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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  Cosmo på Granön    Foto: Jan Malmström

NÄSTA NUMMER Utkommer 4 september 2017. Manusstopp 14 augusti  2017.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

Då är sommarsemestern över för de fl esta och 
hösten är på väg. Jag hoppas att  du har fått  njuta 
av härliga, lediga, fria dagar. Skolan har börjat och 
jobbet för oss som har ett  arbete. Det är inte alla 
förunnat att  vakna på morgonen och kunna kliva 
upp och åka ti ll jobbet. Somliga har inget arbete 
och vissa av oss kan inte jobba, av olika anledning-
ar. Jag känner tacksamhet för att  jag har ett  arbete 
att  gå ti ll. 

När den härliga sommaren är slut och skolan 
börjar igen är det många som tycker att  det har 
gått  alldeles för fort. Jag brukar också känna så, 
men på något sätt  är det ganska skönt när det blir 
skillnad på vardag och helg. Vi får ruti ner igen med 
mat, sömn, träning och annat vi mår bra av. Det 
blir liksom en balans, som jag njuter av och som är 
nödvändig för mitt  välbefi nnande. Vi människor är 
lata av naturen och jag är absolut inget undantag, 
så därför är väl hösten välkommen! 

Det fi nns mycket som är härligt med hösten. Plocka 
svamp och bär och att  bara vara i skogen är ganska 
skönt. Jag tycker dock helst om att  ha sällskap i 
skogen, då jag har lite svårt med lokalsinnet. Sitt a 
i soff an med tända ljus och höra regnet smatt ra 
mot fönsterrutorna är också mysigt. Klä på sig 
regnkläder och stövlar och åka ti ll havet och se en 
rikti g höststorm, när vågorna rullar in mot stranden 
är mäkti gt. Det fi nns så mycket att  njuta av även 
när sommaren är över. Kanske är det någon rolig 
språkkurs, danskurs eller liknande som startar och 
kan inspirera dig att  testa någonti ng nytt ?

Med dessa ord önskar jag dig en 
vacker höst med fi na stunder i släkt 
och vänners goda sällskap. Avslutar 
med ord från en klok kvinna som sa: 
"Varje dag ovan jord, är en bra dag"!

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 2 OKTOBER • 0660-29 99 58

NYA TAG EFTER SEMESTERN

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
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METSÄ BOARD HUSUM
Sommar är lika med semester för de flesta men inte för alla. För 
att verksamheten vid Metsä Board Husum ska kunna rulla på 
även under semesterperioden, juni till augusti, så finns behov 
av att andra personer kan arbete. I år har Metsä Board Husum 
haft cirka 80 stycken sommarferier som har arbetat bland annat 
som automationstekniker, smörjare, mekaniker, operatörer, 
truckförare, laborant, och förrådsarbetare. Två personer som har 
arbetat vid Husums fabrik är Marina Grundström och Kitiphum 
Noosalung berättar här om sina sommarjobb.

Marina Grundström, 21 år, Godsmottagningen.

– Det är blandade arbetsuppgifter som jag har haft. Truck-körning 

med av- och pålastning av gods. Packa upp och kollat godset mot 

följesedel och därefter har jag registrerat in i datorn. Det blir mycket 

datorarbete. Ibland om det funnits tid har jag arbetat i förrådet, 

placerat artiklar på hyllor och inventerat. 

På gymnasiet gick jag Estet mot produktion och efter det har jag 

bland annat arbetat inom vården och Coop Forum. Jag har alltid velat 

arbeta här och jag skickade in en spontanansökan till Metsä Board 

Husum när jag kände att jag ville prova på något annat. Det är första 

gången som jag arbetar här i fabriken.

Vad som har varit mest lärorikt med mitt sommarjobb är att se 

att alla har olika arbetsuppgifter och hur väl det flyter på. Det är 

intressant att se från det att artiklar beställs och vi tar emot det så 

skyndas det från olika håll i  fabriken för att hämta material till projekt 

och andra arbeten. 

Efter de här månaderna vill jag verkligen arbeta inom indu strin och 

allra helst här.  Fascinerande att se hur bra allt fungerar och hur 

viktigt förrådet och godsmottagningen är för att andra ska kunna 

göra sitt arbete.

Kitiphum Noosalung, 21 år, Laboratoriet. 

– Mina huvudsakliga arbetsuppgifter, som laborant mot 

Massabruket, har varit att ta prover på massan och den färdiga 

produkten massaark. På morgonen görs provtagning på massan 

och på eftermiddag görs det på den färdiga produkten massaark. 

Vid provtagning kollar jag exempelvis viskositet, kappavärde och på 

vattenreningen. 

Jag studerar till civilingenjör maskinteknik inriktning produktion och 

är inne på mitt fjärde år. Jag tycker att mitt sommarjobb ger mig mer 

insikt i hur processen är fram till en färdig produkt. Inser att det är 

till nytta i min utbildning. Jag bor här i Husum och har pappa som 

arbetar här i fabriken så då sökte jag hit, det är mitt andra år här. 

Något som jag upplever lärorikt är att få se hur det fungerar i 

verkligheten  och dessutom kommer man i kontakt med andra 

företag som också arbetar här. Jag har även fått hjälpa en av 

ingenjörerna med lite uppgifter och fått vara med på avdelningsmöte 

och det har varit intressant, att få se hur ingenjörer arbetar. 

De prover man tar och hur det kan påverka resultatet av en produkt, 

jag känner att man gör nytta, säger Kitiphum avslutningsvis.
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Skolans 
vArld

:

SÅ HÄR FUNGERAR DET I ÅRSKURS 1-3 
OCH DET HÄR HÄNDE SENASTE LÄSÅRET
Lärandet i skolan sker på många 

olika sätt och läsåret kantas av 

både utflykter, fester, temadagar 

och luciafirande. Att lära sig saker behö-

ver alltså inte bara ske i klassrummet.

DET HÄR ÄR HUSUMSKOLANS 
LÅGSTADIUM 
I Husumskolans åk 1-3 går ungefär 

75 elever. Från att det under några år 

varit få elever i vissa klasser (under 20 

elever/klass) har elevantalet ökat och 

nu är det över 20 elever i alla klasser 

på lågstadiet. Hösterminens åk 1 är till 

och med delad i två grupper pga. det 

stora elevantalet. 

Det talas ungefär 12 olika språk bland 

eleverna vilket ger mångfald och gör att 

det blir naturligt att prata om olika män-

niskors språk, kultur och ursprung.

