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

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

Bussväge
n 2
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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produktion AB

MATERIAL Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se

Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

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

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Snowracebana i Gidböle.  

NÄSTA NUMMER Utkommer 28 maj 2018. Manusstopp 16 april 2018.

 www.facebook.com/grundsundatidning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION  
I SAMARBETE MED 

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

 REFLEKTION

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

VÅR(A) BARN
att det är mysigt att sitta extra länge och välja på så 
mycket mera frukost än en vanlig dag. Exempelvis 
Amerikanska pannkakor med grädde och bär. Mums 
tyckte både barnen och vi. Det är härligt med barn, 
jag har tur som får träffa så många barn och i mitt 
jobb. Många är så naturliga och spontana och säger 
precis vad som faller dem in. Vi vuxna är mera avvak-
tande och hämmade.  Det är klart att vi inte kan gråta 
och skrika som barn för då skulle andra tycka att vi 
är väldigt märkliga. Fast skratta mera och ge positiva 
kommentarer till varandra lite oftare än vi gör.

”Att våga vara en smula barn, är 
att verkligt vara vuxen”, sa någon.

Jag önskar dig en ljuvlig vår.

PIAMARIA LUNDKVIST

Om du läser denna tidning på utgivningsdagen så är 
det Valborg idag. Sista april som barnen brukar säga 
och kanske även många vuxna. Valborgsmässoeldar-
na tändes ursprungligen för att jaga bort både rovdjur 
och övernaturliga varelser innan djuren släpptes ut 
på bete för första gången den 1 maj. Omkring eldarna 
fördes oväsen, man sköt, slog på trummor, skramlade 
med grytlock och skrek. Idag är det universitetsstä-
derna som bjuder på det intensivaste valborgsfiran-
det. I Uppsala och Lund har studenterna sedan lång 
tid tillbaka firat vårens ankomst med såväl sillfrukost 
med nubbe som körsång och mösspåtagning. Här hos 
oss är det nog mest vanligt att samlas runt elden och 
känna att våren är på väg. Efter denna riktiga vinter 
med mycket snö och kyla är det extra skönt att veta 
att våren faktiskt närmar sig.

Denna vecka har barnen haft påsklov. Jag och min kol-
lega blev inbjudna till fritids på lyxfrukost. Så trevligt 
det var. Att mötas av barn som är så glada och tycker 

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

PREMIÄR FÖR STORA SOMMARNUMRET RUNTOM - I din brevlåda 28 maj

mailto:olof.wigren@agrenshuset.se
mailto:leif.dylicki@agrenshuset.se
http://www.facebook.com/grundsundatidning
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Bränsleförbrukning bl. körn. 7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

3 ÅRS FRI SERVICE*

PREMIÄR
NYA SUBARU
OUTBACK
MED FYRHJULSDRIFT 
SOM STANDARD

SUBARU OUTBACK, AUTOMAT
med förarassistanssystemet EyeSight 

fr. 329.900:–

ÖRNSKÖLDSVIK 
Skortsedsvägen 5 

0660-186 60
www.nylandersbil.se 

Mån–Fre 9–18

SÄLJSTART 9 MARS

BOKA DIN PROVKÖRNING  AV NYA SUBARU OUTBACK  
REDAN NU PÅ 0660-18660 ELLER INFO@NYLANDERSBIL.SE

http://www.nylandersbil.se/
mailto:INFO@nylandersbil.se
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Hur ser er bakgrund ut  
och varför startade ni ert företag?

– Jag är utbildad byggnadsin-

genjör och intresset kring energi 

väcktes redan 1973 i samband med 

den energikris som var då. Vid den 

tiden gav Länsstyrelsen bidrag till 

fastighetsägare för att de skulle 

kunna energianpassa sina hus från 

de överdimensionerade oljepannorna. 

Det öppnade en ny marknad och jag 

utvecklade då ett beräkningsystem 

för fastigheter, vilket man kan säga är 

föregångaren till dagens energidekla-

rationer, förklarar Sune.

Vidare berättar han att han 1980 

valde att starta SUVE Energiprodukter 

AB. Redan från start fick han anställa 

medarbetare och efter tre år var det 

SUVE som hade installerat flest värme-

pumpar i hyreshus i hela Sverige.

Sune minns tillbaka och berättar 

om en ny tidsperiod som startade 

1985 när företaget fick förfrågan att 

utrusta markaggregat för det svenska 

flygvapnet, vilket baserades på vär-

mepumpsteknik eller energiteknik. 

– Det var en spännande tid i 

slutet av 1980-talet då vi gick från 

att utveckla kringutrustningen till 

stridsflygplanet Viggen, till att vida-

reutveckla den utrustningen till Jas 

39 Gripen. Efter det var Norge och 

Danmark som stod och knackade på 

dörren och ville ta del av tekniken för 

sin stridsflygplansflotta. Att under 

20 år huvudsakligen leverera till det 

militära som krävde att företaget med 

personal verkligen låg i framkanten 

på teknikutvecklingen, säger Sune 

och fortsätter:

– Det finns så mycket att berätta 

om SUVEs historia, men allra stoltast 

är jag över att min son Leif som 

16-åring tog alla kylcertifikat som 

finns inom alla kategorier i kyl- och 

värmepumpsteknik. Han är än idag 

den yngsta i Sverige som gjort det, 

berättar Sune stolt om sin son och 

kollega. 

Hur skulle ni förklara er  
verksamhet och arbete idag?

– Ibland sker saker man inte kan 

påverka, tyvärr. På grund av hälsoskäl 

tvingdes vi aktivt minimera företa-

get till dagens kärntrupp på två–tre 

personer. Idag jobbar vi fortfarande 

med energiteknik som innefattar 

värmepumpar och kylteknik. Den 

stora kundgruppen är återigen alla 

kategorier av fastighetsägare, berät-

tar Leif.

Förutom er intressanta historia och  
spännande utveckling, vad brinner  
ni för med ert företag?

– All den nya tekniken som finns 

idag triggar verkligen mitt intresse. 

SUVE ENERGIPRODUKTER 
– ETT FAMILJEFÖRETAG MED SPÄNNANDE HISTORIA

Det har sålt produkter till både privatpersoner och det  
svenska flygvapnet. 

SUVE Energiprodukter har minst sagt en intressant historia. 
Möt familjeföretaget som funnits i Husum sedan 1980.
TEXT: ELIN MALMSTRÖM    FOTO: ÅSA RINGLÖV 

Sune Sundström och Leif Sundström, 
far och son.
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

Möjligheten att mixa olika värme-

pumpstekniker för att få till ett 

optimalt resultat och att efter en tid få 

återkoppling av kunder som är nöjda, 

samt att se deras energibesparing. 

Det är en stor drivkraft, säger Leif 

entusiastiskt.

Vad är det som gör SUVE unikt  
i jämförelse med andra liknande företag?

– Först och främst är vi ett lokalt fö-

retag. Förutom det är vi flexibelt och 

har en bred kompetens. Vi har en lång 

historia, vilket har resulterat i stor 

erfarenhet. På så sätt kan vi lätt följa 

med i utvecklingen och det är alltid 

lika spännande, berättar Sune. 

