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GRUNDSUNDAGRUNDSUNDA
LANDSBYGDSBLAD1 AV 4 tidning

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. 
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NR 5 2018

TUNNBRÖDSBAK
I SKOLAN

BYGDSAM
INFORMERAR

MKC - EN
MÖTESPLATS

FÖR ALLA
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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 Grundsunda kyrka.     Foto: Stefan Nordin.

NÄSTA NUMMER Utkommer 26 november 2018. Manusstopp 5 november 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 5 NOVEMBER • 0660-29 99 58

Den vikti ga maten.
början uppskatt ar de kanske en hälsosam livsti l när 
de blir äldre.

Jag ser många barn som äter väldigt lite och vissa 
inte alls. Att  få dem att  våga smaka och kanske t 
o m tycka om och ta mera, är en vikti g uppgift  för 
alla vuxna. När de går i högstadiet och tror att  en 
chokladkaka och energidryck är bra lunch, blir jag 
väldigt oroad. Likaså när jag ser några som endast 
äter en macka och ett  glas vatt en.

Vi har en hel del vegetariska maträtt er på skolan och 
en salladsbuff é med minst fem olika sallader/grönsa-
ker serveras varje dag ti ll den varma maten. Väldigt 
oft a frukt också. Hårt bröd och mjölk naturligtvis.

Nu har hösten kommit, med 
den lite kallare vindar och det är 
mörkare ti digare på kvällarna. 
Ett  ti ps för att  värma upp sig är 
att  laga en värmande god gryta 
eller soppa. Tänd lite ljus och 
höstmyset är klart!

PIAMARIA LUNDKVIST

Vad mycket det är som kretsar kring vad vi ska äta. 
Tänk vad många tv-program som handlar om mat. 
Alla möjliga råd om vad som är nytti  gt och vad 
som är hälsosamt att  äta. Inte konsti gt alls ifall vi 
konsumenter blir förvirrade.

Jag jobbar i skolkök som matt ant, vilket är ett  roligt 
jobb för det mesta. I skolan följer vi Livsmed-
elsverkets rekommendati oner. Vi ska ti llaga och 
servera näringsrikti g och god lunch ti ll barnen. När 
vi pratar om näringsrikti g lunch, menar jag  rätt  
mängd näringsämnen. Näringsämnen är vitaminer, 
mineraler, protein, fett  och kolhydrater.  

Barn behöver mycket näring för att  växa och 
utvecklas på rätt  sätt . Undersökningar av barns 
matvanor har gjorts och det har visat sig att  barn 
äter alldeles för mycket feta, sockerrika och nä-
ringsfatti  ga livsmedel. Exempel på dessa är  godis, 
läsk, glass, kakor, bullar, snacks.

Kroppen mår bra av att  äta regelbundet och 
varierat. Frukost, lunch, middag, gärna ett  bra 
mellanmål däremellan. Lär sig barnen rätt  från 

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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F onden är den enda som fi nns i 

Husum och deras syfte är att det 

skall gå till elever i Grundsunda 

som vill lära sig mer om hembygden, 

muntligt eller skriftligt. När vi bevil-

jats pengastöd därifrån lyfte Stig det 

med Grundsunda Hembygdsförening 

som även de beslöt att stödja oss med 

samma bidrag. Vi tackar för denna 

sponsring.

Torsdagen den 20 september var 

ett par fröknar, Suss och Anna-Lena, 

uppe med tuppen och satte en deg av 

närmare 20 liter mjölk. Morgonpigga 

KG Häggkvist hade då redan varit 

snäll och börjat elda upp båda ugnar-

na till oss. Tack för det!  

Det fi xades även två mindre degar 

för de barn som är allergisk mot 

mjölkprotein, laktos och gluten.

Vid 8–tiden kom förstärkning av 

Lillemor och Berit och i en rasande 

fart togs degen upp och formades till 

små fi na ”klönsar”. Därefter kom elev-

erna i mindre grupper tillsammans 

med sina lärare på besök med jämna 

mellanrum under hela skoldagen. Alla 

fi ck kavla, krusa, sopa och grädda sin 

egen kaka som de stolt fi ck ta med 

sig hem till familjen. De fi ck även 

smaka en nygräddad brödbit innan de 

lämnade bagarstugan. 

Innan besöket hade de tittat på en 

kort fi lm om hur det går till när ugnen 

skall värmas upp, hur degen stöps o 

s v. En del barn konstaterade att det 

såg ut precis som på fi lmen och det 

här är på riktigt! En annan elev var 

helt inne på att man nog skulle kunna 

leva och bo i bagarstugan och leva på 

nybakat bröd! För många var detta 

första besöket i en bagarstuga men 

alla var rörande överens om att de 

ville baka hällakakor fl er gånger. 

Vi personal ser gärna att detta blir 

en ny tradition. Det känns roligt att 

få bidra till att föra gamla traditioner 

och hantverk vidare till vår yngre 

generation.•

HUSUM

i bagarst ugan
Vi, personalen vid F-3 Husumskolan, fi ck av Stig Nordström veta 
att det fanns pengar att söka från en stipendiefond efter Ester och 
Otto Lundström, om vi ville göra något med barnen för att lära 
ut om vår hembygd. Vi började spåna och tänkte att det fi nns en 
fi n bagarstuga som Pappers förvaltar bakom Hotell Björnen. Det 
mynnade ut i att vi sökte bidrag från den fonden till bakingredi-
enser samtidigt som vi kontaktade Norrmejerier för sponsring av 
mjölk till stöpet och avsmakning av nygräddade hällakakor.

