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ÖPPET MÅNDAG TILL FREDAG
MELLAN 10-13
Övriga tider bokas på tel 0663-66 31 80 
Välkommen!

Husum 0663-66 31 80, dygnet runt 0771-77 88 99, husum@handelsbanken.se, www.handelsbanken.se/husum

ÖPPET MÅNDAG TILL FREDAG 
mellan 10:00-13:00 
Övriga tider bokas på tel 0663-663180. 

På raden längst ner vill vi också gärna ha med vårt dygnet runt nummer 
0771- 778899. Om det behövs och inte ryms så ta isåfall bort  vårt nummer 
där nere och behåll det bara i resterande del av annonsen. 

VARVSBRON
– FRÅN START TILL MÅL

NR 4 2018

BJÖRNEN TIPSAR: 
SILVIAKAKA

BILDER FRÅN 
DEN UNDERBARA

SOMMAREN
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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produkti on AB

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

Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

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

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produkti on AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Skags udde fyr.    Foto: Olof Wigren.

NÄSTA NUMMER Utkommer 15 oktober 2018. Manusstopp 24 september 2018.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

 REFLEKTION

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA DIN ANNONS SENAST 24 SEPTEMBER • 0660-29 99 58

Rött er.
eller precis tvärtom? Någonti ng mitt  eget samvete 
har gjort sig påmind om är att  försöka vara bra och 
god. Hur är jag det? Vad har jag för förebilder? Att  
göra likt som vi själva blivit fostrade är lätt ast, för att  
det kan vi. att  göra annorlunda är svårare. Jag har 
haft  förmånen att  ha många bra vuxna förebilder. Jag 
tror att  att  jag försökt att  ta det bästa från varje en av 
dem. Resultatet vet endast barnen. 

Jag vill avsluta med ett  citat från en av mina stora 
förebilder, Astrid Lindgren. Hon sa: Ge barnen kärlek, 
och ännu mera kärlek så kommer folkvett et av sig 

själv.

Jag önskar dig en färgsprakande 
kärleksfull höst!

PIAMARIA LUNDKVIST

Har du någon gång funderat över vem du är? Hur det 
hände sig att  just du blev född?

Att  leva är inte allti d så lätt , fast det kan vara under-
bart. Det är väldigt vikti gt att  veta sina rött er. Vilken 
var din farmor, farfar, mormor, morfar eller kanske 
tom vem är din mamma och pappa? 

När man vet det funderar man kanske inte särskilt 
mycket på det. Men att  inte veta sitt  ursprung, kan 
vara svårt och jobbigt. 

Vem är jag? Vad kan jag? Vem liknar jag? 

Det kan fi nns många frågetecken.  

Jag vill påstå att  harmoni och inre frid i själen handlar 
om just dett a. Att  vara trygg i sig själv handlar om att  
veta sin historia. När vi då vet allt dett a, hur förhåller 
vi oss ti ll det? Är du stolt över din mor och far? Mor- 
och farföräldrar, syskon..?

Hur har du haft  det som barn? Hur vill du vara som 
förälder eller mor-farförälder? Lik sina egna föräldrar 

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

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61
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TEXT OCH FOTO: MAGNUS SJÖSTRÖM

Discgolftävlingen Husum Open genomfördes i mitten av augusti på 
Husums Discgolfbana.

Uppslutningen kring tävlingen var mycket bra. Banan tar 90 tävlande 
men utökades med två vänthål för att få plats med alla 99 som ville 
tävla denna blåsiga dag.

Husum Open ingår i en tourtävling med åtta deltävlingar i Härnösand, 
Sundsvall, Husum, Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Boliden och Luleå.

Noterbart är att intresset för discgolf ökar markant varje år.

HUSUM OPEN 
I DISCGOLF

Ett jämlikt Örnsköldsvik för alla! 
 

 

 

 Våra tre toppkandidater i kommunvalet:    Marie Buhr, 
Anna Sjöberg och Göran Wåhlstedth 

 

 
Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för alla  
– inte bara för de rikaste. 

En välfärd som fungerar, som vi driver gemensamt och 
som vi finansierar tillsammans är en förutsättning för 
alla människors frihet.  

Våra skattepengar ska användas till vården och skolan 
och inte delas ut i vinst till storföretag.  

Miljön och klimatet kommer alltid först! 

Läs om vad vi vill göra i Örnsköldsvik i vår valplattform! 
http://ornskoldsvik.vansterpartiet.se/val-2018/ 
 

Rösta på Vänsterpartiet 
9 september! 
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T ill den här resan bidrog även 

Centrumkyrkan med sin lilla buss 

samt fritids med några personal 

eftersom en stor del av de anmälda 

skulle varit på fritids denna dag. 

Samverkan när det är som bäst!

De åtråvärda platserna fylldes rätt 

snabbt när anmälan öppnades upp. Vi 

hade nog alla önskat att vi haft kapaci-

tet att ta med fl er leksugna barn. 

De barn som följde med bjöds på 

resa, inträde, lunch, glass samt festis 

och macka innan hemfärden mot 

Husum. 

Barnen hade otroligt roligt på 

leklandet och hade säkerligen kunnat 

ännu stannat längre när vi hörde ener-

gin som fl ödade på bussen på väg hem 

till Husum.

Vi ser alla fram mot nästa resa!

GRATIS 
SOMMARUTFLYKT 
TILL LEOS LEKLAND

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

I samverkan mellan Unga Örnar Husum, IOGT-NTO/Junis och 
Folkets Hus Husumgården erbjöds ett 50–tal barn i Husum med 
omnejd en gratis utfl ykt till Leos Lekland i Umeå.
Dessa tre föreningar har under årets lopp tillsammans arrangerat 
ett antal evenemang som kakfrossor och familjefest i Husum. Över-
skottet har till hälften skickats vidare till Världens Barn. Resterande 
överskott fi nansierar delvis dessa utfl ykter. 

TEXT OCH FOTO: SUSANNE SVENSSON

VI ÄR OMBUD FÖR

VÄLKOMMEN TILL 
UTEKOMPANIET 

OCH  

HUSUMS SERVICESTATION

ARBETSKLÄDER & SKOR – FRILUFTSPRODUKTER – FÄRG 

TVÄTTINLÄMNING OMBUD POST & SYSTEMBOLAG – KIOSK 

ATG – SVENSKA SPEL – BILJETTERBILTILLBEHÖR 

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
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JUST NU!

SKATTELÄTTNAD
MED FYRHJULSDRIFT SOM STANDARD

3 ÅRS FRI SERVICE*

SVERIGES NÖJDASTE 
BILÄGARE 2018

Bränsleförbr. bl. körn.  5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp 148–197 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-08-31. Det går ej att kombinera 
med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

SUBARU FORESTER

    fr. 264.900:–
SKATTELÄTTNAD UPP TILL 

14.424:–

VI BETALAR SKATTE-
HÖJNINGEN I 3 ÅR, PÅ
ALLA VÅRA MODELLER.

SUBARU FORESTER

264.900:–
UPP TILL

SUBARU OUTBACK

    fr. 329.900:–
SKATTELÄTTNAD UPP TILL 

15.786:–

SUBARU OUTBACK

329.900:–
UPP TILL

15.786:–

SUBARU XV

    fr. 244.900:–
SKATTELÄTTNAD UPP TILL 

12.981:–

Skortsedsvägen 5, Örnsköldsvik
0660-186 60, www.nylandersbil.se

Mån-fre 9-17 (t.o.m v. 34)
Mån-fre 9-18 (fr.o.m v. 35)

Under 2017 och 2018 har fl era 

eldsjälar, organisationer, företag 

samt Arbetsförmedlingen och 

Coompanion träffats under ledning av 

projektet Bygd och stad i balans. Mö-

tena har syftat till att se på möjligheter 

att starta ett Socialt företag i Husum.

Ett socialt företag är företag som 

har som mål att skapa samhällsnytta. 

Ett arbetsintegrerade socialt företag, 

har som mål att genom arbete och 

delaktighet integrera människor i 

samhället och arbetslivet. Till vardags 

säger man Socialt företag eller förkort-

ningen ASF.