Leif:

– Med den nya tekniken, samt att 

det finns möjlighet för privatpersoner 

att få ROT-bidrag, har det öppnat en 

stor marknad mot privata fastighets-

ägare. Alla fastighetsägare, stor som 

liten, har ofta behovet att göra en 

översyn av sina energisystem. Allt 

detta samtidigt som eftermarknaden 

kring flygvapnet tickar på.

– SUVE har följt med teknikut-

vecklingen under de senaste 25-30 

åren. Vi hävdar att det finns oändliga 

möjligheter att energieffektivisera 

sina hus och fastigheter och det inne-

bär ekonomiska besparingar. Vi har 

alltså en väldigt varierad målgrupp 

då vi arbetar med allt från mindre 

maskiner, som luft/luft maskiner på 

3kW, till mer komplexa system på 

100-120kW, förklarar Leif som brinner 

för den stimulerande variationen på 

uppdragen. 

Redan från starten valde Sune att 

verka i Husum, eftersom både far och 

son med familjer är bosatta där. 

– Men att vi har verksamheten i 

Husum beror inte enbart på att vi bor 

här. Ser vi oss omkring upptäcker vi 

att området har bra service och vi har 

fantastiska kommunikationsvägar. 

E4:an nära, flygplatsen tolv minuter 

bort, Botniabanan med RC mitt i 

samhället, en riktig hamn, 20 minuter 

till Örnsköldsvik och 60 minuter till 

Umeå. De möjligheterna finns ingen 

annanstans i kommunen. Det innebär 

också att vi har våra samarbetspart-

ners och andra specialistföretag inom 

nära räckhåll och det gör oss ännu 

mer flexibla, förklarar Leif.

Både Sune och Leif vill fortsätta 

driva SUVE  i Husum. De vill härifrån 

kunna fortsätta att följa den snabba 

teknikutvecklingen som sker idag och 

de vill i framtiden kunna vara beredda 

och öppna för alla nya spännande 

möjligheter.•

FAKTA
NAMN: Sune Sundström och Leif 
Sundström, far och son.

FÖDD: 1944 respektive 1971.

BOR: I Husum.

ARBETAR MED: SUVE Energipro-
dukter AB.
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R O B I N S  
H Ö R N A :

Legendariska  
möten

Att bli betagen av en kändis – ja, det kan nog hända på lite olika 
vis. Alla har vi nog på ett eller annat vis känt oss bländade av 

ljuset, eller kraften, av någon vi verkligen tycker om. 
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST 

anlände till Husumskolan, för att spela till nationalsång-

en, berättade Anna-Karin, Bruksgodset, att Eilert Pilarm 

också skulle uppträda på middag. HUR HÄFTIGT ÄR INTE 

DET? – tänkte jag. Sedan skojade jag med Anna-Karin om 

att det skulle vara roligt om man fick sjunga med honom, 

varpå hon svarar – ”Fråga honom, han står ju där.”. Samma 

känsla, som med Ledin, kom igen. Men jag vågade mig 

fram och frågade om han skulle vara sugen på att sjunga 

något ihop. Det blev senare en duett av klassikern ”Love 

Me Tender”. 

Den sista jag vill berätta om har stor betydelse för mig. 

För inte så längesedan möttes jag av nyheten att Barbro 

Lill-Babs Svensson gått bort. Svenktoppsdrottningen med 

låtar jag tror de flesta kan utantill. Jag mötte Barbro förra 

året i samband med att jag arrangerade Äldregalan. Sekun-

der innan Barbro, Siw Malmkvist och Ann-Louise Han-

son skulle anlända till arenan minns jag hur nervös 

jag var. Hur skulle de vara? Är de trevliga? Vad 

ska jag säga? Frågorna i mitt huvud var många. 

Men när bilen rullade fram och dörren öppnades 

klev tre ytterst pratglada kvinnor ut. Först ut 

kom Ann-Louise med solglasögonen på. Sedan 

hoppade en glad Siw ut och konstaterade att 

arenan var väldigt stor och fin. Slutligen kom 

Barbro. Hon gick fram med bestämda steg 

till mig, räckte ut handen och sa: ”Hej 

på dig. Jag heter Barbro.” Nervositeten 

släppte. Vilken människa. Pang sa det, 

så gick hon rakt in i hjärtat på mig. 

Att bli ”betagen av en kändis” kan 

alltså se och hända på lite olika 

vis. Kanske har du också varit 

med om det? Att bli  

”starstrucked”. Mejla mig på 

robin@scenklart.se så  

skriver jag ihop nåt kul till ett 

framtida nummer.  

Inga möten är för stora eller för 

små. •

...och nu talar jag inte om kärleken – jag talar om artister, 

stora politiker, kändisar och dylika. Personer, grupper och 

konstellationer som på något vis är så distanserade från 

vår vardag att de blir obegripligt häftiga. Jag googlade på 

det mycket använda ordet ”Starstrucked” och hittade be-

skrivningen: ”Betagen av kändis”. Kanske stämmer det? 

Jag har några stunder då jag faktiskt blivit starstrucked. 

De är inte många, men det är några. Det händer i regel 

inte, men det har hänt. Vissa mer otippade än andra. Jag 

har ju ändå träffat en del artister genom mitt jobb, och 

brukar liksom inte känna av det där ”häftiga” i att träffa 

artister. Det är ju ändå bara helt vanliga människor. Men 

ibland händer det och känslan är lite underlig. 

Den första är nog en för många en profil många blivit 

starstrucked av. Tomas Ledin. Jag minns det så väl att jag 

i födelsedagspresent fick två biljetter till Tomas Ledins 

show ”Höga Kusten”. Min far markerade i samband 

med överlämningen av kuvertet att jag inte fick 

bestämma sällskap. Men i slutändan fick min 

farmor ta över den andra biljetten och vi bilade 

upp till Umeå. Hela konserten var fartfylld, 

stämningsfull och rent ut sagt magisk. Det 

kan nämligen hända att jag är lite tokig 

i Ledin. När konserten sedan var slut 

kunde man få något signerat av Ledin. 

Kön var lång och min farmor och jag 

väntade länge. Men tillslut kom vi fram 

och det var som om allt stannade upp 

en stund. Här stod han liksom. SJÄLV-

ASTE TOMAS LEDIN. Jag sluddrade 

nästan när jag ställde fråga om jag 

fick fota honom med min farmor. Men 

nu har jag fotot, och en t-shirt hemma 

med hans signering på.

Den andra är kanske för en del lite 

lustig. Jag blev en gång kontaktad av 

Husum Brottning om att komma och 

spela på Husumgården i samband med 

en avslutningsmiddag. När jag först 

8

mailto:robin@scenklart.se
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www.ecodan.se

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

NYTT KRAFTPAKET I 
MINDRE FÖRPACKNING

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ

HÖGRE VERKNINGSGRAD

14 ÅRS TRYGGHET

GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28 ºC

Smidigt vattenburet system för husets kompletta uppvärmning. 
Med ECODAN luftvattenvärmepump får du en energieffektiv uppvärmning men slipper 

borra och gräva sönder tomten. Rimlig investering, enkel installation, grym besparing helt enkelt!