TEXT: SUSS SVENSSON        

FOTO: SUSS SVENSSON, MIKAELA PERSSON, HENRIK SANDLUND

F-3 BAKAR

GRUNDSUNDA TIDNING NR5 20184
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PICKUP
MARKNADENS FÖRSTA FOSSILFRIA PICKUPER

MILJÖBONUS

ISUZU ACTIVE 
EXTENDED CAB, FYRHJULSDRIFT MED 
HÖG-/LÅGVÄXEL, 164 HK, 3,5t DRAGVIKT, 1t LASTVIKT 
 
PRIS EFTER ISUZU 
MILJÖBONUS: fr. 229.900:– 

(ord. pris 249.900:-)  2.040:-/mån*

exkl. 
moms

VIKING Double Cab

BASE Double Cab

WORKMAN Extended Cab PROMAN Double Cab

SELECT Double Cab EXPERT Double CabACTIVE Extended Cab

AT35 Double CabCRAFTSMAN Double Cab HUNTSMAN Double Cab

BASE Extended CabBASE Single Cab

NY NY 

Bränsleförbr. bl. körn. 7,0–7,8 l/100 km, CO2 bl. körn. 183–205 g/km (vanlig fossil diesel). Pickupen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden, rabatter eller 
avtal och gäller t.o.m. 181231. *Leasing från ISUZU Finans: 30% särskild leasingavgift, 4 500 mil, 36 mån, 45% restvärde. Kostnaden är vägledande, individuell beräkning lämnas av din återförsäljare. 
Leasingpriser är exkl. moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

ISUZU ÖRNSKÖLDSVIK  
Skortsedsvägen 5, 0660 - 186 60 

www.nylandersbil.se

G rundsunda Tidning träffaar Hå-

kan Byström för att höra mer om 

deras verksamhet, samt hur de 

arbetar med sin kommunikation idag 

när vi konsumenter använder allt fl er 

olika informationskanaler.

Håkans berättar entusiastiskt om 

sin butik och hela ICA–nätverket på 

regional- och riksnivå. 

– Om vi slår ihop alla ICA–handlare 

i Örnsköldsviks kommun blir vi tillsam-

ATT HJÄLPA KUNDERNA 
ÄR HÅKANS FOKUS

I 32 år har Håkan Byström arbetat på ICA Supermarket 
i Husum, varav de senaste 17 åren som butiksägare. 
Med det har Håkan, med råge, slagit förra 
butiksägaren Lars Nilsson med att vara ICA-handlare. 

TEXT: ÅSA RINGLÖV     FOTO: JAKOB NORDKVIST

mans den sjätte största arbetsgivaren 

i kommunen. ICA i Husum står för tolv 

av alla anställda, säger Håkan.

Hela ICA–kedjan har satt höga 

miljömål och när Örnsköldsviks Alle-

handa ändrade sina utgivningsrutiner 

under våren 2018, blev ICA tvungen 

att tänka om. 

– Vi fi ck helt enkelt sätta oss ned och 

tänka om och tänka nytt vad gäller hur 

vi når ut med information och erbjudan-

den. Vi arbetar vidare med kanaler som 

Allehanda, men då på ett annat 

sett. Vi har strategiskt valt att 

bredda våra informations-

kanaler via internet, Af-

tonbladet i mobilen, 

veckomejl, sociala 

medier och så 

vidare. 

I butiken kan kunderna fortfarande 

hitta veckoerbjudanden i pappers-

format, men de skickas inte ut som 

reklamutskick längre.

– Det är klart att fokuset ändrats 

när vi idag har sociala medier som 

Facebook och Instagram, men vi har 

ännu mycket kvar att lära hur vi ska 

nå ut till kunder. Men tur nog lär vi oss 

allt eftersom, förklarar Håkan.

Att kunden är i största fokus, enligt 

Håkan, är det ingen fråga om. På det 

viset är det oerhört viktigt med hela 

ICA-kedjan som stöd. 

– I butiken är det ordning och reda 

och det är viktigt att kunderna känner 

sig inspirerade och att butiken speglar 

en fräschhet. Det viktigaste känner 

är det mjuka värdet. För oss är det 

viktigt att både jag och resterande 

av personalen ger en god service och 

gärna det där lilla extra, berättar en 

glad Håkan som sedan utvecklar sitt 

samtal med att lägga ett stort fokus på 

sin fantastiska personal.

Han snålar inte med beröm. 

– Jag är stolt och glad över att jobba 

med de människor jag har omkring 

mig idag. Vår personal är en av de 

viktigaste byggstenarna i att vår verk-

samhet, menar Håkan.

Då dagens kunder och deras vanor 

för handling ändras, menar Håkan på 

att det är viktigt att alltid lägga ett 

stort fokus på att jobba vidare med 

inspiration, erbjuda måltidslösningar, 

recept och så vidare. För ICA i Husum 

är det också viktigt att möta den stora 

efterfrågan på specialkost, till exempel 

gluten- och laktosfritt.•
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Utför åtgärder i rätt tid… 

Din bästa tid 
är nu!
Norra Skogsägarna finns för alla skeden  
i ditt skogsägande. Vi hjälper dig att lyfta 
blicken och se helheten av fastigheten.

 

 

www.norra.se

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

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

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

Ida Auselius
Skogsinspektor 
Mobil 072-141 17 12
ida.auselius@norra.se 

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

Ta kontakt med oss  
så berättar vi mer!

Hallå där!
Frida Perstrand, ny barn– och ungdoms-
ledare i Centrumkyrkan.
Vem är du?

– Jag är gift med Pontus, är 31 

år och mamma till fem barn. Jag 

gillar att pyssla och vara ute på 

äventyr. 

Vad ska du göra på Centrumkyrkan?
– Jag kommer att jobba med sön-

dagsskolan som är varje söndag kl. 

