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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. 
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ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

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

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

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Snöröjning

DEN OBJUDNA GÄSTEN
Att  gå från sommar ti ll höst innebär en motsats. 
För de minsta är gäller det skillnaden mellan att  
vara hemma med föräldrarna, ti ll att  åter spendera 
vardagarna på förskolan. För barn och unga gäller 
det skillnaden mellan att  ha sommarlov och att  
återgå ti ll plugget. För vuxna gäller det skillnaden 
mellan semestern och att  åter börja jobba. 

Om man bara ser ti ll motsatserna, så kan somma-
ren självklart vara tung att  lämna. Men någonstans 
förstår vi, att  motsatsbilden inte är hela sanningen. 
I verkligheten fi nns andra faktorer som spelar stor 
roll i omställningen. Då sommaren förmodligen 
lockat med ledighet, familjeti d och nöjen, har 
ändå hösten också sina positi va faktorer. Det gäller 
kanske ti ll en viss del att  förklara för sig själv att  
arbets-/klasskamrater, vardagsliv och ruti ner inte 
heller är fy skam.

När man återgått  ti ll vardagen, börjar det oft ast 
kännas helt okej, så fort ruti ner fästs. Men inte 

sällan knackar dock en objuden gäst på dörren. Det 
kan vara stressen, deppen eller kanske ångesten. 
När man är ti llbaka i vardagen, men huvudet eller 
kroppen kanske fortf arande lider av något "post-
ledighetssyndrom". Det är då vi alla borde ti llåta 
oss själv att  inte allti d vara bäst. Att  göra sitt  bästa 
uti från sin egen situati on, duger alldeles utmärkt. 
Låt oss alla återgå ti ll vardagen, göra vårt bästa och 
tänka ti llbaka på alla minnen från sommaren. För 
hur man än vrider och vänder på det, är motsatser-
na mellan årsti derna inte svarta och vita. Nu går vi 
in i hösten med de svala vindarna, den friska luft en 
och de vackra färgerna.

ELIN MALMSTRÖM

MIL
JÖMÄRKT

TRYCKSAK

 REFLEKTION

ÅTERBRUKA MERA!
Sälj dina överblivna saker hos oss på megaloppis!

Ta med annonsen till oss och få 50kr rabatt på din första vecka!

Bussväge
n 2



PROJEKT PÅ GÅNG

Efter en fin sommar så börjar verksamheten i fabriken att 
intensifieras. Återigen så är fabriken inne i ett nytt projekt och under 
slutet av kvartal 1 2017 är produktionsstarten planerad för den 
nya lamineringsmaskinen. 

METSÄ BOARD HUSUM

Projektet är inte av samma storlek som det projekt som pågick 
under år 2015, men en ökning av såväl entreprenörer som trafik 
kommer att märkas av inom och utanför fabriksområdet under 
hösten 2016 fram till årsskiftet. En tydlig ökning blir det i samband 
med underhållsstoppet vecka 40, då beräknas det vara cirka 
600 stycken externa vid Husums fabrik. 

METSÄ BOARD HUSUM ENGAGERAR SKOLUNGDOMAR

Husums fabrik har under många år erbjudit elever från Husum-
skolan praoplatser i fabriken. Våra handledare har utbildning för 
sina uppgifter och dessutom mångårig erfarenhet från arbets-
plats som eleven besöker under fem dagar. 

Väldigt glädjande är när tidigare praoelever söker sig till 
utbildningar som i förlängningen är av intresse för Husums 
fabrik, exempelvis automation, teknik med mera. Eleverna har 
i sina utvärderingar efter prao-veckan ofta uttryckt att de blivit 
ännu mer intresserad av fabriken och det som händer innanför 
fabriksgrindarna.

Fabriken är även en viktig sponsor av KomTek, Kommunala 
Teknikskolan, i Örnsköldsvik. KomTek vänder sig till barn och 
ungdomar i akt och mening att stimulera deras intresse för 
teknik och kemi men även fysik och biologi. Verksamheten finns 
även i Björna och Bredbyn. Varje vecka är det flera hundra barn 
som deltar i KomTeks verksamhet.

Skogen i Skolan är ytterligare en del där Husums fabrik är 
involverad. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkans-
program, med syfte att öka kunskapen och intresse för skogens 
värde. Varje år erbjuds sjätteklassare i kommunen en skogsdag 
för att praktiskt och teoretiskt ta del av skogens betydelse 
i både stort och smått. 

Metsä Board Husum startar upp ett  projekt i samarbete med 
Eurocon och Husumskolan med målsättning att påverka elever 
till lämpliga framtida utbildningsinriktningar.  Målgruppen är 
främst årskurs 8 och 9, med ett antal aktiviteter kopplat till 
företagen som medverkar.

METSÄ BOARD HUSUM VILL UPPMANA ALLA ATT 

ÄVEN UNDER DEN HÄR PERIODEN VARA EXTRA 

UPPMÄRKSAM OCH TA DET VARLIGT I TRAFIKEN!
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I dén om ett träningsläger fi ck 

Karolina Axberg, hockeymamma 

och styrelseledarmot i Husum 

hockey, när hon förra året besökte 

ett träningsläger i Vännersborg där 

hennes son deltog. ”Jag pratade en 

del men de ansvariga för den campen 

och insåg att detta kanske vi borde 

testa i Husum också” säger Karolina. 

Sagt och gjort. Karolina började räkna 

på vad ett träningsläger skulle kosta 

och även vad det skulle ge för intäkter 

och presenterade sedan sina siffror för 

resten av styrelsen i Husum hockey 

som nappade på idén. ”Det var inga 

stora pengar vi skulle tjäna på detta, 

utan förtjänsten låg mer i att sätta Hu-

sum på kartan och visa att det händer 

något här” menar Karolina. 

Under säsongen 2015/2016 startade 

Per-Åge Skröder en skridskoteknik-

skola där Örnsköldsviks ungdomar 

fi ck chansen att utveckla sin skridsko-

åkning. Skolan blev mycket populär 

och Karolina fi ck då idén att lägga 

fokus på skridskoåkning och skrid-

skoteknik under Husums hockeyskola 

och kanske få till ett samarbete med 

Skröder. Per-Åge hade nyligen startat 

ett företag, Skröder Sport, vars syfte 

är att tillverka bra hockeyprodukter 

till bra priser så fl er har råd att spela 

hockey och nappade på ett samarbete 

mellan företaget och Husum hockey. 

Skröder Sport Summer Camp blev nu 

ett faktum.  När samarbete och namn 

var klart började ett ganska tufft 

arbete med att hitta tränare och annan 

personal som var villiga att ställa upp 

SKRÖDER SPORT 
SUMMER CAMP

– ETT LYCKAT TRÄNINGSLÄGER REDAN FRÅN START

Karolina Axberg, eldsjälen bakom 
Skröder Sport Summer Camp.