Alla vi som deltagit i den här 

processen ser en enorm samhällsvinst 

för Husum, likaväl som vinsten i att in-

divider kan växa. Att personer jobbar 

100 procent utifrån sin kapacitet och 

förmåga. För samhället innebär det att 

individer och familjer kan bo kvar, de 

kan fortsätta handla lokalt vilket även 

är en stor vinst för det civila samhället 

som föreningsliv med mera. 

Vi har fått veta mer genom inter-

vjuer, enkät och workshops som har 

genomförts att det fi nns en efterfrå-

gan bland privatpersoner, föreningar 

och företag att köpa tjänster för bl 

a städning, gräsklippning, enklare 

underhåll och så vidare. Så kallade 

hushållsnära tjänster. 

Hur går vi då vidare när vi ser 

att behovet fi nns samt att det fi nns 

människor som behöver integreras på 

arbetsmarknaden i vårt område?

Ja, arbetsgruppen kom fram till 

olika alternativ. Ett var att vi tillsam-

mans skulle starta en ekonomisk 

förening. Alternativt att det fi nns ett 

befi ntligt socialt företag som vill öpp-

na en fi lial i Husum, där GFG-Bygd-

sam och arbetsgruppen är lokala 

partners. Vi kände gemensamt att det 

var det senare alternativet som skulle 

undersökas vidare.

Kontakt med befi ntliga sociala 

företag i Örnsköldsvik har förts bl a 

med IVK, Individuell Växtkraft, där 

det fi nns deltagare och anställda från 

Husum. Just nu förs dialoger både 

med IVK men även lokalt i Husum 

kring lokaler, uppdragsgivare och 

samtal förs även med kommunen 

för uppdrag och samarbete. Det ser 

väldigt lovande ut!

Vi har träffat Ulf Jakobsson som är 

anställd som handledare på IVK. Han 

jobbar på Vårblomman i Arnäsvall 

men bor i Husum.

När kom du i kontakt med IVK och hur 
länge har du jobbar på IVK?

– Under hösten 2014 kom jag till 

IVK som deltagare efter att jag själv 

tagit kontakt med IVK först och sedan 

pratade med AF om en praktikplats. 

Jag fi ck tips om IVK via en granne 

och efter min praktikplats fi ck jag en 

anställning under 2016.

Vad för olika uppgifter jobbar du med?
– Främst lokalvård men även 

gräsklippning och snöröjning, lite 

allt möjlig. Vi är just nu en liten men 

fl exibel grupp som kallas utegruppen. 

Vi gör det mesta man kan tänka sig,  

som till exempel utkörning av bröd 

från vårt bageri, hämtning av material 

och grovsopor till Må. 

Vad betyder det för dig att komma 

hit varje dag?

– Den sociala biten är för mig den 

viktigaste, att komma ut och träffa 

människor.

Projektet Bygd och Stad i balans 

slutar vid årsskiftet och målsättning-

en är att under hösten ska Husum 

ha ett etablerat socialt företag. Det 

ska erbjuda tjänster för företag och 

privatpersoner, samt meningsfylld 

sysselsättning för många som har en 

bit kvar för att komma in på arbets-

marknaden. 

Det kommer att ge många positiva 

värden till Husum på sikt som inklu-

dering och ett attraktivare samhälle 

som vi alla ska trivas i. 

Finns det frågor? Hör av dig till delpro-
jektledare för Bygd och stad i balans Åsa 
Ringlöv på e–post: asa@ringlov.se

ALLA VILL KÄNNA SIG BETYDELSEFULLA 
OCH KÄNNA STOLTHETEN I ATT JOBBA

Ulf Jakobsson och Börje Tjärnström på IVK.

För individer, samhället och föreningslivet är det viktigt att människor i bygden 
känner att de har en betydelsefull sysselsättning och en gemenskap att gå till. 
Alla människor är betydelsefulla för ett dynamiskt och fungerade samhälle.

TEXT: ÅSA RINGLÖV   FOTO: IVK
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VÅR KÄRA 
VARVSBRO

LÖRDAG 
8 SEPTEMBER
Första start 14.45

Med bl.a. 
SILVERÖRNEN
och SÄTERBESTS MINNE

www.solangettrav.se

ÖRNSKÖLDSVIK TRAVARENA

LÖRDAG 

SILVERÖRNEN
och SÄTERBESTS MINNE

LÖRDAG 
8 SEPTEMBER
Första start 14.45

Med bl.a. 
SILVERÖRNEN
och SÄTERBESTS MINNE

www.solangettrav.se

ÖRNSKÖLDSVIK TRAVARENA

Varvsbron har funnits så länge 
vi kan minnas i olika tappning-
ar. När den plötsligt stängdes 
sommaren 2015 engagerade 
det hela Grundsundabygden. 
Det visar på kraften när vi enas 
för en fråga, då går vi man ur 
huset och sluter samman.

HÄR KOMMER 
RESAN TILL DEN 
NYA BRON, 
I ORD OCH BILDER.

TEXT OCH FOTO: HANNAH BYLUND

JUNI 2014, dagen efter skolavslutning-
en, stängdes Varvsbron utan förvarning. 
Stängningen ledde till att taxi sattes in 
för att barn och ungdomar skulle kunna 
ta sig in till Husum på ett säkert sätt.

2015 uppfördes en tillfällig bro vid E4 
över Gideälven. Den bron kändes helt fel 
för oss som bor i Grundsunda. En brant 
backe på Husumsidan gjorde den otill-
gänglig och vägen till bron från Husum 
är alldeles för smal för att kännas säker.

Forts. sid 12

10



GRUNDSUNDA TIDNING NR4 2018 1312 GRUNDSUNDA TIDNING NR4 2018

Vill du börja  
spela Hockey?
Om du vill spela ishockey du hjärtligt välkommen till 
Husum Hockey, den familjära föreningen som värnar  

om både spelare, ledare och föräldrar.

FINA HUSUMHALLEN 
Vi tränar i fina Husumhallen, som 
ligger ett stenkast från Husums 
resecentrum. Att ta sig hit med tåg 
är alltså inga problem. I vår förening 
finns också möjlighet att förvara sin 
utrustning i våra förråd och slippa 
släpa grejerna fram och tillbaka. 

FÖR DE YNGSTA BARNEN  
finns Tre Kronors Ishockeyskola. 
Här får barn födda 2013 och äldre 
träna hockey på ett lekfullt sätt med 
engagerade ledare.

STARTAR U-LAG 
Husum hockey har för avsikt att 
varje säsong starta upp ett U-lag. 
Säsongen 2018/19 är barn födda 
2011 välkomna att träna och spela 
sammandrag i klubbens vackra 
färger. 

LÅNEUTRUSTNING 
Vi gör vårt yttersta för att det ska 
vara så enkelt som möjligt att 
spela hockey. Vi erbjuder därför 
låneutrustning till de som inte har 
egen och vill prova spela hockey. 

FRIVILLIG FÖRSÄLJNING 
Husum hockey kommer, även i år, 
att slopa försäljningskraven vilket 
betyder att all försäljning i föreningen 
är frivillig.

Har ni frågor eller känner 
att ni vill komma och prova 
på ishockey? Tveka inte att 
kontakta oss!

Tomas Vågstedt, tränare U8  
070-2844717
Karolina Axberg, styrelseledamot  
070-3233589

SEPTEMBER 2016: Nu togs beslut att 
riva den gamla bron och bygga en ny. 
Detta efter stora protester och fl era mö-
ten där vi fyllde Husumgårdens A-sal. 

2017: Byggstart för den nya bron som 
byggdes under vintern som blev den 
mest snörika på många år.

26 MAJ 2018: invigning den nya 
Varvsbron i samband med Husum-
dagen och med pompa och ståt. Det 
var löpartävlingen Möckenrundan och 
försäljning av fi ka och strömmingsfl und-
ra med tunnbröd på båda sidorna av 
bron. Kommunen stod för invigningen 
och Kustbevakningen och Sjöräddnings-
sällskapet fanns på plats. Vädret var på 
topp och härmed var bron överlämnad 
till Husum/Grundsunda/Höga Kusten 
Nord. Dä ä tyckt!  

Forts. från sid 10
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SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

H elt plötsligt är vi inne i augusti 

och vi lämnar en sagolik sommar 

bakom oss helt fantastiskt väder 

har vi haft även om vi också behövt 

regn, eftersom det varit sommar har 

det inte varit så mycket verksamhet. 