11.00 för alla barn. Sen kommer jag 

att fortsätta med det som förut het-

te Torsdagskul för barn i årskurser-

na 3-6 men som nu är på onsdagar 

klockan 14.30-16.30.  Vi kommer 

också att starta igång något som vi 

kallar Fredagshäng för ungdomar 

från årskurs 7 och uppåt. Vi startar 

också upp Föräldragruppen nästa 

onsdag. I samarbete med Grund-

sunda församling är jag också ute 

i skolorna och pratar om kyrkliga 

högtider och sånt.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag tycker att det ska bli 

jätteroligt att få träffa barn och ung-

domar i alla åldrar ända från de små 

bebisarna upp till tonåringarna. Vi i 

kyrkan vill ju vara en del av samhäl-

let och vi vill att alla ska känna att 

de är välkomna hit.

VÄLKOMMEN 
TILL ÖPPEN KYRKA

Hallå där!

U nder dagen fi nns det stunder då 

man bara kan få vara i stillhet 

utan krav och måsten. Det 

fi nns möjlighet att tända ett ljus i vår 

ljusbärare. Ett ljus för något som man 

känner sig tacksam och glad över, eller 

ett ljus som får symbolisera hopp in i 

en svår situation - för sig själv eller för 

någon annan. 

Skulle du vilja samtala med någon 

fi nns det utrymme för det. Daniel, Frida 

och Barbro som jobbar i kyrkan fi nns på 

plats vid olika tider under dagen. 

Varje vecka mellan 8.30 och 11.00 

bjuder vi in föräldrar som är hemma 

med sina barn. Man kan droppa-in och 

droppa-ut allt eftersom det passar.  

Vi träffas i nedre våningen med 

ingång från Ängetvägen. Alltså en 

mötesplats för barn och föräldrar som 

fylls av lek, barnsång, prat, fi ka och en 

och annan majskrok. 

Klockan 10.00 är nästa hålltid. 

Ojämn vecka har vi en samling där alla 

som vill, träffas och ber tillsammans. 

Vi samlas i salen bredvid kyrksalen en 

trappa upp.  Då kan man använda den 

övre ingången mot Movägen. 

Om det är något som du skulle 

vilja att vi i kyrkan ber för, fi nns det 

möjlighet att skriva en lapp och lägga 

Under hösten kommer Centrumkyrkan att fortsätta med det som kallas 
Öppen Kyrka, men med ett delvis nytt utseende. Syftet är kyrkan ska bli en 
av mötesplatserna i Husum, där det fi nns plats för alla generationer. Varje 
onsdag är kyrkan öppen för olika aktiviteter från morgon till kväll.

i vår bönekorg, då ber vi för det vid de 

bönetillfällen som vi har i kyrkan.

Jämn vecka har vi en Vardagsguds-

tjänst. En gudstjänst mitt i veckan 

helt enkelt. Antingen kan den vara 

på förmiddagen klockan 10.00 eller så 

kan den vara på kvällen. Ibland med 

guldkant i form av kaffe. Vilken tid 

som gäller den aktuella dagen kommer 

annonseras med affi scher och på vår 

hemsida: centrumkyrkanhusum.se.

Samma vecka, alltså jämn vecka 

mellan 14.30- 16.30 intas den nedre 

våningen av barn som går i årskurs 

3-6. Den mötesplatsen går än så länge 

under arbetsnamnet ”Funny Wed-

nesday”. Kanske kommer barnen och 

ledarna fram till ett annat namn… det 

återstår att se.  Vi bjuder på fi ka efter 

skolan och har alltid en kort andakt. 

Resten av tiden umgås vi och gör 

saker tillsammans, som att spela spel, 

pyssla och baka mm. 

Oavsett om du aldrig varit i Cen-

trumkyrkan eller om du varit här fl era 

gånger vill vi att du ska känna dig 

riktigt välkommen. Om inte onsda-

gar passar dig är du givetvis även 

välkommen på söndag. Då samlas vi 

kl 11.00 till Gudstjänst där vi även har 

söndagsskola för barnen.
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MYCKET HAR HÄNT 
OCH MYCKET ÄR PÅ GÅNG  

 

BYGDSAM

Då var det dags igen att berätta om 
GFG-Bygdsams arbete och vad som är 
aktuellt just nu. 
Vi har lämnat sommaren och det börjar 
vara höstlikt ute. Men vi har många fi na 
dagar att minnas under den kalla hösten 
och vintern och det känns helt fantastiskt. 

Just nu har vi detta på gång:

Vi har precis gått ut med vår nya 

hemsida som har adressen www.

gfgbygdsam.se så från och med nu är 

det den som gäller. Den har ett nytt 

snitt och kommer att berätta om våra 

projekt. Här kan ni hitta evenemang, 

Grundsunda Tidnings samtliga utgiv-

na tidningar fi nns att läsa, kontaktupp-

gifter till styrelsen och föreningen och 

hur man gör för att bli medlem. Men 

den kommer naturligtvis att utvecklas 

över tid. 

Vi har hunnit ha dialogmöten i 

projekt Höga Kusten Nord där vi ser 

över vad Grundsunda har för att locka 

turister att besöka oss men också vad 

som kan få oss som lever och verkar 

här att trivas.  

Det har varit två kvällar där vi disku-

terat våra fördelar, utmaningar både 

vad gäller det vi kan påverka själva 

och det som vi inte kan påverka själva. 

Vi tog fram en vision och bröt sedan 

ner den i möjlig utveckling under en 

3-5 års period. 

Vi har fått oerhört mycket att jobba 

med och just nu sammanställer vi 

underlaget från kvällarna för att sedan 

skicka ut till alla som deltar i projektet. 

För att sedan bryta ner i kommande 

projekt att jobba med. Nu har vi myck-

et att sammanställa innan vi har slut-

mötet den 13 november där vi knyter 

ihop säcken för projekt Höga Kusten 

Nord som avslutas vid årsskiftet.

Vi har haft en ortsvandring i höst 

och den gick vi på norra sidan av 

Husum. Vi startade och slutade på 

Kyrkans hus. Från kommunen hade 

vi Ö-vik Energi, Mark och Planering, 

Trafi k och Park även Bygd och Stad 

i Balans samt fl era från förening och 

företagslivet i Husum var med. 

