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 REFLEKTION
WHAT GOOD IS THE WARMTH OF SUMMER,
WITHOUT THE COLD OF WINTER TO GIVE IT SWEETNESS?
I rubriken kan vi läsa hur John Steinbeck valde att
sätt ord på vintern och jag kan inte annat än att hålla
med. Vad är egentligen sommar utan vinter, och
vinter utan sommar? Svaret skulle nog vara inget.
Grundsunda Tidning har nu getts ut i 1,5 år och
detta vinternummer blir mitt sista som ledarskribent. Från och med nästa års första nummer hälsar
vi välkommen till en ny skribent som får sätta sin
prägel på varje ledare i minst ett år framöver. Men
innan jag lämnar över stafettpinnen måste jag passa
på att ge er mina bästa vinteruppmaningar:
1. Visst borde mörka morgnar innebära reﬂexer?
Reﬂexvästar är kanske inte det mest stilsäkra plagget, men vi syns ju bra då! När vi ändå är igång
angående traﬁksäkerheten, visste ni att Husum har
väldigt ﬁna och breda cykel- och gångbanor? Höjer
vi blicken en sekund kan vi se att det inte bara är
trottoarer för personer som promenerar, det är
också för alla cyklister!

värr har de ﬂesta av oss en eller annan relation till
sjukdomen cancer. Därför vill jag tipsa er om ljusen
som ﬁnns på www.victorian.se/burn-cancer. Ljusen
heter just ”Burn Cancer” och av försäljningspriset
skänker de 10% till Ung Cancer.
3. Så fort det är december, brukar jag inte sällan
nynna ”Du Karl-Bertil Jonsson, som är fjorton år..”. Ni
som inte ser på Karl-Bertil, snälla gör det denna jul. På
något sätt blir Karl-Bertil Jonssons julafton ﬁnare och
ﬁnare för varje jul. Kanske är det något med budskapet som träﬀar mig rakt i hjärtat. Varje julaftonskväll
efter att programmet visats tänker jag precis som
byrådirektören H.K Bergdahl, ”Det var förbanne mig
det ﬁnaste jag har hört sedan jag konﬁrmerades.”
God jul och gott nytt år!

2. Ljus i all ära, men det blir ännu ﬁnare med lite
tankeverksamhet bakom. Att tända ljus är något jag
gör dagligen under den mörkare tiden av året. Ty-
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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!
Nu gör vi det ännu mer fördelaktigt för dig som kund att använda oss för att bli av
Hyr ett
bås
för 199:-saker,
per vecka,
ellerprovisionen
boka 4 veckor
för 3!
med
dina
oanvända
vi slopar
och så
tarbetalar
endastdu
båshyra!
Välkomna in till oss på megaloppis husum
Hyr ett bås för 199:- per vecka, eller boka 4 veckor så betalar du för 3!
Välkomna in till oss på megaloppis husum
BUSSVÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-10555 • INFO@MEGALOPPISHUSUM.SE
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STEKSPADE PÅ KÖPET!
(värde 169kr)

Gäller så långt lagret räcker.
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METSÄ BOARD HUSUM
PROJEKT PÅ GÅNG
Nu har projektet som Metsä Board och Eurocon har tillsammans
med Husumskolan startat.
Den 24 -25 oktober genomfördes workshop vid Husums fabrik. Först
ut var årskurs 8 och andra dagen stod årskurs 9 på tur. Workshopen
var uppdelad på så sätt att den ena delen av dagen tillbringades med
Eurocon och Parkskolan. De fick då prova på teknik i mindre skala och
möta några av gymnasieskolans elever och lärare. Från Eurocons
sida visades även exempel på vad de, som konsultföretag, kan
ställas inför.
Den andra delen av dagen genomfördes med ett studiebesök
i fabriken, närmare bestämt Kartongbruket och de nya kartongmaskinerna. Eleverna guidades runt och fick följa vägen från att
massa kom in i maskinen till dess att kartongen förpackades för
vidare transport till kund.

Inpassering till fabriken.

Hur fina maskiner Metsä Board än har kan fabriken inte fungera utan
sina duktiga medarbetare och eleverna fick träffa ett antal av dem
som berättade om sina roller i fabriken och vilka utbildningar som de
har. Några av medarbetarna var relativt nya på sina tjänster medan
andra kunde se tillbaka på hela 30 år som anställd vid Husums fabrik.
De kunde berätta om den variation som deras yrken innehåller
och att de gärna ville inspirera ungdomarna att läsa vidare efter
grundskola och gymnasium.
Samarbetet mellan företagen och skolan är naturligtvis inte slut
i och med detta. Metsä Board och Eurocon kommer att ta fram
speciella arbetsuppgifter till eleverna och det ska presenteras inom
några veckor. Syftet med hela projektet är att eleverna ska bli mer
intresserade av teknik och förhoppningsvis söka sig till teknikrelaterade
utbildningar i gymnasiet och så småningom även på högskolan.

Tord sammanfattar processen från flis till kartong för 9B.

Tord Lundin förklarar processen för 8B.

9A var rätt klädda för besöket.

Sofia Rastbäck visar 8A hur ljusbordet kan användas för att
granska kartong.
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Filé Black & White

UT

Hur började arbetet med landsbygdsutvecklingen såsom den ser ut idag?

Bruksvägen 118 - Husum
0663-107 37

(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 27/11 2016)

125:-

1-ÅRS JUBILEUM!
Fredag 25/11
firar vi 1 år i Husum

Vi har trivts mycket bra och är galda för att
få servera alla trevliga gäster god mat.

Filé Black & White

(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 27/11 2016)

125:-

VARANNAN VATTEN
underhåller 21-01

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

HAPPY HOUR 20-21
En flaska öl 35:-
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Fläskfilé på planka

(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 27/11 2016)

99:-

TEMA

LANDSBYGDS
UTVECKLING

Fullständiga rättigheter
A`la Carte med kvalitetsråvaror
Varmt välkommen önskar Alzrik med personal!

Fläskfilé på planka

2011 började en ny mandatperiod efter valet 2010,
och med brett mandat både hos majoriteten och oppositionen, beslutades det att kommunen ska satsa
på landsbygden. Örnsköldsvik är en stor kommun
till ytan, dubbla Blekinge och där en av tre kommuninvånare bor på landsbygden. Landsbygdsgruppen
som är en rådgivande grupp under Kommunstyrelsen, hade legat i träda men väcktes nu upp igen.
Tillsammans med bygderådet arbetade man fram
ett projekt som kom att kallas Bygd & stad i balans.
Det innebär just vad namnet antyder, det ska råda
balans mellan stad och landsbygd, det ska vara lika
bra att bo utanför stan som i stan, det är ett kommunicerande kärl. Lämpligt i tiden för detta hade
nu också Tillväxtverket ett projekt vi hakade på där
man skulle arbeta med servicepunkter utanför kommunernas centralort. Idag har vi tio servicepunkter
runt om i kommunen. Utifrån det arbete som pågick
vann Örnsköldsvik priset för Årets kommun 2012,
som delas ut av Hela Sverige ska leva.

Vad är kommunens plan för landsbygden?
2014 beslutade kommunfullmäktige kommunens
landsbygdsstrategi. Anledningen till att den kom
senare än planerat var är att vi prioriterade att
komma igång med praktiska arbetet först. Dokumenten är viktiga men initialt var det mycket annat som var viktigare, bland annat inventering ute
i bygderna. Strategin tar upp små och stora mål,
kortsiktiga och långsiktiga. Den landsbygdstrategi vi har idag är framtagen tillsammans med företagare, ideella krafter, kommunens förvaltningar
samt den input som vi fått från privatpersoner. Är
det något vi har lärt oss är att engagemanget och
idéerna måste komma från de som bor och verkar
ute i bygderna. Därför har vi också sett värdet av
att de som är delprojektledare i projektet Bygd o
stad i balans kommer från bygden. Idag är landsbygdsstrategin något vi kan vara stolta över och
som vi årligen gör uppföljning av.

Är Landsbygdsstrategin förankrad
i kommunens övriga enheter?