Men lite aktivitet har vi haft iallafall 

kring förstudieprojekt Höga Kusten 

Nord, där vi ska identifi era och in-

ventera vårt vackra Grundsunda med 

vad vi har som kan locka turister att 

besöka vår bygd. 

Vi haft ett stormöte där vi bjöd in 

för att presentera för våra företag och 

föreningar vårt nytillkomna förstudie-

projekt Höga Kusten Nord. Det var stor 

uppslutning och vi hade Kultur och 

Fritid från kommunen inbjudna som 

presenterade bla vad de kan hjälpa till 

med. Vilken kraft som fi nns i vår bygd, 

vi fi ck oerhört många bra idéer och 

det var ett oerhört stort engagemang. 

Mötet har sammanställts och skickats 

ut till alla inbjudna till mötet.

Under sommaren har projektgrup-

pen som består av Robin Hörnkvist, 

Lars Lindström, Åsa Ringlöv och 

Mia Bylund Edstrand, de två senare 

arbetar även med projektledningen. Vi 

har bl.a. skickat ut enkät till aktörerna 

i bygden om deras digitala mognad för 

att undersöka vart vi ligger i Grund-

sunda gällande hemsidor, Facebook, 

Instagram mm. GFG-Bygdsam plane-

rar i dagarna en utbildning i höst, mer 

information kommer.

När det gäller projekt Husums 

båthamn/gästhamn så förs en fortsatt 

dialog med Båtklubben Kommunen 

och Metsä, ambitionen är att på sikt 

söka projektmedel för upprustning. 

Torget har fått nya lampor i be-

lysningen och skyltfönstren närmast 

Service Station har elever på Husum-

skolan fått måla de alster som fi nns 

att beskåda. GFG-Bygdsam, företagen 

kring torget har köpt blommor från 

Fröken Grön och Husum Service 

station har bidragit med soptunnor för 

att få ett trevligare torg. Vi ser fram 

emot att mer ska ske för att utveckla 

vårt Torg.

Ha de gott så hörs vi i nästa num-

mer av Grundsunda Tidning.

/MIA BYLUND EDSTRAND
Koordinator GFG-Bygdsam
www.gfgbygdsam.se  info@gfg.se 

DET HÄR HÄNDER 
I GFG-BYGDSAM  

 

BYGDSAM

NYTT LEDARSKAP  
FÖR ÖRNSKÖLDSVIK

Anna-Britta Åkerlind Barbro Olsson 

Anna-Lena Lindberg 

Maria Hörnqvist 

Ulrik Ulander Marcus Edström 
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 SOFI'S PYSSEL

Nu är hösten här och vi går mot kallare tider, då måste vi 
även tänka på småfåglarna! Så i detta nummer så tänker 
jag visa er hur ni gör dessa små, söta fågelmatare av en 
vanlig petfl aska. Enkelt,snabbt och ett roligt pyssel för 
både ung som gammal! Lycka till! 
Ha en mysig höst! 

AV EN PETFLASKA
FÅGELMATARE 

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

 Välj ut din petfl aska, gärna en 1,5 liter eller 2 
Liter. Skölj ur den och ta bort etiketten. 

Nu ska du klippa ungefär i mitten av fl askan så 
du får två delar, se bild. Här får man ta hjälp av 
en vuxen om man är liten. Klipp så att du får så 
raka kanter som möjligt. Klipp senare ut delen 
där fågelmaten ska vara, se bild. 

 Ta nu korken och gör ett hål i den, där ska 
snöret sitta. Se bild. 

Skruva nu på korken i igen och måla i valfri färg!

Här kan du dekorera den precis som du vill. 

 När färgen torkat så kan du limma ihop de-
larna så att den ser ut som ett litet hus. Limma 
med limpistol, är försiktig! 

Fyll på med fågelmat.

Klart! Visst var det enkelt? Nu kan du hänga 
upp den vart du vill och hoppas att småfåglarna 
just hittar till din fågelmatare! Dem kommer 
garanterat att gilla den! 

Ha en mysig höst!

Stor Petfl aska
Akrylfärg/
sprayfärg

Snöre
Sax

Limpistol

DU BEHÖVER:
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Begravning 0660-131 07, 0661-441 85                                 Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)                                                 Familjejuridik 0660-843 00

 
 

 

Vi vill med omtanke och engagemang
hjälpa dig i frågor som rör begravning

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

Jag hoppas att du bär med dig många fina som-
marminnen trots att det blev väl varmt och torrt. 
Varma minnen av de många sång- och musikin-
slagen i vår verksamhet. Hösten bjuder också på 
många spännande inslag.  Väl mött!

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

Kyrkbladet
Nr 4  2018

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Kurt EnbergVaktmästare Ulf Norgren vid askgravplatsen.

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

Konfirmanderna är igång. 

Barngrupperna startar.

Följ med på resa till Rom och Assisi.

Askgravplatsen invigd.

ANNONS

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

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

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Snöröjning
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Söndag 2 september kl 11, vid 
gudstjänsten i Kyrkans Hus, var 
det inskrivning för alla som går i 
årskurs 8 och vill konfirmera sig. 
Men det går fortfarande att anmä-
la sig och komma med. 
Se www.svenskakyrkan.se/grund-
sunda under fliken konfirmation 
med anmälningsformulär eller 
ring Mayne Åström, 
0663-108 65.

Konfirmation handlar bland annat 
om att diskutera små och stora 
livsfrågor tillsammans med andra. 
Är du nyfiken på dig själv och din 
omgivning? Välkommen att bli 
konfirmand hos oss!
Vi träffas torsdagar och några 
söndagar under året 2018/2019, 
oftast i Kyrkans Hus. 
Vi  har ett läger på hösten på De-
karsögården och ett vinterläger på 

Följ med på studieresa till 
Rom och Assisi 4 - 11 juni 2019

Foto: Linda Nydahl

Konfirmanderna är i gång

Foto: 
Per Ågren, MEDIA-BILD

Hållandsgården i närheten av Åre. 
Konfirmationen sker 
söndag 26 maj.

Ledare är prästen Mayne Åström, 
församlingsassistent Linda 
Nydahl och assisterande ledare 
Margaretha Johansson och Robin 
Hörnkvist. 

Konfirmationen 2018

Foto: Linda Nydahl

När - Var - Hur?
Vi träffas oftast en gång i veckan i 
Kyrkans Hus, Husum. 
Torsdagar 15.30-17.30, direkt 
efter skolan. 
Vi börjar alltid med ett smörgåsfika.

Efter tre år med konfirmander till 
Assisi har turen kommit till övriga 
intresserade att få följa med på en 
resa till Rom 3 dygn och Assisi 3 
dygn plus 2 resdagar. Vi kommer 
att besöka de kända turistmålen i 
Rom, Capitolhöjden, Forum Ro-
manum, Colosseum, Piazza Na-
vona, Pantheon, Trevifontänen, 
Spanska trappan Vatikanmuseet, 

Sixtinska kapellet, Peterskyrkan, 
Katakomberna och Pauluskyrkan. 
I Assisi besöker vi alla kloster och 
kyrkor kopplat till Franciskus liv. 
Inte minst Franciskusbasilikan du 
ser på bilderna ovan. Under hösten 
och våren erbjuder vi att få vara 
med i studier inför resan i samver-
kan med SENSUS studieförbund.

Vi flyger från Gideå, Örnskölds-
viks flygplats. Pris 9 800 kr i dub-
belrum. 1 200 kr enkelrumstillägg. 
Ingår frukost i Rom samt frukost 
och lunch i Assisi. För kyrkotillhö-
riga i Grundsunda, rabatt 1 500 kr. 
Mer information i Kyrkans Hus, ons-
dag12/9 kl 18.30 - ca 20.30.
Bokning senast 1 okt. Begränsat an-
tal platser.