Det var en lyckad promenad där vi 

bland annat tittade på säkerhet, triv-

sel, uppstädning och möjligheter.

Samtidigt jobbar vi tillsammans 

med Bygd och Stad i Balans med Hu-

sumgården för att få till en växtplats 

där föreningar och företag kan hyra in 

sig. Tiden man hyr bestämmer man 

själv utifrån hur stort behov man har. 

Vi jobbar också med att få till en när-

arbetsplats för kommunanställda som 

har möjlighet att jobba på hemmaplan 

när det passar en uppskattad förmån 

på andra orter i kommunen. Detta 

kommer att hända under hösten.

Vi har också ett arbete ihop med 

IVK (Individuell Växtkraft), Husumgår-

den och GFG-Bygdsam när det gäller 

att få till ett socialt företag i Husum 

som säljer RUT– och ROT–tjänster. Vi 

hoppas att ha det också på plats under 

hösten. 

Under hösten händer det en hel del 

i vårt område så vi har mycket att se 

fram emot. 

Gå in på vår Facebooksida GFF-Bygdsam 
Husum-Grundsunda eller vår hemsida 
www.gfgbygdsam.se så hittar ni allt som 
händer i höst. Det fi nns även affi  scher på 
byn att läsa.

Nu tackar jag för mig den här gången 

och på återseende!•

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

hoppets stjärna
star of hope

Julmarknad
i Husum

Välkommen

Lördagen den 1 december
på Husumgården

Vill du hyra bord för att  
sälja dina alster pris 150:-

Ring Anne-Marie 070 3247908  
eller Birgitta 070 3058542

NÄR: 13 november  TID: Kl 18:30 - 21:00
VAR: Husumgården
ANMÄLAN: Senast 9 november till:
Mia Bylund Edstrand, 076-798 63 09  
eller info@gfgbygdsam.se

  

13
november

Örnsköldsviks kommun i samverkan med
GFG-Bygdsam inbjuder till

FÖRETAGARTRÄFF
Ta del av vad som är på gång, med fokus på landsbygden 
och Örnsköldsviks kommuns arbete för att skapa goda 
förutsättningar för företagande. Ur programmet:

• Varumärket Höga Kusten och paketering av erbjudanden. 
Mia Karlsson, Höga Kusten Destinationsutveckling & 
Höga Kusten Turism.

 

• Förstudien för Höga Kusten Nord, inriktning besöksnäring. 
 

   GFG-Bygdsam presenterar resultatet
•

  

www.ornskoldsvik.se

Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

 

 

 

 

Näringslivsnytt. Aktuellt från Örnsköldsviks kommun.

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

Botniabanan. Foto: Olof Wigren.
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 SOFI'S PYSSEL

Halloween närmar sig och i detta nummer vill jag visa dig hur man gör en 
enkel pumpa i betong, jättefi n som dekoration och ett roligt projekt för 
både stora och små. Du kan dekorera i hemmet eller varför inte göra stora 
pumpor som du kan ha utomhus? 
Måla dem i valfri färg, jag ville ha 
min i den gråa betongfärgen, 
det passar i just vårt hem 
men låt fantasin fl öda. 
Lycka till med 
era pumpor!

I BETONG

PUMPA I BETONG

 Klipp sönder ett par nylonstrumpbyxor. 
Kanske har nån ett par som är sönder? Använd 
gärna dem. Perfekt pysselmaterial att spara för 
framtida pyssel. Du kan klippa vid foten och ca 
30 cm upp. Gör nu en knut på ena sidan av din 
strumpa. Det kommer bli botten på din pumpa.

Nu är din strumpa klar för att du skall kunna 
hälla i betong. 

 Gör din betongblandning enligt bruksan-
visning. 

Det fi nns olika sorters betong, och jag använder 
fi n betong. Den får inte vara för torr och inte 
heller för blöt.

När betongen är klar så är det dags för att hälla 
i betongen i strumpan. Öppna på din nylon-
strumpa och häll i. Det är nu du kan välja om 
du vill ha en liten pumpa eller en stor pumpa. 

SOFI NORDIN
Ålder: 29

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 12 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

 Efter att din pumpa torkat är det dags för 
att se resultatet av din vackra skapelse. Börja 
med att klippa bort alla snören och börja sedan 
att klippa i nylonstrumpan, dra försiktigt av 
nylonstrumpan, den kan fastna lite i skårorna 
med lägger du ner lite tid och kärlek så kommer 
det bli jätte bra! Se bild.

När du fått bort både snören och nylonstrum-
pan så är det du som bestämmer om du vill ha 
den i betongfärg eller om du vill måla den!

 Sist men inte minst kan du limma på skaftet 
på pumpan. Jag hittade lite grenar i naturen, 
sågade av en liten gren och limmade fast den. 
Jag tyckte det var snyggt och rustikt att låta 
naturen möta betongen. Vackert. Hoppas du får 
glädje av din pumpa!

Ha en härlig Halloween! 

Jobba över te x diskbänken med plastfolie un-
der, för vätskan kommer att rinna ur strumpan. 
När du är klar med detta så knyter du en knut 
upptill, se till att det blir ganska tajt och inte för 
löst. Se bild.

 Nu är det dags för att plocka fram snöret. 
Du har nu en rund klotliknande skapelse framför 
dig. Klipp ut fyra bitar snöre, längden beror på 
hur stor din pumpa är. Min är ganska liten så jag 
klippte 30 cm långa bitar. 

Lägg ut bitarna som ett kryss först och sedan 
ett kors i krysset. Sedan lägger du på din pumpa 
på dessa snören. Se bild.

Knyt sedan alla snören på toppen av din pumpa. 
Här kan du dra åt lite så att det blir lite djupare 
skåror på din pumpa. Nu är det mesta klart, 
nu ska du bara låta betongen få brinna/torka i 
rumstemperatur. Jag lät min torka över natten. 

