen i Degersjön och avslutas med 

en stor skattjakt.  Under träffarna får 

barnen lära sig olika saker som gör att 

dom kan använda kartan i skogen för 

att klara av att leta en skatt. Hela 37 

barn anmälde sig och till första tillfäl-

let kom 33 stycken i åldern 5-12 år.  

Förutom orienteringsskola så har 

föreningen ungdomsträningar och 

arrangerar även några gemensamma 

träningar för alla klubbar i Örnskölds-

vik. Varje år brukar även föreningen 

stå som värd för den traditionella 

tävlingen Gränsträffen. Om några 

år, 2018, kommer även Husums IF 

Orientering att vara medarrangör för 

den stora O-ringen. Då kommer det 

krävas att hela bygden ställer upp som 

volontärer och hjälper orienterarna. Vi 

kan lova att det blir en stor händelse 

som kommer att vara minnesvärd 

då Örnsköldsvik besöks av ca 20 000 

orienterare från hela världen under en 

vecka sommaren 2018.•

Om du vill veta mer om Husums IF 
Orientering kan du besöka hemsidan 
www.husumsif-ok.se.

FULL FART FÖR 
ORIENTERINGS-
UNGDOMARNA!
Nu när våren och sommaren kommer tinar dom fram, orienterarna. Husums IF 
Orientering har startat upp med ungdomsskola och på första träffen kom 33 barn.
TEXT: SUSANNE MIKAELSSON    FOTO: BJÖRN ERIKSSON

CAFÉ • RESTAURANG • MUSEUM • NATURSTIGAR
Besök Fiskevistet med café, restaurang och museum med surströmmingsutställning. 
Landhöjningsstigen, Fyrstigen och Lotsstigen är populära vandringsleder.

Välkommen till 
   Skeppsmaln!

Fiskevistets restaurang öppnar för säsongen den 1 juni
Öppettider: 
måndag-torsdag 11.00-21.00   •  fredag 11.00-22.00
lördag 11.30-22.00  •  söndag 12.00-20.00
midsommarafton stängt  •  midsommardagen 12.00-20.00

SKEPPSMALNS KAPELLAG
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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
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D et är pensionärer som viker sin tid 

för att enligt ett schema komma 

var 14:e dag till skolan. De kom-

mer lagom till lunchen och hjälper/ 

sitter med de yngsta 6 åringarna som 

går i Förskoleklassen. Därefter följer 

de med ut på lunchrasten och ser till 

att eleverna i F-3 har det trevligt under 

rasten. De löser de eventuella konfl ik-

ter, drar igång aktiviteter, samtalar, 

plåstrar om små skador samt hjälper 

till med påklädning av ytterkläder. De 

är guld värda för både barn och per-

sonal! Ju fl er ögon/händer som fi nns 

ute ju bättre! Samarbetet startade i 

februari 2004 med PRO och dåvarande 

Hem och Skola som initiativtagare.  

Åldy Sjöström är den rastvandrare som 

varit med från start och han var även 

den som fi ck äran att klippa bandet vid 

invigning. Dåvarande rektorn tyckte 

han var lämplig kandidat eftersom 

han innan sin pensionäring jobbat 

som lärare vid skolan. Det har köpts in 

både varma jackor samt refl exvästar 

som rastvandrarna får låna när de 

är på skolan. Det fi nns plats för fl er 

rastvandrare då vi har vakanser på en 

del tillfällen. Det utgår ingen ekono-

misk ersättning förutom en god lunch 

i matsalen tillsammans med barnen 

samt trevligt sällskap! Ni som känner 

er manade och vill prova på är varmt 

välkommen till oss. Kontakta antingen 

Birgitta Avander i PRO eller rektorn 

vid Husumskolan direkt.

 Sune och Christina Sundström är 

ett av paren och har snart avverkat sitt 

6:e, respektive 8 år som rastvandrare. 

De hoppade in när de hörde talas om 

att det saknades pensionärer och ef-

tersom de har sina barnbarn på skolan 

var de sugen på att testa på. Det är 

det bästa vi har gjort säger Christina. 

Vi får så otroligt mycket tillbaka av 

alla fi na härliga elever. När vi kommer 

till matsalen är det ofta många av de 

äldre eleverna som kommer och kra-

mar om oss och fortfarande är glada 

att se oss. Är vi ute på samhället eller 

andra tillställningar så kommer många 

av barnen och ger oss kramar-det är 

så Jätteroligt tycker både Sune och 

Christina. Som bonus har vi fått för-

månen att lära känna åtminstone våra 

tre yngsta barnbarns alla klasskam-

rater lite bättre. Vi rekommenderar 

absolut att de pensionärer som tycker 

om att vistas bland barn att prova på 

detta.•

HUSUMSKOLANS 
RASTVANDRARE
Sedan 12 år tillbaka har Husumskolans yngsta elever haft 
förmånen att få hjälp av två rastvandrare varje skoldag. 
En förmån som alla skolor borde få ha.
TEXT & BILD: SUSANNE SVENSSON

NYA RIO  
i nyrenoverad och fräsch lokal och med ny ägare! 