Under de fem första dagarna i augusti fylldes Husumhallen av 
träningssugna ishockeyspelare för att få delta i Skröder Sport 
Summer Camp. För första gången anordnade Husum hockey 

ett eget träningsläger och responsen blev över förväntan. 
TEXT: ANNA STRANDBERG

under dessa dagar. ”Jag fi ck kontakta 

tränare från andra klubbar då vi är 

för få i vår egen klubb och det känns 

otroligt roligt att så många nappade. 

Att klubbarna kan samarbeta såhär 

är ju super” säger Karolina och ler 

stort.  En hemsida skulle upprättas 

och ett anmälningsformulär skulle 

utvecklas. ”Allt detta var ingen lätt 

match” säger Karolina och fortsätter: 

”Jag sökte också efter prisvärd och 

bra mat som kunde serveras, fi lade på 

scheman samt planerade olika inköp 

som träningströjor och off-ice puckar. 

Matfrågan löste hon tillsammans med 

Mona Lundberg som ofta är behjälplig 

Husum hockey i köket och fi xar så 

spelare och ledare får bra och god mat. 

Karolina kontaktade också Brottnings-

klubben i Husum som lovade att hjälpa 

till med fyspassen under veckan. 

När tränare, hemsidan och ett fung-

erande anmälningsformulär var klart 

så började marknadsföringen. Informa-

tion gick ut på olika sociala medier och 

även affi scher om campen sattes upp 

på ishallar runt om i länet. Anmälning-

arna började droppa in i jämn takt och 

tillslut var alla platser fyllda.  Cirka 90 

spelare födda mellan 2003 och 2008 in-

delade i tre träningsgrupper kunde nu 

se fram emot ett tufft men roligt trä-

ningsläger. ”Ja, jag ville att det skulle 

vara tufft men roligt, att barnen inte 

skulle märka av det jobbiga för att de 

hade så kul. Men visst var det svårt att 

veta hur det skulle gå, vad folk skulle 

ha för förväntningar. Jag hade ju mest 

utgått från vad jag själv trodde skulle 

bli ett bra koncept” berättar Karolina. 

Hon berättar också att hon valde att 

göra scheman med så lite ”dötid” som 

möjligt för att grupperna skulle hålla 

ihop och få en bra sammanhållning.

Efter många månaders jobb så kom 

äntligen dagen då Husum hockey fi ck 

välkomna alla deltagare till Skröder 

Sport Summer Camp. Varje dag inne-

höll mellan två och tre ispass, fys samt 

teori för alla tre grupper och under två 

tillfällen fi ck samtliga grupper besök av 

Magnus Hallin som är mycket erfaren 

och duktig i skridskoteknik. Även 

Skröder själv var med under några 

ispass vilket såklart uppskattades av 

deltagarna. Under hela veckan hördes 

positiva kommentarer från både spe-

lare, ledare och föräldrar om campens 

upplägg, mat och servicen runt det 

hela. ”Allt fungerade verkligen toppen 

och vi kan inte vara annat än nöjda me-

nar Karolina. ”Alla som har hjälpt till 

runt detta har gjort ett superjobb och 

skött allt perfekt. Sen var ju detta för-

sta året och några ”barnsjukdomar” får 

man räkna med. Detta får vi dra lärdom 

av och förbättra till nästa år” fortsätter 

Karolina. För en fortsättning planeras 

det för, både från Husum hockeys sida 

och från Skröder Sport. På Skröder 

Sports facebooksida kunde man under 

sista dagen på campen läsa: ”Vi på 

Skröder Sport vill tacka Husum hockey 

för ett gediget arbete dom lagt ner på 

campen och hoppas vi kan fortsätta 

samarbetet i framtiden”.•

SKRÖDER SPORT 
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N är man besöker butiken i Husum, 

möts man av en totalrenoverad 

fastighet, både på in och utsidan. 

En snygg exponerad butik där det 

fi nns allt från arbets- och skyddsklä-

der till entreprenadbranschfordons 

tillbehör. Albert Byström ägare till 

NKM, Norrlandsmaskinhandel, är en 

entreprenör som är duktig att se möj-

ligheter. Han ser det som naturligt att 

utveckla företaget med olika verksam-

hetsgrenar.

 - Idag är det sju anställda på 

företaget. Min fru Tina och min sonen 

Anton jobbar också här. Jag har hjälp 

av Anton när det gäller ”databiten”, 

eftersom runt 60% av vår försäljning 

ser via vår hemsida, berättar Albert 

medan han glatt hälsar på kunder som 

precis kom in i butiken.

Sett till marknadsföring, använder 

sig företaget främst på internet. Detta 

eftersom så pass stor del av försälj-

ningen sker över nätet.

- Vi marknadsför oss via hemsidan 

och lite annonsering, men ett verktyg 

som funkar väldigt bra är Facebook. 

För oss har det funkat väldigt bra, då 

vi för en väldigt liten peng kan rikta 

markansföringen och det ger utslag 

direkt, säger Anton.

I juni så öppnade NKM ytterligare 

en verksamhetsgren i lokalen, nämli-

gen Husum Megaloppis. Konceptet är 

väl känt i Sverige och det fi nns idag 

elva megaloppisar i landet. I våra 

trakter fanns det en Megaloppis i 

Arnäsvall som stängdes 2015. Jörgen, 

som drev Megaloppis i Arnäsvall, 

anställdes av Albert. Allt eftersom 

växte en idé fram om att öppna ett 

Megaloppis i NKMs lokaler i Husum. 

Detta för att både få en till affärsgren, 

men också för att få ökad tillströmning 

av folk till butiken.

- Det är alltid en utmaning att få 

fl er företagare och privatpersoner att 

hitta till butiken och att kunna visa 

upp vilken bredd av produkter vi har. 

Redan nu ser vi ökat intresse från pri-

vatpersonsidan sedan öppningen av 

Megaloppis. Det är riktigt kul, berättar 

Albert.

Efter att butikens lager hade byggts 

om, öppnades Husum Megaloppis i 

juni. Där fi nns det nu cirka 130 stycken 

bås att hyra för att kunna sälja sina 

saker. 

- Man kommer till oss i butiken och 

väljer ett ledigt bås som har ett eget 

nummer, man betalar en hyra per 

vecka och man märker upp sina saker 

med speciella lappar. På dessa lappar 

framkommer båsnumret, samt vad 

det är som säljs och pris. Sedan så har 

vi ett kassasystem där vi knappar in 
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Rätt pris
för din skog med oss
Det är många faktorer som påverkar det verkliga priset för en avverkning.
Vi är kända för att ofta betala bäst för virket. Men också för att våra priser
alltid ger våra medlemmar rättvist betalt. Tala alltid med oss om du ska
gallra eller slutavverka.
Välkommen som medlem du också!
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Nätraälven Skog växer
Vi växer och vi är idag över 1000 medlemmar och för att bemöta 
intresset behöver vi fler resurser. Vi är mycket glada att berätta 
att vi utökar verksamheten med skogsentreprenören Nils Modin 
tillsammans med Samuel Gimbergsson. De kommer att gallra och 
avverka åt oss i Norra delen av Örnsköldsvik. Nils och Samuel är 
erfarna och kända för sina fina jobb, välkomna.  