Personalen som arbetar i klasserna 

1-3 är grundskollärare, fritidspedago-

ger/fritidslärare, elevassistenter och 

modersmålslärare. Vid vissa tillfällen 

kan man få hjälp av annan personal 

såsom specialpedagog, skolsköterska, 

skolpsykolog och kurator. 

Från åk 1 är skolan obligatorisk, man 

måste alltså vara i skolan alla dagar 

om man inte är sjuk eller ansökt – och 

beviljats ledighet. Skoldagen startar 

klockan 8.10 och räcker till 13.40. Klass 

3 har en långdag varje vecka och går då 

till 15.00 på eftermiddagen. Det finns en 

timplan som säger vilka ämnen och hur 

många minuter varje ämne eleverna ska 

undervisas i varje vecka.

I åk 3 gör eleverna nationella prov 

i matematik och svenska. Resultaten 

används som en del av bedömningen av 

elevens kunskaper. Det finns kunskaps-

krav för åk 3, alltså kunskaper som 

eleven minst ska ha uppnått i slutet av 

åk 3. Nytt sedan 2016 är att det även 

finns kunskapskrav i läsförståelse för 

åk 1.  

Skolan strävar efter att eleverna ska 

nå höga ämneskunskaper men minst 

lika viktigt är de sociala färdigheterna. 

Därför läggs det ner ett hårt arbete på 

samarbetsträning, gruppstärkande 

övningar, klassråd, elevråd, temadagar, 

arbete i åldersblandade grupper mm. 

Alltså många tillfällen och övningar där 

socialt samspel och samarbete står i 

fokus!

DETTA HÄNDE PÅ LÅGSTADIET 
UNDER LÄSÅRET 2016/2017

Klass 1
Att börja första klass är för de fl esta 

barn en stor händelse. Det är nu sko-

lan börjar på riktigt. Som lärare är 

det fantastiskt att första skoldagen 

få möta dessa förväntansfulla, och 

kanske lite nervösa, förstaklassare. 

Entusiasm, vilja att lära och glädje är 

nog en bra sammanfattning av elever 

Många av oss tänker nog skolan som en instans där 
eleverna sitter i sina bänkar och räknar och skriver. 

Såklart är detta en del i skolan värld, men det 
händer faktiskt mycket mer än så. 
TEXT OCH BILD: LÄRARNA I ÅK 1–3 HUSUMSKOLAN
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EFTER ATT HA STUDERAT FJÄRILARNA 
NOGGRANT HADE KLASSEN FJÄRILSSLÄPP 
PÅ DISCGOLFBANAN I HUSUM

,,
i årskurs ett. Så vad hände i klass 1 

mer än att sitta i skolbänken och lära 

matte och svenska? En hel del faktiskt. 

Både under höst- och vårterminen 

så har klassen simundervisning i vår 

egen simhall. Ett mycket uppskattat 

inslag av eleverna. Strax efter höstter-

minens start åkte klass 1 tillsammans 

med resten av lågstadiet till Degersjön 

för att plocka bär och koka sylt. En 

dag spenderades också på Vallen och 

hembygdsgården. Här berättades det 

om gamla tider, lektes lekar, trycktes 

potatistryck och tillverkades eget 

smör. Friluftsdagar och små utfl ykter 

är utmärkta tillfällen för informellt 

lärarande, det vill säga att lärandet 

sker i ögonblicket och utifrån elevens 

frågor och undringar just då. 

Under lektionerna i svenska har 

bokstäver, bokstavsljud och läsning 

varit en stor del av undervisningen. 

Klass 1 har arbetat med en bok som 

heter ”Magiska kulan” där eleverna har 

fått följa Asta, Bea och Cesar på olika 

äventyr. När vårterminen närmade sig 

sitt slut hade klassen hunnit igenom alla 

bokstäver i alfabetet och såklart skulle 

detta firas med en boktsavsfest. Saft 

och bokstavskex inhandlades, diplom 

skrevs ut, magiska kulor fixades och 

bokstavs-körkort tillverkades. Festen 

blev en succé och det var stolta elever 

som poserade med sina diplom framför 

lärarens kamera när festen var över.

Jorden uppkomst, ”Big bang” och 

dinosaurierna har varit några av de om-

råden som ettorna har jobbat med i NO 

och SO. Det har visats filmer om både 

den vetenskapliga och religiösa teorin 

om jordens uppkomst. När arbetet om 

dinosaurierna startade fick eleverna 

skapa egna dinosaurier av olika material 

som fanns tillgängliga i verkstaden. 

Dessa fantastiska skapelser ställdes se-

dan ut i matsalen till allas beskådan. 

Under höstterminen började arbetet 

kring lågstadiets luciafirande. Familj och 

vänner bjöds in till det årliga luciatåget i 

idrottshallen. Sånger tränades, batterier 

till kronor byttes och tomteluvor prova-

des. Som vanligt klarade eleverna detta 

med glans och luciamorgonen blev lika 

mysig som vanligt.

I mars anordnades lilla Vasaloppet i 

Degersjön. Trots den snöfattiga vintern 

så hade Husum skidors eldsjälar gjort 

upp fina spår och eleverna kämpade på. 

Medalj och varm saft väntade som belö-

ning efter rundan på sjön.

”Allt som kan firas ska firas” är ett 

litet måtto som klassläraren Anna-Lena 

har myntat. Att då ställa till med en 

i årskurs ett. Så vad hände i klass 1 

Skolans 
vArld

:

liten fest när klass 1 gått 100 dagar i 

skolan är självklart. Ballonger pyntade 

klassrummet och självklart bjöds det 

på fika. 

Under våren hanns det också med 

en del små utflykter till ”Sandvika”, 

Dammparken och ”tubenpromenader”. 

Precis innan vårterminen gick mot sitt 

slut anordnades en sista friluftsdag 

med tema ”Wildkids”. Här fick eleverna 

träna på att göra upp eld med tändstål, 

knyta knopar, sätta ihop stormkök, 

prata om allemansrätten samt bygga 

ett vindskydd. Det hela slutade med en 

stafett-hinderbana där barnens nylärda 

kunskaper sattes på prov.

”Nu är det sommarlov” var titeln på 

den sång som ettorna sjung på skolav-

slutningen. På scenen i Husumgården 

stod 24 sprudlande glada elever som nu 

hade ett långt och härligt sommarlov 

framför sig. På en stol nedanför satt en 

stolt, tacksam och kanske lite trött lärare 

som i skrivande stund längtar att få ta 

emot dem i klassrummet igen om någon 

vecka, då som andraklassare. 