(Gäller endast servering fre-sön tom. sön 27/11 2016)

99:-

Vi arbetar kontinuerligt med att alla enheter ska
arbeta med landsbygdsstrategin och Landsbygdsgruppen gör den årliga uppföljningen.
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016
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Sedan kan jag konstatera att det är inte alltid så
enkelt, för man har många strategier att förhålla
sig till och även olika förutsättningar. En avdelning eller enhet kan ha höga ambitioner, men det
är också många faktorer som ska samverka.
För att ge ett ex att enträget behålla en skola
på en liten ort där det inte finns något elevunderlag är komplext, även om det genom en nedläggning innebär att man går emot övergripande mål
som står i landsbygdsstrategin. Nu har vi tack
och lova inga sådana aktuella situationer i vår
kommun för tillfället.

Nu har Bygd & stad i balans gått in i nästa fas, 2.0,
vad ska denna projektperiod åstadkomma?
När första vändan Bygd & stad i balans avslutades 2014 såg vi att vi bara hade ”skrapat på
ytan”, även om vi hade många och flera stora resultat. Vi hade påbörjat en process som vi behövde fortsätta att jobba med. Det var val igen och
ny mandatperiod väntade. Även denna vända fick
projektet brett stöd i kommunfullmäktige. Bygd
& stad i balans är i dag inte bara ett projektnamn
utan vi är en del av kommunens prioriterade
arbete och kommunens plattform för samverkan i
bygden. Ett av de viktigaste uppdragen har varit
att förändra attityder, om ens egen bygd och reducera motsättningar mellan kommun och bygd som
funnits. På den banan fortsätter vi för ökad dialog
och förståelse mellan boende, företagare och
kommun i samverkan. Utifrån detta föddes nästa
projekt det vi har kommit att kalla BYGDSAM,
bygden i samverkan. När denna period är slut
2017 är vår vision att varje serviceort med omland
har ett BYGDSAM. Det är en samverkansorganisation som står på tre ben: kommun, företagare
och föreningar på bygden. Denna organisation
ska finansieras tillsammans med medel både från
kommunen och bygdens företag. Kommunen går
bara in med medel om företagen är villiga att
satsa, annars blir det en snedvriden samverkan
och BYGDSAM förlorar sitt syfte. Målbilden är att
man inom varje BYGDSAM ska kunna anställa en
verksamheatsledare/koordinator på minst 50%.
Med en driftig och driven verksamhetsledare och
ett väl förankrat BYGDSAM i bygden tror jag att
man kommer att kunna utveckla bygden på ett
helt nytt sätt. Grunden är samverkan!•
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BYGDSAM I GRUNDSUNDA
Vad har hittills gjorts?
Åsa Ringlöv är delprojektledare för
Bygd & Stad i balans för Husum-områ- Vi har bildat en lokal arbetsgrupp som jobbar
framåt med syftet, förankringen och strukturen i
det. Runt om i kommunen ska BygdBYGDSAM. Detta tillsammans med GFG (Grundsam-organisationer startas, bygdernas sunda Framtidsgrupp) samt med den lokala
motsvarighet till Cesam där kommun, Företagarföreningen GFF (Grundsunda Företagarförening) för att få näringslivsperspektiv.
föreningar och företag ska samverka
Vi har lyft och knådat, vilka är de viktigaste
för bygdens utveckling. Vi har kollat
frågorna för vår bygd att jobba med för att vara
attraktiv att bo, verka och att besöka? Vad har
med henne hur arbetet framskrider.
Vilka unika utmaningar har
ni funnit i Husum-området?
I Husum Grundsunda området så har vi en stark
samhällsförening GFG, Grundsunda Framtidsgrupp.
Det har varit en lång och nyttig resa med
förankringsarbetet och där fått GFG med i utmaningen att bli GFG 2.0 och jobba som bygdens
BYGDSAM.

Vilka är gemensamma med de
andra Bygd & Stad-områdena?
Det är viktigt att vara lyhörda, att få förankringen i bygden. Att möta föreningslivet, att få dom
att förstå BYGDSAM. Det är någonting nytt som
inte finns någon annanstans.
Även att få de lokala företagen delaktiga är
ytterst viktigt för att vi tillsammans ska skapa
förutsättningar för tillväxt i vår bygd, genom bl a
attraktionskraft.

FÖRETAGSLOTSEN
www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen

vi för unika styrkor? Som bl a ett samhälle med
god grund service, unik kommunikationsmöjlighet med E4:n nära, tåget och flyget. Vår natur
med skärgården som Skeppsmalen och havsbadet i Salusand, lika väl som vi har skogen för
rikt friluftsliv. Ja, vi har mycket att vara stolta
över.
Lika väl som vi har utmaningar med vår
avlånga del i kommunen, hitta naturliga samarbetsområden, att jobba ihop vår bygd och
få en VI-känsla att förstå att tillsammans är VI
starkare.
Om vi vill ha förändring och utveckling är det
VI som måste skapa den- och där har vi BYGDSAM Bygden i samverkan.

Vad har ni arbetat med under våren? Träffar?
Det har varit två öppna träffar för hela bygden
och sedan har vi jobbat fram en lokal arbetsgrupp med representanter från bygden med
företagare, föreningsmänniskor, eldsjälar mm.
detta samtidigt som dialog och förankringsarbetet med GFG och GFF har fortsatt.

dig
En väg in för
re .
ga
som är företa

Utveckla bygden med kooperation!

Det är ett gott engagemang, många ser och vill
att någonting nytt ska hända för det finns stor
stolthet i bygden och utifrån den jobba vidare.
I vårt område är det viktigt att bygga på det
befintliga som att utveckla GFG att möta nya
utmaningar, GFG står för Grundsunda Framtidsgrupp och har en gedigen historia att jobba
för utveckling av vår bygd. Det är precis vad
arbetet med BYGDSAM handlar om, att bygden
tillsammans möter framtiden att vara attraktiv,
tillgänglig och inkluderande. Det genererar
tillväxt.

Vad är målet för 2016?
Målet är att grunderna ligger klart inför GFGs
årsmöte 2017. Det innebär genomgång av
stadgar, jobba med valberedningen, gå igenom
BYGDSAM och GFGs syfte och mål för att förankra en gemensam struktur.
Men inte minst att informera och förankra det i
bygden bland företagen och föreningslivet, för nu
har VI chansen att tillsammans forma ett BYGDSAM som passar oss och jobbar för våra frågor.

I samband med GFFs Företagarträff i november informera bygden om ny läget med även
bjudit in gäster från andra områden för att höra
om deras arbete.

Robin Hörnkvist,
Folkets Hus representant

Finns det något förslag till en interimsstyrelse?

Hur har hösten sett ut?
Under hösten har arbetsgruppen träffats varannan vecka och finslipat på detaljer kring vilka
viktiga huvudfrågor som BYGDSAM ska jobba
med, att föra dialog med GFGs valberedning
om vårt arbete ge grundinformation inför val av
styrelse mm. Så det har varit en hel del underlag
som har jobbat fram.

I vårt område är det inte aktuellt med någon
interimsstyrelse, för vi har en befintlig förening
GFG som har en verksam styrelse och en utsedd
valberedning. Så vi har en aktiv arbetsgrupp som
jobbar parallellt med styrelsen och valberedningen. Detta ger en stor styrka att inte behöva bygga
upp en ny ekonomisk förening från grunden utan
vi kraftsamlar tillsammans.•

Vi arbetar för att små och medelstora företag ska lyckas!

Kontakta oss på 070-6606200 eller gå in på www.foretagarna.se/ornskoldsvik

Topplån för tillväxt

Vi är rådgivaren och affärsutvecklaren för start
och utveckling av kooperativa företag.

Prata företagsfinansiering
med Daniel Moberg

Läs mer på www.coompanion.se
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Hur känns engagemanget?
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www.norrlandsfonden.se
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N

u är detta inte bara en badstrand
utan även ett mecka för vågsurfing och hemvist för föreningen
Salusand Soulsurfers.