Nygatan 22 Örnsköldsvik     www.sjolundsvarme.se    info@sjolundsvarme.se

http://www.ecodan.se/
http://www.sjolundsvarme.se/
mailto:info@sjolundsvarme.se
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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

Sammanlagt är vi ett 100-tal med-

lemmar i föreningen. Vi försöker att 

ha spridning på aktiviteterna så att de 

tilltalar både yngre barn och lite äldre 

barn, men det roligaste är när både 

yngre och äldre möts. 

Nästkommande aktivitet som är på 

gång är ett disco där de yngsta bjuds 

in under första timmen och därefter 

släpps de äldre in. Senare i vår är 

det dags att trimma in cyklarna till 

Cykelvasan. 

Vad som sker till hösten är ännu ett 

oskrivet blad, men var så säker på att 

det kommer att dyka upp massor av 

roliga aktiviteter. I Idbyn flödar krea-

tiviteten och engagemanget tack vare 

ideella krafter. Är du inte medlem bör 

ni hålla ögonen öppna på Facebook 

och Instagram så att du inte missar 

allt roligt. Du som redan är medlem 

kan fortsätta vittja din mailkorg.•

Kring Idbyn och Stensöden med omnejd erbjuds barn och ungdomar en mängd roliga aktiviteter.  
Detta tack vare några engagerade vuxna och ungdomar som engagerar sig som ledare på sin fritid.

TEXT: SUSANNE SVENSSON     FOTO: TANJA FORSMAN

VI UNGA IDBYN

Idbyns Vi Unga startades upp under 

1950 talet och har således några år 

på nacken. Den uppkom i en strävan 

efter att försöka stärka banden mellan 

barnen och ungdomarna i bygden. 

När barnen känner varandra håller 

de förhoppningsvis ihop bättre på 

skolan och kanske även senare i livet 

när de möts ute på stan eller andra 

sammankomster. Vi hoppas att den 

ska bidra till en ökad ”Vi-känsla”. 

Tanja Forsman, som är ordförande 

för Vi unga, berättar att styrelsen som 

består av både vuxna och ungdomar 

träffas cirka sju gånger om året och 

spånar ihop sig om vilka aktiviteter 

som skall erbjudas. 

Återkommande aktiviteter är Lek 

och bus på måndagkvällarna vid 

Idbynskolan. Där leks det tillsammans 

och nu i vinter har vi även åkt en del 

skridskor. 

Med jämna mellanrum har vi film-

visning och pysselkväll i Stensödens 

bygdegård. En gång varje år hyr vi 

Baazinga och låter alla komma dit till 

ett mycket förmånligt pris. 

Under vintern kör vi Lilla Vasalop-

pet med en lagom lång barnbana. I år 

när vi hade rikligt med snö genomför-

de vi det på påsklovet och alla åkande 

barn belönades med en fin medalj. 

En annan tradition är vår årliga 

slalomresa till Solberg som brukar ske 

under sportlovet. 

Andra aktiviteter som vi erbjudit är 

utflykt till Skuleskogen, klättring upp-

för Domsjös klätterväggar, gokartheat 

vid Varggropen, Laserdome på Arena 

1 och Boda Borgs kluriga celler i 

Sundsvall. 

En förhoppningsvis ny tradition är 

Cykelvasan som genomfördes för för-

sta gången ifjol. Barnen får cykla olika 

banor beroende på kunskap och ork. 

Vid målgången bjuds det på korv med 

bröd och givetsvis en medalj! 

Vid alla aktiviteter är det blandat 

deltagande. Ibland är det ledare med 

familjer som dyker upp och andra 

tillfällen kan det dyka upp cirka 60 

deltagare. 
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SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

HUR SKA DU FIRA VALBORGSMÄSSOAFTON?
 FRÅGAN

LARS  
WIKBERG
– Lyssna på manskören 
på torget i Härnösand. 
Äta god mat och gå till 
en brasa.

ANDERS  
NORBERG
– Äta och dricka gott 
och gå till en brasa.

LINNEA  
BERGMAN

– Äta godis och 
fara till en brasa.

JOHAN  
JÖNSSON

– Utekväll med 
kompisar.

MARTINA LUNDKVIST
– I jägmästarutbildningen ingår fem veckors 
undervisning i fält, ”Södra Sverigeresan” med start 
i Halmstad 1 maj. Därför kommer jag att vara på 
plats där den 30 april och hitta på något med mina 
kursare.
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Låt ett proffs se om ditt hus!

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

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

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

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

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

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!
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www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.
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Vi är experter
på dränering.
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Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

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

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.
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http://www.maskinproffs.se/
http://www.maskinproffs.se/
http://proffs.se/
http://www.maskinproffs.se/
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Efter en snörik vinter är våren här. Dags för våravslut-
ning för barngrupperna i församlingen. Vi firar guds-
tjänst med små och stora, 6 maj, i Banafjäl IOGT-NTO 
och precis som tidigare år blir det som på bilden ovan, 
servering av hamburgare, tipsrunda, fika och godis-
regn. Välkommen till detta och andra vårarrangemang. 

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

Kyrkbladet
Nr 2  2018

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

 

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

Naturen tur och retur.  

TDI 190: Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 – 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 149 – 153 g/km. Priserna gäller tom 2018-06-30. Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2018). 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi 
reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.  

Tryggt hela vägen till dina naturupplevelser, och säkert hela vägen tillbaka.  
Tiguan och den större Tiguan Allspace har inte bara 4MOTION fyrhjulsdrift,  
den har också avancerade säkerhetssystem som standard. Vilket förstås är  
lika viktigt i vardagens körningar. Just nu är det dessutom bra erbjudanden  
för Tiguan Executive Edition och Tiguan Allspace.  
 

Tiguan Allspace 

Volkswagen Business, pris från 341 000 kr. 

Volkswagen Leasing 2 360 kr/mån. 
Förmånsvärde från 1 950 kr/mån. 

Tiguan 

Volkswagen Business, kampanjpris från 341 000 kr. 

Volkswagen Leasing 2 360 kr/mån. 
Förmånsvärde från 1 950 kr/mån. 

RÄDDA FILIPPINERNAS 
UTSATTA FLICKOR!
Nästan 2 000 barn i slummen kommer 
till vår skola i Taytay, Filippinerna. I en 
hotfull tillvaro där våld och trakasserier 
tillhör vardagen behövs en sådan fristad.

Besök www.starofhope.se för att läsa 
om vårt livsförvandlande arbete.

Hjälp oss att nå fler utsatta flickor! 
Swisha valfritt belopp till

123 900 25 36

Skriv ”Fristad” i meddelandefältet

DIN HJÄLP ÄR VIKTIG!

Du kan också ge en gåva via plusgiro 90 02 53-6 
eller mejla info@starofhope.org så hör vi av oss.hoppets stjärna

star of hope

http://www.nordemansbil.se/
http://www.skv.se/
http://www.starofhope.se/
mailto:info@starofhope.org
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Våra favoritrecept i Grundsunda

Konfirmander och ledare vid Franciskusbasilikan i Assisi 2017. Foto: okänd

ATT RESA SIG STARKA-
RE var temat för årets faste-
kampanj När kampanjen av-
slutades 25 mars hade vi fått 
in 36 279 kr i insamlingar och 
kollekter till Svenska kyrkans 
internationella arbete. 
Tack för er givmildhet!