ANNONS

Tankar i 
valtider

Kyrkans barntimmar
Vi har samling med berättelser ur Barnens bibel. Vi sjunger, pysslar och 
leker. Några gånger per termin medverkar vi i Gudstjänst med små och 
stora med sång.
Måndagar 12.00-13.30 Kyrkans Hus

Juniorerna åk 4-6 
Här får du träffa kompisar, pyssla och leka. Varje gång har vi en 
samling där vi lyssnar på berättelser och sjunger tillsammans. Ibland 
bakar vi. Vi är med och sjunger på gudstjänst med små och stora några 
gånger varje termin.
Måndagar 14.00-16.00 Kyrkans Hus

Safirerna F-åk 3
Här får du träffa kompisar, pyssla och leka. Varje gång har vi en 
samling där vi lyssnar på berättelser och sjunger tillsammans. Ibland 
bakar vi. Vi är med och sjunger på gudstjänst med små och stora några 
gånger varje termin. Margaretha Johansson hämtar barnen på skolan 
och går ner till Kyrkans Hus.
Tisdagar 14.00-16.00 Kyrkans Hus

Banafjälsgänget F-åk 6
Vi har samling med berättelser och sång. Vi pysslar och leker och avslu-
tar varje träff med en fruktstund. Några gånger per termin medverkar 
vi med sång i gudstjänst med små och stora. Lena Sjöström hämtar 
barnen på skolan och går till IOGT-NTO.
Onsdagar 14.30-16.15 IOGT-NTO Banafjäl

Fredagsfrukost 
En mötesplats för dig som är hemma med ditt/dina barn och vill träffa 
andra vuxna och barn. Vi umgås, leker och äter frukost tillsammans.
Fredagar 9.00-11.00 Kyrkans Hus

Sångfåglarna barnkör åk 4-6 
Barnkören för dig som gillar att sjunga och ha kul. Vi varierar musik-
stilar och lär oss nya sånger. Vi är med och sjunger på gudstjänster med 
små och stora några gånger per termin.
Onsdagar 17.30-18.10 Kyrkans Hus

För anmälan se www.svenskakyrkan.se eller ring 0663-101 80.

Barngrupper hösten 2018

Om begravning

Från 1 augusti har 
Margaretha Johansson en halv-
tidstjänst som ansvarig för café 
Duvan och assistent i barn- och 
konfirmandverksamheten. 
Vi är glada för att ha 
Margaretha som ett stöd för 
alla ideella i caféet. I barn- och 
konfirmandverksamheten är 
hon sedan tidigare ett känt an-
sikte. 

Har du frågor om begravning och 
kyrkogården kom då till Grund-
sundakväll i Kyrkans Hus onsdag 
17 oktober kl 18.30. 
Då kommer vi att informera och 
försöka svara på frågor som: Vad 
är skillnaden på kyrklig och bor-
gerlig begravning?
Vad ingår i begravningsavgiften?
Vad är skillnaden på askgravplats 
och askgravlund/minneslund?
Vi informerar om den askagrav-
plats som invigdes i maj och som 
nu är helt färdigställd.  Se första 

Ny tjänst i 
Kyrkans Hus

22 000 kr från 
sommarloppis
I sommarvärmen har våra ide-
ella medarbetare gjort en stor 
insats vid loppisen på Grund-
sundavallen och lyckats få in 
22 000 kr till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Tack för 
att ni stått där varje dag. Ett 
stort tack också till er alla som 
skänkt era saker till försäljning 
och/eller handlat på sommar-
loppiset.  

sidan i Kyrkbladet. Nu väntar vi 
bara på att gräset ska ta sig. 

De frågor vi inte kan svara på di-
rekt kanske du kan läsa dig till i 
den fina broschyr, ”OM BEGRAV-
NING” som vi kommer att dela ut 
gratis. Vi håller också på med att 
uppdatera vår hemsida för att ha 
aktuell information.

Din röst är viktig i kyrkan. Den 
fick du lägga i förra årets kyrkoval. 
Nu är det dags för kommun-, re-
gion- och riksdagsval. Din röst är 
viktig också i dessa val. Som kris-
ten har du ett ansvar att verka för 
demokrati, rättvisa och alla män-
niskors lika värde,   mot rasism 
och fascism. Jag hoppas du hämtar 
kraft och inspiration i kyrkans ge-
menskap och goda argument för en 
sund människosyn. Glöm inte bort 
att be för valet och de som kandi-
derar. 
Kom ihåg att lägga din röst senast 
på valdagen 9 september!

ANNONS
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            Vi är till för dig! Hör gärna av dig!

Expeditionstid, 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 
Telefontid under expeditionstid samt tors 10.00 - 12.00.

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                      
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

    

September
Sön 9 sep kl 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst, Kurt 
Enberg. Sång Görans Duo. Servering. 

Ons 12 sep kl 18.30 Kyrkans Hus. Kurt Enberg m.fl. 
Träff inför resa till Rom och Assisi. Servering.

Sön 16 sep 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Mayne 
Åström. Servering. 

Fre 21 sep kl 19.00  Grundsunda kyrka. Konsert 
med Jard Samuelsson. Fri entré.

Sön 23 sep kl 16.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Surströmming i församlingshemmet. 
Anmälan senast 17/9 till 0663-10180.

Sön 30 sep kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Paltfest i församlingshemmet. Anmä-
lan senast 24/9 till 0663-10180.

Oktober
Sön 7 okt kl 11.00 Kyrkans Hus. Kurt Enberg. Guds-
tjänst med små och stora. Sångfåglarna. Utdelning av 
barnbibel till alla 6-åringar. Fika.

Sön 14 okt kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Kyrkokören.

Ons 17 okt kl 18.30 Grundsundakväll om begravning 
och kyrkogården. Kurt Enberg m.fl. Kyrkokören. Serve-
ring. 

Händer i församlingen 
9 sep - 17 okt 

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

Vi samverkar med

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

ANNONS

volkswagentransportbilar.se

Tusentals anledningar 
att välja Caddy.

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.

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*

Skatt under tre år efter 1/7 2018   13.992:–

Skatt under tre år före 1/7 2018   5.343:–

Du sparar   8.649:–

Transporter T6 150 4M Lång med Komfortpaket från
316.920:– exkl moms eller från 2.445:–/mån*

Skatt under tre år efter 1/7 2018   30.510:–

Skatt under tre år före 1/7 2018   13.008:–

Du sparar   17.502:–

SPARA 
UPP TILL 
8.649:–

SPARA 
UPP TILL 
17.502:–

Skatten höjs 1 juli 2018. Beställ din bil nu.

volkswagentransportbilar.se

International Pickup 
of the Year 2018.

Krister Hållberg 0660-579 08

Försäljning Krister Hållberg 0660-579 0  
Service Johnny Ödmark 0660-579 12  

Bränsledeklaration Amarok blandad körning 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2017). Uppläggnings- och 

administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från 

399.000:– exkl moms eller 3.130:– /mån* 
 

Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från 

298.000:– exkl moms eller 2.210:– /mån* 

Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från 

399.000:– exkl moms eller 3.130:– /mån* 
 

Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från 

298.000:– exkl moms eller 2.210:– /mån* 

volkswagentransportbilar.se

Nu är Volkswagen Amarok vinnare igen. Den kräsna 

juryn för International Van of the Year har utsett 

årets vinnare i klassen Pickup. Segrare för andra 

gången blev Volkswagen Amarok i hård konkurrens. 

Det kraftfulla programmet med V6-motorer, den 

rymliga interiören, bekvämligheten och arbets-

kapaciteten har uppenbarligen imponerat på juryn.

Den som kör en Amarok behöver inte bry sig om 

vägarna eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar 

dig fram även när vägunderlaget är som sämst. 

  Vill du ha det mesta av det bästa väljer du 

Aventura. Den har allt och lite till. Bland annat 

20-tums lättmetallfälgar, kromade sidebars 

och flakbåge, automatlåda, tonade rutor, svart

läderklädsel i nappa och ergoComfortsäten som 

är elektriskt justerbara.

Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från 

399.000:– exkl moms eller 3.130:–/mån*

Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från 

298.000:– exkl moms eller 2.210:–/mån*

Bränsledeklaration Amarok blandad körning 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2017). Uppläggnings- 
och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.
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International Pickup 
of the Year 2018.

Krister Hållberg 0660-579 08Försäljning Krister Hållberg 0660-579 08
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*Ovanst ående erbjudanden gäller så långt lagret räcker av modellår 18. Begränsat antal. Caddy Skåp fi nns från 150.000:– exkl moms. Caddy Maxi Skåp fi nns från 
198.300:– exkl moms. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Caddy blandad körning från 4,7 l/ 100 km, 124 CO2/ km. Bilarna på bilden är ext raut rust ade. 
Varje Volkswagen-åt erförsäljare är fri at t sät t a sina egna priser.