SALUSAND SOULSURFERS

GRUNDSUNDAS FINASTE BADSTRAND,
KANSKE ÄVEN NORRLANDS FINASTE MED SIN
KILOMETERLÅNGA STRAND OCH LÅNGGRUNDA
BADVATTEN. HÄR HAR FLERA GENERATIONER
AV GRUNDSUNDABOR BADAT OCH HAFT
TREVLIGT UNDER SOMRARNA.
TEXT/FOTO: JOHAN SILVENORD

3:e advent
10-11 dec
lör & sön
kl. 12-16

NÄSTA
NUMMER
UTKOMMER
10

Julmarknad

PERORSGÅRDEN ÖSTERGENSJÖ

6

feb

SWELL
Swell är vågor som inte bara skapats
av den lokala vinden utan har byggds
på under långa sträckor och när de
möter stränder som Salusand med de
rätta bottenförhållandena bryter dom
till perfekta vågor för vågsurfare”
För den inbitne surfaren är inte bara
sommaren den tid på året man kan
surfa på Salusand, det surfas stort sett
året om. Den enda tid på året surfaren
tvingas avstå från att surfa Salusands
magiska vågor är när det finns is och
isflak som driver omkring, då blir det
helt enkelt för farligt att ge sig ut i
vattnet. Det finns ganska många utövare av cold water surf som det heter
när det surfas i kallare vatten.
På Salusand är stoken hög, det vill
säga; surfarna på Salusand är där för

att i total stressfri harmoni uppslukas
av havets makter och låtas följa med
på det vågen bjuder på.
Vågsurfing är faktiskt något som
passar alla åldrar och förenar dessa.
På Salusand är de yngsta kring
7år och de äldsta kring 60år, men
delar samma passion dvs. känslan
av harmoni med naturens makter.
Det är aldrig för tidigt eller sent att
börja!•

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

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

BOKA
ANNONS
SENAST

Salusand soulsurfers bildades 2004
(det surfades dock på Salusand även
före dess) i syfte att verka för att
sammanföra surfintresserade för att
gemensamt utveckla möjligheterna för
vågsurfing i området mellan Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun. Salusand Soulsurfers håller även i
nybörjarkurser i vågsurfing för de som
är intresserade. (http://salusandsoulsurfers.se)”
Vågsurfing, då kanske man tänker
på Hawaii och Northshore men
denna idyll har vi bara runt hörnet som
grundsundabor i och med Salusand.
Med rätt vindar och förutsättningar
kan den bjuda på vågor som är upp
till 2,5 meter höga. På somrarna när
vindarna är stadigvarande runt 10m/s
från syd ända nerifrån Åland fylls
vattnet med vågsurfare från Sveriges
alla hörn, även surfare från Peru,
Norge och Tyskland har dykt upp. I

dessa förhållanden kommer swellen
in mot stranden och för att fånga de
bästa vågorna gäller det att pricka in
när vinden vänder från pålandsvind till
frånlandsvind. I det ögonblick vinden
vänder och timmarna som följer skapas
rena vågor som är helt magiska och
trollbindande.

16
jan

Vi har ett stort sortiment av
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare

jubileum!
1996-2016

www.aleniusinc.se

0660-811 74
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

20ÅRS

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik
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Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik • Tel 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se
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 SOFI'S PYSSEL

Ida Sundström och Åsa
Ringlöv utanför Företagarnas kontor,
i Kronan.

SNÖGUBBE AV EN STRUMPA

Nu är snart julen här, och då passar det alldeles utmärkt att julpyssla! I detta
nummer så kommer jag visa er hur man gör en söt, julig snögubbe av en
strumpa, som jag lovar kommer att bli en blickfångare. Den är inte bara fin att
titta på utan den är också enkel att göra, alla kan göra denna, och det är det
som är tanken! Lycka till! God Jul Och Gott Nytt År!

Under hösten har kommunens alla årskurs 9 elever varit ute på en
veckas prao. Prao står för praktisk arbetslivsorientering. I Örnsköldsviks
kommun har alla elever i åk 8 och 9 en praovecka per läsår.

SOFI NORDIN
Ålder: 27
Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 10 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

TEXT: IDA SUNDSTRÖM FOTO: ÅSA RINGLÖV

PRAO HOS FÖRETAGARNA

S

yftet med praon är att eleverna ska
samla på sig kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning
till frågor som rör den egna framtiden.
De ska även få en inblick och insikt om
hur det ser ut i arbetslivet och vilka
möjligheter och krav som ställs. Slutligen skall det förhoppningsvis bidra till
ökad självkännedom och självinsikt så
att det underlättar när det är dags för
eleverna att göra sitt gymnasieval under våren i åk 9. Eleverna har ett antal
praoplatser att välja på via praktikservice på skolan men det finns även
möjlighet att själv ordna praoplats,
både inom och utom kommunen.
Vecka 42 var det dags för Husumskolans elever att ge sig ut på prao. Ida
Sundström från Husumskolan praktiserade hos Företagarna i Örnsköldsvik.
Företagarna är Sveriges största
organisation för företagare, organisationen består av tre olika nivåer, lokalt,
regionalt och nationellt. De arbetar
med att förbättra företagarklimatet
och göra det enklare att starta, driva,
utveckla och äga företag.
”Företagarna erbjuder nätverk,
kunskap, praktisk hjälp samt driver

12

utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och
föreverkliga sina drömmar”, citerat
från Företagarnas hemsida

DETTA BEHÖVER DU:
 Klipp av strumpan på mitten, så att

du får två delar. Den ena delen (skaftet)
kommer att användas till kropp, och den
andra delen kommer att användas till
luvan.

IDA BESKRIVER SIN PRAO SÅ HÄR:
Jag blev positivt överraskad av min
prao hos företagarna, det var roligare
än vad jag hade förväntat mig. Mina
förväntningar på veckan var självklart
att jag skulle lära mig något och ta
med mig nya erfarenheter men jag
tänkte att det inte kunde vara jätteroligt att gå på möten hit och dit.
Men mötena var oftast rätt intressanta
och handlade ibland om planering av
olika event och dylikt. De arrangerar
bland annat Företagardagen. Vi, jag
och min handledare Åsa Ringlöv
som är kontorschef på Företagarna
utvärderade tidigare resultat från enkäter och diskuterade vad som kunde
göras bättre. Vi gick på en konferens
som handlade om hur man skulle bli
attraktiva som företag och arbetsgivare, men också som stad och län. Det
var mycket intressant och jag träffade
många människor som hade många

 Ta nu strumpskaftets del och vänd

den ut och in och knyt fast ett gummiband runt den avklippta delen, se bild nr
2. Vänd nu strumpan ut och in igen, så
att knuten är på insidan av "säcken".

En strumpa
Ris
Sax
Pärlor/knappar

Band eller tyg
Gummiband
Limpistol

Företagsbesök hos Devocy.

bra åsikter och tankar. Jag hade också
en väldigt bra handledare som tog mig
runt på många arbetsplatser och visade mig många olika yrken. Förutom
företagsbesök så var det arbete på
kontoret nere i Örnsköldsvik. Jag hade
med mig en egen dator så att vi kunde
sitta tillsammans och jobba. Jag fick
bland annat renskriva minnesanteckningar från några möten och skriva en
inbjudan till en Gesällbrevsutdelning.
Jag uppskattade verkligen min prao
men önskar att man skulle fått möjlighet att praktisera på fler arbetsplatser.
Som det ser ut just nu så har vi bara
två praoveckor totalt, alltså bara
möjlighet till två olika arbetsplatser.
Det finns många spännande yrken som
skulle vara roligt att få en inblick i!•
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

 Fyll nu ris i din strumpa,

 Nu är det dags att forma

GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

K I K A G Ä R N A I N I M I N PY SS EL GR U PP PÅ FA CE BO O K: P YS SE L OC H ÅT ER BRU K!  I NS TA G RA M: S O FI SP YS S E L

kom ihåg att fylla lite i taget
och pressa ner riset med
handen och fyll sedan på igen,
beroende på om du ska ha en
lite rundare snögubbe. När
du tycker att det ser bra ut så
knyter du ihop "säcken" med
ännu ett gummiband.

den till en snögubbe, trä då på
ett gummiband runt kroppen,
vanligtvis är nederdelen lite
större än överdelen, men här
kan du experimentera hur du
vill. När detta är klart så är du
färdig med snögubbens kropp,
bra jobbat!

