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EKOLOGISKT NÖT- & LAMMKÖTT 
 

NÖT- & LAMMKÖTT FINNS ATT BESTÄLLA, SE VÅR HEMSIDA ELLER RING. 
LAMMSKINN OCH GARN AV MERINOULL FINNS HEMMA.   

 
 

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

070-1760727

Falukorv  
kan köpas på  
Ica Husum och Gideå Livs.

DISCGOLF
FÖR ALLA

DAGS FÖR
SOMMARLÄGER

NYA REKTORN
ANDERS

PRISBELÖNT GÅRD
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SOMMARLÄGER
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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produkti on AB

MATERIAL Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@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 Godsta Gård.    Foto: Åsa Ringlöv

NÄSTA NUMMER Utkommer 28 augusti  2017. Manusstopp 7 augusti  2017.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

Det har redan hunnit bli mitt en av maj när du läser 
årets tredje nummer av Grundsunda Tidning. Det 
är fem dagar kvar ti ll Husumdagen och jag hoppas 
på vackert väder. En trevlig dag att  umgås på, träff a 
vänner och bekanta. Kanske avsluta dagen med ett  
besök på någon av våra restauranger som vi har här 
i Husum.

Sommar, sol, bad, semester – för många av oss en 
är det en underbar ti d på året som vi ser fram emot.  
Livet känns enklare på något vis. Lätt are klädsel, 
ljusare ute, vi fylls av ny energi. Vi har förhoppningar 
och vi längtar eft er olika saker som kommer att  
hända under sommaren. Vi är friare att  styra över 
vår egen ti d då vi har semester. 

Alla har vi våra favoritställen som vi gärna åker ti ll. 
För andra känns det skönast att  vara hemmavid.

Samti digt kan semester och sommar vara förknip-
pat med stora och orimliga krav. Vi vill hinna med så 
mycket som möjligt och det kan skapa stress. Sådan 
stress är inte bra, det vet vi alla. 

Hur ska vi kunna återhämta oss och ladda bat-
terierna om vi även på ledigheten är fyllda med 
krav? Alla måsten, som du egentligen själv skapat. 
Meningen med ledigheten är att  vila och ladda upp 
med ny energi.

Min tanke är att  jag inte kommer på så många 
"måsten" eller "borde" eller "skulle" för min egen 
del. Jag tänker inte boka almanackan full. Det får 
vara lite tomma och oplanerade dagar, för spontana 
akti viteter att  göra det jag får lust ti ll, just då.

Nu vill jag önska dig en fridfull sommar med alldeles 
lagom av allt. 

Ät gott , drick gott  och må så gott ! 

Och glöm inte bort att  le... det är 
alldeles grati s och gör andra männ-
iskor glada. 

PIAMARIA 
LUNDKVIST

 REFLEKTION

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

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

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

MIL
JÖMÄRKT

TRYCKSAK

BOKA DIN ANNONS SENAST 7 AUGUSTI • 0660-29 99 58

KRAVFYLLT ELLER FRIDFULLT?

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

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

Hyr ett bås för 199:- per vecka, eller boka 4 veckor så betalar du för 3!
Välkomna in till oss på megaloppis husum

BUSSVÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-10555 • INFO@MEGALOPPISHUSUM.SE
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med dina oanvända saker, vi slopar provisionen och tar endast båshyra!

Hyr ett bås för 199:- per vecka, eller boka 4 veckor så betalar du för 3!
Välkomna in till oss på megaloppis husum



METSÄ BOARD HUSUM

Husumskolan årskurs 6 är den 31 maj inbjudna till arrangemanget 
Skogen i skolan. Det är Metsä Board Husum och Holmens Gideå 
plantskola som, inom Degersjö friluftsområde, tillsammans visar 
och berättar vad skogen har att erbjuda. Eleverna ska få bekanta 
sig med både plantsättning och röjning efter det tar industrin vid 
och visar upp vad som kan tillverkas av skogens produkter.

Skogen i skolan, vilket är en sammanslutning av företag och 
organisationer som arbetar med skog i olika former, gör trad-
itionsenligt detta arrangemang för att sprida kunskap hör 
Örnsköldsviks kommuns sjätteklassare. Vid tolv tillfällen runt  
om i kommunens rektorsområden arrangeras Skogen i Skolan.

I år är det 650 elever som får möta företrädare från olika 
skogsföretag. Från skogsindustrins sida samarbetar Metsä  
Board Husum och Aditya Birla Domsjö med att ge information  
om vad skog kan användas till. 

Vet ni till exempel att från en normalstor gran kan cirka 200 
par viskosbyxor tillverkas och att liner från Husum används i 
italienska pizzakartonger. Det och mycket annat får årskurs 6  
lära sig under några intensiva veckor i maj när Skogen  
i skolan genomförs. 
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Å ren 2004-2005 drev Hem och 

Skola–föreningen i Husum en 

arbetsgrupp som planerade och 

ansökte om bidrag till att verkställa 

en niohåls discgolfbana. Syftet med 

banan var att skapa en mötesplats 

där man på ett enkelt och roligt sätt 

kunde umgås, ung som gammal, för 

att kasta frisbee och kanske avsluta 

vid grillplatsen. 

Föreningen sökte och fi ck pengar 

från ett antal olika håll: Hem och skola, 

Örnsköldsviks kommun, Grundsunda 

RO, HUR, Pappers avd 143, IOGT-NTO 

och Grundsunda församling.

Banan placerades centralt mitt i 

Husum intill Husumskolan. Den är be-

lägen kring ett stort grönområde med 

både uppför– och nedförsbackar samt 

lagom med hinder i form av buskage 

och träd. 

Efter invigningen av banan 2005 

var det naturligt att starta en klubb 

som kunde driva tävlingar samt att 

utveckla banan ytterligare. Vi var 

alla överens om att utveckla banan 

till en fullstor tävlingsbana på 18 hål. 

I slutet av juni  2006 var banan klar. 

Tio år senare, 2016, köpte klubben in 

nya tävlingsgodkända discgolfkorgar 

till hela banan. Totalt fi nns det nu 21 

banor.

Att spela på banan är gratis, men vi 

ser gärna fl er medlemmar som stödjer 

vår verksamhet.

Discgolfens princip är enkel: att 

med en frisbee (disc) kasta en disc 

runt en given bana med så få kast som 

möjligt. Det handlar om att kontrol-

lera discens fl ykt genom banans olika 

hinder och svårigheter. En bana består 

av nio eller 18 hål. Hålet avslutas när 

discen träffar kedjorna och ramlar ner 

i korgen.

Det fi nns en uppsjö av olika discar 

i olika utförande, stabilitet och med 

olika vikter. Det fi nns dock tre huvud-

grupper: driver för utkast och långa 

kast, midrange för medellånga kast 

och kast där man behöver mer preci-

sion. Sedan puttern som används vid 

korta kast och kast i korgen

Två kvällar i veckan, onsdagar och 

söndagar, mellan juni och september 

samlas de medlemmar som vill och går 

en eller två rundor på banan. Detta 

kallar vi kvällsdiscen. Dessa kvällar 

är öppna för dig som vill prova på 

discgolf. Klubben lånar ut discar för 

provkastning då. 

Övrig tid går det att hyra discar på 

Servicestationen i Husum för en billig 

penning om man inte själv vill köpa 

sig ett set. 

För tävlingsaktiva medlemmar fi nns 

det möjlighet att vara med i Norr-

landstouren. En tävling med sju del-

tävlingar från Luleå i norr till Sundsvall 

i söder.

Klubben kommer att fi nnas repre-

senterad på Husumdagen och där kan 

alla som vill komma och provkasta 

discar samt få lite mer information.•

FOTNOT: M er information om klubben 
fi nns på hemsidan: http://laget.se/
HUSUMSDISGOLF

DISCGOLFBANAN 
ÄR ÖPPEN FÖR ALLA
I centrala Husum har vi en av kommunens discgolfbanor.  Den är tillgänglig 
och öppen för alla. 
Vill man få lite hjälp på traven och tips från dem som kastat ofta, fi nns det 
en klubb där medlemmarna mer än gärna delar med sig av sina tips.

TEXT & FOTO: DAVID SJÖSTRÖM OCH LARS NORDGREN
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S edan slutet på 1800-talet har 

gården drivits av Åkes familj. Han 

tog år 1988 över den från sin far 

Bengt. Från att gården övertogs och 

fram till år 2000, jobbade Åke även 

på fabriken i Husum. Lantbruket var 

något som låg honom varmt om hjär-

tat, även under de år han spenderade 

innanför fabrikens grindar.

– Redan när jag började jobba på fa-

briken visste jag att jag så småningom 

ville lägga mer fokus på gården. När 

jag började jobba på Husumfabriken 

sa jag “här jobbar jag max i tio år”, 

även om det blev några fl er år, berättar 

han. 

GJORDE INVESTERINGAR
Redan under tiden Åke jobbade på 

fabriken, började han investera i går-

den. År 1992 byggde han en ladugård 

för kor och fyra år därefter även en 

ladugård för ungdjur. I och med detta 

kunde gårdens djurbestånd fördubb-

las. 