Vill du ha en lite större eller bättre utrus-
tad Caddy har du nu ett gyllene tillfälle 
tack vare tre finfina erbjudanden. Vi gör 
det nämligen lite extra förmånligt att 
köpa DSG automatlåda, 4MOTION och 
Maxi-versionen av Caddy. 
  Det här innebär att du just nu får 
5.000:– rabatt på vart och ett av dessa 

erbjudanden och 15.000 kr rabatt om 
du väljer alla tre. (Erbjudandena gäller ej 
Caddy Proline.)
  Vi skulle kunna räkna upp flera tusen 
andra anledningar att välja Sveriges mest 
köpta transportbil. Kvalitet, andrahands-
värde och alla utrustningsmöjligheter är 
några av dem. Dessutom får du tillgång 

till Team Transportbilar, det vill säga våra 
egna specialister på transportbilar.

UPP TILL 15.000:– RABATT
DSG automatlåda 5.000:– rabatt*
4MOTION 5.000:– rabatt*
Caddy Maxi 5.000:– rabatt*

Team Fredrik Hellström

Vi tar emot
nya patienter 
i alla åldrar

Telefon 0660-16400 

www.tandhalsanovik.se/startsidan

Barn och ungdomstandvård under samma 
regler som hos Folktandvården.

En del av
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R O B I N S 
H Ö R N A :

I   bland blir jag besvi-

ken, ibland blir jag 

förbannad och ibland 

blir jag ledsen. 

Oskyldiga anklagas, 

personer hängs ut och vi 

gör allt för mycket tunnel-

seende i allt vi ser, hör och 

läser. 

Vi vägrar inse när något 

blir fel, vi vägrar be om ur-

säkt och vi gör inget för att 

sätta stopp för det här. Jag 

pratar såklart om källkritik. 

Grunden och kärnan till 

sunt förnuft och god kunskap. 

Det vi så tydligt skolats i och det vi 

antogs kunna anpassa oss till när vi 

sedan skulle ut i samhället. Men ack 

nej, det har vi ej. Istället fortsätter vi 

skriva utan att veta, dela utan att kol-

la och ignorera det faktumet att det vi 

ibland säger kan vara en omfördelad 

sanning. 

Den här sommaren har tveklöst bju-

dit på en värme och ett vätskebristan-

de. Aldrig förr har jag nog latat mig så 

mycket som denna sommar. 

Dock har värmen varit en bra ur-

säkt för att inte skrapa husets fönster, 

för att sedan kitta och måla om dem. 

I stället har jag passat på att ta upp 

mobilen och följt de förödande skogs-

bränderna som härjat i Sverige. 

Obehagligt och tragiskt. 

Vårt klimat förändras, sannerli-

gen. Men något jag observerat är 

alla skriverier som fl orerat på de 

sociala medierna. Här har jag funnit 

osanning, anklagelser och till och 

med uthängningar av personer. I 

dessa bisarra stunder har folk tagit 

sig friheten att skriva osanningar för 

att vi, trots med vår skolade källkri-

tik, ska dela detta vidare och sprida 

osanningen vidare. 

Varför? 

För att skapa opinion baserat 

på nonsens. För att skapa osämja 

och ett politiskt klimat utan vidare 

kunskap. 

Och vad kan det här leda till? 

Dåliga beslut. 

En av dessa många osanningar jag 

upptäckt är ett brandfl yg-

plan som släpper vatten 

över en stor brand. Till 

den bilden följer denna 

text: ”Har Sverige helt 

tappat förståndet? Ryssland 

erbjuder Megahjälp för att 

släcka våra skogsbränder. 

Sverige tackar nej. Nu får 

det fan vara slut på rysso-

fobin”.

Det här inlägget kan till 

synes verka intressant och 

såklart lockande att dela, 

för vissa. Men när man 

börjar undersöka bilden ser man något 

väldigt fascinerande. Man kan se att 

det är ett väldigt enkelt bildmontage 

som gjorts. Alltså sådant som görs i till 

exempel ”Photoshop”. 

Faktumet är att första gången bild-

en lades upp var 2013 som ett sent bi-

drag i en photoshop-tävling som den 

amerikanska sajten ”Fire Aviation” 

anordnade. I grund och botten består 

bilden först av en bild på en brand, 

följt av det rysktillverkade planet Be-

riev-Be 200 där skaparen sedan skrivit 

logistikföretaget ”FedEx” logga och 

döpt planet till ”FedExtinguisher”. 

Fyndigt! Men återigen, i förhållande 

till texten falska nyheter. 

Om vi väljer att öppna våra ögon, 

fundera över vad vi faktiskt läser och 

Bli klok och trygg 
– i snygga brillor
En del glasögon syns, andra inte. Vissa har vi för syns skull 

och vissa har vi för att känna oss klokare och tryggare. 
Efter denna sommar känner jag att jag, inför det 

stundande valet, behöver mina kloka brillor.



Det är bara du som vet vad som ger dig livskvalitet.
Din röst skapar det demokratiska samtalet.
Du förtjänar att accepteras för den du är.

Din framtid i 
Höga Kusten Nord

Vi skapar en värdefull utbildning genom  
att tidigt uppmärksamma elevernas behov.

Höga Kusten Nord byggs hållbart. Du kan  
bygga bostäder och starta verksamhet  
där du tycker det är mest lämpligt.

Möjligheter och för alla genom  
generationsboenden och mer  
valfrihet i omsorgen genom LOV. 

1
2

3

En  
stabil  
röst.

Du kan vara säker på att jag och 
Liberalerna gör allt för att inte 
Sverige ska kantra. Varken ner  
i vänsterdiket eller mot höger-

flanken där extrema krafter hotar 
öppenheten och vårt europeiska 

samarbete. Tack för din röst.  
Den gör skillnad.
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sluta automatiskt dela vidare allt vi 

läser tror jag att vi plötsligt skulle 

börja upptäcka mer sanningar. 

Jag menar inte att all information vi 

tar del av är falsk information. Abso-

lut inte. Men om vi tar all information 

från en och samma källa kan vi inte 

alltid garantera att det är korrekt. 

När jag läste på universitetet fi ck 

vi i uppgift att framställa information 

om ett valfritt ämne och tänka på vår 

källkritik. Det här kändes först enkelt. 

För jag kunde ju trots allt bara ta ett 

ämne som jag brann för och skriva om 

det. Men det fanns ett krav i uppgif-

ten: Det skulle vara förstahandsinfor-

mation. 

Detta innebar alltså att vi inte fi ck 

ta information som gått fl era vägar. 

Om vi till exempel tar en artikel 

som skrivits i tidningen behövde vi 

undersöka var informationen i den 

artikeln vandrat. Om den då först 

vandrat från Statistiska Centralby-

rån, till Aftonbladet som i slutändan 

landat i en artikel i en annan tidning, 

kan vi ju trots allt inte garantera att 

informationen är korrekt. 

En bra jämförelse är ”Viskningsle-

ken”. Ni vet den där leken där man 

samlas i en ring och viskar en mening 

till personen till höger, för att sedan 

upptäcka att den information man 

får tillbaka inte alls var den mening 

man först sa. Om vi verkligen vill vara 

säker på något måste vi undersöka 

var själva informationen egentligen 

kom ifrån, och inte förlita oss på att 

det första vi ser alltid är sant. 

Om du, liksom jag, ser märkliga 

inlägg och skriverier; sök då vidare 

efter mer information. 

Skriv i Google-fältet och se om du 

kan hitta mer information. 

Kanske upptäcker du att det fi nns 

mer information och fl er sidor bakom 

inlägget. Kanske stämmer det, kanske 

inte. Men när du undersökt kan jag 

garantera att du kommer känna dig 

tryggare i din ställning. 

Nu den 9 september är det val 

och jag lovar dig att det kommer att 

spridas hejvilt med osanningar i våra 

sociala medier om både det ena och 

det andra.

Passa då på, oavsett vad du tycker, 

att läsa vidare och se vad mer som 

kan stå om alla påståenden som 

delas. 