Fullständiga rättigheter
A`la Carte med kvalitetsråvaror

Varmt välkommen önskar Alzrik med personal! 

Bruksvägen 118 - Husum
0663-107 37

Fläskfilé på planka  
(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 29/5 2016)
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Fläskfilé på planka  
(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 29/5 2016)
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ERBJUDANDE  
UNDER HUSUMDAGEN 28 MAJ

Tacobuffé 79:-
Inkl. salladsbuffé, dryck och kaffe

Underhållning av VARANNAN VATTEN från kl 21
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 15/8 2016. Posta korsordet ti ll 
Att : Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).
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 LÄSARBILDER
Tack för alla inskickade läsarbilder på ett somrigt 
Husum-Grundsunda, här presenteras några av de 
inkomna bilderna. Fotot som pryder omslaget är 
tagen av Per Gunnarsson, motivet är Midsommar 
Holma.

Skicka gärna in dina bilder från Grundsunda- 
området till sanna.krantz@agrenshuset.se.  
Skriv vars bilden är tagen och vem som fotograferat.

Utsikt från Holma.

1. Husån. FOTO: NINA JONSSON

2. Utsikt från Holma. FOTO: NINA JONSSON

3. Utsikt från Dammparken. FOTO: GUN HOLMSTRÖM

4. Husån. FOTO: GUN HOLMSTRÖM
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta 

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

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

GRUNDSUNDABOR
Ett år går fort och Grundsunda Framtidsgrupp har nu haft 
sin 21:a årsstämma.
I början av året har mycket tid och engagemang lagts 
ner på ”Rädda Varvsbron” genom bildande av Facebook-
grupp, telefonkontakter, brevskrivande och ordnande av 
möten.
En arbetsgrupp har bildats och de kommer att fortsätta 
bevaka vad som kommer att hända med Varvsbron och 
vara kommunens kontakt i frågan.

Det som nu ligger framför oss är att arrangera Husumda-
gen den 28 maj, som vi hoppas ska bli lika trevlig som 
tidigare år. Det blir som vanligt fiske i dammen, gissa 
fisken, ballonger, hantverk, våfflor i Kyrkan Hus, loppis 
och naturligtvis en hel del mat att köpa hem och att äta på 
plats. Vi hoppas på tur med vädret.

Grundsunda Tidning är också ett stort engagemang som 
GFG har. Det finns en redaktionsgrupp bestående av 
Åsa Ringlöv, Susanne Svensson, Veronika Egnor, Angela 
Hårshagen och Elin Malmström.
Då tidningen skall handla om vår bygd så ta gärna kontakt 
med någon av dem med tips om artiklar och reportage 
som ni skulle vilja läsa om. Under 2016 kommer det 
att ges ut 5 nummer. Tidningen skickas i nuläget ut som 
reklam, vilket innebär att de som har ”Nej tack till reklam” 
på sin brevlåda inte får den. Den finns då att hämta på 

ICA vid kassan, Kyrkans Hus och Husum service station. 
Tidningen finns också att läsa på GFG:s hemsida.

Den nya Mötesplatsen som kommunen bygger vid Dam-
mparken i anslutning till Utegymmet kommer att invigas 
i samband med Husumdagen och har tema Vatten och 
sjörövare. Vi hoppas alla att den blir trevlig och att den 
kommer att utnyttjas av många, både barn och äldre.

I projektet ”Bygd och Stad i balans” pågår ett arbete med 
att bilda BYGDSAM, vilket betyder bygden i samverkan 
och är ett samarbete mellan föreningar, företag och 
kommunen. En arbetsgrupp har bildats där Åsa Ringlöv är 
ansvarige. Under våren kommer man arbeta med att ta 
fram riktlinjer hur det ska fungera i Husum och hur organi-
sationen kring BYGDSAM ska se ut.

Vi hoppas att ni vill bli/fortsätta vara medlem i GFG och 
stötta vårt arbete med att utveckla Husum/Grundsunda.
Besök vår hemsida www.gfghusum.se för information om 
medlemsavgiften. 
Vi har också en Facebooksida.  
Det går också bra att ringa  
0663-612 12

Grundsunda Framtidsgrupp, GFG
Styrelsen

 

 

 

Vi finns alltid nära dig och 
din skog
 

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

Vi finns nära dig  
och din skog!

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

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

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

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

Anna Nylander 
Föräldraledig
anna.nylander@norra.se

Produktionsledare

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

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

Örnsköldsvik norra

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

Produktionsledare
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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

På Husumdagen 28/5 kommer vi på Fröken Grön  
att ha massor med spännande erbjudanden!

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

Ansluten till Interflora och Euroflorist.

Välkommen in till oss!

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