Dessa satsningar lade grunden för 

ytterligare utvecklingar efter att Åke 

gick över till att driva jordbruket på 

heltid. 

För elva år sedan träffade Åke sin 

nuvarande fru Ann-Christine, även 

kallad Anki. Tillsammans kom de att 

utveckla gården ytterligare.

– Anki kom in med ett par nya ögon 

och såg att gården hade möjligheter. 

Tillsammans skapade vi planer och 

idéer för framtiden, säger han.

Efter de stora ladugårdssatsningar-

na Åke hade gjort under 90-talet, kom 

den gamla ladugården att stå öde och 

endast användas som förråd. Vad som 

skulle göras med den ytan, stod oklart 

fram till dess att Åke och Anki tillsam-

mans fi ck en idé om att ta lantbruket 

till nya höjder. Från 2007 till 2009 reno-

verade de upp den gamla ladugården 

till en kurs- och konferensgård som 

bland annat företag, föreningar och 

privatpersoner nu kan hyra för diverse 

evenemang.

PRODUKTIVA ÅR
Under åren 2007 till 2009 var Åke 

och Anki minst sagt produktiva. De 

inte bara renoverade ladugården, 

utan rustade även upp den tidigare 

fallfärdiga bagarstugan som står på 

gården. Bagarstugan fi nns inte längre 

med syfte att endast baka bröd, utan 

även för övernattning. Stugan ingår 

nu i konceptet “Bo på lantgård”, där 

privatpersoner och företag kan hyra 

stugan för övernattning i en vacker 

och rofylld miljö. 

Vid första advent 2011 vändes livet 

upp och ner, både för familjen och för 

gården i sin helhet. Bostadshuset som 

Åke och Anki bodde i, brann ned till 

grunden. 

Allt försvann i branden men lycklig-

tvis klarade sig alla utan skador. Tack 

vare en stark målmedvetenhet hos 

paret, stod ett nytt hus klart på samma 

plats, redan ett år senare. 

KRAV–MÄRKT GÅRD
I nuläget har Godsta Gård ett mindre 

fårbestånd på 17 tackor. I första hand 

fokuserar gården nu på nötkreatur av 

rasen Hereford och har just nu 42 kor 

som är i slutfasen av kalvningsperio-

den. 

Gården har varit KRAV-märkt sedan 

1995 och efterfrågan på KRAV-märkt 

och lokalproducerat nötkött ökar just 

nu lavinartat. Med tanke på den efter-

frågan som just nu fi nns, visionerar 

därför Godsta Gård om en framtid 

med nya investeringar som kan utöka 

nötköttsproduktionen ytterligare. Ef-

terfrågan på kött och mathantverk från 

gården har även blivit efterfrågade 

hos restauranger och privatpersoner 

runt om i kommunen.

– Det känns väldigt roligt för oss att 

vår förädling och mathantverk också 

uppmärksammats. Anki har bland an-

nat fått silver i Svenska Mästerskapen 

i mathantverk, berättar Åke stolt. 

Åke och Anki ser ljust på framtiden 

med stora visioner och idéer. De har 

precis anställt en person som under 

2016 haft praktik på gården. Personen 

har tidigare bott på asylboendet på 

Gideåbruk och jobbar nu på heltid på 

gården. Åke och Anki är väldigt glada 

över att det kommer vara en extra re-

surs inför allt de kommande vårbruket 

på gården.•

GODSTA GÅRD
– ETT LEVANDE LANTBRUK
På Godmarkstrand, vid Gideälvens östra sida, 
ligger lantbruket Godsta Gård. 
Den prisbelönta gården drivs nu av Åke och Anki Holmlund. 
Åke är den fjärde generationen i familjen att driva lantbruket. 
TEXT: ELIN MALMSTRÖM OCH ÅSA RINGLÖV

FOTO: GODSTA GÅRD OCH ÅSA RINGLÖV

DET KÄNNS VÄLDIGT ROLIGT FÖR OSS ATT VÅR FÖRÄDLING OCH 
MATHANTVERK OCKSÅ UPPMÄRKSAMMATS. ANKI HAR BLAND 
ANNAT FÅTT SILVER I SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MATHANTVERK

,,
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I dag är det, som många 

säkert är bekanta med, 

väldigt populärt att 

använda något som kallas för 

”hashtagg”. Att hashtagga är 

att använda ”staketsymbolen” 

(#) framför ett ord och struktu-

rera vad som kallas för ”meta-

data” i en dataström. Hänger ni 

med på vad det är? Nej, inte jag 

heller. Men en kan säga att det 

handlar om att digitalt strukturera 

olika ämnen och kategorier i ett 

digitalt sammanhang. Det kan vara 

vad som helst faktiskt – vilket ord du 

än vill nyttja. Här i Husum skulle det 

till exempel kunna vara #tyckt. Om du 

använder Facebook, Twitter, Instagram 

eller liknande medier och är ute på en 

utfl ykt i vårt vackra landskap – skriv då 

gärna #tyckt i slutet. På det viset kan 

många andra se det du skrivit eller lagt 

upp, förutsatt att du har rätt sekretessin-

ställningar. 

Ordet ”tyckt” är ett härligt ord som vi 

här i Husum/Grundsunda faktiskt är kända 

för. Det är ett positivt ord som ersätter ord 

som bra, gott, snyggt, fi nt och så vidare. 

Ett allmänt glatt ord som ger ett leende på 

omgivningen. 

Vi gör ett exempel! Jag är ute på klipporna i 

Skeppsmaln och känner att solljuset gör utsikten 

över vattnet och fyren helt fantastisk. Därför 

R O B I N S 
H Ö R N A :

Ja tyck de 
ä #tyckt

plockar jag upp min mobil, tar ett foto 

och laddar upp det på Instagram. I 

min inläggstext skriver jag ”Se vilken 

underbar utsikt jag har! #tyckt”. Då 

kan du ta upp din mobil, gå in på Ins-

tagram och söka på ”#tyckt” och hitta 

min bild. Smart va? Och i och med att 

jag har ett ”öppet konto”, alltså inte 

ett privat, kan alla se bilden under 

#tyckt. Det är lite som att sortera ut 

vad man letar efter. 

Naturupplevelser och teknik kanske 

inte alltid är en populär kombina-

tion, men tänk på så mycket bilder, 

texter och dylikt vi tillsammans skulle 

kunna spara ihop under #tyckt. Det 

kan ju liksom bli vår grej! Om du ser 

något vackert, vill skriva något fi nt om 

Grundsunda eller bara vill dela med 

dig om något inspirerande här i vårt 

samhälle på sociala medier – skriv då 

#tyckt i slutet av inlägget. Då kanske 

jag hittar det och kan uppleva vad just 

du upplever. 

Därmed, om ni inte förstått det, var 

det här lite av en uppmaning till alla er 

som läser det här. Använd #tyckt när 

ni är på språng i Grundsunda, så kan 

vi tillsammans dela med oss av vårt 

fantastiska område. Men våga även 

använda andra ord, till exempel #hu-

sumdagen som snart är på gång. 

Vi ses på sociala medierna!•

Visst har vi det då allt bra här
 i Grundsunda? Jag bara älskar att 

uppleva vår natur, våra sevärdheter och 
hälsa på allt trevligt folk. Men bäst av 

allt är att få dela med mig av detta!
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

FOTO:  ÅSA RINGLÖV
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Söker du efter en ny tandläkare?
Just nu har Nolatandläkarna möjlighet att ta emot nya patienter!

Vårerbjudande  
tandblekning!

1390:-/1 käke  
(ord 2265:-)

1990:-/2 käkar  
(ord 3500:-) 

Gäller t.o.m. 30/6

WWW.NOLATANDLAKARNA.SE          VÄLKOMMEN!          VI HAR 4 FRIA PARKERINGSPLATSER
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28/5	Morsdag	12.00-16.00	

26/6-13/8	Sommar	Cafét		

öppet	11.00-16.00	

28/6	Grundsunda	fsml.	
Sommarkvällsmusik,	Sara	Öhlen,	Pelle	
Nordlander	18.00-20.00	

30/6	Quiz	18.00-24.00	

2/7	Byggnadsvårdsdag	11.00-16.00	

8/7	Hanskasslers-	Rock	pub	18.00-
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28/7	TriChallenge	15.00+	Quiz	19.00-
24.00	

4/8	Super	Quiz	18.00-24.00	

12/8	Tävraboda	Jaktmässa	11-16.00	
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 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

hundpensionat - hunddagis - hundkurser

0660-931 99, 070-659 71 99
gardsbacken@telia.com

www.gardsbacken.se
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MARKNADSHANDEL
350 marknadshandlare, 3 km

LÖRDAG kl 24

NORLIE
&KKV

FREDAG kl 24

SÖNDAG kl 18
FRI ENTRÉ

SÖNDAG kl 18

BENJAMIN
INGROSSO

MÅNDAG kl 14
FRI ENTRÉ

LÖRDAG kl 15:00 
FRI ENTRÉ

NANO

FREDAG kl 22:30
WOLFMAN
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Nymålat hus eller ny dörr till huset?
 