 Nu ska vi göra den söta

luvan som kommer pryda
snögubben. Ta nu den del
av strumpan som du ej har
använt ännu, vik upp strumpdelens kanter, se bild. Vips så
har du en söt luva som du nu
trär på snögubbens huvud.

 Dax att dekorera med kanske en halsduk, pärlor kan bli
ögon, näsa! Rita eller sy dit en
mun om man så vill. Jag tog
lite rosa/röd ögonskugga och
målade dit lite röda kinder.
Man kan också använda tex
en röd strumpa och använda
den som luva!
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 SMÅTT & GOTT

SUDOKU

Fyll i siffrorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siffror finns
i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av
3x3 rutor. Varje siffra får endast finnas med en gång per rad
och låda. Rätt lösning på sid 27.
BARNSUDOKU

3

4

1

5

2

4

1

5

4

2

3

1

3

Kyrkbladet
Nr 5 2016

Nu stundar många gudstjänster
med mycket musik i adventsoch jultid.

4

4

1

3

6

L ÄT T

1

8

3

4

6

5
3

7

2
4
2
6

4

8

2

HJÄLP JULTOMTEN LEVERERA JULKLAPPARNA
Använd skorstenarna (missa inte någon), trappor, stegar, och för jultomtens egen säkerhet,
inte honom inte hoppa eller klättra upp på väggarna! Rätt lösning på sidan 31.



4
FINN FINN
FEM FEL
FEM FEL
Grundsunda
Tidning
nr 5 2016
Grundsunda
Tidning
nr 5 2016

FINNFEMFEL

5

2
9

8

6
3

5

6

1
5
8

8

7
6

9

3

2

8

5

6

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

Find us on Facebook Badge

Julkören vid julkonserten 2015. Medverkar även 2016.

FACIT

NAMN ............................................................................................................ FACIT
ÅLDER ......................
ADRESS .............................................................................. TEL ........................................................

VINNARE NR 4/2016

Tobias Eriksson, Domsjö
Elvira Östman, Örnsköldsvik

Visst är det fint att få mötas till gudstjänst
i advents- och jultid. Som vanligt är det
extra mycket sång och musik och psalmer
många tycker om att sjunga Jag hoppas vi
ses för att dela julens stora mysterium.

CMYK / .eps

Foto: Göran Lundberg

Hitta oss på

POSTADRESS .......................................................................................................................................
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Församlingsresa till Härnösand

Konfirmander och ledare på läger och gudstjänst

Höstresan 2 september gick som vanligt söderut.
Vi inledde med ett besök i Själevads församlingshem.
En mättande köttbullsmacka och kaffe serverades och vi
fick lyssna till den tidigare Grundsundaprästen Ulla-Britt
Sundin.
Lunch intogs på hotell Höga Kusten på Hornöberget. Vi
njöt av utsikten och hann shoppa en del.
Eftermiddagen ägnades åt besök på länsmuseet med intressanta utställningar som visade sig knyta an även till
Grundsunda.
Besök i domkyrkan och Dollarstore, fick avrunda dagen.
På bilden ser vi ressällskapet utanför entrén till Länsmuséet. Väl inkomna guidades vi på förnämligt sätt.
Text: Kurt Enberg
Foto: Göran Lundberg

Kyrkans fasad renoverad

Trötta men glada deltagare efter lägret

Grundsunda kyrka har fått sin södra fasad renoverad
denna sommar, till en total kostnad av 597 633 kr för
hela projektet. Företaget Jämtfasad verkar ha utfört ett
mycket bra arbete. Från Härnösands stift har vi beviljats
250 000 kr av den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.
Nu är södra sidan fin, men tyvärr har vi skador på östra
fasaden som blir ett kommande projekt att åtgärda för att
behålla vår vackra kyrka i gott skick.

Text och foto: Kurt Enberg

Lyckad invigning till Kyrka för Fairtrade
Grundsundas församling diplomerades till Kyrka för Fairtrade i
Kyrkans hus 4 september i samband med gudstjänsten.
Detta för sitt engagemang i rättvis
handel och etisk konsumtion.
Nu har vi välfyllda hyllor i vår Fairtradeshop i Kyrkans Hus i Husum.
Välkommen in att göra fynd och
köpa julklappar. När du gör det stöder du samtidigt kvinnor och barn i
fattiga länder, som får möjlighet till
inkomst och utbildning.
När du dricker ditt kaffe i Café Duvan kan du göra det med gott samvete. Det kaffet är odlat under goda
ekologiska betingelser och av personer som arbetar under värdiga förhållanden. Välkommen in!
Text och foto: Kurt Enberg

Vi samverkar med
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8-9 oktober var vi ett gäng på 18 personer som hade konfirmandläger
på Dekarsögården med avslutande gudstjänst i Grundsunda kyrka.
Nu har vi hunnit en bra bit på den väg vi delar under konfirmationsåret. Läger
är en viktig del av vår gemenskap. På Dekarsögården funderade vi på hur vi
kan läsa bibeln, och där hitta viktiga tankar om den kristna tron. Sedan skrev vi
böner till gudstjänsten. Vi gjorde pyssel med Margareta och hann vara ute och
leka med unga konfirmandledare. Sång med Robin och stämningsfull andakt
med Maria och unga konfirmandledare i logkyrkan gjorde dagarna kompletta.
Text: Kurt Enberg

Foto: Göran Lundberg

Julnattsgudstjänst i Skags kapell men
ingen julotta i Grundsunda kyrka

Missa inte kommenterad
mässa i Kyrkans Hus
söndag 4 december kl 11.
Gudstjänstens moment förklaras av prästen. Konfirmaderna är med. Servering.

Nyårsafton
med musik
Kom till Grundsunda kyrka kl 16 och
avsluta år 2016 med nyårsbön och
högklassig musik framförd av Maria
Robertson som spelar både cembalo
och orgel.

Nyårsdag
med pizzafest
Grundsunda kyrka:
Konsert med Nils-Börje Gårdh och kyrkokören
Lördag 17 december kl 18
Julkonsert med kyrkokören, julkören, gospelkören
United You och solister
Fredag 23 december kl 20 (OBS ny tid)
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

Vid ett kyrkorådssammanträde i
vintras, när jag gick igenom gudstjänstplaneringen, föreslog en av
ledamöterna att vi skulle upphöra
med julotta, eftersom besöksantalet
sjunkit märkbart. Vi enades om att
koncentrera juldagens gudstjänst till

GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

den julnattsgudstjänst vi firar i Skags
kapell. Välkomna till ett stämningsfullt julfirande på julaftonen kl 23 i
Skags kapell. Glögg serveras efter
gudstjänsten.
Text: Kurt Enberg

Kom till Kyrkans Hus kl 18 och
lyssna till gospelkören United You.
Efter musikgudstjänsten, bjuder vi på
pizza. Välkommen att börja det nya
året med denna fest.

Foto: Göran Lundberg
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Med Gud under juletid
Vad gör vi med julstressen? Ett vanligt fenomen med
allt som ska förberedas. Eller stressen att bli tvingad att
fira julen ensam. Kanske även knappt med pengar.
Fast jag är privilegierad, och kanske just därför, behöver
jag säga till mig själv, att söka upp mysteriet och det heliga rummet som gör mig orienterad mot något större än
mina materiella ramar. Låta mig förundras än en gång,
av det lilla Jesusbarnets betydelse för min räddning till
ett liv med Gud. Stanna upp också för min medmänniskas nöd och behov. Då kan nog julen ändå bli något
att fira också i år.
Kurt Enberg, kyrkoherde

Julkampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete - låt fler fylla fem - börjar 1:a
advent
Kom till vår auktion i församlingshemmet lördag
26 november kl 13 och till vår högtidliga gudstjänst Grundsunda kyrka 1:a advent kl 11 och ge
din gåva. Kampanjen avslutas trettondedag jul.