Klass 2 
Under höstterminen arbetade klass 

2 med temat rymden. Eleverna hade 

mycket frågor kring detta och för att 

få en del svar sågs det på intressanta 

fi lmer från bl.a. medianavet.se. Det 

lånades och lästes mycket faktaböcker 

om rymden och söktes även informa-

tion på internet för att jaga svar på de 

frågor som eleverna hade. 

Till sist delades klassen in i mindre 

grupper där de tillsammans skrev, ritade 

och tog reda på mer fakta om ett utvalt 

område de läst om. Detta kunde handla 

om astronauter, satelliter, stjärntecken, 

jordens början, en speciell planet och så 

vidare. Det gjordes sedan fina arbeten 

som redovisades för resten av klassen. 

Lagom till lucia kunde de sedan visa 

föräldrarna sina spännande arbeten.

Vårterminens arbete i naturoriente-

rande ämnen innehöll kunskap om ”fast 

eller flytande” och fjärilars liv.

Området ”fast” handlade om att titta 

på egenskaper hos olika fasta ämnen. 

Det kunde vara en gummiboll, järnkula, 

metallknappar, plast, träkuber, gem med 

mera. Eleverna fick sortera dem efter 

hårdhet. De prövade också vilka som 

kunde rulla eller glida, vilka som kunde 

staplas och så vidare. Vi testade också 

vilka som var magnetiska.

De flytande ämnena klass 2 arbetade 

med var lim, schampo, vatten och olja. 

De sorterades och undersöktes. Vilket 

ämne gled längst på en bricka? Hur 

reagerade dessa på att blandas med 

vatten och med varandra? Det blev 

mycket prövande och kladd, men elev-

erna tyckte det var roligt och lärde sig 

förhoppningsvis en hel del. 

FJÄRILARS LIV
Detta tema kunde inte påbörjas för 

tidigt eftersom de färdiga fjärilarna 

skulle ut i naturen när allt var klart. 

Tanken var att titta på Tistelfjärilens 

utveckling från larv till fjäril.

Larverna beställdes ända från Eng-

land och när de anlände var de så små 

att lärarna trodde det var något annat 

än fjärilslarver. 

Eleverna fick förbereda med att lägga 

mat i de burkar som larverna skulle växa 

upp i. Maten kom från en vacker rosa 

liten blomma som heter Malva. Larverna 

fördes sedan över i burkarna med en 

liten borste eftersom de är så känsliga 

för bakterier. 

Larverna undersöktes sedan flera 

gånger i veckan av eleverna som ritade 

av och mätte hur mycket larverna växt i 

sin fjärilsbok. 

Det dök upp många frågor hos 

eleverna kring fjärilar. Många frågor och 

funderingar besvarades under tiden 

som larverna växte, men en del svar 

söktes i böcker och på internet. 

När larverna vuxit klart spann de upp 

sig i locket av burken och hängde där 

i något som liknade ett J. De utveckla-

des så småningom till puppor som var 

vackra, lite sandfärgade till färgen, med 

guldfärgade små knappar på sidan.  

Några veckor gick och en dag tittade 

den första fjärilen fram. 

Efter att ha studerat fjärilarna 

noggrant hade klassen fjärilssläpp på 

discgolfbanan i Husum. Fjärilarna tog 

lång tid på sig att flyga ut, några fick lite 

hjälp på traven av eleverna. De satt på 
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elevernas händer och på pinnar innan 

de flög iväg. 

DETTA HÄNDE I KLASS 3
När eleverna i blivande årskurs tre fi ck 

sommarlov gick också deras ena lärare 

Eva Domeij i pension. Så när höstter-

minen startade välkomnades eleverna 

av Ingela Sällström samt en ny lärare, 

Ann-Christin ”Anki” Wallvik.

Under början av höstterminen 

besökte treorna Gene fornby där de un-

dervisades i historia av tidstypiskt klädd 

personal. Eleverna fick höra berättelser 

om hur livet såg ut förr i tiden. De fick 

också prova på vardagssysslor som man 

gjorde förr så som brödbak, vävning, 

bågskytte, matlagning m.m. 

Mellan matte, svenska och idrott 

planerades det för en speciell händelse i 

årskurs 3. Under lektionerna i engelska 

tränades det på sånger, dans, engelsk 

show och teater. Allt detta skulle pre-

senteras under det ”Afternoon tea” som 

elevernas familjer bjudits in till. Strax 

innan vinterlovet fylldes hela matsalen 

av familj, vänner och övrig släkt som 

ville avnjuta detta. Gensvaret var helt 

enormt och evenemanget storslaget!

En stor händelse under årskurs tre är 

de så kallade nationella proven. Fjorton 

olika delprov i svenska och matte ska 

hinnas med mellan vinter- och påsklov 

vilket såklart betyder en tuff period för 

både elever och lärare.

Innan eleverna gick på novemberlov 

anordnades en klassfest av klassföräl-

drarna i tvåan. Temat för kvällen var 

maskerad och det blev verkligen en 

lyckad tillställning. En inbjudan hade 

även skickats till förre klassläraren 

Eva som såklart dök upp under kväl-

len.

Eleverna i årskurs tre deltog under 

våren i ABC-klubbens berättartävling. 

Av 3478 bidrag hamnade Husumskolans 

åk 3 genom Isabelle Ehlin på en topp 10 

placering. Mycket bra jobbat!

Vårterminen och lågstadietiden 

avslutades med en klassresa. Färden 

gick med buss till Örnsköldsvik där 

eleverna först besökte KomTek. Här 

tillverkades eget slime samt broscher 

med valfritt skapat motiv. Färden gick 

sedan vidare till museet i Örnsköldsvik 

och utställningen ”Nolavonderna”. Här 

fick eleverna resa i tiden på ett lite an-

norlunda, men roligt, sätt.•

elevernas händer och på pinnar innan 

Skolans 
vArld

:
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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

Kottar
Bakplåtspapper

Blockljus eller smält ner 
ljusstumpar om ni har över

Ljusvekar (om man vill)
En konservburk att smälta stearinet i

 Ta fram en kastrull, fyll på med vat-
ten. Ställ ner konservburken i vattnet och 
tillsätt nu ljusstumparna eller blockljus. 
Nu kommer ljuset/ljusen sakta men 
säkert smälta ner till en fl ytande konsis-
tens. Dra ner värmen om vattnet börja 
koka. Det kan ta ca 30 min för ljusen att 
smälta. 