Vi utför alla typer av bygg- och måleriuppdrag. Från det lilla till det stora  
– alltid samma engagemang. Flera av våra anställda ingår i team  
där vi utför uppdrag som kräver speciell kompetens.

	 Auktoriserade för kakel och klinker i våtrum
	 Auktoriserade för renovering av fönster
	 Utbildad personal för att utföra byggnadsvård på kulturhistoriska byggnader
	 Håltagning och sågning i betong
	 Läckageinjektering i betong
	 Fasadputs
	 Renovering av skorstenar och spisar
	 Epoxi och massagolvbeläggningar
	 Inredning och färgsättning (Jenny Westin Interiördesign)
	 Målning och tapetsering
	 Fönsterrenovering

VILKA ÄR DINA INTRYCK 
HITTILLS, ANDERS?

 – Jag har fått ett varmt mottagande 

på Husumskolan och ser att skolan 

utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt. Vi är den skola i kommunen 

som har högst meritvärden (betyg) uti-

från det förväntade resultatet (SALSA) 

och resultaten från elevenkäten pekar 

också uppåt. Jag tycker att vi har en 

professionell personal som fokuserar 

både på barnens kunskapsutveckling 

och sociala utveckling. Alla delar av 

skolan sätter ”barnets bästa” i fokus 

vid planering och genomförande av 

uppdraget.

 

VILKA ÄR DIN VISIONER 
FÖR  F-3 SAMT FRITIDS?

 – Först och främst att vi ska sätta in 

resurser i tidig ålder så att alla får en 

bra start i skolan vilket bör resultera i 

att stödinsatser längre upp i åldrarna 

minimeras. Eleverna ska gå ut 9:an 

rakryggade och med bibehållna kun-

skaper. Fritids, med en mer praktisk 

inriktning, är en viktig komponent då 

det är viktigt för hjärnans utveckling 

att stimulera båda hjärnhalvorna, 

speciellt idag när många barn sitter 

mycket framför olika skärmar (läsplat-

tor, telefoner, TV mm.)

 

VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?
 – Jag är utbildad pedagog och gick 

ut lärarhögskolan 1986 och jobbade 

som lärare fram till 1995 då jag fl yttade 

till Nya Zeeland. Där jobbade jag inte 

i skolans värld utan inom försäljning 

och företagsledning. När jag kom hem 

2007 återgick jag till skolans värld. Jag 

har varit rektor sedan 2011 och jobbat 

på Köpmanholmenskolan, Alneskolan 

och nu Husumskolan.

 

VAR BOR DU OCH HAR DU FAMILJ?
 – Jag bor i Sund, har sommarstuga 

i Stubbsand och är gift samt har tre 

barn, 11, 17 och 21 år gamla.

 

VILKA FRITIDSINTRESSEN HAR DU?
 – Jag tränar styrketräning, spelar 

golf, fi skar och spenderar så mycket 

tid som möjligt i stugan.•

UTFRÅGNINGEN

VÅR NYA REKTOR 
ANDERS GRANBERG
F-3 samt Fritids har fått en ny rektor sedan några månader tillbaka. Anders Granberg 
efterträder Tomas Jonsson som numera ansvarar för enbart 4-9:an vid Husumskolan. 
Vi har tagit pulsen på honom med fem snabba frågor!

TEXT: SUSS SVENSSON    BILD: ANNA STRANDBERG

UTFRÅGNINGEN

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

 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 28

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 11 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

Äpple     Kniv      Tandpetare

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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lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

 Nu ska du skära ut själva bladen på 
äpplet ,som sedan kommer att bli en söt 
blomma, titta på bilden och försök att 
skära ut sex stycken blad. Mindre barn 
tar hjälp av en vuxen.

 När du skurit ut bladen skär du av 
toppen av äpplet. Försök att skära under 
bladen du skurit.

 Nu ska du 
skära ut mellan 
bladen, så att det 
blir mellanrum 
mellan varje och 
därmed får dem 
blomliknande 
blad, se bild.
När detta är klart 
kan du fortsätta skära så att blomman 
blir som du vill ha den. Ta nu andra delen 
av äpplet som du skar av, som ska bli skå-
len, gröp ur den med en sked så att det 
blir en liten skål. Fyll sedan skålen med 
fruktsallad, och en gräddklick på toppen.
Ta nu en tandpetare och sätt fast den i 
blomman på undersidan och tryck sedan 
ner den i äppelskålen, KLART! 

Nu är det inte länge kvar till sommaren är här! I 
detta nummer tänkte jag visa er hur ni gör en söt 
fruktskål av ett äpple! Perfekt till härliga sommar 
dagar, kalas, ja lite när som helst faktiskt! Denna 
blev en stor hit hemma hos oss i alla fall! Nu kör vi!
Lycka till och ha en skön sommar!  /Sofi  

ÄPPELBLOM
FRUKTSKÅL

DU BEHÖVER:
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 RECEPT

Knäckig äppelpaj

Tips!
Äpplen kan bytas ut mot päronklyftor, 
pumpatärningar, skivade bananer eller 
annan frukt.

4 äpplen, skalade och klyftade
2 msk strösocker
1 msk kardemumma, malen

PAJDEG;
2,5 dl vetemjöl
2,5 dl strösocker
1 tsk bakpulver
½ tsk salt
124 g smör, smält
1 ägg

GÖR SÅ HÄR:
Bottna en pajform med äppelklyftorna och strö över 
2 msk strösocker och kardemumman. Blanda de 
torra ingredienserna till pajdegen. Smält smöret och 
rör ner i den torra blandningen. Låt svalna och rör 
ner ägget i smeten. Strössla pajdegen över äpplena. 
Grädda i 175 grader ca 25–30 min. Servera pajen 
ljummen med lättvispad grädde eller vaniljglass.

BJÖRNEN 
TIPSAR!

Äppelpaj, en klassisk avslutning på 
en god middag eller till eftermid-
dagskaff et. Detta recept är en klar 
favorit i samlingen. Smaklig spis!

 

UNDERHÅLLNING AV SMASH  
FREDAG 26 MAJ KL 21.00

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 21/5 2017)

99:-R
A

BA
TT

K
U

PO
N

G
KLIPP UT OCH TAG MED!

Fläskfilé på planka  
(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 21/5 2017)

99:-R
A

BA
TT

K
U

PO
N

G

ERBJUDANDE  
UNDER HUSUMDAGEN LÖRDAG 20 MAJ

Tacobuffé 79:-
Inkl. salladsbuffé, dryck och kaffe



18 GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017 19GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017

Många av sommarens gudstjänster flyttar vi utomhus 
till vackra platser i vår församling. Det blir ofta en av-
slappnad och fin gemenskap där kaffet doftar välkom-
nande samtidigt som det blir en stund för reflektion 
kring livets existentiella frågor. Välkommen ut i det fria!

Kurt Enberg, kyrkoherde

Kyrkbladet
Nr 3  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Kurt EnbergKantor Göran Lundberg vid Degersjön.

Nu bjuder vi på ett spännande sommar-
program med mycket musik. 
Se sidan 4 - 5 i Kyrkbladet.

Sommarlovskul och sommarutflykt för barn.

Avtackning av medarbetare.

Dopträdet på plats i kyrkan.

ANNONS

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

Kontrabas

Arne Eriksson 

Gitarr
Rickard SandströmFoto: Pierre Mähler

Biljetter �nns på Husumgården

Fredag 26 maj kl. 19.00
Entré 200 kr, swish/kontant

Reservera via info@husumgarden.se
0663 – 107 03 www.husumgarden.se www.husumgarden.se

PÅ  GÅNG

Familjekväll  
i Dammparken
Livemusik    Uteaktiviteter    Grillning

Husumdagen, 20 maj 
18.00 - 21.00
Dammparken, Husum

HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20
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Dopträdet på 
plats i kyrkan

Smeden Mattias Baudin och 
glaskonstnären Linda Baudin, 
verksamma i Lögdeå, fick 2016 
uppdraget att tillverka ett dopträd 
till Grundsunda kyrka. Det står 
nu framme till höger i koret. Vid 
varje dop kommer vi att sätta upp 
en glasdroppe i glas. Detta som en 
påminnelse vid varje gudstjänst 
att be för de döpta och deras fa-
miljer.  Till kyndelsmässodagen, 
söndag 4 februari 2018, bjuder vi 
in de som döpts året innan att till-
sammans med sina familjer kom-
ma till gudstjänst i kyrkan, där 
man får hämta sitt dopsmycke. Då 
har vi också tårtfest i kyrkan och 
delar ut en kasse med sådant som 
är bra att ha med sig ut i livet. Vi 
informerar då också om de grup-
per man både som förälder och 
barn kan delta i.

Sommarutflykt
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.