Kontakta Victor Carlson eller någon annan hos oss på
Nätraälven Skog om du vill ha hjälp med din skog.
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Albert Byström köpte för tre år sedan Bäcklundsfastigheten 
och fl yttade då sitt företag från Arnäsvall till Husum. 
Den nya lokalen skapade möjligheter för att utveckla 
företagets verksamhetsgrenar ytterligare.
TEXT: ÅSA RINGLÖV OCH ELIN MALMSTRÖM   FOTO: ANTON BYSTRÖM

NAMN:  
Albert Byström och Anton Byström

BOR:  
Gideå och Husum

ARBETAR SOM: 
Företagare

BUTIKENS OCH 
MEGALOPPIS ÖPPETTIDER: 
Vardagar 08.00 – 17.00, 
samt lördagar 10.00 – 14.00

NKM 
– NORRLANDSMASKINHANDEL BREDDAR SIN VERKSAMHET!

båsnumret och summa, och därefter 

registreras det på ditt bås. Megaloppis 

tar även en provision på försäljnings-

summan. All denna information och 

mer fi nns på vår hemsida, förklarar 

Anton som information till alla som är 

intresserade av att hyra. 

NKM har verkligen breddat sin 

verksamhet, och redan i höst kommer 

det fl er nyheter. En mindre caféhörna 

ska byggas i mitten av butiken, vilken 

Anton och Albert hoppas kommer bli 

en bra samlingspunkt mellan NKM 

huvudsakliga butiksdel och Megalop-

pisdelen.•
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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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F ör ca 6 år sedan väcktes tanken om 

att ordna ett årligt evenemang i 

Gidböle. Det var Rebecka Sjö-

berg, som har anknytning till Gidböle 

och Västanå, som klurade på hur en 

lämplig tillställning skulle kunna se ut. 

Musik var ett givet inslag då Rebecka 

är musiklärare och sjunger i band 

och är körledare på fritiden. Genom 

samarbete mellan två föreningar i byn, 

EFS och Gidböle intresseförening, så 

genomfördes den första Gidböledagen 

i augusti 2012. Sedan dess har andra 

söndagen i augusti varit vigd åt detta 

evenemang. I år var det således femte 

gången som Gidböledagen gick av 

stapeln! 

I Gidböle fi nns en laxtina som satts 

upp för att påminna om gångna tider 

när älven var rik på lax och fi sket 

var ett viktigt inslag för de boende i 

byarna runt älven. Tidigare genom-

fördes en utegudstjänst vid laxtinan 

varje år. Där serverades laxmacka till 

kaffet som en påminnelse om byns och 

älvens historia. När det evenemanget 

upphörde kunde istället Gidböledagen 

några år senare fylla ut det tomrum 

som gudstjänsten lämnat. Den traditio-

nella laxmackan hängde såklart med 

till Gidböledagen. Den fi nns att köpa 

i serveringen så att man kan avnjuta 

ett stycke historia samtidigt som man 

mättar magen.

Tanken hos arrangörerna är att 

Gidböledagen ska vara en mysig till-

ställning med en familjär atmosfär, en 

”alla-känner-alla-känsla”. Platsen är 

mitt i byn, på Åsa och Staffan Petters-

sons gård. Det är en lantlig miljö med 

höns som kacklar i bakgrunden. 

Programmet bygger i huvudsak på 

lokala förmågor, både när det gäller 

underhållning och försäljning. Kören 

”Gidböle Soulsingers” och Gidböles 

barnkör är stommen i underhåll-

ningen men varje år försöker man att 

ta in även några nya inslag. Bandet 

”The bucket crew” och folkdanslaget 

Nolagillet är några exempel på un-

derhållning genom åren. I år kommer 

utöver byns körgrupper också några 

sångare från Gideåbruks asylboende 

att delta. 

GIDBÖLEDAGEN 
5-ÅRSJUBILERAR
GIDBÖLEDAGEN 
I en liten by längs Gideälven har två föreningar med gemen-
samma krafter under fl era år genomfört en trevlig byadag, 
Gidböledagen. Där kan man njuta av musikunderhållning, 
handla på den lilla marknaden och äta en god laxmacka. 
TEXT: ÅSA PETTERSSON   FOTO: HENRIK SÖDERSTRÖM

GEMENSKAPEN, 
SAMARBETET OCH 
ATT FÅ BJUDA PÅ EN 
FOLKFEST I LITEN SKALA 
RÄCKER SOM BELÖNING

,,
– Att samarbeta med en kör från 

asylboendet är en trevlig form av inte-

gration, säger Rebecka Sjöberg.

När det gäller försäljning så är tan-

ken även där att det ska bygga på lo-

kala hantverk eller lokala säljare, men 

den som vill är välkommen att sälja. 

Det är inte ett krav att ha koppling 

till trakten. Kött, honung, tunnbröd, 

kläder, inredning, hemgjorda saker, 

fi kabröd och loppisvaror är några 

exempel på sådant som sålts under 

Gidböledagen. De som inte vill handla 

kan roa sig med att titta på koltillverk-

ning i liten skala, gissa fi skarnas vikt 

eller ta en promenad till laxtinan. 

Något större klirr i kassorna hos för-

eningarna blir det inte men det är inte 

heller syftet. Gemenskapen, samarbe-

tet och att få bjuda på en folkfest i liten 

skala räcker som belöning för de som är 

inblandade i arrangemanget!•
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Nu börjar det närma sig Halloween och då tyckte jag att det passade bra med 
små enkla pyssel som barnen kan pyssla med, och som man sedan kan deko-
rera sitt hem med, för att få den rätta Halloween känslan. Det är många som 
dekorerar sina hem vid Halloween, kanske är det till en Halloween fest, eller 
kanske till ett Halloween disco, man behöver inte ha en tjock plånbok för att få 
den rätta stämningen, man kan ta det man har hemma! Låt fantasin fl öda! Tror 
barnen kommer att tycka att det är roligt att få göra sina egna dekorationer. 
Så släng inte era toalettrullar, gör små härliga fl addermöss och några mumier 
till Halloween! Lycka till och jag vill önska er en riktigt mysig och läskig Hal-
loween! Ta hand om varandra! 