 Nu till det roliga, om ni vill ha vekar 
på era braständarkottar så är det nu 
ni ska snurra in kottar i tex snöre eller 
ljusvekar, snöre går lika bra här. Ni får 
pilla in snöret in i kotten. Jag använde 
dock inte så många vekar och de går lika 
bra utan. Men det är behändigt med veke 
då man tänder dem. Detta väljer ni ju 
självklart själva, sedan är det bara att ta 
fram en gammal sked eller något som ni 
kan sänka ner er kotte med, jag hade veke 
på en kotte och bilden visar då jag doppar 
den i stearinet, doppa en gång, dra upp 
och vänta en minut, och doppa ner kotten 
igen, och lägg sedan alla kottar på ett 
bakplåtspapper för att stelna. Klart! 

Hoppas ni haft en superhärlig sommar! Nu är snart hösten här, och 
jag älskar då det blir mörkare ute och man får tända ljus, älskar 
även att sitta runt en eldstad utomhus tillsammans med familj och 
vänner. I detta nummer så tänkte jag visa er hur man gör enkla, 
braständare, använd inte tändvätska mer;) Kottar, ja ni läste rätt, 
kottar som man doppar i stearin. Visste ni att 10 stycken brastän-
darkottar kostar ca 100 kr i USA, otroligt! Då kan man ju göra dem 
själva, och de är väldigt enkla att göra, perfekt då man eldar ute och 
även om man ska elda i öppenspis/kamin inomhus. Lycka till! 

DU BEHÖVER:

BRASTÄNDARE 
AV KOTTAR

GRUNDSUNDA TIDNING NR4 2017
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bakplåtspapper för att stelna. Klart! 
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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

VI HAR  
FÄRG & FÄRGTILLBEHÖR!

CHIRUCA JAKTKÄNGA MED GORE-TEX
Tvåskiktssula i polyuretan för mjukare grepp, hållfasthet och flexibilitet. 
Gummiförstärkt tåparti. Rostfria H.R.T. hakar. Bakre skafthöjd, innermått 
20 cm.  Vattentätt Gore-Tex®-foder, höjd 16 cm. Storlek 36-47.

2195:- (ord 2695kr)
 Gäller så långt lagret räcker.

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88
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Jag hoppas att du bär med dig många fina sommar-
minnen trots det kyliga vädret. Varma minnen av de 
många sång- och musikinslagen i vår verksamhet. 
Hösten bjuder också på många spännande inslag. 
Inte minst kyrkovalet 17 september där du kan påver-
ka kyrkans framtid.  Väl mött!

Kurt Enberg, kyrkoherde, ansvarig för all text  i Kyrkbladet.

Kyrkbladet
Nr 4  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Göran LundbergTina Almqvist Hilli sjunger vid Salusands camping.

Nu bjuder vi på ett spännande höst-
program. Se sidan 4 i Kyrkbladet.

Skeppsmalns kapell renoverat.

Konfirmandinskrivning 3 september. 

Barngrupperna startar.

Avtackning och välkomnande av 
medarbetare.

ANNONS

 
 

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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Med ett stort ekonomiskt bidrag 
från stiftelsen för Skeppsredare 
Emanuel Högbergs 80-årsfond på 
260 000 kr har kapellet i Skepps-
maln målats, fått nytt taktegel 
och en ny klockstapel. Även sta-
ketet runt kapellet är stabiliserat 
och målat. 

Sigrid Hag-
ström 100 år

Söndag 3 september kl 11, vid 
gudstjänsten i Kyrkans Hus, star-
tar konfirmandgruppen för alla 
som är födda 2003. 

Konfirmation handlar bland an-
nat om att diskutera små och 
stora livsfrågor tillsammans med 
andra. Är du nyfiken på dig själv 
och din omgivning? Välkommen 
att bli konfirmand hos oss!

Vi träffas fem söndagar och tio 
torsdagar under året 2017/2018, 
oftast i Kyrkans Hus. Läs mer på 
www.svenskakyrkan.se/grund-
sunda under fliken konfirmation. 

Vi  har ett läger på hösten i för-
samlingshemmet och ett vinterlä-

Vår äldsta församlingsmedlem 
fyllde 100 år 3 augusti. Hon firade 
dagen tillsammans med anhöriga 
i Backe, där hon levt större delen 
av sitt liv. När hon blev änka flyt-
tade hon till Husum där hennes 
son bor.

När jag hälsade på Sigrid dagen 
efter hon fyllt 100 år, var hon trött 
efter firandet med 27 personer i 
Backe. Trots det bjöd hon på tårta 
och kaffe och vi fick en fin prat-
stund tillsammans. 

Skeppsmalns kapell 
renoverat av kapellaget med 
bidrag från Högbergsfond

Foto:Kurt Enberg

Konfirmandinskrivning 3 september

Foto: 
Per Ågren, MEDIA-BILD

Tack till Högbergssläkten som 
efterlämnat två fonder som vi har 
stor glädje av som församling, i 
och med att kapellet är uppskattat 
som vigsel-, dop-, konsert- och 
gudstjänstlokal. Tack också till 
kapellaget som hållit i renove-
ringen. 

ger på Hållandsgården i närheten 
av Åre. Vi kommer även att ha 
ett samarbete med Örnsköldsviks 
församlings konfirmationsgrupp 
och vissa samlingar och läger 
sker tillsammans med dem. 

Konfirmationen sker söndag 27 
maj.

Direkt efter skolan slutat i juni, 
åker vi på en resa till Assisi i Ita-
lien. En upplevelse för livet!

Foto:Kurt Enberg

Konfirmationen 2017

ANNONS

Kyrkovals-
tidning

BARNTIMMAR 
Måndagar kl 12.30 - 14.30 i Kyrkans Hus. För barn 4 - 5 år. Vi har 
andakt, pysslar, leker, sjunger och har roligt tillsammans. 
JUNIORER 
Måndagar kl 15 - 17 i Kyrkans Hus. För dig som är 9 - 10 år och tyck-
er om att pyssla, leka, träffa kompisar, ha en mysig andaktsstund mm. 
SAFIRERNA 
Tisdagar kl 14 - 16 i Kyrkans Hus. För dig som är 6 - 8 år och tyck-
er om att pyssla, leka, träffa kompisar, ha en mysig andaktsstund mm. 
BANAFJÄLSGÄNGET 
Onsdagar kl 14.30 - 16.30 i Banafjäl IOGT-NTO. För dig som är 
6 - 13 år. Vi träffas för att pyssla, leka, träffa kompisar, ha en mysig 
andaktsstund mm. 
BARNKÖR - SÅNGFÅGLARNA 
Onsdagar kl 17.30 - 18.30 i Kyrkans Hus. För dig som är 6 år och 
uppåt och gillar att sjunga. 
FREDAGSFRUKOST 
Fredagar kl 9 - 11 i Kyrkans Hus. För mammor och pappor, eller far-
föräldrar med barn (0 - 5 år) som vill träffas och umgås tillsammans 
med varandra och barnen under trevliga former.