Samling 13.00 Kyrkans Hus och 
åter ca 16.00 Kyrkans Hus

• Måndag 31 juli, Sandviken- 
bad och picknick

• Tisdag 1 augusti, Husum- 
discgolf och grill.

Vid ösregn stannar vi inne i Kyr-
kans Hus och ser på film, leker,    
pysslar, spelar pingis eller bakar.
Alla, liten som stor, är välkomna 
att delta i sommarlovskul. 
Sms-anmälan till:
Maria Borgehammar
072-521 84 11

Sommarlovskul
Måndag 28 augusti kommer vi att 
öppna en filial till pastorsexpeditio-
nen på Grundsundavallen. Vi håller 
till i GFG:s tidigare kontor i Kyrkans 
Hus. Varje måndag stänger vi på Val-
len för att i stället ha öppet i Kyrkans 
Hus. 

Vi hoppas med detta att förbättra den 
personliga servicen när det gäller 
ärenden du har till pastorsexpeditio-
nen. Vill du boka dop, vigsel, har frå-
gor om gravar/gravskötsel eller lämna 
en minnesgåva, kan vi snabbt och en-
kelt hjälpa dig. Välkommen till öpp-
ningsfest måndag 28 augusti, då vi 
bjuder på kaffe. 

Extra öppet i Kyrkans Hus kommer vi 
att ha 4/9 - 9/9 samt 11/9 - 17/9 med 
anledning av kyrkovalet med möjlig-
het att rösta alla dessa dagar.

Lördagen den 3 juni är föräld-
rar och barn som deltagit i Små-
barnscafeét, Fredagsfrukosten 
samt Barntimmarna i Husum hjärt-
ligt välkomna till Baazinga där vi 
bjuder på inträdet.

Vi träffas kl 10.15 utanför Baa-
zinga. Ni som behöver hjälp med 
transporten är välkomna att höra 
av er till församlingsassistent 
Maria Borgehammar så fixar vi 
det. Transporten avgår från Kyr-
kans Hus kl 09.30. Kl 13.00 åker 
vi hem.
Församlingen bjuder alla grupp-
deltagare på inträde. Maten bekos-
tar man dock själv. Café finns där. 
Vid mån av plats får även syskon 
och anhöriga följa med.

Mejla anmälan till
maria.borgehammar@svenska-
kyrkan.se eller sms:a 072-5218411

Kyrkans Hus

Foto: Kurt EnbergFoto: Kurt Enberg

ANNONS

Nio jubilarer plus medföljande 
vänner kom till festen 20 april. 

De bjöds på en trerätterslunch. Toast 
Skagen till förrätt, ugnsbakad lax till 
huvudrätt och tårta till efterrätt. 
De fick också en liten bok som min-
ne som diakonen Erika Albertsdotter 
delade ut. Vi informerade om vilka 
aktiviter vi erbjuder i församlingen  
och sjöng allsång under kantor Gö-
ran Lundbergs ledning, 

Marianne Sjöström, bilden t.h., tar 
för sig av lunchen. Alla jubilarer på 
bilden nedan. 

Så blev festen för  80- och 
85-åringar 20 april

Fynda på Grund-
sundavallens 
loppmarknad i 
sommar!
Behållningen från loppmarknaden 
kommer även i år att oavkortat gå 
till Svenska kyrkans internationella 
arbete vid katastrofinsatser och 
förebyggande åtgärder. Som alla 
vet är nöden stor på många platser 
och stora hjälpinsatser behövs. Du 
kan dra ditt strå till stacken genom 
att skänka saker till loppmarknaden 
på Grundsundavallen. 

Lämna dina gåvor till 
loppmarknaden!

Du kan lämna sakerna vid ena 
långsidan på loppmarknadshusen. 
Sakerna som lämnas ska vara hela 
och vi tar inte emot några textilier.

Öppet i sommar 
26 juni - 13 aug, 
kl 12-16.

Leva vida-
re-grupp 
Du som förlorat en nära anhörig 
under senaste halvåret kommer 
att bli uppringd av mig efter som-
maren. Du blir då erbjuden besök 
och möjligheten att få pröva på att 
vara med i en leva vidare-grupp. 
Om det känns bra träffas vi i grup-
pen fem  gånger plus ett uppfölj-
ningstillfälle. Du behöver inte ha 
kyrkvana eller dela kyrkans tro. 
Vi ser till att gruppen inte blir för 
stor för att alla ska få utrymme att 
dela sina erfarenheter.

Erika Albertsdotter
diakon

Avtackning av medarbetare
Söndag 4 juni kl 11 i Grundsunda kyrka avtackar vi två av 
våra medarbetare vid gudstjänsten och serveringen efteråt i försam-
lingshemmet. 
Irina Levant - Sundström som varje sommar och vissa helger under 
övriga året, sedan 2001, vikarierat för vår kantor Göran Lundberg. 
Irina kommer inte att sluta spela. Vi får möjlighet att lyssna till pia-
nokonserter med henne. Närmast lördag 15 juli i Grundsunda kyrka 
tillsammans med sång av maken Pelle Sundström.

Monica Eltvik som anställdes som präst och komminister 2016 men 
nu går vidare till en tjänst som komminister i Domsjö - Hållänget di-
strikt i Själevad-Mo-Björna pastorat. Hon lämnar också prästgården 
i Grundsunda och flyttar med maken till ett hus i Sidensjö.

Vi säger ett varmt tack till Irina och Monica och önskar dem Guds 
rika välsignelse i sina fortsatta uppgifter.

Foto:Göran Lundberg

Foto: Kurt Enberg

ANNONS



GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017 2322 GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017

MAJ
Lör 20 maj kl 11-15 Kyrkans 
Hus, Husumdagen, Våfflor och 
musik i Mariasalen. Caféet och 
Fairtradeshopen har öppet. 

Sön 21 maj kl 11.00 Kyrkans 
Hus, gudstjänst, Pensio-
närskören, servering.

Tis 23 maj vårbussresa, an-
mälan senast måndag 16 maj.

Tor 25 maj Kr h f d, kl 08.00, 
Skags kapell, gökotteguds-
tjänst, Skagskören, Arne 
Häggblad trumpet, servering.

Sön 28 maj kl 11.00 Grund-
sunda kyrka, konfirmations-
mässa.

JUNI
Sön 4 juni,kl 11.00 Grundsun-
da kyrka, gudstjänst. Pensio-
närskören. Avtackning av Irina 
Levant-Sundström och Monica 
Eltvik. Servering i församlings-
hemmet.

Sön 11 juni kl 11.00 Guds-
tjänst i Nordmalings kyrka. 
Buss avgår från Kyrkans Hus 
kl 10. Anmälan senast fredag 9 
juni kl 12. Meddela om du vill 
stiga på längs vägen.

Sön 18 juni kl 11.00 Grund-
sunda kyrka, gudstjänst.

Fre 23 juni, midsommarafton 
kl 15.00 Grundsunda kyrka, 
konsert med Sara Karlsson 
sång och Stefan Sjölander gi-
tarr.

Lör 24 juni midsommarda-
gen kl 12.00 utanför Kyrkans 
Hus, sommargudstjänst, ser-
vering.

Sön 25 juni kl 12.00 Skepps-
malns kapell, sommarguds-
tjänst, kören Sångglädje, ser-
vering.

Ons 28 juni kl 18.00, Bruks-
godset Banafjäl, sommar-
kvällsmusik med Sara Öhlén 
& Pelle Nordlander Duo, I Tilli-
tens Händer – Tankar och visor 
om att hitta sin plats i tillvaron. 
Caféet öppet.

JULI
Sön 2 juli kl 11.00 Skags ka-
pell, sommargudstjänst. 

Ons 5 juli kl 18.00 Skags ka-
pell, sommarkvällsmusik med 
Kjell och Katarina Sandberg, 
servering.

Sön 9 juli  kl 12.00 Degersjön, 
sommargudstjänst, sång av 
Johannes Ulander och Victor 
Olsson, servering.

Ons 12 juli kl 18.00 Salusands 
camping, sommarkvällsmu-
sik med Kenneth Nordwalls 
Swinggrupp och Tina Hilli. 
Restaurangen öppen.  

Lör 15 juli kl 18.00 Grundsun-
da kyrka, sommarkvällsmusik 
med Irina Levant-Sundström 
och Pelle Sundström. .

Sön 16 juli kl 11.00 Grund-
sunda kyrka, mässa. Sång av 
Åke Sjökvist. 

Lör 22 juli kl 18.00 Grund-
sunda kyrka sommarkvälls-
musik, Annelie Vigren med 
band. 

Sön 23 juli kl 12.00 Fillingen 
sommargudstjänst, Pensionär-
skören, servering.

Lör 29 juli kl 18.00 Skepps-
malns kapell, sommarkvälls-
musik, Jonathan Wåhlstedt 
och Emma Viström, servering.

Sön 30 juli 11.00 Grundsunda 
kyrka, gudstjänst. 