Betong
Snöre

Nylonstrumpbyxor

En kvist som skaft
Plastfolie

Superlim/limpistol

DU BEHÖVER:

KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ: FACEBOOK PYSSEL OCH ÅTERBRUK!   INSTAGRAM: SOFISPYSSEL
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Med sång får vi möta hösten. Sångens kraft är stor, 
till tröst och glädje. Att sjunga i kör är bevisat häl-
sosamt. Att sjunga tillsammans i kyrkan stärker 
gemenskap och öppnar för nya tankar. Sjung in 
hösten och vintern i gudstjänster och konserter. 

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

Kyrkbladet
Nr 5  2018

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Kurt EnbergEwa Bylin sjunger vid Salusands camping.

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

Samverkan eller sammanslagning? Vad 
händer med Grundsunda? 

Om begravning - kom till Kyrkans Hus 
17 oktober och få svar på dina frågor.

Välkommen till kyrkofullmäktige 15 
november.

ANNONS

Privatleasing. Det enklaste 
sättet att köra en Volkswagen.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 – 7,3 l/100 km, CO2-utsläpp 104 – 166 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2018-12-31. För Tiguan gäller erbjudandet lagerbilar. Volkswagen 
 Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  
Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.

Polo TSI 95.
Kampanjpris från 152 900 kr. 
Privatleasing från 2 095 kr/mån
inkl service och tre års nybilsgaranti.

 
Golf.
I år firar vi 70 år i Sverige med fina erbjudanden 
på tillexempel Golf. För din skull har vi utrustat 
den med ladaptiv farthållare som automatiskt 
håller avstånd till bilar och bromsar för fot-
gängare. Och om du lägger till 99 kr/månad  
så får du vår fina DSG-automatlåda som växlar 
både smidigt och snabbt. Välkommen in så 
berättar vi mer.

Kampanjpris från 194 900 kr.  
Privatleasing från 2  495 kr/mån  
inkl service och tre års nybilsgaranti. 

T-Roc TSI 115.
Kampanjpris från 213  900 kr. 
Privatleasing från 2 895 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.

Nordemans Bil AB 
Ångermanlandsgatan 21, Örnsköldsvik
Telefon 0660-579 90 | www.nordemansbil.se

KROGSHOW

LUNCHER & MIDDAGAR

Öppet  

alla dagar i veckan

Se öppettider www.varvsberget.se

Se öppettider www.varvsberget.se

Krogshow på toppen 

Missa inte chansen att bli road på toppen av Örnsköldsvik!
Ann Ödling, Arne Alstergren, Kenneth Olofsson, Magnus 
Segerbrant underhåller med musik, ösig partymusik, galna 
sketcher och diverse andra dumheter.

3 rätters middag  
inkl. fördrink,kaffe samt krogshow
 

0660-844 80

Premiär 6 oktober

575 kr
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Sammanslagning eller samverkan? Vad händer 
med Grundsunda församling om några år?

Foto: Kurt Enberg Foto: Kurt Enberg

Det har skrivits några kritiska in-
sändare i lokalpressen om den 
framtida organisationen för Svens-
ka kyrkans församlingar i Härnö-
sands stift.

Det man vänder sig emot är tanken 
på stordrift där man befarar att 
den lokala förankringen försvinner. 
Att kyrkan blir en tjänstekyrka i 
stället för en relationskyrka.

Man tycker också att Härnösands 
stift genomdriver detta utan hän-
syn till de problem som kan uppstå. 
Att det saknas tillräckliga underlag 
och utvärderingar från andra stift 
där man infört större pastorat.

Att använda ordet samverkan i 
stället för sammanslagning kan 
man kanske tycka är att lägga ut 
dimridåer. Men det är stor skillnad 
mellan dessa båda sätt att tänka.

Kyrkoordningen säger att ”Svens-
ka kyrkan framträder lokalt som 
en församling. Denna är den pri-
mära enheten inom kyrkan.”

När man utredde kyrkans framti-
da organisation för några år sedan, 
blev det ännu tydligare fastslaget 
att så ska det vara.

Med en långsiktigt hållbar ge-
mensam organisation där flera 

församlingar solidariskt delar på 
resurserna och hjälps åt med ad-
ministration och förvaltning kan 
vi säkra att gudstjänster, barn- och 
ungdomsverksamhet, kyrkans so-
ciala arbete och andra möten med 
församlingsbor kan bedrivas lo-
kalt i församlingen. Tanken är att 
vi kunna fortsätta med detta i ett 
långt perspektiv, även i en liten för-
samling som Grundsunda. Detta 
tack vare samverkan med andra 
församlingar i ett pastorat. 

Än finns inga beslut om hur stora 
pastoraten i Örnsköldsviks kon-
trakt ska vara. Från stiftsstyrelsen 
är förväntan att det ska vara minst 
10 000 kyrkotillhöriga i ett pasto-
rat.

År 2002 var antalet kyrkotillhöriga 
i Grundsunda 2 959 personer. Nu 
ligger vi på ca 2 000 tillhöriga, va-
rierar något dag för dag, men mins-
kar varje år med ca 40 - 50 perso-
ner. Fler avlider än döps in i kyrkan 
och en del väljer aktivt utträde. 

Stiftet har uppmuntrat församling-
arna i Örnsköldsviks kontrakt att 
själva fundera på vilka vi ska sam-
verka med. 

Vi kyrkoherdar har utrett och för-
ordar två pastorat i kontraktet. 
Grundsunda skulle då ingå i ett 

pastorat med Örnsköldsviks, Ar-
näs och Gideå-Trehörningsjö för-
samlingar. Nu utreds frågan vidare. 
2 oktober var det en första träff 
med kyrkorådsordföranden och 
kyrkoherdar från hela kontraktet.