Snart bär det iväg till Assisi med 
konfirmander och unga ledare

mayne.astrom@svenskakyrkan.se 
eller lämna in det till pastorsex-
peditionerna i Kyrkans Hus eller 
Grundsundavallen. (Glöm inte att 
skriva ditt namn och telefonnum-
mer)
Behållningen av försäljningen går 
till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete.

Hälsningar Mayne Åström: 
0663-10865, 070-5518602 (sms)

Boka kyrktaxi
Till alla gudstjänster, konser-
ter och Grundsundakvällar i 
Grundsunda församling, kan 
du som kyrkotillhörig i Grund-
sunda 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. 

Jag vill gärna att vi i Grundsunda 
delar med oss av våra favoritre-
cept. Därför kan du skicka in ditt 
bidrag till mig. Kraven är att alla 
ingredienser ska gå att handla i en 
vanlig matbutik och att man kan 
tillaga ”rätten” i en normalt utrus-
tat kök.
Idéen till detta fick jag när jag bod-
de i Boliden. Där hade medlem-
mar i EFS gjort en egen receptbok 
med sina favoriter, se bild. Boken 
trycktes upp och såldes i EFS-kyr-

kan och i Sommarcaféet.
Tanken är att vi här i Grundsunda 
församling ska göra något liknan-
de. Samla in recept, skriva ut dem 
och trycka upp ett häfte. Häftet 
ska sedan säljas i samband med 
våra olika verksamheter, men 
även finnas att köpa på pastorsex-
peditionerna.
Jag tar emot alla former av recept: 
T ex mat, bak, godis, dryck och 
efterrätter
Du kan maila ditt favoritrecept till 

För tredje gången åker vi 
i juni till Assisi för att gå i 
Franciskus fotspår. Vi lär oss 
mer om vad hans lidelse för 
fattiga och utsatta kan mo-
tivera oss till att göra i dag. 
Besöken i de många kyrkor-
na brukar inspirera till bön. 
Att bo i ett kloster blir också 
något att minnas. I höst be-
rättar vi mer vid Grundsun-
dakvällen 7 november.  

ANNONS

mailto:mayne.astrom@svenskakyrkan.se
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Ökat antal guds-
tjänstdeltagare 
under 2017

Invigning av 
handbok och 
askgravplats

Vårtid eller vår tid? ”Nu är Guds 
tid” är titeln på det herdabrev Eva 
Nordung Byström skrivit. Så här 
skriver hon om Kairos, som kan 
översättas med det rätta ögon-
blicket: ” I rätt tid tändes livet i 
dig och din resa började...Mitt i 
livets brus finns oaser där tiden 
liksom stannar och räcks oss som 
en gåva. I rätt tid finns ögonblick 
mitt i vardagen där evigheten och 
en känsla av sammanhang i tillva-
ron drabbar oss. Allt detta är Kai-
ros” (sid 18 - 19).
Biskopens tankar påminner mig 
om det Göran Tunström har skri-
vit i sin bok, Juloratoriet, ”Det 
finns ögonblick som aldrig upp-
hör.”
Det brukar jag säga vid dop. Men 
det finns även fler sådana ögon-
blick i livet, vi får glädja oss åt. 
Låt oss ta vara på tiden och ögon-
blicken att ana Guds närvaro i 
denna vårtid.
Kurt Enberg

Kyrkoherdens 
tankar i vårtid

Vid gudstjänsten 20 maj tas den 
nya gudstjänsthandboken offi-
ciellt i bruk. För oss blir det inga 
stora förändringar eftersom vi un-
der de senaste åren använt försla-
get till ny handbok. Dagen till ära 
finns vår prost på plats.

Hon kommer även att ansvara för 
den invigning av askgravplatsen 
som sker ute på kyrkogården di-
rekt efter gudstjänsten. Vi vet att 
vi möter ett stort behov från an-
höriga att få sätta ner en urna på 
en bestämd plats med namnskylt. 
Fr. o. m. juli är det möjligt.

Nya stolar har köpts in till gravkapellet. De är hopbyggda fyra och 
fyra till stolsoffor. Edwardssons i Bredbyn har tillverkat och levererat. 
Stolsofforna är mycket stabila och klädda i äkta skinn. De är riktigt 
sköna att sitta i och ger ett gediget estetiskt intryck. Viktigt i detta kyr-
korum. Vi tycker att begravningsceremonierna därmed kan få en värdig 
inramning och skapa en välkomnande och trygg miljö. Det är viktigt 
när så mycket av sorg och saknad betungar närvaron.

Vårbussresa
23 maj 

Vi gläder oss åt att genomsnittsan-
talet deltagare ökat på våra guds-
tjänster från 2016 till 2017. 

Vid vanliga söndagsgudstjänster 
ökade det från knappt 28 till drygt 
30. Gudstjänster då vi firar natt-
vard, mässor, ökade snittet från 
drygt 25 till drygt 33. Vi kan ana 
att behovet att fira mässa ökar. 
Därför är det troligt att vi planerar 
in fler mässor framöver. Både på 
söndagar och mitt i veckan.

Nu är inte antalet deltagare det 
viktigaste. En gudstjänst med få 
deltagare fyller också sin funktion 
och kan vara väl så givande. Men 
visst gläder vi oss åt att fler deltar 
och hoppas att den positiva tren-
den fortsätter.
Även antalet dop och konfirman-
der ökade under 2017.

Frusen vattenled-
ning till kyrkan och 
klocktornet
Tyvärr har vi inget vatten till kyr-
ka och klocktorn förrän ledningar-
na tinat upp. Att tina upp ledning-
en med el gick inte och inte heller 
att gräva på rätt ställe.  Under 
gudstjänsttid öppnar vi gravka-
pellet för toalettbesök. Vårt hopp 
står till en varm försommar då vi 
hoppas vattnet har tinat.

Resan går norrut. Detaljerna är 
inte klara nu vid pressläggning. 
Senast i början av maj vet vi mer. 
Håll utkik på www.svenskakyr-
kan.se/grundsunda eller besök 
våra gudstjänster för program. 
Pris 400 kr. Anmälan till 0663-
101 80 senast 16 maj.

Foto: Kurt Enberg

ANNONS

http://kan.se/grundsunda


18 GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2018

     

         Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid, Maria Lundberg, kyrkoskrivare.
Mån 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 i Kyrkans Hus.
Ons 13.00 - 15.00, Fre 09.30 - 12.00 i pastorsexp.
Tel. 0663-101 80 till båda ställena.
Telefontid under expeditionstid
samt fredag 08.00-09.00.
E-post: 
grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress:
Grundsundavallen 108, 896 91HUSUM
Bankgiro: 273-8912
Swish minnesgåvor/insamlingar: 123 579 0845
Swish kollekter: 123 148 1936
www.svenskakyrkan.se/grundsunda
Kontaktuppgifter:

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

Mayne Åström, komminister           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms    070-551 86 02
 E-post: mayne.astrom@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

Linda Nydahl, församlingsassistent
Direktnummer och mobil 0663-108 69
sms                                                072-534 70 36  
  E-post: linda.nydahl@svenskakyrkan.se

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

KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Exp.tid må, to, fre  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
 

MAJ

Fre 4 maj 18.00 Grundsunda kyrka. Konsert 
med Göran Lundbergs orgel- och pianoelever. 
Servering. Präst: Kurt Enberg.