AUGUSTI

Sön 6 aug kl 11.00 Skepps-
malns kapell, gudstjänst, Si-
mon Byhamre, sång. Arne 
Häggblad, trumpet. Skepps-
malnsdagen med marknad 
och servering. 

Sön 13 aug kl 11.00 Grund-
sunda kyrka, mässa och kon-
firmandjubileum.

Sön 20 aug kl 11.00 IOGT-
NTO Banafjäl, sommarguds-
tjänst, servering.

Lör 26 aug  kl 14.00 
Gravsmyckningsandakt vid 
ceremoniplatsen på kyrkogår-
den. Vid regn i kyrkan.  

Sön 27 aug kl 11.00 Grund-
sunda kyrka, mässa och höst-
fest, Pensionärskören.  Alla 70 
år och äldre bjuds på lunch i 
församlingshemmet av kyr-
korådet.

Händer i församlingen 20 maj - 27 aug 
Reservation för ev. ändringar. För aktuell info se Tidningen 7 eller www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi samverkar med

ANNONS

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      

komminister, vikarie           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms    070-551 86 02
 E-post: ingrid.skagersten@hotmail.com      

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

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

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

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

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

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

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Boka kyrktaxi
Till alla gudstjänster, konserter och 
Grundsundakvällar i Grundsunda 
församling, kan du som kyrkotillhörig 
i Grundsunda boka kyrktaxi till en 
kostnad av 20 kr enkel väg. Nu är 
det möjligt med sen avbokning. Ring 
070-555 24 50 och boka senast kl 18, 
två dagar innan. Avboka senast en 
timme före upphämtning. 

Simon Byhamre 6/8

Johannes Ulander och Victor Olsson 9/7

Stefan Sjölander och Sara Karlsson 23/6

stängt måndagar 12/6-7/8

Foto: Pelle Sundström

Foto: Kurt Enberg

Foto:Göran Lundberg
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VI ÄR OMBUD FÖR

ARBETSKLÄDER & SKOR – FRILUFTSPRODUKTER – FÄRG – TVÄTTINLÄMNING
OMBUD POST & SYSTEMBOLAG – KIOSK – ATG – SVENSKA SPEL – BILJETTER
BILTILLBEHÖR – RÖJSÅG- OCH MOTORSÅGSTILLBEHÖR – MINILIVS

Bruksvägen 90 HUSUM      0663-611 80      utekompaniet.se      husumservicestation.se

MÅN-FRE 8-19      LÖR 9-17      SÖN 9-16

HUSUMS  
SERVICESTATION

VINDELKOL  
50L  

149 KR

BYT DIN  

GASOL  
HOS OSS!  

AGA  

MJUKGLASS 
OCH

SLUSH!

   VÄLKOMNA!

VI HAR  
FÄRG & FÄRGTILLBEHÖR!

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

SOMMARENS 
SMULTRONSTÄLLEN
Vi från redaktionsgruppen presenterar här våra absoluta smultronställen inför 
sommaren. Alla platser är från olika del ar från Grundsunda och dess närområde.

FOTO: TOMMY SJÖLUND DÄR EJ ANNAT ANGES

AGGÖSUNDET 
Här hittar du fi na klippor mot 

havet och även en barnvänlig 

och långgrund badstrand. Från 

Husum är det bara cykelavstånd 

till sundet.

HUSUMS BÅTHAMN 
Ett litet och gemytligt guldkorn mitt i Husum. Båthamnen 

har en svårslagen utsikt mot havet, samt anslutning till 

Gideälven som där mynnar ut. Med fi skekort kan du i 

Gideälven dra upp bland annat abborre, gädda och öring.

SMULTRONSTÄLLEN
Vi från redaktionsgruppen presenterar här våra absoluta smultronställen inför 
sommaren. Alla platser är från olika del ar från Grundsunda och dess närområde.

SKEPPSMALEN
Ett mysigt fi skeläger cirka 3 mil från Husum. Förutom härliga klippor fi nns det även ett surströmmings museum och restaurang.

VÄND!
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SALUSAND 
Ett havsbad med utlandskänsla. 

Finns även några spännande 

grottor att utforska på gångav-

stånd från stranden. Här hittar du 

även en camping.

FOTO: ÅSA RINGLÖV

SANDVIKEN 
En liten pärla mitt i Husum med långgrund sandstrand. I närheten hittar du även Tred-jeviken som har härliga klippor och mindre långgrund strand.

FOTO: ÅSA RINGLÖVFOTO: ÅSA RINGLÖV

GRUNDSUNDAVALLEN 
Gemytlig och avslappnad miljö med smedja, med-
eltidskyrka, hembygdsgård med underbar vå� el-
servering under sommaren. Här bjuds det även på 
traditionellt midsommarfi rande ivärldsklass.

SKALLBERGSGROTTORNAI Gideå hittar du dessa spännande grottor att krypa genom. Efteråt kan du avnjuta ett dopp vid Grantos fi na badplats som fi nns i närheten.

krypa genom. Efteråt kan du avnjuta ett dopp vid Grantos fi na badplats som fi nns i närheten.

 

Vi finns alltid nära dig och 
din skog
 

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

Vi finns nära dig  
och din skog!

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

Nordmaling

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

Produktionsledare

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

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

Patrik Lundström
Föräldraledig
patrik.lundstrom@norra.se

Nordmaling

Jonas Sjödin 
Föräldraledig
jonas.sjodin@norra.se

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 8,0 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 38 – 180 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och  
avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Vilken Golf  
är din Golf?

We make the future real.

Nya Golf Alltrack 
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive  
Front Assist och City Emergency Brake med  
fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring
• DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage
• Körprofilsval inklusive Offroad-profil  
• Lättmetallfälg Valley 17" • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.

Nya Golf Sportscombi  
Utrustad med bland annat:
• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City  
Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian  
Monitoring • App-Connect smartphoneanslutning   
• LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16" • Pre-Crash 
och Multikollisionsbroms • Radio Composition 
Media med 8" display

Pris från 207 400 kr.

Nya Golf
Utrustad med bland annat:
• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City  
Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian  
Monitoring • App-Connect smartphoneanslutning 
• LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16" 
• Pre-Crash och Multikollisionsbroms  
• Radio Composition Media med 8" display 

Pris från 199 900 kr.
BILLÅN
FRÅN

KRONOR**

1960
BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1410
BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1470

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och  
avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake  
med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage 
• Körprofilsval inklusive Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" display  
• Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.
BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och 
City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring  
• DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage • Körprofilsval inklusive 
Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" 
display • Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad.

Tiguan  
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare och autobroms
• Lane Assist körfilassistent • Bluetooth handsfree och smart-
phoneanslutning • Radio Composition Media med 8" färgskärm 
• Lättmetallfälgar Tulsa 17" • Bagage utrymme på  615 liter 

Pris från 293 000 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

2070

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1650

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,6 – 7,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 146 – 180 g/km *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,30% dec 2016). **Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild  
leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo.

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat:
• AC, luftkonditionering • 15“ lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5“ färgskärm 
• Bluetooth handsfree 

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service.
Kampanjpris från 139 900 kr. 

NYBILS
GARANTI

 3 ÅR

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7  l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.  
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.  
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.  

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

NYBILS 
GARANTI 
3 ÅR  

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo. 

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

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

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service. 
Kampanjpris från 139 900 kr. 

Sharan 2,0 TDI 184 DSG 4MOTION  
Utrustad med bland annat:
• 7 säten • Bluetooth handsfree och smartphoneanslutning 
• Adaptiv farthållare med autobroms • Climatronic, 3-zons klimatanläggning 
• Lättmetallälgar Sydney 17"• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Sport-komfortstolarna med klädsel i läder/alcantara och sittytor i textil 

Business Edition från 336 000 kr.

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1896

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1890

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,9 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 154 g/km *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Före-
tagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.
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VINNARE NR 2/2017
Matheo Wedin, Örnsköldsvik
Emil Westerlund, Kramfors
Juni Nordberg Fränckel, Husum

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 hittar ni på sid 38.

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast 
den 9 augusti!  Märk kuvertet Barntävling GT och adressera till Ågrenshuset 
Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn under 15 år.  
Tre stycken med rätt lösning vinner varsin keps.

FÄRGLÄGG MED NUMMER 

E X T R E M

    6    1 8 

  3  5    2  

   6   3 5   

 6    2 5    

  9 8    7 5  

    4 7    9 

   2 1   4   

  4    6  7  

 9 8    4

N Y B Ö R J A R E

 3  1    2   

  7 5  4 3 1   

  9  7  2  3  

 4 6  2    5  

    3 7 6    

  8    9  7 2 

  1  8  5  9  

   4 1 6  5 2  

   8    3  6
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I Banafjäl reste man mötestält för 

lägrets samlingar och klassrummen 

i skolan blev sovsalar, så det var 

luftmadrass och sovsäck som gällde. 

Senare blev lägerplatsen Aggösundet 

och de senaste åren är det Bergön 

som fått glädjen att ta emot ett härligt 

gäng med unga tjejer, killar och ett 

fl ertal ledare som själva vuxit upp med 

lägret och deltagit i många år tidigare. 