Barngrupper hösten 2017

Avtackning och välkomnande 
av medarbetare
Söndag 3 september kl 11 i Kyrkans Hus avtackar vi vår 
medarbetare Maria Borgehammar som fått tjänst i Nätra-Sidensjö 
pastorat. 
Margaretha Johansson väl känd som barnledare i församlingen, 
kommer att vikariera som församlingsassistent under höstterminen. 
Du når henne på 073-844 92 98.
Vid samma gudstjänst, välkomnar vi Anna-Karin Adolphsson som 
är vikarierande kantor när Göran Lundberg är ledig. Du når henne 
på  076-110 71 11.

Söndag 1 oktober kl 11 i Grundsunda kyrka avtackar vi vår 
kyrkoskrivare Charlotta Edström som fått en heltidstjänst på kom-
munförvaltningen. Då välkomnar vi också hennes efterträdare Ma-
ria Lundberg.
Vi säger tack till er som slutar, välkomnar er nya in i arbetslaget 
och önskar alla Guds rika välsignelse i era kommande uppgifter. 
Från vänster nedan: Margaretha Johansson, Maria Borgehammar, 
Anna-Karin Adolphsson.  Foto: Kurt Enberg

Måndag 28 augusti kommer vi 
att öppna en filial till pastors-
expeditionen på Grundsunda-
vallen. Vi håller till i GFG:s 
tidigare kontor i Kyrkans Hus. 
Varje måndag stänger vi på 
Vallen för att i stället ha öppet i 
Kyrkans Hus. 

Vi hoppas med detta att för-
bättra den personliga servicen 
när det gäller ärenden du har 
till pastorsexpeditionen. Vill 
du boka dop, vigsel, har frågor 
om gravar/gravskötsel eller 
lämna en minnesgåva, kan vi 
snabbt och enkelt hjälpa dig. 
Välkommen till öppnings-
fest 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 möjlighet att 
rösta alla dessa dagar.

22 augusti delades en kyr-
kovalstidning ut till alla hus-
håll i Grundsunda försam-
ling.

Där kan du hitta all informa-
tion om valet och presenta-
tion av nomineringsgrupper-
nas kandidater och program.

Har du inte kvar tidningen, 
kan du hämta ett exemplar 
på Kyrkans Hus. 

ANNONS
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Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid
Måndag och fredag: 09.30 - 12.00
Onsdag 13.00 - 15.00
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, församlingsass. t o m 10/9 
Direktnummer och mobil  0663-108 69  
sms    072-521 84 11      
 E-post: maria.borgehammar@svenskakyrkan.se

Margareta Johansson, vik församlingsass. fr o m 1/9
mobil    073-844 92 98
E-post: ma_gg_an@hotmail.com

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

SEPTEMBER
Sön 3 sep kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst, 
Kurt Enberg. Sång av Anna-Karin Adolphs-
son. Konfirmandinskrivning.  Avtackning och väl-
komnande av medarbetare. Café Duvan med Fair-
trade-shopen är öppen.  

Sön 10 sep 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst, Ing-
rid Skagersten. Servering. 

Sön 17 sep kl 11.00 Kyrkans Hus. Sång- och 
musikgudstjänst, Grundsunda Pensionärskör. Ing-
rid Skagersten. Servering. 

Sön 24 sep kl 11.00 Arnäs kyrka. Kontraktsge-
mensam festmässa med biskop Eva Nordung By-
ström och stor körensemble. Servering. 

OKTOBER
Sön 1 okt kl 11.00 Grundsunda kyrka, Kurt En-
berg. Gudstjänst med små och stora. Sångfåglar-
na. Utdelning av barnbibel till alla 6-åringar. Fika i 
församlingshemmet. Avtackning och välkomnande 
av medarbetare.

Sön 8 okt 11.00 Grundsunda kyrka, Kurt Enberg. 
Lovsångsgudstjänst, kyrkokören. Paltfest i försam-
lingshemmet.

Ons 11 okt kl 18.30 Kyrkans Hus. Grundsun-
dakväll.  Pensionärskören. Evert Taube-sånger. 
Fride Gustafsson. Servering. 

Sön 15 okt kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Ingid 
Skagersten. Servering.

Sön 22 okt kl 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering.

Händer i församlingen 
3 sep - 22 okt 

Reservation för ev. ändringar. För aktuell info se 
Tidningen 7 eller www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi samverkar med

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

ANNONS

Hög tillväxt i välskött skog
Nu är det dags att se över skogsfastigheten efter sommarens tillväxt

Kontakta oss redan idag
• Kontor på många orter.
• Lokal anknytning.
• Välutbildad personal.
• Resurser för all typ av avverkning.
• Fullständig skogsvårdsservice. 

www.norra.se

Skogsekonomiska tjänster
Norra Skogsbyrån kan hjälpa dig med din  
skogsekonomi. Hör av dig till oss så kan  
vi berätta om våra skogsekonomiska  
tjänster som kan göra din vardag lättare. 

www.norraskogsbyran.se

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

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61
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 SMÅTT & GOTT

     

FINNFEMFEL 

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

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

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

VINNARE NR 3/2017
Elina Holmberg, Husum
Märta Strömberg, Husum
Edvin Nordin, Västerhaninge

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 4 oktober!  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 gympapåse.
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KNÄCKEBRÖDSPIZZA
ca 500 g nötfärs
1 tsk olja
1 påse taco kryddmix (à 40 g)
1/2 dl vatten
2 burkar mild tacosås (à 220 g)
3 stora runda knäckebröd (normalgräddat)
1 rödlök
2 tomater
150 g riven ost
1 förp majskorn (à 340 g)

SÅ HÄR GÖR DU: 
1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Stek färsen i oljan i en stekpanna och 
blanda i tacokryddan, vänd runt och tillsätt 
vattnet.
3. Lägg knäckebröden på plåtar med 
bakplåtspapper. Bred tacosåsen över knäck-
ebröden och klicka på köttfärsen.
4. Skala och skiva rödlöken och lägg ut ring-
arna på knäcket. Skär tomaterna i skivor och 
fördela på bröden Strö på osten och majsen.
5. Grädda mitt i ugnen cirka 10 minuter.
Skär eller klipp pizzan i bitar och servera 
tillsammans med en sallad. Vinnare barn:

www.natraalven.se
Tfn 0660-26 00 55

Oberoende med
rötterna i hembygden
Nätraälven Skog är en förening med mer än 1000 skogsägare som 
medlemmar. Vi är oberoende. Ledstjärnan för oss anställda är att ge 
våra medlemmar de bästa råden för sitt skogsägande. Vi har våra 
rötter i hembygden och är stolta över det förtroende vi får från våra 
medlemmar och andra skogsägare.