Sön 6 maj 11.00 Banafjäl IOGT-NTO. Guds-
tjänst med små och stora. Våravslutning för 
barngrupperna. Mayne Åström och Linda Ny-
dahl. Sångfåglarna. Tipsrunda.  Hamburgare, 
fika och godisregn.

Kristi himmelsfärds dag, tor 10 maj 08.00 
Skags kapell. Gökottegudstjänst. Mayne 
Åström. Servering.

Sön 13 maj 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. 
Kurt Enberg. Vårlunch i församlingshemmet. 
 
Sön 20 maj 11.00 Grundsunda kyrka. Guds-
tjänst. Mayne Åström och Marie Edström. 
Kyrkokören och pensionärskören. Invigning 
av askgravplatsen. 

Lör 26 maj 11-15 Torget. Husumdagen. Sv. 
kyrkan har barnaktivitet. Servering ordnad ge-
mensamt av kyrkorna i EFS-kyrkan. 

Sön 27 maj 11.00 Grundsunda kyrka. Kon-
firmationsmässa. Kurt Enberg, Linda Nydahl 
och ledare.
 

JUNI

Sön 3  juni 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. 
Mayne Åström och präst från Nordmalings 
församling som besöker gudstjänsten. Serve-
ring. 

Ons 6 juni 13.00 Grundsunda Hembygds-
gård. Nationaldagsfirande. Mayne Åström 
m.fl. Servering.

Händer i församlingen 
4 maj - 6 juni 2018

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

Vi samverkar med

ANNONS
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Vi samverkar med

volkswagentransportbilar.se

Funderar du på en ny transportbil ska du göra

slag i saken i god tid så att din bil blir registrerad

före skattehöjningen 1 juli 2018. Har du speciella

önskemål på modell, motor eller utrustning som

har lite längre leveranstider kan det vara klokt att

beställa den redan nu. För bensin- och dieseldrivna

fordon tas en förhöjd fordonsskatt ut under de tre 

första åren från det att fordonet blir skattepliktigt 

första gången.

Skatt under tre år efter 1/7 2018   

Skatt under tre år före 1/7 2018   

Du sparar   

Skatt under tre år efter 1/7 2018   

Skatt under tre år före 1/7 2018   

Du sparar   

Skatten höjs 1 juli 2018. Beställ din bil nu.

Bränsledeklaration Caddy blandad körning från 4,7 l/100 km, 124 CO2/km, Transporter blandad körning från 6,0 l/100 km, 156 CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad 

på VWFS basränta (jan 2018). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och tryckfel. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsför-

säljning. Priserna följer gällande cirkaprislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  

Caddy Proline TDI 75 hk med Komfortpaket och dragkrok från 

149.900:– exkl moms eller från 1.195:– /mån* 

13.992:– 

5.343:– 

8.649:– 

Transporter T6 150 4M Lång med Komfortpaket från 

316.920:– exkl moms eller från 2.445:– /mån* 

30.510:– 

13.008:– 

17.502:– 

SPARA  

UPP TILL  

8.649:–  

SPARA  

UPP TILL  

17.502:–  

www.norra.se

Utför åtgärder i rätt tid… 

Din bästa tid är nu!
Det är viktigt att utföra skogsåtgärder i rätt tid. En Skogsägarplan hjälper dig  
att planera långsiktigt och hållbart. Din skoginspektor har god kompetens att 
upprätta eller se över din Skogsägarplan.

Skogsägarplan – grunden för ett framgångsrikt  
och lönsamt skogsägande 
 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Erik Forsberg 
Skogsinspektor 
Mobil 072-141 17 12

Emil Andersson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-305 98 56

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17

Jonas Sjödin 
Skogsinspektor 
Mobil 070-359 98 00

http://volkswagentransportbilar.se/
http://www.norra.se/
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 SOFI'S PYSSEL

Nu är våren här, som man har längtat! Ljusa och härliga tider! I 
detta nummer så tänkte jag visa hur man enkelt kan göra häftiga 
glasunderlägg, perfekt till vårens och sommarens fester och 
kalas. Ett roligt pyssel som man kan göra tillsammans med sina 
vänner! Lycka till och ha en underbar vår och sommar! 
PS. Ingen farlig plaströk kommer att sprida sig.

Välj ut sju stycken korkar, jag tog dem 
jag hade hemma och tyckte det blev häftigt 
med olika färger på korkarna. Här kan man 
experimentera hur man vill och det är det som 
är så kul! 

Man behöver inte göra en blomma utan man 
kan tex ta nio korkar och då blir det en kvadrat. 
Snyggt! 

 Ta nu fram ditt strykjärn och sätt den på 
högsta värmen. Medans strykjärnet blir varmt 
så tar du nu fram bakplåtspappret. Placera nu ut 
korkarna som du vill ha dem på bakplåtspappret 
, i mitt fall så blev det en blomma. Se bild. 

 Lägg ett bakplåtspapper ovanpå korkarna 
och börja stryka över korkarna, du kommer 
att märka att de snart smälter samman och 
blir plattare och plattare. Är försiktiga! Det blir 
väldigt varmt!

 Då korkarna smält ner ordentligt så kan ni ta 
fram något tungt som tex en kastrull med kallt 
vatten och ställa det på för att få glasunderlägg-
et så platt som möjligt. Glöm inte att stänga av 
strykjärnet! 

Klart! Hoppas du får njuta av dina fina glas-
underlägg. Lovar att de kommer bli en riktig 
blickfångare i sommar! 

GLASUNDERLÄGG 
AV KORKAR

Din lokala 
glasmästare

Vi glasar in ditt uterum 
och solfi lmar din bil

Skortsedsvägen 1, 891 51 Örnsköldsvik  •  Tel: 0660 - 29 56 60  •  www.arnas-glas.se

INGLASNINGAR - RÄCKEN - DUSCHVÄGGAR - SOLFILM

KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: 

PYSSEL OCH ÅTERBRUK! 

INSTAGRAM: SOFISPYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 29

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

DU BEHÖVER:
Korkar

Bakplåtspapper 

Strykjärn 

http://www.arnas-glas.se/
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Hallå, här kommer lite från Mia på GFG-Bygdsam!

Vi håller tummarna för att våren är på plats när du läster det här för den längtar man 

verkligen efter nu efter den långa vintern vi har haft. Jag tänker berätta lite om läget, 

vad som händer just nu i GFG-Bygdsam. 