På Bergön bor deltagarna i stugor och 

man får sova i riktiga sängar, så man 

kan säga att det blivit lite lyxigare 

boende de senaste åren. 

Många roliga dagar har man haft 

tillsammans där kluriga lekar och 

tävlingar har varvats med bad, god 

SNART ÄR DET DAGS IGEN FÖR 

SOMMARLÄGER
I 42 år har Pingstkyrkan i Husum anordnat 

sommarläger för barn och ungdomar. 
Det första lägret hölls i Banafjäl år 1974, där skolan 
fi ck fungera som lägerplats de kommande 19 åren. 

TEXT: BARBRO GUNNARSSON    FOTO: PINGSTKYRKAN

mat och samlingar där berättelser ur 

Bibeln har varit en viktig del.   

Daniel Nordkvist är en av ledarna 

och berättar att han varit med på läg-

ret varje år sedan han föddes, det vill 

säga 35 gånger. Han fi ck helt enkelt 

följa med sin mamma som har varit 

ledare på lägret ända sedan starten. 

När han var yngre tyckte han att det 

bästa var att hänga med kompisar och 

vara med i spännande tävlingar.  

– Som ledare vill jag medverka till 

att barnen får chans att uppleva ett lä-

ger med kompisar, roliga lekar, äventyr 

och gemenskap, säger Daniel

Nu är planering och förberedelser 

för 2017 års sommarläger i full gång. 

Tidigare har lägret varit i augusti som 

en mysig avslutning på sommarlo-

vet. 

Nytt för i år är att lägret är fem 

dagar långt och får i stället bidra med 

en härlig sommarlovsstart den 14-18 

juni. Helgen före midsommar blir det 

alltså full fart på Bergön när lägergår-

den återigen fylls med ett härligt gäng 

ungdomar och ledare. 

Temat för årets läger är H2O, vad 

det innebär återstår att se. Vi hoppas 

på soliga och varma dagar.

Arrangör för lägret i år är Centrum-

kyrkan. Centrumkyrkan utgörs av 

Pingstkyrkan, Korskyrkan och EFS som 

i juni går ihop och bildar en ny försam-

ling i Husum.•

Är du född 2007 eller tidigare 
är du varmt välkommen som 

deltagare på lägret, du anmäler 
dig då på kyrkans hemsida: 

www.pingstkyrkanhusum.se.
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  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

Visst vill du vara med och stödja  
en fortsatt positiv utveckling i Grundsunda?

BYGD OCH STAD I BALANS – LEADER!
Vi fortsätter att utveckla landsbygden i Örnsköldsvik! Arbetet 
med Bygd och stad i balans fortsätter med finansiering från 
Leader Höga kusten. Projektet startade i maj 2016 och pågår 
till december 2018. 

Vi genomförde i juni 2016 den första ortsvandingen i Husum 
för att prova en metod, som vi nu vill utveckla och imple-
mentera – det är verkligen spännande! Där bjöd vi in 15 
personer – en bra mix som representerade fastighetsägarna, 
företagen och föreningslivet i Husum. Dessutom fanns två 
tjänstemän från kommunen med på hela vandringen.

Många saker är kommunens ansvar helt klart, men inte allt! 
Många bitar är det fastighetsägare, företagare och förening-
ar som bär ansvar att vi håller vårt samhälle attraktivt.

Det blev skillnad som ex vis; nya skyltar, uppröjd sikt, 
samtidigt som det startades upp stora ombyggnadsprojekt 
som bron vid Dammen mm. Men man får inte glömma att 
lyfta många bra saker också som snygga entréer, blommor, 
Generationsmötesplatsen osv.

Sitter nu med planering med höstens ortsvandring i Husum, 
vilken sträcka ska vi gå denna gång, inbjudningar mm. Vi 
tillsammans kan göra skillnad för ett attraktivare Husum, ett 
tryggt och inbjudande samhälle där människor vill bo, verka 
och besöka. Attraktiv bygd är en av flera målsättningar. Läs 
gärna mer på www.ornksoldsvik.se/landsbygd. 

GFG-Bygdsam är en naturlig samverkans och dialog-part i 
arbetet, det känns jättebra!

Bygd och stad i balans 2.0 är nu avslutat  
den 30 april, så ett stort TACK till alla!
Jag vill utbringa ett stort tack till alla som jag ringt, träffat, bju-
dit in till möten kring, vår bygds utveckling med huvudfokus 
med att blida ett Bygdsam, som står för Bygden i samverkan.

Ert engagemang har varit ovärderligt för mig i mitt arbete, 
och ert engagemang ÄR ovärderligt för Grundsunda-bygden. 
Ge er själv beröm för det ni gör innebär att vår bygd är 
levande, en bygd som man vill bo i, en bygd som man vill 
besöka en gång till – HEJA ER! HEJA DIG! 

Övrigt så vill jag önska alla en trevlig sommar och njut av 
vår fantastiska natur för Husum/Grundsunda är faktiskt Höga 
kustens norrport!
Åsa Ringlöv
  
 

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

www.mio.se

DAX ATT
PLOCKA FRAM

UTE-
MÖBLER

PAKETPRIS
Modena Trädgårdsgrupp 
inkl. 6 reclinerstolar Palma
Vitlackerad aluminium, bord med 
skiva i grått konstträ och stol med 
sits och rygg i grå textilene.

9.789:-

Äntligen är han är – Bengan Janson! 
Vår älskade dragspelare kommer till Husumgården 
fredagen den 26 maj och bjuder på dragspelsmusik 
med härligt drag. 

Som Sveriges kanske mest älskade dragspelare kommer 

Bengan Janson till Husumgården för att bjuda på kända 

dragspelslåtar och mycket därtill. Janson har sedan 

8-års åldern spelat dragspel och bara älskar att under-

hålla publiken med härlig musik.

– När mina polare lyssnade på pop och rock och 

diverse öppna-landskapstrubadurer pisade jag Kjell 

Öhman och Oscar Peterson. 

Bengan Janson gick en kurs i Medborgarskolans regi 

och började så småningom att plugga harmonilära och 

arrangering med mera för Lennart Värmell. Värmell var 

även den som såg till att Bengan Janson fi ck möjlighet 

att spela med basisten Sture Nordin och legendariske 

trummisen från Count Basie-bandet – Sonny Paine.

– Jag fattade nog inte riktigt då hur stort det var men 

när man tittar i backspegeln så är det ju faktiskt ganska 

coolt att ha fått göra det redan som tioåring. 

Med åren växte Bengan Janson som dragspelare och 

har därefter lirat med Östen med resten, Allan Edwall, 

Ulla Skoog, Björn Skifs, Totta Näslund och många fl er. 

Nu utlovar han en härlig kväll på Husumgården med 

sina vapendragare.•

TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

STORT DRAGPLÅSTER 
TILL HUSUMGÅRDEN



Skolans 
vArld

:

S kolan börjar kl 8.10 och slutar kl 

13.40. Före och efter skolan är det 

Fritids som har hand om de barn 

som behöver det. 

Eftersom vi som arbetar i skolan 

även arbetar på Fritids, vet barnen 

inte alltid när det är Fritids eller skola. 

Barnen som kommer till förskoleklas-

sen har längtat efter att få börja ”i sko-

lan”. Deras förväntningar är stora. 

”Vi kommer att få mycket läxor 

och så får vi leka lite” tror många 

6-åringar.

Under våren skolas de barn in som 

skall börja till hösten och vi avdra-

matiserar då deras spekulationer 

om hur det skall bli. Förskoleklassen 

skall hjälpa barnen att få en mjukstart 

inför skolan. Vi har därför skolämnen 

som svenska, matematik, musik, bild, 

idrott, naturvetenskap och raster. 

Barnen får arbetsböcker som i 

skolan eftersom de är väldigt motive-

rade och vill ” jobba”. Leken har en 

central uppgift eftersom barn lär och 

bearbetar saker genom leken. De leker 

rollekar som doktor, frisör, affär, teater, 

tjuv och polis m.m.

Samarbete är otroligt viktigt och 

vi arbetar mycket i början med att få 

ihop gruppen. Det sociala samspelet 

är a och o i skolan. Fungerar inte detta 

fungerar ingenting.

Vi har ett lustfyllt lärande och det 

innebär att för att kunna ta in kunskap 

har vi ett så varierat arbetssätt som 

möjligt. Som exempel arbetade vi med 

svenska vårfåglar och då fi ck barnen 

först se uppstoppade fåglar, lyssna 

till dess fågelläte, rita av fåglarna 

samt vara ute och studera fåglarna i 

naturen. 

I svenskan har vi något som heter 

läslandet. Vi har ett troll som heter 

Månke Mire och han vill ibland ha 

barnens hjälp med olika bokstäver. I 

uppstarten hade trollets kompis

apan gömt hela alfabetet ute i sko-

gen och barnen fi ck leta efter dessa. 