Vi hjälper gärna dig med din avverkning och gallring eller köper ditt 
leveransvirke.

Din kontaktperson, Norr 
Victor Carlson, Köp/Rådgivning, 073-028 73 87

Skicka in ditt svar senast 
 och adressera till Ågrenshuset 

Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn under 15 år.  
Tre stycken med rätt lösning vinner varsin gympapåse.

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

Nu är sommaren i slutskedet och vardagen har kommit gång 
för de flesta av oss. 

EN ATTRAKTIV BYGD
För oss som bor i Husum, så är det hemma!
Många av oss blir lätt hemmablinda, vi ser inte alla fina ställen 
vi har och vilket trevligt samhälle Husum är! Det är också lätt att 
bli hemmablind på sådana delar som kan förbättras.
För besökare eller andra som funderar på att flytta till Husum, 
så kommer de med andra ögon; vad kan göra vårt samhälle 
mer attraktivt, tillgängligt och än mer lockande?
Det gäller även för företagare och fastighetsägare som funde-
rar på att investera i sina verksamheter, finns det underlag och 
köpkraft i Husum med omland, finns det tillväxt i vår bygd så 
att företagaren kan räkna hem sina investeringar på sikt?
Jag tror absolut det att det finns goda tillväxtmöjligheter, men 
då behöver vi alla hjälpas åt. Det är enkelt att peka ut vad 
andra behöver göra för ett mer attraktivt Husum, men var och 
en behöver också känna efter: ”vad kan jag bidra med för att 
göra Husum mer lockande?”
Många saker är kommunens ansvar helt klart, men inte allt! 
Många delar är det fastighetsägare, företagare och föreningar 
som bär ansvar att vi håller vårt samhälle attraktivt.
Det finns mycket som var och en kan tänka på, att inte kasta 
skräp, hålla bortplockat på sin tomt, måla och snygga till. 
Nu går en inbjudan ut om ortsvandring i Husum den 5 
september, en grupp på ca 15 personer är inbjudna. Här 
finns företagare, fastighetsägare, ideella samt 2 personer från 
kommunen med. 
Tillsammans går vi en angiven sträcka och ser vad som kan 
förbättras och även notera de saker som är bra. Därefter görs 
uppföljningar med ansvarig för olika åtgärder.
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 i pro-
jektet. Läs gärna mer på www.ornksoldsvik.se/landsbygd. 
GFG-Bygdsam är en naturlig samverkans- och dialogpart i 
arbetet, det känns jättebra!
”Felanmälan – Örnsköldsvik” är en app som alla borde ladda 
ned på sina telefoner, med hjälp av appen så tar man en bild 
på det som bör åtgärdas och förklarar felet. Felanmälan går in 
via appen. Örnsköldsviks kommun uppmuntrar alla att använda 
appen, då registreras alla ärenden och inget kan missas.
Vi önskar alla en härlig höst!
Åsa Ringlöv
  
 

på gång
I BYGDEN!
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R O B I N S 
H Ö R N A :

5 tips till 
arrangören
M  ånga är vi arrangörer, små som stora. Det kan vara allti-

från ett skoldisco, en bilträff eller en insamlingskväll med 

kakfrossa. Och det är väl det som är det roliga – mångfalden? 

Men hur börjar man egentligen? Jag listar här 5 steg som jag tycker 

är viktiga om man ska arrangera något. 

Tips 1 – Idé. Först och främst behöver du en idé. Den här idén 

kan komma rakt från hjärtat och även vara lite galen! Sånt är alltid 

kul! Kanske är det att arrangera ett ”Öppet hus” med din lokala 

idrottsförening, eller ett mysigt grillparty vid stranden?

Tips 2 – Plan. En plan kan vara bra att ha, det är ju ändå 

ditt sätt att på papper skriva ned vad som ska göras. Behöver 

du be kompisar om hjälp med arrangemanget? Behöver ni 

köpa in fi ka? Vem hälsar välkommen i entrén? Ja en plan är allt 

inte dålig att ha. Här kan det också vara bra att fundera på vad 

allt kostar om du kanske ska arrangera något för att få in pengar till 

klasskassan. Om du redan i förväg vet ungefär vad allt kostar, jämför 

då det med vad du tror du kommer få in i inträde. 

Tips 3 – Samarbete. Det är alltid bra att vara ödmjuk och skapa 

goda kontakter med alla eldsjälar omkring dig. Om du ska arrangera 

något, ta då gärna kontakt med andra runt om dig för att se till så 

att du inte bråkar om dag med någon annan. Kanske kan ni hjälpa 

varandra? 

Tips 4 – Marknadsföring. Syns du inte, fi nns du inte – så är 

det bara! Har du fi xat en affi sch så sätt upp den på affi schtavlor runt 

området där du ska ha ditt arrangemang. Ska ni arrangera ett skol-

disco? Ta kontakt med närmsta skola och fråga om ni kan få berätta 

lite om discot. Sedan är facebook, instagram och andra sociala medier 

ett perfekt gratisalternativ. Be nära och kära att hjälpa till med att 

dela ditt facebookevent till sina bekanta. 

Tips 5 – Glädje. Glöm inte att le och ha roligt! Att arrangera kan 

vara tufft ibland, men när du väl kör igång till arrangemang kan jag 

lova dig att det kommer att vara toppen. 