Efter att ha haft Nätverksträff i februari så har nu en arbetsgrupp bildats för att jobba 

med att utveckla Grundsunda till att bli Höga Kustens Norrport och identifiera vad vi 

har som kan intressera turister att stanna till i vår vackra bygd och även bli kvar några 

dagar. Ta in på camping eller lägga till i Gästhamn äta på våra restauranger, besöka 

våra besöksmål, bada på våra badplatser och handla i våra affärer. 

Vi har sökt förstudie pengar från Världsklass och varit i kontakt med Höga Kusten 

Destination som är mycket positiva till att vi vara med.  Det är vad vår förstudie ska 

identifiera och sammanställa på bästa sätt. Så nu väntar vi på besked om vi får den 

förstudien finansierad. Fortsättning följer….

Samtidigt så jobbar vi med Husumdagen 2018 och med den invigningen av Varvsbron. 

Husumdagen kommer att gå av stapeln lördagen den 26 maj. I år har vi även en ny 

plats för Husumdagen. 

Vi kommer att starta dagen i Båthamn kl 10.00 med invigning av Varvsbron, underhåll-

ning och försäljning. Klockan 12.00 startar Husumdagen och i år håller vi till på Torget. 

Vi har träffat Metsä och kommit överens om en plan för att förbättra och rusta upp 

torget som idag är mycket nedgånget. Det tillsammans med invigningen av Varvbron 

har lett fram till att vi håller Husumdagen på Torget i år.

Det kommer att gå gratis buss med Nordgrens buss under hela dagen och turen kom-

mer att vara Cuba - via Vibergsbacken – RC – Solbacken – Torget – Ön. Turlistan kan ni 

se här intill.

Projektet med Båtklubben ligger för närvarande stilla på grund av att det har  skett ett 

markägarbyte mellan Metsä och Örnsköldsviks kommun och de turerna mot Husums 

Båtklubb är inte riktigt klara än. Men det kommer mera.

Den 22 mars hade vi Framtids Forum på Husumgården. Då var vi uppkopplade mot 

Örnsköldsviks kommun och fick ta del av föreläsningar med Ulla Sjöström, Musikma-

karna och Lars Vinter VD Domsjö Fabriker. Vi hade även i uppdrag att välja ett lokalt 

ämne, vilket alla Bygdsam hade (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdalen, och Grundsun-

da) Vi valde ämnet Stolthet eller som vi säg dä ä tyckt! Det är ett jobb som kommer 

att fortgå i de mesta vi gör fortsättningsvis.

Det var en mycket bra kväll där vi känner att vi satte Grundsunda på kartan med vår 

presentation.

Under vårt Årsmöte fick vi en presentation av Vår nya hemsida, så den är  

snart tillgänglig för alla.

Ha de gott så ses vi på Husumdagen den 26 maj!

/ Mia Bylund Edstrand, Verksamhetskoordinator GFG-BYGDSAM

Brev till alla i Grundsunda!

 

 

BYGDSAM
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E n av föreningarna är Gidböle 

intresseförening (GIF). 

Det är en förening med ett 

20-tal medlemmar där ambitionen är 

att sprida glädje för stora och små i 

närområdet. 

I augusti genomförde GIF i sam-

arbete med byns EFS Gidböledagen, 

för femte året i rad. Där bjöds det på 

musikunderhållning, fikaförsäljning 

och försäljning av hantverk, bröd och 

annat. De små slantar som kommit in 

under Gidböledagen har föreningen 

som ambition att ge tillbaka till byn 

på något vis. 

De senaste två åren har man även 

genomfört uppskattade vinteraktivite-

ter med gratis deltagande samt korv 

och dricka till alla som tävlar eller 

tittar på. 

I mars förra året var det en pond-

hockeyturnering där sex tremannalag 

ställde upp och spelade hockey på 

liten uppskottad plan på älven. 

I år gjorde snömängden det svårt 

att få till en bra is. Därför valde man 

istället att ordna en snowracertävling. 

Tävlingen genomfördes även den vid 

älven, intill vindskyddet som Vi Unga 

Treklövern fått på plats för några år 

sedan. Vid bägge dessa vinterakti-

viteter lyckades föreningen pricka 

in ett fantastiskt väder och ett 50-tal 

besökare dök upp. Kanske var största 

behållningen för de som var där trevli-

ga möten och många skratt!•

GIDBÖLE – EN LITEN BY  
MED STORT ENGAGEMANG

Utmed Gideälven, ungefär en mil från Husums tätort, ligger Gidböle. 
Det är en liten by med ett dussintal hushåll. I den finns inte mindre 
än tre aktiva föreningar. De drivs av bybor eller människor som har 
anknytning till området på ett eller annat sätt. 

TEXT: ÅSA PETTERSSON     

FOTO: ÅSA PETTERSSON, TOMMY LAINE & MARIA LAINE HOLMLUND

 EVENEMANG
apr

 
DATUM TID PLATS AKTIVITET
Mån 30/4 20.00 Banafjäl Majbrasa. På planen ovanför skolområdet. Försäljning av fika. Lotteri.

Mejla evenemang till olof.wigren@agrenshuset.se för införande  
i tidningen och info@gfg.se för att lägga upp det på www.gfghusum.se.  

mailto:olof.wigren@agrenshuset.se
mailto:info@gfg.se
http://www.gfghusum.se/
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Nordgrens Buss kommer att köra under dagen  
EN RUTT RUNT HUSUM för de som önskar  
att åka gratis.

TURLISTA 26 maj med ”Lassebuss”
Bron Cuba RC Solbacken Torget Ön Bron
 9.20 9.25 9.30 9.35 9.40 X

11.45 11.50 11.55 12.00 12.05 12.10 X

12.45 12.50 12.55 13.00 13.05 13.10 X

 13.50 13.55 14.00 14.05 14.10 X

 14.50 14.55 15.00 15.05 15.10                                 

 ÅTERRESA FRÅN TORGET  16.00

PROGRAM

HUSUMDAGEN 
                                 26 MAJ

BÅTHAMN
10.00 Invigning av Varvsbron
11.00 Start löpartävling Möcken rundan 
med HIF Gymnastik klubb samt att  
Sjöräddningssällskapet finns på plats
12.00 Målgång och avslut
Det kommer att finnas försäljning av 
strömmingsflundror av Husums Båtklubb 
och Gideåbacka Vägförening bjuder på 
fika på Varvssidan

TORGET
12.00 Marknaden öppnar
12.30 Invigning av Robin Hörnkvist
13.00 Teater gruppen med Junis
14.00 Eilert Pilarm uppträder
15.00 Utdelning av utmärkelser

15.45 Godis regn med ICA Supermarket

Försäljning av mat, hantverk, aktivite-
ter för barn som hoppborg och hästrid-
ning mm.

För detaljerad information och 
bokning av marknads plats besök vår 
hemsida på  gfghusum.se, info@gfg.se

   0663-611 80 
www.husumsservicestation.se

50%

50%

50%

50%

VI ÄR OMBUD FÖR

VÄLKOMMEN TILL 
UTEKOMPANIET 

OCH  

HUSUMS SERVICESTATION
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

http://gfghusum.se/
mailto:info@gfg.se
http://www.husumsservicestation.se/
http://utekompaniet.se/
http://husumservicestation.se/
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 SMÅTT & GOTT

SUDOKU 
Fyll i siffrorna 1-6 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. Lösning på sid 29.