TEXT & FOTO: SOFI NORDIN    

 SOFI'S PYSSEL

HALLOWEENPYSSEL

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

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

 Klipp remsor av toalettpapper

Klipp ut armar av den ena toalettrullen, 
låt fantasin fl öda här! 

 Börja sedan att ta lite lim åt gången 
och snurra toalettpappret runt, runt. Ta 
även de lösa armarna och snurra även 
runt toalettpapper runt dem, se bild. 
Sedan kan du limma fast plastögonen och 
limma fast armarna på sidorna! KLART! 
Nu är mumien färdig , gör ett par stycken 
och dekorera ditt hem vid Halloween ! 

MUMIE - DU BEHÖVER:
2 Toalettrullar, limstift, 

sax, plastögon.

FLADDERMUS:
Jag klädde toalettrullen med svart 
papper, skissade sedan upp vingar 
på ett svart papper och klippte ut. 
Toppen av toalettrullen vek jag ner så 
det blir som små öron på fl addermu-
sen. Sedan är det bara att limma fast 
vingarna på baksidan, och avsluta 
med att dekorera ögon, mun, tänder, 
ja precis som du själv vill ha det! Jag 
tog även fi sketråd och tejpade fast 
inuti rullen, så att man kan hänga upp 
dem, om man gör ett gäng och låter 
dem hänga så blir det riktigt häftiga 
skuggor, Perfekt till Halloween!
 

LÖRDAG 
17 SEPTEMBER
Första start 14.20

www.solangettrav.se

LÖRDAG 
17 SEPTEMBER
Första start 14.20

www.solangettrav.se SOFIS GRÖNA LÄSKIGA BÅL
SE SID 24
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 SMÅTT & GOTT

FINNFEMFEL 

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

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

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

VINNARE NR 3/2016
Oscar Näslund, Husum
Theo de Santana, ÖrnsköldsvikFACIT

FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning Nr 4 2016

SUDOKU 
Fyll i si� rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla si� ror fi nns 
i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av 
3x3 rutor. Varje si� ra får endast fi nnas med en gång per rad 
och låda. Rätt lösning på sid 31.

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast den 
1 november!  Märk kuvertet Barntävling och adressera till Ågrenshuset Produk-
tion, 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.



Vi tar med oss minnen från sommaren när 
vi går in i höstens möjligheter. Gudstjäns-
ter och konserter som samlat till eftertanke 
och inspiration. Låt dig också fyllas av det 
det vi inbjuder till i höst. Jag hoppas vi ses!

Kyrkbladet
Vi seglar vidare med höstens 
aktiviteter; barngrupper, kon-
firmander, körer, café, konserter 
och gudstjänster. 
Läs om Fairtrade för fattigdoms-
bekämpning. 
Församlingsinstruktionen klar. 
Beställ den eller ladda ner filen.

Nr 4 2016

Karolina Elfver i miniorgruppen Safirerna på uteaktivitet.                                                  Foto: Maria Borgehammar

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

ANNONS
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FINN FEM FEL
Grundsunda Tidning Nr 4 2016

TRATTKANTARELL
Vetenskapligt namn: Cantharellus 
tubaeformis
Ätbarhet: Läcker matsvamp
Typisk växtplats: Fuktig granskog
Beskrivning: Växer ganska sent 
på hösten och kallas även höstkan-
tarell. Hatten är 2-5 cm i diameter, 
tunn, navlad till trattformad, 
ovansidan är gulbrun till brunsvart. 

Hattens undersida har gula till 
gråa grenade åsar som löper ner 
på foten. Foten är 5-8 cm lång 
och 0.4-0.9 cm i diameter, ihålig, 
brungul till gul. Sporavtrycket är 
gulaktigt. Svampen har förväxlats 
med Toppig giftspindling 
(Cortinarius rubellus), vilket är 
överraskande eftersom svamparna 
ser mycket olika ut.
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Församlingsresa ti l l  Umeå
19 maj gick vårens församlingsre-
sa till Umeåtrakten.

Vi inledde med ett besök i Obbola 
kyrka där vår kantor Göran Lundberg 
började sin karriär som orgelspelare 
och nu åter fick spela på samma orgel.
Kyrkoherde emeritus, Roland Bener-
dahl, berättade om kyrkan och ledde 
oss i andakt. 
Efter en matig smörgås och kaffe i 
kyrkans församlingssal, åkte vi till 
Gammlia och länsmuséet. Vi fick en 
intressant guidning i två olika utställ-
ningar.
Lunch intogs i Sävargården med sin 
anrika historia. 
Eftermiddagen ägnades åt besök i 
Avion köpcenter där IKEA utgör det 
stora dragplåstret.
På övre bilden ses vår diakon Erika 
bakom resedeltagare som behövde 
vila sina trötta ben efter shoppingen. 
Som vanligt kördes vi tryggt av Ryno  
Ulander i hans bekväma buss. 

Text: Kurt Enberg
Foto:Göran Lundberg

Grundsundas församling diplo-
merades till Kyrka för Fairtrade i 
Kyrkans hus 4 september i sam-
band med gudstjänsten. 
Detta för sitt engagemang i rättvis 
handel och etisk konsumtion.

- Vi måste göra allt vi kan för att 
bidra till fattigdomsbekämpningen 
i världen. Att konsumera Fairtra-
de-produkter är ett enkelt sätt för alla 
att göra skillnad. Varje köp bidrar till 
förbättrade arbets- och levnadsvill-
kor för odlare och anställda i utveck-
lingsländer. Därför är det glädjande 
att kyrkor och församlingar jobbar 
aktivt med de här frågorna. De kan 
göra stor skillnad både i sina egna 
inköp och genom att sprida informa-

tion för att få fler att välja Fairtrade, 
säger Magdalena Streijffert, general-
sekreterare för Föreningen för Fair-
trade.   

För att bli diplomerad som ”Kyrka 
för Fairtrade” ska församlingen an-
vända Fairtrade-märkta produkter i 
sin verksamhet, informera och utbil-
da sina medlemmar samt samarbeta 
med andra aktörer i samhället för att 
på olika sätt främja etisk konsum-
tion och rättvis handel. I Sverige har 
fler än 140 församlingar diplomerats 
som Kyrka för Fairtrade sedan 2009.

- Grundsunda församling har gjort 
ett fint arbete som förtjänar att upp-
märksammas. Jag hoppas och tror att 

andra församlingar kommer att in-
spireras av deras goda exempel, sä-
ger Elisabeth Korswing, koordinator 
på Sveriges kristna råd.

Vi satsar på en shop inriktad på fair-
trade-produkter och i all övrig verk-
samhet används kaffe som är fair-
trademärkt. Vi bjuder även de som 
döper sina barn på Fairtradekaffe vid 
dopfesten.
Det innebär att vi som tidigare bidrar 
till det internationella arbetet och att 
vi som församling skapar förutsätt-
ningar för odlare och anställda till 
en förbättring för deras framtid och 
deras arbets- och levnadsvillkor.