Lycka till!•

Att göra arrangemang är inte alltid lätt 
– speciellt när man inte vet vart man ska 
börja. Här nedan har jag listat lite tips 
som jag själv använder mig av.
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

 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

presenterar stolt

Spelet om 
Örnsköldsvik

En teaterföreställning om 
Örnsköldsviks historia år 1837 – 2017

Spelas den 9/9 - 6/10
på Folkan Teater, Örnsköldsvik

Läs mer och boka dina biljetter på 
www.teatersoja.se eller Höga Kusten Turistservice 

0771-26 50 00
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I februari hjälptes ideella krafter 

inom Unga Örnar, IOGT/NTO junis 

samt Röda Villan åt att arrangera 

en kakfrossa. Det blev en välbesökt 

tillställning och det beslutades att alla 

intäkter skulle gå tillbaka till bygdens 

barn/ungdomar i någon form. Efter lite 

klurande bestämdes att bjuda in barn 

från förskolan till åk 6 på en resa till 

Lycksele Djurpark och gensvaret blev 

stort. 

Tidigt på morgonen den 25 juli stod 

"Lassebussen" på skolans parkering 

och bussen fylldes snabbt av förvän-

tansfulla barn och vuxna. På djurpar-

ken alla bekanta sig med alla nordiska 

djur, äta medhava lunch och fi ka samt 

leka och åka sig nöjda i karusellerna 

på Lyckolandet.  Dagen avslutades 

med att se när djurvårdarna matade 

sälarna. Förhoppningsvis var detta 

början på en lång och fi n tradition här 

i Husum.•

HUSUMBARN 
ÅKTE TILL LYCKSELE

Ett busslass full av förväntansfulla Husumbarn åkte i slutet av juli till 
Lycksele för en heldag på djurparken. Det blev en höjdardag för alla!

TEXT: SUSS SVENSSON     FOTO: LOVISA SÖDERHOLM

NÄSTA 
NUMMER

UTKOMMER
23
okt

BOKA
ANNONS 

SENAST
2
okt

Bränsleförbrukning blandad körning: 5,2 – 6,9 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 137 – 160 g/km.*Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt för-
månsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Från 7,5 prisbasbelopp
Förmånsvärde från 1 904 kr/mån* 
Volkswagen Leasing från 2 670 kr/mån** 
Pris från 336 000 kr

Passat Alltrack
Utrustad med bland annat: 
• Adaptiv farthållare med automatisk avståndsreglering, autobroms (City Emergency 
Brake) och kollisionsvarning (Front Assist) • 4MOTION fyrhjulsdrift • DSG-växel-
låda • Mediasystem med App-Connect smartphone-anslutning • 3-zons klimat-
anläggning • Upp till 25 mm högre markfrigång • Körprofilsval inklusive Offroad-
profil • 17” Lättmetallfälgar Ancona • Parkeringssensorer fram och bak • Keyless 
Go, start/stopp via knapp • ErgoComfort förarstol • Silvereloxerad takreling 

Utvecklad för Kombi landet Sverige.

Tiguan 1,4 TSI 150 Executive Edition
Utrustad med bland annat:
• Elmanövrerad bagagelucka • LED-strålkastare • Eluppvärmd multifunktionsläderratt • Fjärrstyrd  
parkeringsvärmare med timerfunktion • Adaptiv farthållare med Front Assist, City Emergency Break  
och Pedestrian Protection • App-Connect smartphoneanslutning • Lane Assist och Light Assist  
• Lättmetallfälgar Kingston 18" • Parkeringssensorer fram och bak

Privatleasing från 3 595 kr/mån  
inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 259 900 kr.
Vinterhjul från 360 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,8 – 7  l/100 km, CO₂-utsläpp 153 – 161 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 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. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Privatleasa  
till sommarpris.

Privatleasing från 2 495 kr/mån  
inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 189 900 kr.
Vinterhjul från 249 kr/mån.

Privatleasing från 3 595 kr/mån inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 259 900 kr.
Vinterhjul från 360 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,8 – 7  l/100 km, CO₂-utsläpp 153 – 161 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 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. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Tiguan 1,4 TSI 150 Executive Edition

Privatleasa  
till sommarpris.

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7 – 6 l/100 km, CO₂-utsläpp 95 – 140 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 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. Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Privatleasing från 2 495 kr/mån inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 189 900 kr.
Vinterhjul från 249 kr/mån.

Nya Golf Sportscombi

Privatleasa  
till sommarpris.

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,9 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 180 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 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. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf

Privatleasa  
till sommarpris.

Privatleasing från 2 495 kr/mån inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 189 900 kr.
Vinterhjul från 249 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7 – 6 l/100 km, CO₂-utsläpp 95 – 140 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). 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. Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Privatleasa 
till sommarpris.  
 

Nya Golf Sportscombi 
Privatleasing från 2 495 kr/mån inkl. försäkring och service.* 
Kampanjpris från 189 900 kr. 
Vinterhjul från 249 kr/mån. 

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

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

ALLT FÖR
HEMINREDNING

– Det stora sortimentets varuhus
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SAMLINGSLISTAN
I Grundsunda Församling vill arbeta för
a�   alla inom Grundsunda församling skall nås av det kristna 
budskapet. 

a�   kärnan i församlingens verksamhet skall vara söndagens 
gudstjänst. I gudstjänsten skall tradition och förnyelse kombineras så 
a�  det passar både äldre och yngre. 

a�   verka för a�  utveckla kon� rmandarbetet i Grundsunda. 

a�   verka för a�  utveckla barn och ungdomsarbete samt 
församlingens vardagsarbete i Kyrkans hus i Husum samt i byarna. 

a�   stödja sången och musiken inom församlingen. Kör och 
musikverksamheten är en viktig del av gudstjänsten som betyder stor 
social gemenskap och glädje för oss i församlingen. 

a�   den positiva utvecklingen a�  lekmän, både män och kvinnor, 
tar ansvar i församlingens gudstjänster och vardagsarbete skall få 
fortsä� a.

a�   församlingsborna ges fortsa�  många tillfällen till kyrkskjutsar 
� ån Husums samhälle och byarna till församlingens gudstjänster och 
verksamhet. 

a�   arbeta för a�  utveckla samarbetet med kommunen och 
äldreomsorgen inom församlingen. 

a�   fortsä� a ta ansvar för nödvändigt underhåll av församlingens 
många viktiga byggnader. 

a�  verka för a�  församlingsborna skall få ny� ja KYRKANS HUS 
i Husum samt vårt � na församlingshem på Vallen och övriga 
församlingslokaler vid familjehögtider som bröllop, släk� rä� ar, 
50-årskalas etc. 

a�   församlingsarbetet får fortsa�  inriktning på samverkan mellan 
kyrka, föreningsliv och samhälle. 

a�   vidga samarbetet mellan olika kristna samfund med full respekt 
för varje samfunds egenart.  

a�  arbetet i Husums samhälle utvidgas och intensi� eras.