Tack vare att vi har en god ekono-
mi i Grundsunda, klarar vi oss någ-
ra år till med underskott i budget. 
Men det är ohållbart i längden och 
handlar inte enbart om ekonomi.

Kraven är också stora på arbetsgi-
vare när det gäller personalfrågor, 
arbetsmiljö, ekonomiadministra-
tion, IT-frågor, fastighetsansvar, in-
formation och begravningsfrågor.
Att vara ensam i en funktion, ska-
par stor press på den enskilde med-
arbetaren och är sårbart för orga-
nisationen om någon blir sjuk eller 
slutar. Allt detta talar för behovet 
av samverkan. 

Det är dock viktigt att vi som ver-
kar och /eller bor i Grundsunda får 
behålla känslan och identiteten av 
att tillhöra Grundsunda. Viktigt 
också att få känna att det finns en 
nära relation mellan anställda och 
församlingsbor. Det kan vi behålla 
även i samverkan i ett pastorat.

Tidsplanen är att vi ska börja sam-
verka i nya pastorat fr.o.m. 2022, 
dvs. nästa mandatperiod. 

ANNONS

Leva 
vidare-grupp

Du vet väl om att kyrkofullmäktige är offentligt? Du är 
välkommen till församlingshemmet på Grundsundaval-
len torsdag 15 november kl 19.
Där kommer vi att presentera den verksamhetsplan för 
2019 som kyrkorådet föreslår och fullmäktige beslutar 
om. För att bedriva denna verksamhet som har sin grund 
i Kyrkoordningen och den församlingsinstruktion vi gjor-
de 2016, behövs ekonomiska resurser. Kyrkorådet har 
tagit fram ett budgetförslag som också mbl-förhandlats 
med berörda fackförbund. Budgeten består av en drifts-
budget, personalbudget samt investerings- och under-
hållsbudget. Kyrkofullmäktige beslutar om denna budget 
15 november. 
I juni 2019 när det är nästa  kyrkofullmäktige, tar vi 
del av bokslut och verksamhetsuppföljning för 2018. På 
detta vis fortsätter det år efter år. Det som kommer att 
ske under 2019 är att vi ska formulera en ny försam-
lingsinstruktion. Det görs varje ny mandatperiod. För-
samlingsinstruktionen är ett styrdokument som visar vad 
vi långsiktigt vill åstadkomma med vår verksamhet och 
ska alltid godkännas av Domkapitlet i Härnösands stift. 

Vid fullmäktige 15 november, kommer vi också att redo-
visa befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner för 
alla anställda, så det blir mer tydligt vad var och en av oss 
arbetar med. Det möter ett efterfrågat behov hos kyrko-
fullmäktige och är säkert intressant för fler.   

Kyrkofullmäktige 15 november

Om begravning

Fredag 2 november kl 11 - 14, 
delar vi ut gratis ljus vid ICA 
supermarket i Husum. Du får 
ett kronljus i en kartong som 
påminner om traditionen att 
tända ljus vid allhelgona till 
minne av nära och kära som 
lämnat oss.

Påminnelse!
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 t.ex.: 
Vad är skillnaden på kyrklig och 
borgerlig begravning?
Vilken musik får vi ha på en kyrk-
lig begravning?
Vad ingår i begravningsavgiften?
Vad är skillnaden på askgravplats 
och askgravlund/minneslund?
Vad ingår i grundskötsel och 
blomsteravtal?
Hur arbetar vi som präster och 
diakon före, under och efter en be-
gravning?

Utdelning av 
ljus vid ICA

Öppet hus i 
kyrkan vid 
Allhelgona
När du besöker kyrkogården 
på fredag inför allhelgona, är 
du välkommen in i kyrkan
kl 14 - 18. Vi bjuder på kaffe 
och pepparkaka. Tänd ett ljus 
i ljusbäraren, sätt dig ner en 
stund och lyssna på musik från 
orgeln eller det vi spelar från 
CD. Vill du byta några ord med 
oss som finns i kyrkan, får du 
gärna göra det. Innan minnes-
gudstjänsten på Allhelgonada-
gen kl 16, är kyrkan öppen från 
kl 10 för ljuständning.  

Vad är leva vidare-grupp?
Vad gäller för den nya askgravplat-
sen?
Dessa och andra frågor du har, ska 
vi olika medarbetare försöka svara 
på. 
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.

Vi kommer att inbjuda till leva vi-
dare-grupp i församlingen genom 
personliga kontakter med er som 
nyligen blivit ensam efter någon 
nära anhörigs död.
Inbjudan sker i samband med upp-
följning av begravningen som vi 
som präster och diakon gör.
Vi berättar mer om detta vid träf-
fen du kan läsa om här till vänster.  
Vi delar då också ut en broschyr 
som vi kommer att använda vid 
inbjudan. Vill du veta mer, är du 
också välkommen att höra av dig 
till någon av oss präster eller till 
vår diakon.

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

Margaretha Johansson, cafévärd, barn- o. konfirmandledare
Direktnummer och mobil. 0663-103 00
sms  072-217 22 32
E-post: margaretha.johansson@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

    

Oktober
Ons 17 okt kl 18.30 Kyrkans Hus. Grundsundakväll 
om begravning och kyrkogården. Kurt Enberg m.fl. 
Kyrkokören. Servering. 

Sön 21 okt kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. 
Kurt Enberg. Kören Kompisarna. Servering.

Sön 28 okt kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne  Åström. Grundsunda pensionärskör 30 år. 
Servering.

November
Lör 3 nov, Alla helgons dag kl 16.00 Grundsunda 
kyrka. Minnesgudstjänst. Mayne Åström. Kyrkokören.

Sön 4 nov kl 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. Mayne 
Åström. 

Ons 7 nov kl 18.30 Kyrkans Hus. Veckomässa och 
Grundsundakväll. Glimtar från Assisi. Kurt Enberg m.fl. 
Servering.