- Om vi handlar Fairtrade, så hjälper 
vi kvinnor och barn som lever i fat-
tigdom till en bättre tillvaro att kun-
na leva vidare, säger Carina Åström, 
förtroendevald och ideell medarbeta-
re i församlingen. 

Text: Erika Albertsdotter

Nu är vi diplomerad Fairtradeförsamling

ANNONS

Margarethas 
dikt

Vi har samlat in pengar 
till dem som har det svårt. 

Det är inte något 
som vi har tagit så hårt. 

Det känns bra att hjälpa till 
på något sätt. 

Att göra något för andra, 
det känns så rätt. 

Att baka och ha auktion, 
det är ju faktiskt kul. 

Skönt om andra får känsla 
av att det är jul. 

Om jag lever och har hälsan 
nästa år, 

hjälper jag gärna till 
om jag kan och om jag får. 

Vill även tacka 
för den goda maten vi fått. 

Så trevligt med vänner 
att få ha det så här gott. 

Tack till er som ordnat så här bra. 
En skön sommar 

hoppas jag ni alla får ha.

15 - 20 juni åkte vi ett gäng på 17 personer till Assisi i Italien för att 
besöka platser där den helige Franciskus verkat.  

Kan en person som levde på 1200-talet inspierera och utmana oss i dag? Min 
summering av dagarna i Assisi tillsammans med konfirmander och ledare  be-
kräftar det. Efter besök i kyrkor och kloster och dagliga samtal fick vi många 
tankeställare. Att bekämpa fattigdom och leva nära Gud i bön har Franciskus 
fått lära oss mycket om. 

Text: Kurt Enberg    Foto: Nulli Gabbiani

Inspirerande resa med konfirmander till Assisi i Italien 

Försommarsoaré med god mat 

”Hur många kyrkor finns det i Assisi?”

1 juni möttes vi i församlingshem-
met för summering av insamlingen 
i årets fastekampanj till Svenska 
kyrkans internationella arbete.   
Vi åt god mat i trevlig samvaro och 
gladdes över det stora engagemang-
et och den stora givmildeheten i      

Grundsundbygden. Vi njöt också av 
de fina sångerna som Rune och Ma-
ri-Ann  Marklund sjöng och lyssnade 
till diktläsning av Margaretha Bodin.

Text: Kurt Enberg 
Foto: Göran Lundberg

Margaretha Bodin läser sin dikt vid 
försommarsoarén

Nu startar årets konfir-
mandgrupp. Det går fortfa-
rande att anmäla sig. Gör 
det på www.svenskakyrkan.
se/grundsunda eller ring 
0663-108 60

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 under hösten
För många känns hösten tung. Hur ska jag orka 
en vinter till? Andra njuter av den klara luften i 
september och ser fram emot svampplockning och 
älgjaktstider.
Hur man än känner det, är det viktigt att få dela 
sina känlor och erfarenheter med andra. Min för-
hoppning är att kyrkans sammanhang, ska få vara 
en miljö där du i en trygg miljö får dela dina var-
dagserfarenheter. I samtalsgruppen, i kören, i café-
et eller vid kyrkkaffet. 
I gudstjänsten och bönen, får du också bära fram 
dina vardagserfarenheter av både glädje och be-
kymmer till Gud. Förhoppningsvis ska du få erfara 
att Gud kan bära dig genom livets olika skiften. 
Och behöver du tala med någon av församlingens 
medarbetare, är du välkommen att höra av dig.

Kurt Enberg, kyrkoherde

Församlingsinstruktionen är klar

Nu har domkapitlet i Härnösands stift godkänt vår 
nya församlingsinstruktion som både anställda och 
förtroendevalda jobbat med sedan ett år tillbaka.
Församlingsinstruktionen är ett lokalt styrdoku-
ment och värdegrund för församlingen i arbetet 
med den grundläggande uppgiften; att bedriva 
• gudstjänst 
• undervisning, 
• diakoni och 
• mission
Vi kommer att kopiera upp och lägga ut doku-
mentet i kyrka, församlingshem och Kyrkans Hus. 
Vi kan också skicka den till dig om du kontaktar 
vår expedition. Eller så laddar du ner den från vår 
hemsida, www.svenskakyrkan.se/grundsunda.

Kurt Enberg, kyrkoherde

Vill du engagera dig ideellt i kyrkan? 
Hör av dig!

Gudsjänster med små och stora i 
Grundsunda kyrka:

Söndag 18 september kl 11, kontrakts-
prost Marie Edström m fl. Barnkörer från 
hela kommunen/kontraktet. Severing i för-
samlingshemmet.

Söndag 2 oktober kl 11, Kurt Enberg, Mo-
nica Eltvik, Maria Borgehammar, Miniorer, 
Juniorer och Sångfåglarna. Utdelning av 
biblar till alla 6-åringar. Servering i försam-
lingshemmet

ANNONS

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

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

Boka din besiktning på opusbilprovning.se eller  i vår mobil-app!

Kontrollbesiktning

fr 345kr
för personbil

Boka din besiktning på opusbilprovning.se eller  i vår mobil-app!

Kontrollbesiktning

fr 345kr
för personbil

Måndag-fredag 7-18
opusbilprovning.se

Boka din besiktning på opusbilprovning.se eller  i vår mobil-app!

Kontrollbesiktning

fr 345kr
för personbil

fr 345kr

Välkommen in på  
Drop-in eller boka
din besiktning på
opusbilprovning.se  
eller i vår mobil-app!

Måndag-fredag 7-18Måndag-fredag 7-18

för personbilför personbilför personbilför personbil

BOKA ANNONS SENAST 1 NOVEMBER • 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se
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e
n kulturell folkrörelse, det 

är precis vad vi är. Eller 

vad tycker du? Mitt namn 

är Robin Hörnkvist och jag 

tillträdde under mars 2016 

som ordförande för Ideella 

föreningen Folketshus Husumgår-

den med fi rma Hotell & Restaurang 

Björnen. Jag känner mig otroligt stolt 

och inspirerad över att få vara med 

och leda en kulturell folkrörelse. Men 

då kanske du sitter där och funderar – 

vad är en kulturell folkrörelse? Svaret 

är inte helt enkelt, inte ens för mig 

som benämner det. Det fi nns trots allt 

olika tolkningar. Men jag skulle säga 

att vi är en rörelse med människor 

av olika kön, bakgrunder, sexualite-

ter, etniciteter och socioekonomiska 

bakgrunder - som tillsammans skapar 

kultur. Vi är Folkets Hus. I våra lokaler 

är alla välkomna! 