Julgransplundring i Kyrkans Hus
Lördag 14 januari kl 13
Tomte och Sångfåglarna. Servering, fiskdamm,
lekar, lotterier. Vi dansar ut julen till svängig musik med Maud Persson.

Frågor om begravningar
Jag får en del frågor om begravningar när man
inte längre är kyrkotillhörig.
Vi märker att många inte riktigt förstått vad det innebär
att inte längre ha rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans regi. Att man inte har tillgång till kantor,
psalmböcker eller klockringning och att man får betala
extra om man vill ha minnesstund i församlingshemmet. Kyrkans Hus är inte aktuellt att upplåta för minnesstunder.
Det som ingår i begravningsavgiften är gravplats med
gravsättning och eventuell kremering samt lokal för begravningsceremoni. Vi erbjuder gravkapellet. Vill man
att det ska vara religiöst neutralt drar vi ner en gardin
över korset. Till skillnad från kyrkliga begravningar är
borgerliga privata. Då kan man som anhöriga välja om
man vill ha korset synligt eller inte.
Har du fortfarande frågor, är du välkommen att höra
av dig. Om du vill att din begravning ska vara kyrklig
och du inte är tillhörig, är du välkommen med ansökan
om inträde.

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

HUSUM

Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

NORDBERGS SÅG
SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR ❚ TRYCKIMPREGNERAT
GRUNDSUNDAVALLEN 135 ❚ TEL 070-302 42 88

Privatleasing. Det enklaste sättet att
köra en Volkswagen.

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

Golf Sportscombi 1,4
TSI 150 GT R-Line.
Privatleasing från 2 895 kr/mån*
inklusive service och försäkring.
Utrustad med bland annat:
• R-Line exteriör- och interiörpaket
• 17" lättmetallfälgar Salvador
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och
smartphoneanslutning
• Adaptiv farthållare med autobroms
• Bluetooth handsfree

NYBILS
GARANTI
3 ÅR

Golf Sportscombi 1,2 TSI 110.
Privatleasing från 2 795 kr/mån*
inklusive service och försäkring.

Golf Alltrack 1,8 TSI 180 DSG 4MOTION.
Privatleasing från 3 495 kr/mån*
inklusive service och försäkring.

Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare och autobroms
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och
smartphoneanslutning
• Bluetooth handsfree
• 16" lättmetallfälgar Toronto
• AC, luftkonditionering

Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare med autobroms
• Bi-xenonstrålkastare inkl. LED-varselljus
• 17" lättmetallfälgar Valley
• 2-zons klimatanläggning
• Körproﬁlsval med Offroad-proﬁl
• Parkeringssensorer fram och bak

NYBILS
GARANTI
3 ÅR

NYBILS
GARANTI
3 ÅR

Bränsleförbrukning blandad körning 5,0 – 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 115 – 153 g/km. * Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.
Golf Sportscombi 1,4 TSI 150 GT R-Line från 216 900 kr. Golf Sportscombi 1,2 TSI 110 från 186 900 kr. Golf Alltrack 1,8 TSI 180 DSG 4MOTION från 249 900 kr. Bilarna på bilden är extrautrustade. Miljöklass Euro 6.

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

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Kurt Enberg, kyrkoherde
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En lördagsmorgon i oktober samlades närmare 100 kvinnor till frukost
i Pingstkyrkan. "Vi vill presentera Jesus för kvinnorna i Husum och samla alla
de här människorna till en mysig morgon med fin gemenskap", säger
Ulla Nordkvist, en av flera eldsjälar som ordnar Kvinnofrukost i Husum.

E

Kvinnofrukost
i Husum

– EN MORGON MED GULDKANT

n gång på hösten och en gång på
våren inbjuds kvinnor till frukost i
Pingstkyrkan. Lördagarna brukar
formas efter ett visst tema som är
genomgående för såväl maten som
serveras, föreläsare, dukning och dekorationer. "Tanken med upplägget är
att kvinnorna ska få komma hit i lugn
och ro och få vara med om en morgon
med guldkant", förklarar Christina
Edlund som också är engagerad i
arrangemanget. Hon berättar vidare
att man genom åren som gått har haft
teman som t.ex. hälsa, skapande, trädgård, kvinnan och mode m.m. "Man
ska få ta del av både ett kulturellt och
ett andligt inslag", menar hon.
Vid det senaste tillfället, den 15 oktober, var temat för morgonen "Då och
nu". Frukosten bestod av allt från risgrynsvälling och kalvsylta till trendiga
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smoothies och chiapudding. Temat
speglade sig också i en modevisning
från Second hand-butiken i Korskyrkan som i höst firar 1 år. Morgonens
gäst var Anitha Allansdotter, som på
temat berättade om hur hennes liv
förändrats.
Anitha berättade om hur hon fram
till 40 års ålder sökt en lösning för att
hitta frid och ljus att fylla den tomhet
som fanns inom henne. Trots goda
vänner fanns ständigt en känsla av
ensamhet. I sökandet lockades hon av
bl.a. seanser, yoga och tarotkort, vilket
utvecklades till att hon själv erbjöd
tjänster som bl.a. instruktör i kurser
för nyandlighet och spådom.
Några vänner rekommenderade Alpha för Anitha - en grundkurs i kristen
tro, vilken kom att förändra hennes
liv. De nya kunskaperna tillsammans

med en ny upplevelse - lovsånger,
förde Anitha till Jesus. Hon bestämde
sig för att låta sig döpas och berättar
nu om ett nytt liv där tomheten fyllts
av ljuset hon länge sökt efter. "Det
som var då är nu bortstädat." Tavlor,
böcker och tarotkorten från hennes
gamla liv är brända och hon lever nu
ett liv med Jesus.
”Det är det här vi vill att fler ska få
uppleva”, menar arrangörerna som
fortsätter; ”Det är ju den främsta
anledningen till att vi ordnar kvinnofrukost, Alpha, och många andra
av kyrkans aktiviteter”. För oss som
missade kvinnofrukosten i oktober,
kommer förhoppningsvis fler tillfällen
- vi får se fram emot nästa tillfälle till
våren.•

GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

Kom och julfika med oss!

karminkom.se • Foto: Michael Engman

TEXT OCH BILD: LOTTA GUNNARSSON

2016 är snart slut och vi vill önska god jul och gott nytt år till alla skogsägare vi har haft förmånen att få träffa under året. Vi bjuder på julfika
på vårt kontor i Örnsköldsvik. Vi hoppas att du vill komma och hälsa
på oss!
Fredag 16 december kl. 13.00-17.00 på Sjögatan 1 i Örnsköldsvik.

Varmt välkommen!
Cecilia Persson, Anundsjö/Bredbyn, tel 0661-326 60
Anders Norberg, Anundsjö/Örnsköldsvik, tel 0660-704 63
Magnus Hamberg, Örnsköldsvik södra/Docksta/Ullånger, tel 0660-704 60

www.scaskog.com
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016
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 FÖRENINGSNYTT

EVENEMANG
DATUM
To 24/11
Lö 26/11
To 15/12
Tis 6/12
Lö 7/1
To 12/1

TID
16.00-18.00
10.00-13.00

PLATS
Korskyrkan
Korskyrkan

19.00
10.00-13.00
16.00-18.00

EFS-kyrkan, Husum
Korskyrkan
Korskyrkan

NYHET
JULSTJÄRNA

JULSTJÄRNA

nov

dec

jan

AKTIVITET
Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.
Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag
Second Hand Shop i Korskyrkan. STÄNGT ALLA DAGAR TILL 6 januari.
Café-kväll: Sångarbröderna & Birgitta Åkerlund från Elim-kyrkan i Ö-vik.
Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag.
Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.

1.795·

199·
NYHET Julstjärna
Brillante i metall med
mässingfinish eller vit
metall, B 40, H 40 cm,
E27 (medföljer ej).