Lör  10 nov kl 16.00 Kyrkans Hus. Jazzcafé. Jonas 
Öbergs trio och Karin Öberg. Präst: Mayne Åström.

Sön 11 nov kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. Kurt 
Enberg. Grundsunda pensionärskör. Lions Höga kus-
ten serverar kaffe och har lotteri. Bildvisning från årets 
bussresor. 

Fre 16 nov kl 18.00 Kyrkans Hus. Konsert med orgel- 
och pianoelever, samt Marie Hörnell, orgel och Glenn 
Sundqvist, elgitarr.  Servering. Präst: Mayne Åström.

Sön 18 nov Kyrkans Hus. Mässa. Kurt Enberg. Serve-
ring.

Sön 25 nov Kyrkans Hus. Gudstjänst. Mayne Åström. 
Servering.

Händer i församlingen  
Reservation för ev. ändringar. 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

Vi har lösningar
för alla behov

Tfn 0660-823 05
www.nki.se

 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

Hos oss på Studiefrämjandet kan ni enkelt starta en studiecirkel
inom just erat stora intresse. 
För mer information hur det går till hör av er till oss eller besök våran
webbplats. 

Är ni en grupp med ett gemensamt intresse 

Tele:
0660-185 85
Mail:
ornskoldsvik@studieframjandet.se
Webb:
www.studieframjandet.se

Vill du ta jägarexamen? 
Då har vi kursen för dig 

Kursstart hösten -18 och våren -19
För att anmäla dig, besök vår webplats

I samarbete med Svenska Jägarförbundet
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www.rvn.se

Dags för influencavaccinering.
Hälsocentralen Husum
 7/11 kl: 13.00-14.30
14/11 kl: 13.00-14.30
21/11 kl: 13.00-14.30

Trehörningsjö HC
22/11 kl: 13.00-14.30

Björna distriktsköterskemott.
  6/11 kl: 13.00-14.30
20/11 kl: 13.00-14.30
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R O B I N S 
H Ö R N A :

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

För demokratins skull
Vi tar våra rättigheter och vår demokrati för givet, men missbrukar dem 

mer och mer för var dag som går. Det är inte något jag accepterar. 
Och jag hoppas att även du väljer att tänka om. 

J ag tillkännager mig som en glad, positiv, utåtriktad 

person som ständigt vill tänka öppet och demokra-

tiskt. Men den senaste tiden har jag känt hur min 

personlighet gnagts ner i samband med det allt mer fl ö-

dande hatet i vårt samhälle. Varje nyhetsartikel som läggs 

ut på Facebook haglar av hat där kärlek ska komma fram. 

Privatpersoner ifrågasätter med elak ton, klagar på andra 

med ett obehagligt val av vokabulär och engagerar andra 

att bli irriterad och rent ut sagt hatisk. Och jag stannar 

många gånger upp och frågar mig själv – varför? Varför 

väljer vi hat före kärlek? Varför väljer vi hörsägner före 

fakta? Varför säger vi saker vi själva aldrig skulle uttrycka 

i verkligheten? 

Sociala medier är perfekta forum för nyheter, allmännyt-

tiga artiklar och roliga videoklipp. Men däribland sprids 

okunskapen, som jag skrev i tidigare numret av Grund-

sunda Tidning. Och med okunskapen följer detta ständiga 

hat. 

Jag kan se hur mina nära vänner, bekanta och även fa-

miljemedlemmar väljer att bokstavligen vräka ur sig på ett 

helt oacceptabelt vis. Men vad som framför allt oroar mig 

är hur vi människor, på något märkligt vis, tycks engagera 

oss beroende på vad andra säger, före vad vi själva tycker 

och tänker. Vi kan ta ett exempel jag själv upptäckt. 

Jag har noterat i dessa tidigare valtider hur artiklar om 

en viss politiker kan ha vinklats på ett negativt vis och 

folk valt att kommentera hatiskt. Medan nästa dag kan en 

ny artikel komma med en positiv vinkel där vi istället valt 

att sprida kärlek och beröm. Samma personer väljer att 

kommentera, men påverkas av andra hur man ska kom-

mentera. Varför? Varför gör vi oss så osjälvständiga? Finns 

det ett uttalat grupptryck på sociala medier? Har vi inte 

kommit längre i vår utveckling? Är det här ett primitivt 

stadium vi valt att gömma? 

Många frågor bubblar upp i mig och jag känner stor 

sorg över hur vi behandlar varandra. Jag är stolt över mig 

själv att jag valt att tänka självständigt och att alltid ta 

självständiga beslut, samtidigt som jag tillåter kommen-

tarer från olika håll och värderingar. Men samma goda 

människor som inspirerat mig att tänka självständigt kan 

nästa dag skriva helt förfärliga saker på sociala medier, 

bara för att alla andra gör det. Men jag tror helt ärligt inte 

att vi människor förstår vad vi faktiskt missbrukar. All 

heder till de demokratiska rättigheter vi har, vårt sätt att 

skriva vad vi vill och säga vad vi vill, men snälla, missbru-

ka inte dessa rättigheter! På något vis verkar det idag ha 

blivit en negativ utveckling där vi helt utan konsekven-

stänk skriver rasistiska inlägg, klankar ner på de som har 

det mindre bra och refl ekterar inte över vilka ord vi väljer. 

Här kommer ett utmärkt citat:

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska 

kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och 

för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka 

diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

andra omständigheter som gäller den enskilde som per-

son.”, Grundlagen. 

Kan det möjligtvis bli tydligare än såhär? Vart känner 

vi att vi har rätten att missbruka våra rättigheter till att 

bokstavligen skada andra verbalt och skriftligt? Ingen-

stans. Så enkelt är det. Jag är stolt över att bo i ett land 

som välkomnar människor med olika värderingar, där vi 

tillsammans kan skapa något bra. Jag är stolt över att bo 

i ett land där vi fått möjligheten att leva demokratiskt och 

med rättigheter att kunna utöva vår demokrati. Jag är stolt 

över att bo i Sverige. Men vad jag blir besviken på är hur 

allt fl er svenska medborgare väljer att förnedra våra rättig-

heter och kasta (ursäkta ordvalet) skit över andra. 