Oberoende av vad vi röstar på är 

det viktigt att vi fått korrekt infor-

mation och känner oss säkra med de 

beslut vi faktiskt tagit. 

Upplys även dina vänner som delar 

märkliga inlägg på sociala medier och 

be dem ta på de där snygga källkritis-

ka brillorna. På så vis slipper vi skapa 

osämja och okunskap. 

Då blir vi både klokare, tryggare 

och kanske snyggare.

Ett välmenande tips från en källkri-

tisk nörd.•

Privatleasing. Det enklaste 
sättet att köra en Volkswagen.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4–7 l/100 km, CO2-utsläpp 101–161 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2018-08-31. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0% särskild leasing-
avgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, 
ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Volkswagen Försäkring är ett samarbete 
med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för ev ändringar och avvikelser.

Polo TSI 95.
Kampanjpris från 149 900 kr. 
Privatleasing från 1 995 kr/mån
inkl service och tre års nybilsgaranti.
VW Försäkring från 340 kr/mån.

Passat Sportscombi TSI 150. 
Kampanjpris från 259 900 kr. 
Privatleasing från 2 795 kr/mån  
inkl service och tre års nybilsgaranti.
VW Försäkring från 465 kr/mån.

 
Golf TSI 110.
Förverkliga sommarens alla planer i en ny 
Golf. För din skull har vi utrustat den med 
säkerhetssystem som t ex adaptiv fart- 
hållare som automatiskt håller avstånd  
till bilar och bromsar för fotgängare.  
Välkommen in så berättar vi mer.

Kampanjpris från 189 900 kr.  
Privatleasing från 2 395 kr/mån  
inkl service och tre års nybilsgaranti.  
Lägg till 99 kr/mån för DSG-automatlåda.
Volkswagen Försäkring från 365 kr/mån.

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

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

T a av från E4:an vid Idbyn. Åk den 

smala och krokiga vägen genom 

ett vykortslandskap, förbi Skags-

hamn och Gösta Hanells salteri där 

Röda Ulven och Mannerströms läggs 

in. Parkera sedan bilen i Skeppsma ett 

par hundra meter innan Skagsudde 

fyr där du kan stå på klipporna, se 

Ulvön och en stor del av Örnsköldsviks 

skärgård och klara dagar ända ned till 

Härnösand.

Här, i denna miljö där det fi skats och 

fermenterats strömming i århundra-

den, fi nns lämpligt nog ett surström-

mingsmuseum. 

Världens första.

– Vi har både en permanent utställ-

ning och sådant som vi förändrar och 

utvecklar från år till år, säger guiden 

Lars Strand.

Det är främst han som tar hand om 

de grupper som kommer hit ut för att 

att få veta mer om surströmming. Allt 

ifrån fi sket och tillverkningen till allt 

som är kopplat till surströmming. Även 

den lokala historien kring den.

– Jag anpassar guidningarnas längd 

och innehåll utifrån ålder och antal på 

dem som kommer hit. Men gemensamt 

för alla besökare är att de brukar vara 

mycket fascinerade när de åker häri-

från, säger Lars.

FISKEVISTET 
I SKEPPSMALN
 – HÄR FINNS SURSTRÖMMINGENS HISTORIA BEVARAD

Det är ett museum att förlora sig i för en timme eller två.
Fiskevistet på Skeppsmaln i norra Ångermanland har surströmmingens 

historia smakfullt bevarad i ord, bilder och föremål.
Givetvis kan man också lyssna till Thore Skogmans ”Surströmmingspolka”.

TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

Lars Strand och 
Annika Hägglöf.
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 SMÅTT & GOTT

SUDOKU 
Fyll i siff rorna 1-6 i de tomma rutorna så att alla siff ror fi nns i varje vågrät 
och lodrät rad samt i varje låda bestående av 3x3 rutor. Varje siff ra får 
endast fi nnas med en gång per rad och låda. Lösning på sid 38.

  4 5    

  3     

   4   6 

 6   4   

     5  

    2 3

B A R N S U D O K U

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

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

Vi har ett stort sortiment av 
jakttillbehör för 

jägaren och hunden 
bla Stalonljuddämpare

Vi älskar print. 
Det ger dig ett landskap av möjligheter. 

Kontakta oss så berättar vi mer!  
0660 – 29 99 00, agrenshuset.se

Museet inryms både i det så 

kallade båthuset och i en del av den 

intilliggande restaurangen, som i år 

arrenderats av krögaren Osman Filiz 

från Örnsköldsvik.

– Det är härligt att restaurangen 

drivs av en erfaren och ambitiös per-

son för det är viktigt för Skeppsmaln 

och museet att restaurangen håller 

bra klass, säger Annika Hägglöf som 

också är engagerad i Fiskevistet.

Hennes familj har funnits i fi skelä-

get under många år.

– Min pappa, Bengt Sjöblom, var 

fi skare och hade eget salteri. Han lade 

in cirka 1 000 burkar surströmming per 

år mellan 1965 och 1977 på etiket-

ten Piratens surströmming, berättar 

hon.

Bengt Sjöblom var en av många i 

trakten som hade fi sket som yrke.

Idag fi nns det bara några få yrkes-

fi skare kvar i Norrland.

Intill restaurangen och museet fi nns 

ett kapell från 1700–talet, som restau-

rerades 1951 av Emanuel Högberg. 

Han var son till gävlefi skaren Erik 

Wilhelm Högberg. 

Gävlefi skarna ligger bakom många 

av de fi skelägen och kapell som fi nns 

längs Norrlandskusten upp till Skepps-

maln.

– Här fi nns också Högbergsgården 

som var sommarbostad för gävlefi s-

karfamiljen Högberg. Den låg tidigare 

nere i hamnen i Skeppsmaln men 

fl yttades närmare kapellet under 

1940–talet, och blev då museum och 

hembygdsgård. I huset kan man se 

hur gävlefi skarna bodde, berättar Lars 

Strand. •

Piratens surströmming tillverkades 
av Skeppsmaln–fi skaren Bengt 
Sjöblom under många år.
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 FOTOSIDAN VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se
Foto: OLOF WIGREN.
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Tre rätt a lösningar vinner varsin kokbok, skicka in senast den 19/9 
2018. Posta korsordet ti ll Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 
893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”). 

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

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

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

V
IN

N
A

R
E 

nr
 4

/2
01

4

KO
R

SO
R

D
SL

Ö
SN

IN
G

Rune Berggren, 
Arnäsvall

Marina Lundvall, 
Husum

Åke Sjödin, 
Husum

GRATTIS!
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BÖRDEN

Glöm inte att  
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   
info@suve.se

Värmepumpar 
för alla hus!

Luft/vatten  
värmepump

Bergvärme- 
pump

Glöm inte att 
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20  

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 

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!

Välkommen på 
Surströmmingsfest!

Lördag den 15 september  
klockan 16:00 

Bygdegården Treklövern  
(3 km norr om Eldsmark)

Pris 150 kr/vuxenvuxen, 50 kr/barn

Det kommer finnas alternativ för dem som inte äter strömming.

För anmälan och frågor kontakta:
Helena 073-26 18 575 eller Maria 070-54 59 615

ARRANGÖR: GIDEÅÄLVENS BYGDEGÅRDSFÖRENING
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 BJÖRNEN TIPSAR

Smarrig Silviakaka
Tid: 45 min

Dags för kalas? Eller vill du bara ha en god kaka att bjuda 
vännen på? Då har vi det perfekta tipset! 
Testa vår goda och smarriga Silviakaka. 

För: 16 personer

Ingredienser:
3 ägg
3 dl strösocker
1 ½ dl kallt vatten
3 dl vetemjöl
1 msk bakpulver

Glasyr:
150g smör
1 ½ dl strösocker
1 msk vaniljsocker
2 äggulor
2 msk kokosfl ingor

Gör såhär:
1. Slå på ugnen på 175 grader.
2. Klä en ugnssäker form eller långpanna med bakplåts-
papper.
3. Vispa ägg och socker vitt och pösigt i en bunke. Rör ner 
vattnet.
4. Blanda mjöl och bakpulver och sikta ner. Rör till en jämn 
smet och häll den i formen. Grädda i ungen ca 20 min. Låt 
svalna.