179·

SKAPA VÄRME OCH LJUS I DITT HUS

JULBELYSNING
Är det dags att förnya julbelysningen i år?
Skapa en härlig julstämning med något nytt.
I alla våra butiker och på mio.se har vi
erbjudanden på fin, stämningsfull belysning.
Välkommen!

ADVENSTSLJUSSTAKE

449·

NYHET
JULSTJÄRNA

749·

ADVENSTSLJUSSTAKE

Kontrollbesik
NYHET Adventljusstake Pix i metall
med mässingfinish, exkl. LED-lampor,
B 48, H 51 cm 895·, inkl. LED-lampor.

199·

1.195·

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.

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

Kontrollbesiktning
Kontrollbesiktning

fr 345kr
fr 345kr

frför345kr
personbil

för personbil

för personbil

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

Vi finns alltid nära dig och

din skog
Örnsköldsvik norra

Leif Strandberg

Mobil 070-687 10 17

Örnsköldsvik norra

Jonas Sjödin
Föräldraledig

leif.strandberg@norra.se jonas.sjodin@norra.se
Nordmaling

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

Emil Andersson

Mobil 070-305 98 56

Örnsköldsvik norra

Erik Forsberg

Mobil 072-141 17 12

Produktionsledare

Liza Edlund

emil.andersson@norra.se erik.forsberg@norra.se

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

Nordmaling

Vi finns nära dig
och din skog!

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

Sören Winther

Patrik Lundström

soren.winther@norra.se

patrik.lundstrom@norra.se fredrik.jonsson@norra.se

Mobil 072-147 72 57

Måndag-fredag 7-18
opusbilprovning.se
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Mobil 070-684 70 36

Fredrik Jonsson

Mobil 072-147 98 40

www.norra.se
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Låt ett proffs se om ditt hus!

Låt ett proffs se om ditt hus!

Husum är en liten ort i Sverige men mycket stor inom brottningen. Klubben har
landslagstränaren Mehdi Farokhian från Nordmaling som klubbtränare och för närvarande 60 juniorer, ungdomar och seniorer i träning. Trycket är så stort att de båda
mattorna i sporthallen inte längre räcker till. Det finns önskemål om en matta till för
att alla ska få plats. Jesper Sundberg är också en meriterad tränare i klubben.
TEXT OCH FOTO: SVEN LINDBLOM

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Våga fråga!

HUSUM BROTTNING

Vi är experter
på dränering.

D

en gångna helgen den 22-23 oktober hade klubben tre deltagare
i turneringar i Boden och nio i
Norrköping och det är bara en mindre
del av en intensiv höst. Den 24-28
november kommer Naib Ilaldayer och
Bygga om,
Dränering!
Javed Kazami att delta i ett läger i
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.
bygga till, bygga nytt?
Helsingfors. De tillhör med andra det
Boka in vårens projekt redan nu!
Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.
svenska
Vi
tar
fram
den
bästa
lösningen
för justlandslaget.
ditt hus. Naib kommer från
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder
en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
Boka in vårens projektTjetjenien
redan nu! men räknas framförallt som
Vi lägger grunden för ett tryggt och moderntlämnar
hem.
en prisgaranti inför nästa år.
Som en förlängning av vår garanti erbjuder
vi våra dräneringskunder
Husumbo.
Han är en av de absolut
en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
bästa i landet och förväntas att ta
lämnar en prisgaranti inför nästa år.
medaljer till Sverige så fort han blir
Följ oss på Facebook!
svensk medborgare vilket förhoppningsvis sker under vintern.
Samma helg kommer Ellen Östman,
Följ oss
på Facebook!
www.maskinproffs.se
| Dräneringsexeperten
i Örnsköldsvik | Tel: 070 - 316 76 76
Emelie Öberg och Agnes Nygren att
Våga fråga!
delta i ett läger i Helsingborg. De
är 76
alla76
från Grundsunda och räknas
Vi är experter
www.maskinproffs.se
| Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik | Tel: 070 - 316
på dränering.
bland de fem bästa i Sverige. Klubben
Våga fråga!
kommer också att skicka tio deltagare
Vi är experter
på dränering.
till Mälarkuppen i Västerås och två
deltagare till Cup Haparanda.

Bygga om,
ett proffs se om ditt
hus!
bygga till,
bygga nytt?

Dränering!

Låt ett proffs se om ditt hus!

– Det är alltid något varenda helg
under hösten, säger klubbens ordförande Tom Svensson som själv blev
tvåa i SM när han var som bäst. Av
våra 60 aktiva kommer drygt hälften
från Grundsunda. Övriga kommer från
Örnsköldsvik och Nordmaling.
Tom Svensson, som nyligen fylld 70,
är outtröttlig ordförande. Vid tidningens
besök i hallen fick han hela tiden frågor
om biljetter, busstider, kvitton en sjukanmäld deltagare och mycket annat.
– Jag skulle behöva hjälp med administrationen, säger han. Det är ganska
mycket jobb med så många aktiva och
allt deltagande i läger och turneringar. Men samtidigt är det väldigt
roligt eftersom många befinner sig på
landslagsnivå och strax därunder. Jag
känner också att vi inom klubben gör
en stor insats när det gäller integrering av nyanlända till Sverige.•

Javed Kazami ska på landslagsläger i Helsingfors och
Savdav Timori är nästan lika duktig. De kommer från
Afghanistan.

Emma Strandberg och Ellen Östman finns båda
bland de allra främsta i Sverige i sina åldersklasser.

Landslagstränaren Mehdi Farokhian, Nordmaling,
har många på landslagsnivå i träningen i Husums
sporthall och ser ut att ha tid för alla under
alla träningspass.

a om,
bygga nytt?

Dränering!

Bygga om, Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus. Dränering!
tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.
bygga till, bygga nytt? Boka in vårens projekt redanVinu!

ryggt och modernt hem.
Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Boka in vårens projekt redan nu!

Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi Som
våra en
dräneringskunder
förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder
en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärderenvikostnadsfri
åtar oss samt
uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

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

nproffs.se | Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik | Tel: 070 - 316 76 76
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BJÖRNEN TIPSAR

JEANETTES GUBBRÖRA

ENKELHET,
GÄSTVÄNLIGHET
OCH GOD MAT
Bygdens egna hotell med goda husmanskosten fortsätter att leverera. Det
är över 10 år sedan Folkets Hus Husumgården tog över Hotell & Restaurang
Björnen – och stället fortsätter att erbjuda vällagad mat, trevliga hotellrum
men framförallt – god service!
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

H

otell och Restaurang Björnen
erbjuder det där många söker:
Enkelheten. Hos oss är inget komplicerat eller främmande. Tvärtom! På
Hotell & Restaurang Björnen kan du
känna dig som hemma i vår enkelhet
och trevliga service. I restaurangen
serverar vi god, vällagad och prisvärd
husmanskost. Här kan du njuta av rätter som Janssons Frestelse, köttsoppa,
viltskavsgryta med potatis och mycket
mer. Restaurangen har öppet vardagar
för lunchservering och utöver det kan
du som privatperson, förening eller
företag beställa för att ta med. Du kan
till exempel beställa matiga smörgåsar, goda sallader, matlådor från
dagens lunch och givetvis – vår goda
smörgåstårta! På fredagar serverar vi
en efterrätt till fredagslunchen, och på
måndagar och fredag har vi seniorrabatt.
Vårt hotell levererar en trevlig och
spartansk stil. Vi har idag 10 hotellrum i olika storlekar med en utsikt

26

över vårt samhälle. Emma Hamberg,
föreläsare, besökte vårt hotell vid ett
tillfälle - hon skriver såhär: ”Klockan
två på natten kommer jag på mig själv
med att stå med fönstret på vid gavel,
luta mig ut och bara titta. På röken
som bolmar, truckarna som kör runt,
energin som pulserar - dygnet runt.
Bakom bruket vilar havet. Den vackra
skärgården gömmer sig precis efter
det enorma bruket. Den där utsikten
har jag burit med mig sedan dess.
Tänker ofta på den, pratar om den ideligen faktiskt. Skriver om den, känner
att jag vill göra något mer med den.
Så många lyxiga, fina hotell som jag
sovit på. Med utsikter över trädgårdar,
parker, cafétäta myllrande gågator och
vatten. Med de hotellen är borta. Finns
inte kvar i mig. Men det gör Hotell
Björnen i Husum. När jag tänker efter
var det faktiskt en gnutta magiskt.
Magi behöver inte vara pittoreskt
vackert. Magi är övernaturligt. Och det
var det här stället."