Fokus på : Rymden • 
Format: Kartonnage • Förlag: 
Barthelson Förlag • Läsålder 
6-9 år • Utgiven: 2018-04-
06 • Ca-pris: 64:-

Hur varm är solen? 
Hur ser det ut på Mars? 
Hur gammalt är universum? 
Vad var Den stora smällen? 
Ingen fråga är för tuff att 
ställa, inget svar är för svårt 
att ge! Fokus på-böckerna är 
perfekta för den vetgirige.

BOKTIPSET
NYHET

Alf i rymden • Av: Kim Dalsgaard • 
Format: Inbunden • Förlag: Nypon 
förlag Förlag • Läsålder 6-9 år • An-
tal sidor: 23 • Utgiven: 2018-01-15 • 
Ca-pris: 84:-

Kim Dalsgaard har blivit en up-
pskattade illustratör och författare i 
Sverige. I nya serien om Alf tar han 
ut svängarna rejält. Och det är fullt 
möjligt eftersom Alf drömmer om 
både översvämningar och att kunna 
flyga. Böckerna i se-
rien om Alf är så långt 
från vardagsrealism 
man kan komma.
Just den här boken går även 
att köpa med ljudbok/CD.

Space Nation Navigator
Ny app låter dig åka till rymden gratis – ingen förkunskap krävs! 
Framtagen i samarbete med NASA. Vinn ditt eget astronautäventyr!
Läs mer och ladda ner här: www.spacenationnavigator.com

APPTIPSET 

FINN5FEL 
Jämför bilder och ringa in de 5 olikheterna på den ena bilden.  
Lösning på sid 29.

  5 2   3  

  1      

   6  4   

  4  1    

     2   

 4   5 6

BA RN SUDOKU

http://www.spacenationnavigator.com/
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www.natraalven.se
Tfn 0660-26 00 55

Oberoende med
rötterna i hembygden
Nätraälven Skog är en förening med mer än 1100 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.

Dina kontaktpersoner, Nätraälven Skog 
Christer Saellström, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-564 25 33 
Per-Ola Lindberg, Köp/Rådgivning Höga Kusten, 070-632 76 04 
Victor Carlson, Köp/Rådgivning Norr, 073-028 73 87 
Anders Westman, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-217 76 51 
Mikael Carlsson, Köp/Rådgivning Sidensjö, 070-265 60 62 
Lina Vestin, Köp/Rådgivning Höga Kusten, 070-346 53 03

Håkan Thelin  
Köp/rådgivning
070-2522557

Vi växer!

Space Nation Navigator
Ny app låter dig åka till rymden gratis – ingen förkunskap krävs! 
Framtagen i samarbete med NASA. Vinn ditt eget astronautäventyr!
Läs mer och ladda ner här: www.spacenationnavigator.com

http://www.natraalven.se/
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TALAR GENUINA

OXUDDE
0634

VIRVEL 
PÅ BA-
LETTKRYSS

SARV 
MEN EJ 

FISK
PRONO-

MEN

KON-
FLIKT 

OM 
ARVODEMED 

BLÅ-
GRÖNA, 
BRUN-

FLÄCKI-
GA ÄGG
KRET-
SEN

ROVFÅG-
LAR
KAN 

VRÅLET 
KOMMA 
FRÅN

SJUK-
DOM

SKATT 
FÖRR

TILLTALS-
ORD

SJÄLV
UTROP 
AV PINA
ANSEN-

LIGT

TURIST-
MÅL I 

ISRAEL
SKVALAT

LÅG 
RÖST

OKULERA 
I BARK

KAN 
TÄCKA 

PANNAN

KON-
SERT-

STYCKET

VÄTE

KLÄMMA
TANKE-
DISPYT
JORD-
LAGER

KÄNSLO-
KALLT

FÖRFLYTTAR
PEKARE

VISST 
INTE

DE TILLVERKAR 
GLASS I LASS

ÄR DIJ-
ON KÄNT 

FÖR
TÖCKEN

PREFIX & 
SUFFIX

HÖJDES

HAND-
LING

ÖPPEN

STRECK LAG I 
SEVILLA

AV DET

VACK-
LAS

RÖRA

MILANO-
STÅNG

VASK AVRUND-
NING I 
BREV

RAJTAN-
TAJTAN

ÄR VIK-
TIG ATT 
HÅLLA I 
DANS

GNAGA-
RE SOM 

FLYR

PIN ÄR VISS 
GODIS-
KYSS 
AV?

LÄGGER 
ÄGG HOS 

ANDRA
DRYCK

VILL 
STOCK-

HOLM HA 
2026

SKIV-
LABEL

PLA-
FOND

ISTÄLLET FÖR 
AVBLÄNDAT 

SKEN DAGTID

FÖR-
LEGAD

OPTI-
MIST-
ISK

BACK-
FLYT

BIBEL-
DEL

Tre rätta lösningar vinner varsin kokbok, skicka in senast den 27/5 
2018. Posta korsordet till Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 
893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”). Rätt lösning och 
vinnare presenteras i Grundsunda Tidning nr 4 (delas ut 3/9).

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

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

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

V
IN

N
A

R
E 

nr
 4

/2
01

4

KO
R

SO
R

D
SL

Ö
SN

IN
G

 n
r1

/2
01

8

 
Urban Karlsson,  

Kasa

L-C Pettersson,  
Husum

Rolf Olofsson,  
Arnäsvall

GRATTIS!

 KRYSSA & VINN LOV

VÄLTA-
RENS 

LOCKEL-
SE

OXUDDE
0524

HJORT-
RON

REDO

RANG-
ORDNAR

ÄR TRIO

SCHA-
BRAK-

ET

RESER

HYLL-
NINGS-

DIKT

APRIKOS 
OCH O I 
VSOP

HYRA SVIN-
DEL

VID 
GOD 

VIGÖR

STAVAR 
FÖR DIRI-

GENT

TUMLARE TAG
GOLF-
KLUBB
PLAGG

SMÖR-
DEGS-
BAKEL-

SER
PLATS I 
HAMN

KEDJA FÖR 
TILL-

FÄLLET

LJUS-
KÄNS-
LIGT

VÄRDE

VAREL-
SE FRÅN
KOSMOS

CEN-
TRUM

VIGG
SÄTTA 
FAST

VÄLJA

STRA-
TEG SOM 

LEDER 
HAJP

GÅ I 
PROCES-

SION

LLOYD 
WEBBER 
MUSIKAL

ÖLTYP

MISS I 
MUSI-
KEN

ÅKER 
SMÅ I PÅ 
VINTERN

PAJ-
DEGS-
PASTE-

JER

GROV-
FILA

KVINNA 
NR: 1?
POJK-

VASKER

LYCKA HEL-
GON

SKAL AV 
KORN

TRÄD

VITTJAT

VISION

SMÄR-
TADE

NATRI-
UM

FÖR-
STÅS

ÖSTER-
LÄNDSK

LÅNG 
TID

PÅ 
TUNIS-
BILEN

GRÖN 
UTAN Ö

LENA 
NYMAN

BRIST 
PÅ ÖV-
NING

SÄNDE-
BUDET

TRÄDET

HELIGA 
AVBILD-
NINGEN

JA I 
SAMARA

KNIX-
AT

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

V
IN

N
A

R
E 

nr
1/

20
18
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Glöm inte att  
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   
info@suve.se

Värmepumpar 
för alla hus!