Glasyr:
1. Smält smör, socker och vaniljsocker i en kastrull. Tillsätt 
äggulorna och vispa kraftigt tills krämen tjocknar, den får 
inte koka. Låt svalna något. 
2. Häll glasyren över kakan och strö över kokos. Låt kallna 
och skär upp kakan i bitar.

Tips! Passa på att plocka lite bär och garnera kakan för 
extra festlighet!

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

FYRA MÅNADER KVAR!
Projektet Bygd och stad i balans Leader startade 2016 
och går i mål i december 2018, så det innebär att det 
är fyra slutspurtsmånader kvar. 

SYFTE MED PROJEKTET:
Projektet arbetar för att öka attraktiviteten, skapa miljö-
er för kreativitet och entreprenörskap och arbeta med 
att inkludera och minska utanförskapet.
Hösten kommer att innebära fokus på att slutföra de 
olika målsättningar och processer som är i gång inom 
projektet, bland annat:
– Möjliggöra att ett socialt företag etablerar sig i 
Husum, som kan erbjuda bl a hushållsnära tjänster till 
privatpersoner och företag. En arbetsgrupp har hittills 
mötts i över ett års tid och tillsammans tagit viktiga steg 
framåt kring hur vi vill att ett socialt företag ska vara 
och fungera i Husum. 
– En mindre arbetsgrupp där bl a Folkets Hus Husum-
gården och GFG-Bygdsam arbetar för att skapa ett 
nav där olika aktörer kan samlas. Här ska finnas plats 
för föreningar, företagare, studerande m fl tillsammans 
berikar varandra och skapar kreativitet och tillväxt i en 
så kallad Växtplats. Växtplats ska stå på flera ben för 
att bli ett hållbart och långsiktigt koncept. Företag, för-
eningar, kreatörer och kommunen, ja alla som vill vara 
med på utvecklingsresan i Grundsunda är välkomna!
– Ett attraktivare Husum, att för tredje gången genom-
föra en systematisk ortsvandring där vi ska ”besiktiga” 
ett område utifrån attraktivitet, tillgänglighet, trygghet 
osv. tillsammans. Vi samlas och vandrar, Husumbor i 
olika åldrar, fastighetsägare, företagare, Örnskölds-
viks kommun, Öviks Energi och GFG-Bygdsam. Fler 
aktiviteter och processer har kommit igång utifrån det 
som kommit fram i tidigare ortsvandingar. Ett exempel 
är utvecklingsarbetet runt Torget.

Nu kör vi!  

Åsa Ringlöv
  
 

A nn-Catrin Zackrisson jobbar som 

verksamhetsledare i Bygdsam 

Anundsjö och hon var en av 

arrangörerna bakom debatten. 

– Vi fyra Bygdsam samlades för att 

titta över gemensamma problem som 

vi har, berättar hon. Då kom skolan 

på tal som ett av problemen gällande 

dess underhåll. Vi ville helt enkelt veta 

hur de olika partierna tänker kring 

detta inför valet.

Kärnfrågan var därför skollokalernas 

framtid men allt eftersom dök det upp 

andra frågor. Alla grundade i gemen-

samma problem för hela Örnsköldsviks 

landsbygd.

Kvällen inlededes med att Bygdsam 

Anundsjös ordförande Patrik Eriksson 

hälsade alla välkomna, både åhörare 

och de lokala politiker som represente-

rade vart och ett av de olika riksdags-

partierna. 

I den här texten redovisar vi ett 

urval av frågeställningar och svar.

Bygd och stad i balans är idag ett 
epitet för Örnsköldsvik med en le-

vande landsbygd och attraktiv stad. Vad 
betyder det för er och hur ska ni konkret 
verka för en bygd och stad i balans?

Först ut var Centern där Anna-Britta 

Åkerlind menade på att det har varit 

en fi n utveckling då det byggts mer 

och varit bra fart på utbildningen 

runt om i kommunen. Men att det kan 

satsas ännu mer.

– Det måste byggas ännu mer på 

landsbygden, strandskyddregler bör 

lättas på och dessutom vill de samord-

na kommunala verksamheter. 

Kristdemokraternas Robin Håkans-

son höll med Anna-Britta och förkla-

rade att stad och bygd är beroende av 

varandra. De har olika kvaliteter och 

kompletterar därför varandra.

– Det fi nns en stark drift i Anundsjö, 

det är historien om Bredbynskolan 

ett bra exempel på, menade Magnus 

Melin från Liberalerna. 

Han tyckte precis som Anna-Britta 

att det bör fi nnas mer kommunal verk-

samhet på landsbygden och att det för 

ihop stad och bygd mer.

Miljöpartiets Josefi n Nilsson förde 

fram de många förslag som partiet har 

för stad och bygd i balans. Det vill se en 

expandering av bredband och fi ber på 

landsbygden så att möjligheten fi nns att 

jobba hemifrån. Dessutom vill (mp) öka 

kollektivtrafi ken och mängden närodlad 

mat i kommunala matsalar för att hjälpa 

de bönder som fi nns på landsbygden.

Johannes Nordin från Moderaterna 

förklarade hur det vill se en ökad kom-

munal service på landsbygden så att 

ärenden även kan skötas härifrån. För 

det krävs det digitalisering. 

– Vi tror även på fl er och tätare turer 

gällande kollektivtrafi ken, berättar Jo-

hannes. Det ökar ungdomars frihet till 

att kunna träffa kompisar och utföra 

fritidsaktiviteter oavsett hemort, sa 

Johannes.

Socialdemokraterna representera-

des av Per Nylén. Han vill se en ökad 

fi berutbyggnad, fl er bostäder och menar 

att förskolor och skolor är en kärnfråga 

för dem. Även han vill fortsätta med ser-

vicepunkter på landsbygden och ser att 

man ska kunna jobba på sin hemort.
Forts. sid. 36 

BYGDSAM BJÖD IN 
TILL POLITISK DEBATT

Stad och bygd i balans var ett av ämnena som Örnsköldsviks politiker fi ck resonera 
kring på den debatt som anordnades i Kubbe/Norrfl ärkeskolan i mitten av augusti.
Arrangörerna var de fyra Bygdsam som fi nns runt om i Örnsköldsvik. Ekonomiska 
föreningar med målet att bevara och utveckla landsbygden. Dessa fi nns i Nätradalen, 
Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda.

TEXT OCH FOTO: SANNA SÖDERLUND
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Göran Wåhlstedt från Vänsterpar-
tiet sa att det inte ska vara någon 

skillnad på land och stad.

 – Det ska fi nnas samma service vart 

man än bor, oavsett om det handlar 

om skola, vård eller post. Det fung-

erar inte alltid men ska gå i så stor 

utsträckning som möjligt. Vänster-

partiets förslag är att skapa en grön 

investeringsbank på landsbygden som 

ska säkra upp för att kunna låna ut till 

nyskapade företag eller utveckling av 

verksamhet på landsbygden. 

Utan skolor i landsbygdens närom-
råden = inga barnfamiljer som vill 

etablera sig = ingen arbetskraft och tillväxt 
till våra företag i landsbygden = ingen 
landsbygdsutveckling! Vad har ni för stra-
tegiskt tänkande i ert parti kring detta?

För Centerpartiet är skolan är 

navet i bygden och Anna-Britta berät-

tade att det vill se små enheter och 

grupper. Enligt henne ska man låta 

skolorna få vara mindre och inte sträva 

mot att slå ihop dem. (c) vill dessutom 

använda sig av ny teknik. 

Robin (kd) menade att det byggs 

starka relationer av att leva i mindre 

samhällen. För att få samhället att 

växa måste skola, familj och arbets-

kraft samarbeta.

Magnus (l) vill se en ökad digitali-

sering i skolorna och dessutom tänka 

mer gränslöst för att kunna hjälpas åt 

län emellan. 

Josefi n (mp) vill precis som (c) inte 

lägga ner de mindre skolorna utan 

istället satsa på att lokalsamhällen och 

kommun samarbetar i kooperativ. 

Även Moderaternas Johannes var 

enig med de andra om att man inte 

ska lägga ned landsbygdsskolorna och 

att det bör vara små enheter.

– Jag tror dessutom på webbaserad 

utbildning. Man kan då knyta till sig 

kompetens som kan vara svår att få på 

plats och det ger en helt ny värld av 

lärarmöjligheter, sa han.