Ännu återstår några veckor innan
det är dags att duka upp årets
julbord. Varför inte tjuvstarta
julkänslan med denna julbordsklassiker, serverad som lunchrätt till en
bakad potatis eller som vickning på
ett saftigt grovt bröd. Kort sagt, en
lättlagad klassiker som förtjänar en
plats på menyn året om.
Receptet beräknas räcka till 2 personer som lunchrätt/vickning eller
4 personer serverad på julbordet.
3–4 potatisar,
skalade, kokta och kylda
3–4 Matjessillfiléer
2 ägg, hårdkokta, kylda
½ röd lök
2 dl majonnäs
2 dl crème fraiche
½ tsk salt
2–3 msk dill. finhackad
2–3 msk gräslök, finhackad
Tärna potatisen i ½-centimeters
stora tärningar. Strimla Matjessillen i ½-centimeters strimlor. Tärna
äggen. Finhacka den röda löken.
Blanda nu samman alla ingredienser i lämpligt kärl. Låt röran vila
kallt en stund. Smaka av med ev.
mera salt, dill och gräslök.
Tips! Tärna ägg snabbt och enkelt
genom att skiva ägget två gånger i
en äggskärare, en gång på längden
och en gång ww
till w.
påcetvären.
sam.nu
Smaklig måltid och en riktigt God
Jul!

Välkommen
till City

Ta chans och nominera

”Årets Bygdebo 2016”

LADDA FÖR EN SPÄNNANDE
HELG I STAN 25-27 NOVEMBER

Någon som har gjort en betydande insats för sin bygd under 2016.
Vi söker den personen som har gjort en stor insats för
Örnsköldsviks landsbygd under 2016. Det kan vara insatser ideellt
i föreningar eller annat som bidrar till en levande landsbygd.
Nomineringar tas emot fram till 31 december 2016.
Gå in på hemsidan och ladda ner nomineringsblanketten. Maila
ditt bidrag till bygderadet@telia.com eller posta till Bygderådet
Örnsköldsvik c/o Agnetha Alenius Madsen, Ulvöhamngata 142,
893 99 ULVÖHAMN, frågor ring 070-522 85 63 läs mer på vår
hemsida www.bygderadet-ornskoldsvik.se

BLACK FRIDAY-AKTIVITETER
i många butiker

Vi delar ut priset i samband med vårt årsmöte i februari/mars.

JULMARKNAD 26-27 NOVEMBER

Välkommen med din nominering!

Lördag 10-16  Söndag 12-16

KORTET
MED
GÄLLER FRÅN OCH

Mvh
Bygderådets styrelse

2016-2017
ÖRNSKÖLDSVIK

TILL OCH
1 NOVEMBER 2016

MED 30 APRIL 2017

Välkommen ti l min HANDARBETSBUTIK!

• PRIS 100 KRONOR

Julkla

LAGERRENSNIN

Kra ftigt sänkta priser
er.
på utgående stickgarn

FIRMA VÄVDUON Öppettider tis, ons, tors 10-16, lör 10-13
Margot Westerlund

GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

byfiltar, st ps
tröjor m.m. rumpor,

G

nu!
Nytt häfte ute

Önskar Hotell
& Restaurang Björnen

Vad ni förmodligen inte visste är att
Hotell & Restaurang Björnen är en del
av Folkets Hus Husumgården. Om ni
någon gång sett vår buss susa runt i
Husum – har ni även sett Folkets Husloggan på bussen. Idag kombinerar vi
ofta många bokningar på Husumgården med mat och fika från Björnen.
Om ni någon gång är intresserade av
att hålla er konferens på Husumgården – kan vi garantera att ni får riktigt
god mat på plats också!
Varmt välkommen till Hotell &
Restaurang Björnen!•

ppsti

Stickade ba

•

Flärke 258, Gideå

0663-501 49

•

SUDOKUL Ö S N I N G
BARNSUDOKU

www.cesam.nu
GRUNDSUNDA TIDNING NR5 2016

cesamornskoldsvik

cesamovik
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PUSSAR KNIP
GRYNOST I BIT FÖR
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FINLAND

HAR SKARP SYN
DANSTRUPP

bruksgodset
SKÄRM
ATT
SURFA PÅ

FALLA
IHOP
TACKLING

NEJ
FELOR

MARGA- VEDERRITA OCH HÄFTIGT
MOJITO

PUHKOMPIS
KAN STÅ
PÅ FRUKOSTBORDET
ÄR VAR 5
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ÖVER

FÖRTÄRA
ORT VID
FINSK
GRÄNS

VINDBY

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

KYLA
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MARMORERAD

Seniormatcher i Husumhallen

SPILTOR

SENIOR

Vårt topplag i Hockeytvåan Vårt nystartade div 3 lag
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ADRESS ........................................................................................................................
TELEFON .....................................................................................................................
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Stefan Jonsson,
Arnäsvall

Margareta Wiberg,
Husum
Reine Lundqvist,
örnsköldsvik

GRATTIS!

KORSORDSLÖSNING nr4/2016

Tre rätta lösningar vinner varsin trisslott,
skicka in senast den 23/1 2017. Posta korsordet till
Att: Sanna Krantz, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa,
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).

PÅ
SEVILLAÅKET
H

VINNARE nr4/2016
VINNARE nr 4/2014

 KRYSSA & VINN

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

NÖT
HYRA

TOLERERAS

DÅLIG
VANA

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

TON

DARRAR
KÄRLEKSGUD

AMERIKANSKA
KATTER

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!
Vi träffas på Husumdagen 28 maj.
Tel:Tel:
0663-617
20 • info@suve.se
0663-617 20 • www.suve.se

VÄGGMADAMEN

ÄR
OFRUKTBARA

MÄRREN

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

KAN BLI VÄDÖVER
RANDE
1000 ÅR

KORT
FRÖKEN

Återförsäljare i ditt område

Varmt välkomna!

SATS

ISOLE- OMSLUTEN AV
RAD Ö
FLÄTVERK

HALSDUK

I SÅDAN
FÅR DU
ÖVERBLICK

10-11 december
kl 11-16

LJUDVERSUS SYSTEM
KORT
KALA-

OXUDDE
0752

BROTT
GENOM
TAK

Julmarknad

KAN MAN MOLNFRI
MED
SPELAS
HELA MYCKET
HANDEN BOLL PÅ

K

VÄDRA
OM EN
TIDNING

I

COX
POMONA
OCH
GALA

Ä P P L E N

SOFTA

R E L A X A

MEDIKUSEN

L Ä K A R E N
SLAG
SPISAS
PÅ VÅRFRUDAGEN
DROSKA
KASKEN

T

MANDELA

TUNNORNA FÖR
LAGER
STANNA

Ö

GNOM
MÅDDE
UGGLA I
VISA

R A S
B

ÄDELSTEN
GRIPNA

PÅ MOLDAVISKT
ÅK

M D

T O P A

D V Ä R G

LENA
SUNDIN
FOLK PÅ
JAKT

L S

K A N B L I R Å R Ö R D A
TYGBIT
PÅ
MILITÄR
UNIFORM
UNDERAVDELNING

BRUK

A X E L K L A F F
F I L
F

RÖDA
TRÅDAR

S

I A L
UTSORTERA
CHRUSJTJOV

ORDKARG
DRAGET

M O L N
TURF
OTYMPLIG

Ä R R A
GUBBAR
OCH
SNUBBAR

CRACKER

V

DEN
12:E I
RADEN

L

SAMLA

E

STRECK

K R

A N N E

GÅRDSBYGGNAD
IBLAND
MED ACK

V A G N S L I D

Å N

NATRIUM

N A

SJÄLVGOD

 Söndag 18/12 kl.16:00 Svedjeholmen

 Lördag 3/12 kl.14:00 Svenstavik HK

 Söndag 8/1 kl.16:00 KB65

 Fredag 6/1 kl.13:00 Ånge IK

 Söndag 29/1 kl.16:00 Nyland

 Lördag 21/1 kl.14:00 Näldens IF

 Söndag 5/2 kl.16:00 Svedjeholmen

(Efter sista matchen den 21/1 delas
serien, de fyra bästa spelar vidare
om kvalplats till Hockeyettan.
Resterande lag spelar en
fortsättningsserie)

Vi har cafeterian med hembakt fika
öppen och lovar #tyckta matcher!