Luft/vatten  
värmepump

Bergvärme- 
pump

Återförsäljare
Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Stalons nya ljuddämpare

2695:-
ord. pris 2995:-

JUST NU

Gäller tom 15/5 2018

Vikt: 285 g, Längd: 222 mm,      41 mm

JAKTSHOP.NU

AB Höglands Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se

KARIN 
HÄGGLUND
Örnsköldsvik

070-679 72 00

SVANTE 
LINDSTRÖM

Örnsköldsvik
070-655 47 89

ROGER 
GJERSVOLD

Kramfors/Härnösand
070-265 87 87

LARS 
KARLSSON
Örnsköldsvik

070-377 97 79

JÖRGEN 
WESTBERG
Örnsköldsvik

070-690 00 94

ROBERT 
MOSTRÖM

Sollefteå/Åsele
070-410 00 23

LEIF 
ENGSTRÖM

Sollefteå/Strömsund
070-666 45 06

•  Ett starkt affärsupplägg 
•  En effektiv produktion 
• Optimering av värdet på varje stock 
• Korta transporter

 
 

 

Tänker du avverka?
Kontakta våra virkesköpare
– det lönar sig!
Vi bistår också med rådgivning, 
skogsvård och skogsbruksplaner.

LISBETH
RANTANIEMI

Kramfors/Härnösand
070-279 96 85

HÖGLAND VÄXER!

070 377 51 11

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

 
KONTAKTA MIG!

070 377 51 11

mailto:info@suve.se
http://jaktshop.nu/
http://www.hoglandssagen.se/
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Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se

ALLA MEDLEMMAR

10%
I VÄRDECHECK

VID KÖP AV UTEMÖBLER 
FÖR MINST 3.000:-

INRED
SOMMAR-
HEMMET

MASSOR AV ERBJUDANDEN 
FÖR ETT SOMMARFINT HEM

FÅ VÄRDECHECK PÅ 900:- VID KÖP AV 
Modena Trädgårdsgrupp inkl. 6 reclinerstolar Palma
Vitlackerad aluminium, bord med skiva i grått konstträ och stol med 
sits och rygg i grå textilene.

8.995:- (9.489:-)

Redo för en ny relation?
Med lång erfarenhet av lantbruk och försäkring 
hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och 
ser till att du får en pålitlig försäkringspartner. 
Vi hörs väl?

Arne Sundberg  
Fältsäljare Lantbruk                        
0660-216 962                          
arne.sundberg@dina.se

Jan Nordin 
Innesäljare Lantbruk 
0620-251 40
jan.nordin@dina.se

dina.se

http://mio.se/
http://www.mio.se/
mailto:arne.sundberg@dina.se
mailto:jan.nordin@dina.se
http://dina.se/
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 BJÖRNEN TIPSAR

Ceviche  
med avokado och mango
4 pers

Ingredienser
1/4 mango
1/2 avokado
1/3 chilipeppar
1 vitlöksklyfta
1 msk limesaft
Salt och svartpeppar
Kallrökt lax och korianderblad till garnering

Gör så här:
Hacka alla ingredienser utom räkor, lax och kor-
iander. Blanda försiktigt, lägg upp i cupglas och 
pressa limesaft över. Garnera med en laxskiva och 
koriander. 

// Välkommen in till Björnen,  
önskar Peter och Kristian

 

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

VÅREN HAR KOMMIT TILL  
GRUNDSUNDA – ELLER KAN  
VI SÄGA HÖGA KUSTEN NORD  
ELLER HÖGA KUSTENS NORRPORT!?
Den 13 februari bjöd GFG-Bygdsam in till en nät-
verksträff där Jerry Engström var inspiratör – WAOW 
vilken kväll! 

Grundsunda bygden fick både ris och ros, men fram-
förallt så fick vi en ögonöppnare för vilka möjligheter 
vi har i vår bygd. Många möjligheter vet vi om, men 
när någon såg på vårt område utifrån blev många 
saker mycket tydligare.

Vi är bygden Grundsunda med vårt samhälle Husum, 
och för att locka besökare eller inflyttare till vårt 
fantastiska område så kanske vi borde synliggöra oss 
som en del av Höga Kusten?

Vi är den nordligaste delen av världsarvet Höga 
Kusten, så varför inte ta vara på allt arbete som görs 
för att sätta Höga kusten på kartan? Höga Kusten är 
den snabbast växande destinationen inom besöksnä-
ringen i Sverige.

Vi är båla Husum och ät götta och tyck det är tyckt!

Den frasen känner de flesta av oss igen, med lite ef-
terforskning visar det sig att på 20-talet uppkom ordet 
”tyckt” när männen på sågen i Husum sa att ”Husum 
jänten ä tyckt!”.

Tyckt är ett ord som förstärker allt som är bra: gott, 
snyggt, fint, osv. Det kan kännas tyckt, smaka tyckt 
man kan till och med se tyckt ut! Ett ord som ger 
leenden på läpparna.

I sommar när ni delar med er av härliga bilder på 
sociala medier som Facebook och Instagram, använd 
gärna #tyckt, och koppla gärna ihop med flera som 
#husum #grundsunda #högakusten #högakustennord  

Åsa Ringlöv
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS


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

Carins Fotvård
TORGET, HUSUM

Carin Sedin
Tel: 0663-10038

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-197 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

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

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

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

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

Vi finns nära dig 
och din skog!

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

Anna Nylander 
Föräldraledig
anna.nylander@norra.se

Produktionsledare

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

Örnsköldsvik norra

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

Produktionsledare

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

Husumgården
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MOR
KLARAS
STUGA

PÅ GRUNDSUNDAVALLEN

UTHYRNING
t.ex Bröllop, dop, konfirmation, möten 

KOMPLETT KÖK ( 30-35 PERSONER)  
BOKNING OCH FRÅGOR

Ring    Gunilla Österström  0663-300 79
Ingrid Edlund 070-33 28 634

GRUNDSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Hembygdsgård med bygdemuseum  •  Smedja •  Servering med kaffe och våffla, glass, godis m.m.

Sommaröppet 25/6-5/8: Kl.12.00-16.00, Alla dagar  Midsommarafton 22/6: Kl. 13.00 – 15.00
Hembygdsfesten 15/7: Kl. 13.00-15.00   Gästtalare Sven Teglund

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.

INFO@BILOCHMOTORHUSUM.SE

http://t.ex/
http://www.bilochmotorhusum.se/
mailto:INFO@bilochmotorhusum.se


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

Bruksvägen 122, Husum      ÖPPETTIDER Mån 10-17, Tisdag STÄNGT, Ons- Fred 10-17, Lördag 10-14

Full  fart mot  sommaren...
Kom in till oss & få inspiration av vårens blommor & inredningsnyheter.