Johannes avslutade med att klargö-

ra hur viktigt kontinuerligt underhåll 

av fastigheter är för dem. 

– Då kommer inga klumpsummor 

med renoveringsbehov som kostar en 

förmögenhet. Lever skolan lever lands-

bygden, tillade han. 

Per (s) tror stenhårt på Bygdsam 

och menade att kommunen har 

ansvaret men ska samverka med 

föreningar och ideella för att få saker 

att fungera. 

– Vi har jobbat så i städer och det 

har fungerat bra. Nu ska vi börja på 

landsbygden också. Alla har olika 

idéer och lösningen är att arbeta 

tillsammans, sa han.

Göran (v) såf frågan ur ett annat 

perspektiv. Han menade på att eleven 

och barnet ska stå i centrum och för 

deras skull ska skolan läggas ned vid 

för få barn. Självklart ska man i det 

längsta ha kvar dem, men det kan inte 

bli för små enheter. Barn måste få vara 

med jämnåriga, sa Göran.

– Enligt en undersökning är kommu-

nens största skola, Geneskolan, även 

den tryggaste, sa Göran.

Förutom detta vill (v) se bra kom-

munala skolor alternativt kooperativa. 

Det ska dessutom fi nnas en standard 

för lokalerna oavsett vart de ligger och 

den standarden ska inte vara sämre 

än kommunhuset Kronan i Örnskölds-

vik.

Bostadsmarknaden står stilal i vår 
landsbygd, behovet av fl erfamiljs-

hus och trygghetsboenden efterfrågas, 
likaväl som fräscha villor. Hur tänker 
ditt parti verka för ökad infl yttning till 
landsbygden för att på så sätt säkerstäl-
la skolornas överlevnad? 

Per (s) menade på att mer tillåtelse 

av strandnära byggnationer skulle öka 

infl yttningen. Han tyckte dessutom 

att det bör vara enklare att få bygglov. 

Värdeminskningen av byggnader på 

landsbygden är ett problem, enligt (s). 

Dtr vill därför skapa ”landsbygdslån” 

där man får låna pengar trots att man 

är medveten om värdeminskningen.

Anna-Britta (c) vill underlätta för byg-

gandet på landsbygden.

– Det ska fi nnas mark och vara lätt 

att få bygglov, där kommer staten in 

som måste se till att man får bygga 

överallt. Hon vill dessutom se att fl er 

hyr ut sina fastigheter som inte är 

permanentbebodda då många nu står 

tomma, sa hon.

Göran (v) tryckte även han på att 

det är ett problem att låna pengar på 

landsbygden och vill skapa en grön 

investeringsbank där servicecenter, 

föreningsliv, stat, kommun etc. får låna 

pengar till att bedriva verksamheter på 

mindre orter. (v) vill dessutom ha en 

avgiftsfri kollektivtrafi k för alla och inte 

bara ungdomar med syftet att förbättra 

miljön och servicen på bygden.

–I Kiruna där de testat detta har 

åkandet ökat med 300 procent, för-

klarade han och tillade att bredband 

är lika viktigt som vägar. Det måste 

fi nnas överallt för att folk ska kunna 

bosätta sig vart som helst, sa han.

Magnus (l) menade på att det 

handlar om att göra bygden attraktiv 

för ökad infl yttning. Kommunen måste 

stötta den drivkraft som fi nns på 

bygden. 

Detta höll även Johannes (m) med 

om. 

– Det måste fi nnas en attraktiv 

landsbygd som går att utveckla, sa 

han.

Josefi n (mp) förespråkade bred-

bandsutbyggnad. Dessutom menade 

hon på att landsbygden måste vilja 

för att något ska ske och då krävs det 

samarbeten.

Likt (c) tyckte (kd) att kommunen 

måste skynda på bygglovsansökningar 

och ordna med mer mark att kunna byg-

ga på för att se en ökad infl yttning.•



www.mio.se

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

HAR DU INTE 
SETT/FÅTT 

NYA 
MIO-KATALOGEN 

KOM IN OCH 
HÄMTA DEN!

SOFFA

7.495·
(8.495·) 1.000·

RABATT**

2,5-sits soffa med divan County i tyg Alex light blue med svartbetsade ben, B 287, D 95/221, H 85 cm 7.495· (Specialpris 8.495·) Soffbord  Sally i klarglas med ram i svartlackerad metall, 1 hyllplan, Ø 80, 
H 45 cm 999·  Vägghylla  Sally i klarglas med ram i svartlackerad metall, 1 hyllplan, Ø 80, H 45 cm 999· Kelimmatta  Kalari, 100% bomull, svart/multi, handvävd, 
vändbar, 160x230 cm 2.795·  Taklampa Klas i svartlackerad metall, 4 glaskupor,   B 50, H 75 cm, 1.695·  Sammetskudde,  Vanessa i 100% bomull, ljusblå, 
fjäderinnerkudde ingår, 45x45 cm 149·  Paljettkudde Vanessa i 100% bomull, ljusblå, fjäderinnerkudde ingår, 45x45 cm 149· 

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
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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

3 

Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

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

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

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

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

Vi finns nära dig 
och din skog!

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

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

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

Anna Nylander 
Föräldraledig
anna.nylander@norra.se

Produktionsledare

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

Örnsköldsvik norra

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

Produktionsledare

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

Husumgården
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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

Bruksvägen 90, Husum
Mån-Fre 9:00-17:00   Tel: 0663-10093

Hotell & Restaurang 
Björnen

Tel. 0663-107 20

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 
 

Axel Nilsson 
Skogsinspektor 
070-665 99 80

Ove Eriksson 
Skogsinspektor 
070-224 26 32

Staffan Nordin 
Skogsinspektor 
070-219 58 68

Arne Alstergren 
Skogsinspektor 
070-604 14 06

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Oscar Jakobsson 
Produktionsledare
072-510 85 15

Per-Olof Nordin 
Skogsinspektor 
073-048 65 28

 EVENEMANG
sep

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lö  22/9   14.00 Banafjäls EFS Lördagscafe´
Lö   6/10  12 - 15 Banafjäls EFS Öppethus medv. Sara Eriksson
Lö  27/10  14.00 Banafjäls EFS Lördagscafé

Mejla evenemang till olof.wigren@agrenshuset.se för införande 
i tidningen och info@gfg.se för att lägga upp det på www.gfghusum.se. 
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Älgkött  & peran + trisslott : 
Anki Lindahl, Örnsköldsvik

Matf risk:
Anita Åhman, Bredbyn

Receptbok: 
Ingrid Nordlander, Björna
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atfrisk. m

at som
 kan förebygga cancer   andersson beckm

an franzén

Idén med boken matfrisk, mat som kan förebygga cancer är att visa hur vi 

kan äta mycket gott och samtidigt minska risken för flera vanliga 

cancersjukdomar.
 På ett personligt sätt hoppas vi väcka nyfikenhet utan att skrämmas, 

genom att på ett enkelt sätt förklara sammanhang, sprida kunskap 

och bjuda på rätter som är lättlagade.

 Vi hoppas också på att öka förståelsen för att cancer inte är en 

sjukdom utan en mängd olika. Det gäller därför att vara kritisk när 

någon vill marknadsföra läkemedel, hälsokost och mirakelkurer mot 

cancer i allmänhet. Använd istället pengarna till god och omväxlande 

mat och var kritisk till olika dyra piller som lovar mer än vad som 

verkar rimligt.  Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av cancerbehandling och 

samtal med patienter och deras anhöriga. 

 Den erfarenheten och kunskapen vill vi dela med oss.

Lars Beckman och Lars Franzén

Boken har tiLLkommit med stöd av BaLticgruppen som 

sedan tidigare stöttar cancerForskningen i norrLand. 

en deL av Bokens FörsäLjning kommer också att tiLLFaLLa 

cancerForskningen. 

kock fredric andersson  överläkare lars beckman  professor lars franzén  

matfrisk.     
mat som kan FöreBYggacancer
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Nu rullar hösten in

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

Vi har inne- och uteväxter, snittblommor, inredning,  
presenter, smycken & choklad mm – varmt välkomna in till oss!

ÖPPETTIDER  
Mån 10-16.30,  Tis stängt,  Ons-Fre 10-16.30,  Lör 10-13

Bruksvägen 122, Husum
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