Rösta på Samlingslistan! 
E�  bra val för Grundsunda Församling!
Valsedlar � nns i röstningslokalen!  Kan hämtas på Kyrkans Hus, när 
röstningslokalen är öppen för förtidsröstning, 4-9 sept. och 11-17 sept. 
kl.13.00-15.00 eller kvällstid, 6 o. 13 sept. kl.17.00-20.00, � nns också hos 
samlingslistans kandidater.
Medtag röstkort och legitimation när du ska rösta!! Har du � ågor 
kontakta: Barbro Olsson, 070-3333578, Doris Hamberg, 070-6091824.                      
Du har möjlighet a�  kryssa 3 personer på valsedeln när du röstar!

Det är vi som kandiderar till kyrkofullmäktige 
för Samlingslistan i Grundsunda Församling 
Barbro Olsson, fd. lantbrukare, Flärke
Doris Hamberg, fd. distriktssköterska, Husum
Margareta Eriksson, fd. vårdbiträde, Saluböle
Patrik Björklund, administratör, Husum
� omas Nordström, konstruktör, Gidböle
Elisabet Grundberg, fd. assistent, Husum
Margareta Nordlund, fd. universitetsadjunkt, Husum
Anna-Lena Lindberg, lärare, Stensä� er
Carin W. Gunnarsson, ekonom, Husum
Eva Gerdin, personlig assistent, Vike
Margaretha Johansson, hjälpledare, Husum
Göran Lundberg, kantor, Husum
Maud Gustavsson, vårdlärare, Husum
Stig Österström, fd. förman, Godmersta
Iréne Wallström, egen företagare, Sillviken
Lilian Nordlander, fd. pos� jänsteman, Öden
Katrin Bendixen, � u, Bana� äl
Siw Asplund, försäljningschef, Husum
Ulrik Ulander, enhetschef, Husum
Ingemar Jonsson, försäljningschef, Husum
Lena Sjöström, lantbrukare, Bana� äl
Bertil Larsson, fd. ingenjör, Lakamark
Eva Englund Andersson, fd, receptionist, Husum 

Kyrkoval söndag 17 september.
Förtidsröstning � ån den 4:e september
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 4/10 2017. Posta korsordet ti ll 
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Karin Norberg, 
Bonässund

Kerstin Hagström 
Bromander, 

Fliseryd
Birgitta Strandberg, 

Arnäsvall
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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   •   info@suve.se 

 

www.gfghusum.se

TACK
 Svenska Kyrkan i Grundsunda

I 20 års tid har vi haft förmånen att  
ha kontoret på Kyrkans Hus i Husum, 

allt tack vare er. 

Nu går vi vidare mot nya utmaningar 
och tackar hjärtligt för vår tid. Vi vill 
även passa på att önska er de allra 
varmaste lyckoönskningarna med 

alla framtida planer.

Med goa hösthälsningar,  
Styrelsen för GFG-BYGDSAM

0 7 0 - 2 9 5  1 8  1 8
ÄNGETVÄGEN 12, 89631 HUSUM • WWW.BILOCHMOTORHUSUM.SE

SERVICE REPARATIONERDÄCK & FÄLG

Bilverkstad i Husum, utför Service, reparationer, felsökning med Autocom diag-
nosutrustning, däckbyten samt försäljning av däck. 

Välkomna! För kontakt, ring maila, eller sms´a.
Måndag till fredag:

9,00 till 20,00
Lördag & söndag:

11,00-21,00

INFO@BILOCHMOTORHUSUM.SE



30 GRUNDSUNDA TIDNING NR4 2017

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

3 

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
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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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Hej alla!

GFG (Grundsunda Framtidsgrupp), nu mer GFG-Bygdsam är en förening som har 

jobbat för utveckling i Grundsundabygden i 22 år, ett utvecklingsarbete som vi vill 

fortsätta göra tillsammans med er.

I april hade vi en Framtidskväll, resultatet finns på vår hemsida www.gfghusum.se, 

vi har för avsikt att ha ytterligare en Framtidskväll i november, information och inbju-

dan kommer.

GFG-Bygdsam och GFF-Grundsunda Företagarförening, går samman för att bli starka-

re. Båda föreningarna jobbar för utveckling, attraktionskra�  och tillväxt i våran bygd 

och att göra det tillsammans känns smartast. Den 13 september har GFF-Grundsunda 

Företagarförening extra årsstämma, där e� er är föreningarna fusionerade.   

Var med att stötta vårt arbete genom att bli medlem!

För ny medlem tillkommer alltid en insatsavgi�  på 50kr.

Enskild medlem 100kr/år, familjeavgi�  150kr/år (barn under 18år)

Föreningar 250kr/år

Företag
Antal anställda Medlemsavgi�  Service avg + moms Summa/år

1-3 100kr 400kr + moms 25kr 600kr

4-9 100kr 900kr + moms 100kr 1225kr

10- 100kr 1500kr + moms 225kr 1975kr

Frivillig serviceavgi�  att välja på: 2500kr, 5000kr, 7500kr, 10000kr, 15000kr

Märk inbetalningen ”medlemsavgi�  2017”, namn och e-postadress

SWISH    123 336 53 35      BG    5210-0799

Vi vill önska er alla en fin höst, och att har ni frågor, funderingar hör då av er.

Tillsammans blir vi starkare!

Daniel Forsberg   

Ordf. GFG-Bygdsam   Ordf. GFF-Grundsunda Företagarförening

danielforsberg21@gmail.com  asa@ringlov.se

Brev till alla i Grundsunda!

 

 

BYGDSAM

 FOTOSIDAN VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se

OVAN: Idbyn en fi n sommardag 
Foto av Julia Gustavsson

TILL HÖGER: Lek och bad 
i Tredjeviken. Foto av 
Emelie Backman

TILL VÄNSTER: Mete i Lakamark.
Foto av Susanne Svensson
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Bruksvägen 122, Husum 
ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-16.30   Lördag stängt
Bruksvägen 122, Husum

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

Butiken fylls ständigt  
på med snittblommor & växter  
för både inomhus- & utomhusbruk. 

Bli inspirerad  
bland fräscha  

krukor och  
inredningsdetaljer.

blommigaste affär!
Välkommen till Husums

ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 10-16.30   Lördag stängt

för både inomhus- & utomhusbruk. 

ga fffff
Pia