I min mening bör det fi nnas minst 

ett Folkets Hus i varje stad, by och ort. 

Det är en del av en viktig utveckling, 

och historia. Vi människor träffas 

i samtalen, i låtarna, i färgerna på 

tavlorna och i sömmarna på kläderna 

– och det gör vi på ett Folkets Hus. 

Här kan du till exempel pyssla, spela 

musik, dansa, uppträda i barnteater, 

arrangera öppna forum för framtids-

utvecklingar och självklart – bara fi ka 

och ta det lugnt. Det fi nns egentligen 

inga gränser för vad just du kan göra i 

Folkets Hus. För i ett Folkets Hus ska 

det vara precis som det låter – ett hus 

för folket. 

Här i Husum är jag extra stolt. 

Dels för att jag har en historia här, 

en uppväxt – men också för att vi har 

Husumgården. Lokalen används idag 

regelbundet för olika former av möten 

och samtal, och har fl itigt använts 

sedan 22 juni 1930 – då Husumgården 

stod redo för invigningen. Med tiden 

har lokalen förbättrats, ändrats om 

och utvecklats till att tillhandahålla 

Husums bästa, en av regionens främ-

sta och ett av Sveriges mest anrika 

teatersalonger. På scenen har personer 

som Roger Pontare, Lill-Babs, Reinhold 

Svensson och Husums egen Elvis-

karaktär Eilert Pilarm framträtt. Och 

vem vet, kanske är det dig vi ser nästa 

gång på scenen? 

I Husumgården har vi även gott om 

plats för olika former av festarrang-

emang och konferenser. Våra lokaler, 

stora som små, är utrustade för alla 

dess varierande lägen. Kanske vankas 

det bröllopsfester, födelsedagskalas 

eller föreningsmiddagar? I våra lokaler 

fi nns precis det du söker – och vi är 

villiga att hjälpa dig uppnå de mål du 

har med våra lokaler. Fullt utrustat kök 

har vi såklart, samt fulla rättigheter för 

alkoholservering. Vi visar dig gärna 

runt i konferenslokaler som Kempe och 

Kinell, men även vår vackra pavil-

jong som är rymlig och välutrustad. 

Ta också en tur i vår Galleria med 

dess vackra och unika design – där 

möjligheten för konstutställningar är 

stora.  

Vidare vill jag berätta om Björnen 

– som även den har en lång historia, 

men då av hotellrum och god mat. 

Intill Husums torg ligger Björnens 

Restaurang med goda lunchservering-

ar. Här kan du avnjuta klassiska rätter 

som Blodbröd med stekt fl äsk, Ärt-

soppa och pannkakor men också olika 

former av goda pastarätter, lasagner 

med mera - och på fredagar serveras 

alltid en gobit till kaffet! Dessutom 

har vi catering av smörgåsar, sallader, 

smörgåstårtor och mycket mer. Ett 

besök är rekommenderat!

Jag är stolt över att kunna säga 

att jag är Husumbo. Jag är stolt över 

vår historia och jag vill ägna tid åt att 

ta vidare den utvecklingen de äldre 

före mig givit. Det gör jag via det jag 

älskar mest – vår kultur. Jag tror på 

Husum som ett ställe man besöker för 

att titta på teater, lyssna på skönsång, 

upptäcka vackra konstutställningar 

och uppleva intressanta samtal – och 

det tänker jag jobba för. Vi i styrelsen 

är redo att sätta liv i vårt Folkets Hus – 

men vi behöver dig! Du är byggstenen 

i hela denna förening, från topp till tå. 

Därför avslutar jag med följande ord: 

Varmt välkomna till Husumgården – 

vårt gemensamma forum, vårt arv och 

vårt Folkets Hus.•

En anrik folkrörelse har fått en ny ledning – med nya 
mål och visioner. Husumgården är redo för nya tider med 
konserter, teatrar, utställningar, fester och mycket mer. 

Välkommen till Husums egna kulturhus!
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST, ORDFÖRANDE FOLKETS HUS I  HUSUM

  HUSUMS 
Välkommen till

KULTURHUS!
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 FÖRENINGSNYTT

EVENEMANG sep okt nov

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lö 3/9 13.00 Banafjäls EFS   Evangelietipsrundan. Tipsr. fi ka, samtalspred. Margareta Nordlund
Lö 10/9 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Höstnyheter. Öppet varje lördag. 
Tis   20/9 19.00 EFS-kyrkan Café-kväll 
Lö  24/9 12.00 - 15.00 Banafjäls EFS Öppethus. Lotteri, fi ka, kalvdans. Kl 13 Gunsan om att röra på sig
Lö 1/10 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag.
Lö 8/10 14.00 Banafjäls EFS   Lördagscafé
Tis  25/10 19.00 EFS-kyrkan Café-kväll
Tis 11/10 18.30 Kyrkans Hus  Husums Trädgårdsförening har höstmöte
Fr 21/10 19.00 Banafjäls EFS   Kvällscafé
Lö 5/11 10.00-13.00 Korskyrkan Second Hand Shop. Servering. Öppet lördagar men STÄNGT 5 nov.
Lö  12/11 14.00 Banafjäls EFS    Lördagscafé
Tis 6/12 19.00 EFS-kyrkan Café-kväll

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

FÄRG & TILLBEHÖR  –  ARBETSKLÄDER  –  FRILUFTSBUTIK  –  TVÄTTINLÄMNING

MACKJÄRN 
I GJUTJÄRN

Psst..  

finns även på webshopen  

www.utekompaniet.se

Med älgmotiv.  
Gjutjärnet tål hög värme så det går 
utmärkt att använda över öppen eld.

295kr

Tis  25/10 19.00 EFS-kyrkan Café-kväll

Fr 21/10 19.00 Banafjäls EFS   Kvällscafé

www.mio.se

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

KATALOG!
HAR DU INTE SETT/FÅTT 

NYA MIO-KATALOGEN, 
KOM IN OCH HÄMTA DEN!

NY 

 

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

Axel Nilsson 
Mobil 070-665 99 80
axel.nilsson@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
Mobil 070-684 70 36
patrik.lundstrom@norra.se

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

Gullviks-wok 
 RECEPT FRÅN UTEKOMPANIET

Gullviks-wok 
GULLVIKS-WOK  ca 4-port
 
Chorizo 3st
Fläskfi le halv
Potatis, delikatess hela ca 10st
Grönsaksmix frysta (valfri sort) hel påse
Vitlöksklyfta 2st
Grillkrydda
Salt 
Peppar

Woka skivad choizo tillsammans med mindre bitar av 
fl äskfi le. Förkoka potatisen innan. Potatisen läggs i när 
fl äskfi len börjat få färg. När alla ingredienserna ser 
färdigstekta ut häll över grönsaksmixen. Woka 
tills största grönsaksbitarna är genomstekta, 
lägg i vitlöksklyftor. Krydda efter smak, servera 
med tex kall bearnaise

Lö  12/11 14.00 Banafjäls EFS    Lördagscafé
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H usums Fotboll i samarbete med 

Unga Örnar Husum genom-

förde under 2 dagar olika gratis 

aktiviteter för barn och ungdomar i 

Husum. 