Läslandet har vi en gång varje vecka, 

då kläe vi lärare ut oss.

Vi har också doktor Doris som kom-

mer i vit skyddsrock och stetoskop och  

skall lyssna på barnens hjärta. Sotare 

Sune kommer svartklädd med en so-

tarväska och letar efter skorstenen. 

Barnen älskar detta överrasknings-

moment. De får sedan komma på så 

många ord de kan på veckans bokstav 

och sedan räknar vi högt tillsammans. 

I naturvetenskapen arbetar vi med 

NTA–lådor (natur och teknik för alla) 

Detta för att få barnen intresserade 

av natur och teknik i tidig ålder. Vi 

har även kemiexperiment med draken 

Berta. 

På idrotten får våra 6–åringar 

simundervisning, tio tillfällen under 

hösten och lika många under våren. 

De får även möjlighet att träna skrid-

skor och skidor samt träna kroppen i 

innegymnastik. 

På bilden får barnen använda olika 

tekniker som lera, skapa i papper, måla, 

rita, skapa fritt m.m. I matematiken får 

de lära sig grundläggande begrepp som 

att göra mönster, sortera, former, siffror 

1-10 både praktiskt och teoretiskt. 

Vi sjunger, dansar, dramatiserar och 

har allmänt roligt på skolan. Många 

äldre barn tittar in och saknar oss och 

den verksamhet vi hade och det är 

ett gott betyg. Ingen glömmer Månke 

Mire och när fröken klädde ut sig.

Nu är det snart dags för årets för-

skoleklassare att gå på sitt första som-

marlov och till hösten börjar de första 

klass. Vi förskollärare får då ta oss an 

en ny grupp härliga 6 åringar.•

FÖRSKOLEKLASSEN – EN BRO 
MELLAN FÖRSKOLA OCH SKOLA

Förskoleklassen är än så länge frivillig 
men kommer förmodligen att bli obligatorisk. 
Den styrs av läroplanen (LGR11) och vi har ett 

eget kapitel som förtydligar vårt uppdrag.
För tillfället har vi i Husumskolan 27 stycken 

6-åringar och är två förskollärare och två assistenter. 
TEXT & FOTO: LILLEMOR FAHLÉN OCH MIKAELA PETERSSEN

Vad är det 
bästa med att 
gå i förskoleklass 
och vad tror 
du kommer att 
förändras när du 
börjar ettan?

ALICIA BERGMAN
Vi får klä ut oss och spela 
teater varje dag, det tycker 
jag är kul. I ettan får jag lära 
mig att läsa tror jag.

EMELIE ERIKSSON 
STRÖMBERG
Det bästa är att leka med alla 
kompisar. Det blir nog bra 
att börja ettan också fast då 

LEIJA EDIN
Det absolut bästa jag vet är 
att spela spel med kompi-
sarna. Det är nästan likadant 
som när jag gick på förskolan 
men större skolgård. I ettan 
ska jag lära mig att läsa och 
skriva.

NELLIE SANDIN
Det roligaste är få rita 
teckningar. Jag tror att vi får 
lära oss matte och läsa när vi 
börjar ettan.

RASMUS SJÖSTRÖM
Det är jättebra i förskoleklass 
för jag får vara ute och leka 
jättemycket. Vi har fl era 
berg att leka på och en stor 
sandlåda. Vi jobbar med 
Bertas experiment också och 
då får vi göra experiment, det 
är kul. I ettan får man bara 
sitta still så jag vill gå kvar i 
förskoleklass!

SELMA LUNDKVIST
Vi har jätteroligt i vår klass 
nu. Vi lär oss mer än på för-
skolan. Jag trodde att det vi 
skulle få läxor hela tiden men 
de kommer nog när vi börjar 
ettan istället!

ELIAS MATTSSON
Det är kul. Jag får leka hela 
tiden, det är roligast att leka 
inne. I ettan tror jag att det 
blir mest bara läxor hela 
tiden.

barnens hjälp med olika bokstäver. I I naturvetenskapen arbetar vi med de lära sig grundläggande begrepp som 

34 35GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017 GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017



GRUNDSUNDA TIDNING NR3 2017 37GRUNDSUNDA TIDNING NR3 201736

FARSO-
TER

HUSA I 
DEBATT

OXUDDE
0772

Bild: 5x8 rutor
0772_50-17_
127330

STOCK-
AR

BESVÄ-
RADE
SKYLT-
FIGUR

LAURÉN 
I RING-

EN

ÄR LIKA 
CAMEM-

BERT
LÅGA

EN 
ELLER 
ANNAN

I VITA 
HUSET 
81-89

SKAL

INVES-
TERADE

ÄNGLA-
STAD

FRAMÅT-
ANDA BROT-

TAR-
GREPP

EN TJUT 
FRÅN 

LABRA-
DOR

PIG-
MENT

UNDER-
SÖK-
NING

KÄNNA 
SKEPSIS

SLAG-
KRAFT-

IG

SES I 
FRISYR

RICHARD 
PÅ FILM

ASAGUD

KRITIK

SARV

ROTA-
TION

NÖDGAS

PÅ ÖVRE 
VÅNING-

EN

HAVS-
DJU-
PENS 

GUDINNA

FÄKTAS 
MED
HAR 
1100-
TALS-

KYRKA 
PÅ

EKERÖ

FRYS-
PUNKT

PÅHITT KAN 
LÅTA I 
BAREN

HAR 
ÖGA FÖR 

TRÅD

TÅG
TENN

VARA 
BAKOM 
FLÖTET

TILL 
MÅLET

SKA 
LINDRA 
VÄRK

VISST I 
SEVILLA

GOTT OM 
I JUKKAS-

JÄRVI
SNASK

ÖVRE 
TRÄD-
GRÄNS

LIVSFILO-
SOFIN

GAMMAL
SKATT

OLJUD 
OCH 
STIM

AVDRAGS-
KVINNA
KORTA 

KRONOR

REG-
LERAR 
TEMP

UK-SÄTE GODIS-
PÅSEIDAG 

GPS

ÄR 
KORV I 

GUBBES 
LÅDA

SAMT 
HED

SLUT-
PUNKT

SLÄKTE

SLUT

ICKE 
VERK-

LIG

BETY-
DELSE-
LÖST
FEM

Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 9/8 2017. Posta korsordet ti ll 
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).

NAMN............................................................................................................................

ADRESS ........................................................................................................................

TELEFON .....................................................................................................................

V
IN

N
A

R
E 

nr
 4

/2
01

4

KO
R

SO
R

D
SL

Ö
SN

IN
G

 n
r2

/2
01

7

Lilian Lindström, 
Arnäsvall

Karin Eriksson, 
Myckling

Hans-Åke Westerin, 
Örnsköldsvik

GRATTIS!

 KRYSSA & VINN 
SPEDI-

TÖR

PROGRAM I RUTAN

OXUDDE
0842

SAM-
MAN-

BUNDETOGILL-
ADE 

STARKT

BACKA FRÄT-
SKADA

YTMÅTT

KOMMER 
BULLE-
TINEN 
MED
VILL-
KOR

ÄR VIT

SERIE I 
GOLF

TECHNO-
DANS

PÅ 
PHNOM 
PENHÅK

MÄRK-
NING 
INOM 
EES

JYCKE I 
LUCKY 
LUKE

TRÄD

ITU OCH 
GÖRA 
FRÄM-
MANDE

LYFTBÅ-
GE PÅ 

SJUKHUS
KYLER QATAR

ANTI-
PATIN

INSIKTS-
FULL

MODERN
TEKNIK

PAPE-
GOJ-

FÅGEL

PARTI-
KEL

AVISA

TOR
SNABBT 
PÅ SLU-

TET

SÅNG-
KÖREN

NAMN 
OCH FRI-
SPRÅKIG

BOD 
MED 

FÅRHÅR

KRICKA ARAB-
NAMN

SMYCKE-
STEN

MINDRE
FLYG-

MASKIN
BIRGIT-
TASYS-
TERN

GE FART

KAN 
MAN 

SKYM-
NING

HOTAD 
FISK

VIDUN-
DER

PÅ VIL-
NIUSÅK

KÄLT NYHETS-
BYRÅ

NÄMNDA

STÖT-
TEPE-
LARE

KORA
INFOR-

MA-
TION

SLÄPPS 
UR 

PRIN-
TERN

TRIVS VID 
DAMM
KORT 

VARDAG
INGEN-
JÖRS-

KONKUR-
ENSEN

HONA 
AV 

KLÖV-
DJUR

KÄRLEKS-
HISTORIA
SNILLE-
BLIXT

FÖR-
LÅT? LENA 

NYMAN

STOPP KAJ-
KAS I

SKOL-
ÄMNE

PER-
SONLIGT 
PRONO-

MEN

GÅ 
GRUND-

LIGT 
TILLVÄGA

G 
U 
D 
A 
R

       E   T  R  K 
       N Y H E T E R N A
       K R A V  T O U R
      N Y K T E R I S T 
       C E A S A R  E K
       K  D Ä V E R T 
      A L I E N E R A  E
      V I S  D  A T O M
       N  A N D  A L I
 P Å S K F I G U R I N A T U R
  S P O R T P L A N  G A S A
  K U R A  Å L  G N A  T T
  G R U N D V A L  U T S E 
  U T S K R I F T E N  A N D
  D  E  A F F   N O G  A
 T E K N I K T Ä V L A N D E T
  N O  D E  R A N N S A K A

V
IN

N
A

R
E 

nr
2/

20
17

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 20 maj.
Tel: 0663-617 20   •   info@suve.se

DAIKIN
VÄRMEPUMPAR 

www.daikin.se

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

UPPLEV
DAIKIN

Husum Hockey, Stationsgränd 4, 896 31 Husum
www.laget.se/husumhockey Ordförande Roger Grundberg, 070-577 72 81, grundberg.roger@hotmail.com 

Vi tar även emot er föräldrar som skulle vilja gå in 
och hjälpa till i lagen.
I våra övriga lag U10, U12 och U13 finns det även 
möjlighet för er äldre som är sugen på att prova på.
Husum Hockey värnar både om aktiva och föräldrar, 
alla är välkommen in i familjen.
Känner ni er sugen på att testa denna fantastiska 
sport? Tveka inte att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar! 