K E X

K A M I N

E N S T A V I

 Fredag 25/11 kl.19:30 HKH

 Lördag 12/11 kl.13:00 Järpens IF

R I D B A N A

LUNDBERG
SOM SES
I RUTAN

T Ö M
ELDSTAD

CUMULUS

G E N I A L
KORTA
KRONOR
INTERNETTJÄNSTER

LÄKAS
GRÄNSLINJEN

F Ö R S E

G A L L R A

B E T O N G
LYSANDE
RYTTARREM

UTRUSTA
FÖRR
FÖRE
ERICSSON

MUSIKALISK
BARD

 Fredag 11/11 kl.19:30 Kovlands IshF

SYRE
VITAMIN

O

KÄRNTRUPP

STEG PÅ
SKRIDSKO

R

KARPFISK

N

K A D E

E G E N K Ä R

18:E
OXUDDE
0200

R
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 FRÅGAN

För säkra transporter i tre generationer!

VAD SKA DU VÄLJA
FÖR PROGRAM TILL
GYMNASIET OCH
VARFÖR VÄLJER DU DET?

Vi finns alltid nära dig och

GÖRAN 070-604 38 61

Örnsköldsvik norra
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik norra
norra

Örnsköldsvik norra
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik norra
norra

Örnsköldsvik norra
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik norra
norra

Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling

Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling

Leif Strandberg
Strandberg
Leif
Leif
Strandberg
Mobil
070-687 10 17

Axel Nilsson
Nilsson
Axel

Jonas Sjödin
Sjödin
Jonas
Jonas
Sjödin 98 00
Mobil 070-359

Patrik Lundström
Lundström
Patrik
Patrik
Lundström
Mobil 070-684
70 36

leif.strandberg@norra.se
leif.strandberg@norra.se
Örnsköldsvik norra
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik norra
norra

axel.nilsson@norra.se
axel.nilsson@norra.se
Produktionsledare
Produktionsledare
Produktionsledare

jonas.sjodin@norra.se
jonas.sjodin@norra.se
Produktionsledare
Produktionsledare
Produktionsledare

patrik.lundstrom@norra.se
patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se
jens.stenberg@norra.se

Emil Andersson
Andersson
Emil
Emil
MobilAndersson
070-305 98 56

Anna Nylander
Nylander
Anna

Axel
MobilNilsson
070-665 99 80
80
Mobil
070-687
Mobil
070-665
Mobil
070-687 10
10 17
17
Mobil
070-665 99
99 80
leif.strandberg@norra.se
axel.nilsson@norra.se

Anna
Nylander
Föräldraledig
Mobil
070-305
Mobil
070-305 98
98 56
56 Föräldraledig
Föräldraledig
emil.andersson@norra.se
anna.nylander@norra.se

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

Jens Stenberg
Stenberg
Jens

Jens
MobilStenberg
070-364 42 01
01
Mobil
070-684
070-364
Mobil
070-684 70
70 36
36 Mobil
Mobil
070-364 42
42 01
patrik.lundstrom@norra.se
jens.stenberg@norra.se

Vi finns
finns nära
nära dig
dig
Vi
Vi
finns
nära
dig
och din
din skog!
skog!
och
och
din
skog!

Liza Edlund
Edlund
Liza
Liza
Edlund
Mobil
070-294 71 37

www.norra.se
www.norra.se
www.norra.se

Mobil 070-294 71 37

Mobil
070-294 71 37
liza.edlund@norra.se
emil.andersson@norra.se
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TID FÖR REFLEKTION
Vår omvärld är i ständig förändring, och vi följer med och
påverkas av det oavsett vi vill eller inte. Vi behöver anpassa
oss för att följa utvecklingen och ta tillvara nya möjligheter.
NU har vi ett unikt tillfälle där VI tillsammans kan skapa och
påverka vår bygd där vi lever och bor, där många av oss
arbetar, VI tillsammans kan skapa denne utveckling som ger
oanade möjligheter – visst är det häftigt!
Så var med i resan med Bygdsam,
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GFG ÄR LIKA MED BYGDSAM,
BYGDEN I SAMVERKAN
GFG, Grundsunda Framtidsgrupp har under många år jobbat
för att utveckla vår bygd för att möta framtiden. Om man ser
på GFG:s ändamålsparagraf är det samma som grundsyftet
med Bygdsam, därför är det naturligt att vi bygger vidare på
den. Vi fortsätter att stärka de goda förutsättningar vi redan
byggt i Grundsundabygden.
GFG tar an sig utmaningen att jobba som Bygdsam vilket
innebär en tydligare samverkan mellan det ideella, privat och
offentliga.
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Vi har ett bra utgångsläge i Husum med omland eller
Grundsundabygden som vi också säger. Allt finns här, kust
och inland, vi är Höga kustens norrport och vi har bra med
offentlig och kommersiell service. Vi har stor stolthet och
framtidstro i vår bygd.
För att ta ytterligare ett kliv framåt vill vi ta till vara på kraften
som finns hos föreningar och företag i samarbete med kommunen och bilda Bygdsam.

VILKA KAN VARA MED? – SJÄLVKLART ALLA!
Bygdsam Grundsunda är en av fyra Bygdsam i kommunen de andra finns i Anundsjö, Nätradalen och BLT. Det kommer
i grunden att vara samma förening som GFG men under årsmötet 2017 förtydligas åtagandet att vara samarbetsorganisation mellan företag, föreningar och kommunen. Föreningen
kommer att driva frågor som är viktiga för bygdens utveckling
men även behålla viktiga hörnstenar som Husumdagen,
ansvaret för Grundsunda tidning mm. Enskilda, företag och
föreningar kan bli medlemmar och stötta utvecklingsarbetet i
Grundsundabygden, vår bygd!
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CASSIN MUKIRE,
9A HUSUMSKOLAN
Ekonomiprogrammet, det
verkar kul och intressant. Jag
väljer nog juridikinriktningen
för jag gillar att plugga.

WILMA GUSTAVSSON,
9B HUSUMSKOLAN
Naturbruk med inriktning
mot hund. Jag brinner för
hundar och hundträning och
vill jobba på försvarsmakten
och ta hand om deras hundar.

THERESE JÄRNKROK,
9A HUSUMSKOLAN
Har inte riktigt bestämt mig
ännu men det lutar mot Samhällsprogrammet.

LINNEA SVENSSON,
9A HUSUMSKOLAN
Ekonomiprogrammet för att
det är en bred och högskoleförberedande utbildning. Jag
siktar på att bli fastighetsmäklare, jurist eller ekonom.

EMMA WESTLING,
9A HUSUMSKOLAN
Naturprogrammet för att jag
därefter skall kunna utbilda
mig till läkare eller veterinär.
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Kontakta mig
Åsa Ringlöv, Husum med omland
Tel: 070-63 49 700
asa@ringlov.se
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HJÄLP JULTOMTEN
LEVERERA JULKLAPPARNA
Från sid 14.
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Snart är ulen här

Butiken är nu fylld med julinspiration till klappar, inredning och blommor.
Hos oss på Fröken Grön får ni personlig service i mysig miljö.
Varmt välkommen in till oss!

Fröken Grön

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

Blommor & Design
0663-10199
www.frokengronblommor.se
www.frokengronblommor.se
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