Under båda dagarna så fylldes Hu-

sum IP med diverse hoppborgar som 

Commo, Demolition ball, Discodome 

samt Trädet, borgar som fylldes med 

lekande ungar. Under dagarna så hölls 

cafeterian öppen så väntande föräldrar 

kunde köpa sig något gott medans 

barnen hoppade runt bland hoppbor-

garna, deras glädje gick inte att ta 

miste på.   

ANSVARIG HUSUM FOTBOLL
Måndagen 15 aug, så var det även 

aktivitet på Husum Discgolfbana, 

där inbjöd Husum Unga Örnar till att 

prova på Discgolf, det fanns discar 

att låna för att prova på, men även att 

prova på aktiviteter som att göra egna 

paracordarmband, testa på casting, 

samt att fi ska vid Husån, fi skelyckan 

var inte så stor men desto gladare blir 

man då fi sken nappar och man får dra 

upp dagens fångst.

För att orka med dagen så bjöds det 

på korv med bröd samt festis, och att 

det behövdes visades då korvarna tog 

slut och att alla deltagarna var nöjda 

vid hemfärden. 

Ansvarig Unga Örnar.•

AKTIVARE 
SOMMAR 
MED FRILUFTSSKOLAN
I sommar så kunde föreningar i kommunen söka pengar för att genomföra 
verksamheter, och möjliggöra för fl er barn och ungdomar att få en aktivare 
sommar med olika typer av arrangemang, under sommaren så har det varit 
aktiviteter ute på olika orter i kommunen.
TEXT: ÖRJAN FORSBERG   FOTO: IDA SUNDSTRÖM

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

Företaget som producerar exklusiva och 
effektfulla brodyrer och säljer kläder 
som gör dig och företaget unikt
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VINTERHJUL
FRÅN 

249 KR/MÅN

Blandad förbrukning 5,3–5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 122 – 132 g/km. **Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver  
leasingavgiften.  Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. *Volkswagen Serviceavtal i 3 år/4 500 
mil (det som infaller först). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t o m 30 september 2016. 

Golf TSI 150 hk R-line. Pris 209 900 kr inkl. fri service*.  
Privatleasing 2 695 kr/mån inkl. försäkring och service**. 
Lägg till för Sportscombi 7 000 kr eller 100 kr/mån.

• Adaptiv farthållare och autobroms • Mediasystem med Bluetooth handsfree 
• App-Connect smartphonekoppling • R-Line interiör med sportstolar • R-Line 
exteriör med 17" lättmetallfälgar • Luftkonditionering 

Äntligen sommar!

Golf Sportsvan TSI 150 hk R-line. Pris 219 900 kr inkl. fri service*.  
Privatleasing 2 795 kr/mån inkl. försäkring och service**.

• Adaptiv farthållare och autobroms • Mediasystem med Bluetooth 
handsfree • App-Connect smartphonekoppling • R-Line interiör med 
sportstolar • R-Line exteriör med 17" lättmetallfälgar • Luftkonditionering

Touran TSI 150 hk. Pris 219 900 kr inkl. fri service*.  
Privatleasing 2 995 kr/mån inkl. försäkring och service**.

• Adaptiv farthållare och autobroms • Mediasystem med Bluetooth 
handsfree • App-Connect smartphonekoppling • 7 sittplatser  
• 16" lättmetallfälgar • Luftkonditionering

Ångermanlandsgatan 21
Tel. 0660 - 579 90
www.nordemansbil.se

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV
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 FRÅGAN

VAD TYCKER DU 
OM MÖTESPLATSEN? 
HUR NYTTJAR DU DENNA 
MÖTESPLATSEN? TRÄNING 
ELLER LEKPARKEN?

ANDERS ÖSTMAN,  
HUSUM
- Jag tycker att mötesplatsen 
är positivt för Husum. Bra att 
man kan träna på utegymmet 
samtidigt som barnen leker i 
lekparken. 

ALBIN HÅRSHAGEN, 
HUSBYN 
- Den är najs!
- Lekparken, ibland 
utegymmet.

ANDREJA GIDLUND,  
HUSUM
- Min son tycker att det är väl-
digt roligt med vattentemat, 
han vill vara där varje dag. 
Mötesplatsen är väldigt fi n för 
både vuxna och barn.
- Både och men mest lek-
parken.

ALMA HÅRSHAGEN, 
HUSBYN 
- Tycker den är rolig. Spindel-
gungan är bäst!
- Lekparken 

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

NU ÄR ARBETET PÅ GÅNG IGEN EFTER 
SOMMARLEDIGHETEN I PROJEKTET  
BYGD OCH STAD I BALANS.

Med full kraft fortsätter VI arbetet med BYGDSAM 
– Bygden i samverkan, innan sommaren ordnades 
en storträff i KyrkansHus om BYGDSAM. Inbjudare 
var den lokala arbetsgruppen för BYGDSAM genom 
Bygd och stad i balans, samt GFF, Grundsunda 
Företagarförening och GFG, Grundsunda Framtids-
grupp. Lena Lindström näringslivsutvecklare (med 
landsbygd och stad som profil områden) och Glenn 
Nordlund kommunalråd medverkande. Lena och 
Glenn underströk vikten av ett BYGDSAM som en 
viktig satsning för utveckling för hela bygden, en 
satsning som sträcker sig över tid. 

På mötet lyfte den lokala arbetsgruppen för BYGD-
SAM hur långt arbetet kommit under våren och vad 
som är nästa steg. 

Alltså - under hösten sker ett kontaktarbete med 
företag och föreningsliv i vårt område, samtidigt som 
organisationen ska lägga sin grund tillsammans med 
GFG, Grundsunda framtidsgrupp.

Vad är ”BYGDSAM”? : BYGDSAM - Bygden i sam-
verkan består av en trepartssamverkan, det ideella, 
det privata och offentlig sektor. Ett av målen är att en 
verksamhetskoordinator kan anställas på deltid för 
att fungera som ett nav i bygden.