Hösten 2017 startar  
Husum Hockey ett nytt U8-lag!

Hej alla killar och tjejer!
Till hösten kommer Husum hockey starta upp ett 
nytt lag för er födda 2010 och vi söker just Dig som 
vill spela hockey och samtidigt ha de riktigt roligt på 
isen. 
Vad innebär det att spela för Husum Hockey?
Ni kommer ha 2 träningar i veckan, spela några sam-
mandrag där ni får möta andra klubbar ungefär som 
vid en cup. Vi kommer hela tiden göra det till ett 
roligt äventyr vilket det alltid ska vara om ni spelar 
för oss!
Husum Hockey kommer tillhandahålla viss prova på 
utrustning annars kan vi rekommendera vår ”bytar-
dag” och begagnat sidor där ni kan hitta utrustning 
till väldigt bra priser.

Husum Hockey ett nytt U8-lag!

Till hösten kommer Husum hockey starta upp ett 
nytt lag för er födda 2010 och vi söker just Dig som 
vill spela hockey och samtidigt ha de riktigt roligt på 
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS HUSUM

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


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

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST
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NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

Mån-fre 8.30-17.00
Lunch 12.30-13.30 
Tel: 0663 - 103 98    

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

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

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

Vi finns alltid nära dig och 
din skog Ta kontakt med någon av våra  inspektorer om du

har några  frågor, funderingar eller bara vill träffas för 
ett förutsättningslöst möte.

Vi finns nära dig 
och din skog!

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

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

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

Örnsköldsvik norra

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

Produktionsledare
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Vi på BLIXTEN FIXAR ALLT 
ger er 30 min GRATIS 
rådgivning på det ni vill 
bygga eller renovera.

Ring Stefan 070-389 01 63

Blåsåsen  2,  Husum    Tel.  0663 - 107 03
www.husumgarden.se

Husumgården
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 EVENEMANG
maj juni juli

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lö  20/5 10.00-15.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. (Lotteri, brödförsäljning på Husumdagen)  
To  25/5 16.00-18.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Stängt idag. Eljest öppet torsdagar till 15/6.
Fre 26/5 19.00 Husumgården Bengan Janson trio. Entre 200:-. Biljetter fi nns på Husumgården, reservera via 
   info@husumgarden.se
Lö  27/5 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet lördagar hela sommaren.
Lö  3/6 14.00 Centrumkyrkan Församlingens enskilda årsmöte. Servering/anmälan.   
Sö  4/6 16.00 Centrumkyrkan Festgudstjänst för alla. Nya gemensamma församlingen startar  
Lö  1/7 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet lördagar hela sommaren.
Sö  9/7 14.00 Aggösundet Sommarmöte. Sångprogram, lotteri och servering. 
23/7 12.00 Sörfi llingviken Sommargudstjänst, Servering (Arr. Sv. Kyrkan)  
Sö  30/7 12.00 Banafjäl Sommarmöte hos Asta Ihme.

Lö  3/6 14.00 Centrumkyrkan Församlingens enskilda årsmöte. Servering/anmälan.   

Lö  1/7 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet lördagar hela sommaren.
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Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik  •  Tel 070-522 85 63  •  info@broderamarken.se

I webbshoppen hittar du  
      olika broderade märken!

http://shop.broderademarken.se

I webbshoppen hittar du 
      olika broderade märken!

http://shop.broderademarken.se
800

BRODER DE Märken SUDOKULÖSNING

Med 15 placeringar på svensktop-
pen dubbade Ulf Elfving honom till 
"svensktoppskungen". Fredagen 
den 26 maj kommer norrlandsfödde 
Carl-Erik Thörn till IOGT-NTO-går-
den i Husum.

Carl-Erik Thörn, som under 1960- och 

1970-talet var en av de fl itigaste boka-

de artisterna runt om på folkparkerna i 

Sverige, kommer till IOGT-NTO-gården 

och bjuder på en helkväll i nostalgins 

tecken. Redan 1965 började hans 

karriär med två svensktoppslåtar: 

”Säg vackra små ord till mig” och ”Det 

fi nns ingen annan”. Andra kända låtar 

värda att nämna är ”Jag vill dansa 

med dig”, ”Det fi nns ingen annan” 

och ”När morgonen gryr”. Under sin 

konsert bjuds vi även på besök av 

Carl-Erik Thörns fru Adorena Thörn, 

som legat på World Music Radios topp 

10-lista. Hennes tolkningar av Barbara 

Streisand är att rekommendera!

Förutom kända klassiker och 

bekanta ansikte kommer paret Thörn 

att ackompanjeras av Per-Åke Romin, 

Stockholm Accordin Clubs ledare, 

samt av saxofonisten Leif Karlborg 

som är en känd medlem av Stockholms 

Saxafonkvartett. Hela gänget utlovar 

fl era av Carl-Erik Thörns klassiker, 

men även musik från Frank Sinatra 

och duetter med Adorena Thörn.•

SVENSKTOPPSKUNG 
BJUDER PÅ NOSTALGIAFTON

23/7 12.00 Sörfi llingviken Sommargudstjänst, Servering (Arr. Sv. Kyrkan)  
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  4  5 9 8  6 7 

 2   6    8 9 

 8  6  1  4  5 

   7  8 1 9  3 

 5 2 9    8 4 1 

 1  3 4 5  6   

 6  2  3  7  4 

 9 3    7   8 

 7 5  9 2 4  1

 3  1    2   

  7 5  4 3 1   

  9  7  2  3  

 4 6  2    5  

    3 7 6    

  8    9  7 2 

  1  8  5  9  

   4 1 6  5 2  

   8    3  6

NÄSTA 
NUMMER

UTKOMMER
28
aug

BOKA
ANNONS 

SENAST
7

aug

 
 

STORGATAN 32 B (PINGSTKYRKANS FD. SECOND HAND)
BEGRAVNING 0660-131 07 • FAMILJEJURIDIK 0660-843 00
WWW.NBBAB.SE

Välkomna till oss!

MED KUNSKAP, OMTANKE 
OCH ENGAGEMANG 
Vi vill med omtanke och engagemang hjälpa 
dig i frågor som rör begravning och familje-
juridik, mitt i livet och efter dödsfall. 
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SUDOKULÖSNING
från nr 2/2017

E X T R E M

  1  5  3  8  

   7 2  8 4   

 5        6 

   3  9  5   

 6        9 

   2  5  7   

 8        4 

   6 9  1 8   

  4  7  5  3

 9  4  6  2  7 

 3 6   1   9 5 

  2 8 4 7 9 3 1  

 4 7  1  6  2 8 

  8 5 3 2 7 1 4  

 1 9  8  4  6 3 

  5 1 6 3 2 9 7  

 7 3   4   5 2 

 2  9  8  6  1

  9 1  7 4    

  2   5   7 6 

  7    9  2  

 9    4     

 8  6    3  7 

     8    9 

  1  8    4  

 3 6   2   1  

    6 3  5 9

M E D E L

 6   2   8 3 5 

 4  3 1  8 9   

 5  8 3 6  1  4 

  3 7 5  6 2 8 1 

  4  9 1 2  5  

 1 5 2 7  3 4 6  

 2  5  9 7 6  3 

   9 4  5 7  8 

 7 8 4   1   2

                                          Välkommen in  
                                           till oss på  

              Husumdagen 
Vi har flera trevliga erbjudanden!

                                Även           morsdagspresenten                         hittar ni hos oss! 

Bruksvägen 122, Husum        ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-17  Lördag 10-14Bruksvägen 122, Husum    Bruksvägen 122, Husum        ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-17  Lördag 10-14    ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-17  Lördag 10-14    ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-17  Lördag 10-14    ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-17  Lördag 10-14

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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

  20
maj

  28
maj