Att jobba tillsammans mot gemensamt mål skapar en 
otrolig kraft för hur VI ska jobba för en attraktivare 
bygd. VI, det är du och jag, grannen, bästa kompi-
sen, ja alla tillsammans bär VI ansvar för att utveckla 
vårt område. För VI önskar god service, attraktiva 
bostäder, aktivt föreningsliv, inkluderande aktiviteter, 
möjlighet för företag att etablera sig. Det vill säga 
det förutsättningar som gör att det är trivsamt att bo, 
besöka och verka i vår bygd.
Åsa Ringlöv
  
 

M an valde att placera mötesplat-

sen bredvid det befi ntliga ute-

gymmet, lusthuset, scenen och 

dammen såklart. Eftersom den ligger 

nära vattnet blev temat såklart vat-

tenlek! Vilket barnen stormtrivs med, 

även vuxna för den delen. Många barn 

har sällan någon fl äck som är torr efter 

en stunds lekande med att pumpa vat-

ten för att dämma upp och släppa på i 

dammen, så vattnet stänker. Det fi nns 

även hängbroar man får balansera 

över. Gungor i olika format och en 

klätterställning i form av ett sjörövar-

skepp. Meningen med en generation 

mötesplats är att vem som helst ska 

kunna ta del av den, barn som gam-

mal. Därför fi nns det även möjlighet 

till att grilla eller bara att sitta ner och 

njuta på någon av de många bänkar 

som är utplacerade i området. Även i 

lusthuset kan man sätta sig och se ut 

över den spegelblanka dammen vid 

vindstilla kvällar. 

Men vill man svettas lite fi nns 

möjligheten medan barnen leker, att 

passa på att träna vid det fi na utegym-

met som ligger i nära anknytning till 

mötesplatsen. Vid var och en av de 14 

stationerna fi nns det utförliga instruk-

tioner och träningstips hur du ska 

använda redskapen, vilket innebär att 

även den oerfarne kan använda plat-

sen för träning. Man använder inga 

vikter utan enbart sin egen kropps-

vikt som motstånd. Utegymmet är 

öppet och gratis för alla att använda. 

Vill man hellre delta i någon av de 

ledarledda träningarna som hålls vid 

utegymmet fi nns det även möjlighet 

till det. Är man intresserad av att delta 

i dessa träningar med ledare kan man 

kontakta Husums Gymnastikklubb för 

att få ta del av dem. Varmt välkomna 

att besöka vår vackra mötesplats med 

både möjlighet till lek, träning och 

rekreation.•

DAMMPARKEN 
– EN AKTIV MÖTESPLATS
I Dammparken har det hänt en hel del. Det är fullt med liv och rörelse 
i den fi na parken som nu har blivit en generationsmötesplats. 
Varför valde man just denna plats, kan man ju fråga sig?
Det fi nns ett enkelt svar på frågan. 

TEXT & FOTO: ANGELA HÅRSHAGEN 
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 1/11 2016. Posta korsordet ti ll 
Att : Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).

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

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

TELEFON .....................................................................................................................
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Anna Bakke, 
Gideå

Sonja Höglund, 
Örnsköldsvik

Laila Sundström, 
Örnsköldsvik
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Återförsäljare i ditt område

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

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

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   •   www.suve.se

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

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

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

   0663-611 80 
www.husumsservicestation.se

50%

50%

50%

50%

VI ÄR OMBUD FÖR

50%

UTFORSALJNING AV UTGAENDE
.

.. ..

SORTIMENT FORTSATTER!
..

HUSUMS SERVICESTATION!
välkommen till

HUSUMS

AHLGRENS BILAR,  
POLLY OCH GOTT OCH BLANDAT 

2 FOR 30KR  
Ord.pris 20kr/st

:

MALACO PÅSAR 
(pimpim, zoo m.m.) 

3 FOR 20KR  
Ord.pris 12kr/st

:
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i älgkött och peran, ingen vanlig kokbok, tar leif milling med dig på en 

resa till den jämtländska byn gimdalen. Det är här han mött fantastiska 

män och kvinnor. inte bara i storskogen utan även vid spisen.  

 några av dessa har burit sin bössa i mer än sjuttio år. 

De jagar i gimdalens södra jaktlag och har mycket att berätta. naturen 

är deras skafferi och en källa till livskvalitet. följ med ut i skogen och in 

köket, där delar leif med sig av den lokala matlagningskonsten. 

Det här är på riktigt, det här är ingen vanlig kokbok!
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 leif milling

älgkött
& peran

ingen vanlig kokbok

en bok om och meD gimDalens söDra jaktlag i östra jämtlanD av leif milling

SPECIALPRIS  

225:-
inkl moms + frakt 

ord. pris 295:-

..
algkott  
& Peran 

        ingen vanlig kokbok

..

Möt Leif Millings hyllning  
till folket i de Jämtländska skogarna.

Gör din beställning via  
mail pren@agrenshuset.se och ange  

namn, adress och postadress. Eller ring  
0660-29 99 52. Erbjudandet gäller så långt  

lagret räcker, dock längst tom 2016.11.30. 

ERBJUDANDE MITT I PRICK TILL ALLA ÄLGJÄGARE
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS
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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.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

öppettider

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

HUSUM


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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta 

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

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61
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SHOPPA, FIKA, ÄT & NJUT AV SHOPPA, FIKA, ÄT & NJUT AV 
HÖSTEN I CENTRUM!HÖSTEN I CENTRUM!

Varje lördag i september finns Varje lördag i september finns Varje lördag i september finns 
Bondens egen marknad på Stora Bondens egen marknad på Stora Bondens egen marknad på Stora 
Torget med närproducerad mat.Torget med närproducerad mat.Torget med närproducerad mat.

INTERNATIONAL STREET MARKETINTERNATIONAL STREET MARKETINTERNATIONAL STREET MARKET
21-24 september besöker Internatio-
nal Street Market Stora torget, kom 
och smaka på världen!

TJEJKVÄLL
Den 28 september är det dags för Den 28 september är det dags för 
höstens tjejkväll. Mer info kommer.

www.cesam.nuwww.cesam.nu

Kortet gäller fr.o.m 1 maj t.o.m 31 oktober 2016

www.cesam.nu
cesamornskoldsvik cesamovik

SUDOKUL Ö S N I N G
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LÄS GRUNDSUNDA 
TIDNING PÅ WEBBEN!
www.agrenshuset.se/produkter-och-tjanster/

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

NÄSTA NUMMER

BOKA ANNONS SENAST 1 NOVEMBERBOKA ANNONS SENAST 1 NOVEMBER

21
nov

 SOFI'S PYSSEL

Denna bål är läskande god, pas-
sar perfekt till Halloween! Man 
kan göra den läskig genom att 
ändra färg, kanske rött med massa 
läskiga dekorationer runt omkring! 
Jag gjorde min grön, som slime! 

1 liter Fanta    1 liter Sprite   Grön karamellfärg 
  2 st Stjärnfrukt   2 st Kiwi

LÄSKIG BÅL
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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

Härliga underbara höst är på intågande,  
även hos oss i butiken!

Hos oss på Fröken Grön får du personlig service i mysig miljö.

Varmt välkomna in till oss!

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