Stanna upp, tänk efter och bidra med förståelse, kärlek 

och rum för diskussion. Det är allt jag ber om. För demo-

kratins skull.• 

ROBIN HÖRNKVIST
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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 30.

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
Service Johnny Ödmark 0660-579 12  

*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*

HUSUM ÅTERVINNINGSCENTRAL

Välkommen att inviga vår nya återvinningscentral i Dombäck, Husum 
med infart från väg 1075 intill Åke Sjöström AB och flisterminalen.  

Torsdag den 8 november kl 13
Kom och var med att klippa bandet, slänga det första avfallet i de nya 
containrarna och fika en premiärbakelse med oss. Mivas ordförande  
Jim Sundelin och VD Gerth Mattebo inviger vår nya återvinningscentral 
och alla som besöker oss under invigningen får en liten present. 

Husum återvinningscentral kommer att ha öppet tisdag varje vecka  
mellan kl 13–20. Premiärdagen öppnar vi grindarna redan kl 12.30, men 
först kl 13.30 är det möjligt att slänga sitt avfall.

Välkommen!

Välkommen till invigning av  
Husum återvinningscentral

Läs gärna mer på www.miva.se/husum

 1 6 3 5   

 2      

    2 5  

  5 2    

      3 

   6 1 2 5

B A R N S U D O K U

HUR MÅNGA?

TROPISK 
MANGOSMOOTHIE

Du behöver:
1 dl apelsinjuice
1 dl fryst mango
1 dl naturell kvarg
1 msk havregryn
Mixa alla ingredienser
och häll upp i glas.

Att tillsätta havregryn är ett enkelt sätt att göra smooth-
ien fylligare och mer mättande. Vill du ha den ännu matig-
are? Strö i några matskedar chiafrön. Perfekt att förbereda 
på kvällen och dricka som mellis efter skolan!

APPTIPS  Minilobes - Räknetornet 
Operati vsystem: Android, iPad, iPhone   •   Pris: Grati s   •   Ålder: 3-6 år
Minilobes behöver hjälp med att bygga räknetornet! Hjälp Minilobes att lära 
sig räkna och förstå ord för att bygga ett torn som når ända till himlen. En 
berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att i steg lära sig 
räkna upp till 20, öva på tal förståelse och inledande matematiska begrepp. 
Genom att klara minispelen hjälper du Minilobes att bygga och utsmycka 
Räknetornet. Öva tillräckligt mycket tills du klarar fi nalbanan på varje nivå för 
att hjälpa Minilobes att bygga Räknetornet ända upp till himlen.
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Tre rätt a lösningar vinner varsin kokbok, skicka in senast den 7/11 
2018. Posta korsordet ti ll Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 
893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”). 
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GLars Eric Persson, 

Domsjö

Bodil Bäckman, 
Husum

Eleonora Höglund, 
Upplands Väsby
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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

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 XRH
Världsledande luft/luft värmepumpar

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!

Ta chansen och nominera

”Årets Bygdebo 2018”
Någon som har gjort en betydande 
insats för sin bygd under 2018.
Vi söker den personen som har gjort en stor insats för 
Örnsköldsviks landsbygd under 2018. Det kan vara insatser
 ideellt i föreningar eller annat som bidrar till en levande landsbygd.

Nomineringar tas emot fram till 31 december 2018.
Gå in på hemsidan och ladda ner nomineringsblanketten. 
Maila ditt bidrag till bygderadet@telia.com eller posta till 
Bygderådet Örnsköldsvik c/o Sören Sjöbergh Köpmangatan 30 
895 30 BREDBYN, frågor ring 070-674 75 95 läs mer på vår 
hemsida www.bygderadet-ornskoldsvik.se

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

Välkommen med din nominering!
Mvh
Bygderådets styrelse
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 BJÖRNEN TIPSAR

VAD BETYDER SERVICE FÖR DIG?
Service med dagligvaror, café, mack, postombud, bank 
och restauranger är ofta det som nämns när vi pratar om 
vad som skapar ett attraktivt samhälle. Helt förståelig, 
eftersom den typen av service med butiker av alla de slag 
underlättar vår vardag då de finns i vår närhet.

Många av våra köpbeteenden har förändrats de senaste 
åren. Vi handlar mer i köpcentrum och allt mer på nätet. 
Att konsumera har aldrig varit så enkelt och tillgängligt 
som idag, och det har heller inte funnits större utbud.

MEN: vi som bor här vill ändå att vi har rätt till service 
som vi tycker ”ska” finnas. Det är en klurig ekvation som 
var och en bör fundera på.

I sommar startades en kampanj 
– ”Tack för att du handlar lokalt” 
– för att visa tacksamhet och 
uppmuntran till alla som väljer 
att handla i sin hembygd eller 
sitt närområde. Den kampan-
jen drivs av projektet Bygd 
och stad i balans i samarbete 
med GFG Bygdsam. För 
närvarande sätter vi upp nya 
skyltar som välkomnar dig in i 
butiken, nu med hösten  
som tema. 

När projektet går i mål kom-
mer GFG Bygdsam att ta över 
stafettpinnen och fortsätta 
peppa för att Handla Lokalt! 

FEM GODA SKÄL ATT HANDLA LOKALT:
1. Dina pengar stannar i bygden
2. Du får personlig service på hemmaplan
3. Handeln stärks och du får ett större utbud
4. Handel och lokal service skapar trivsel och framtidstro
5. En attraktiv bygd lockar fler
Butiker och serviceföretag i Husum/Grundsunda deltar i 
kampanjen ”Tack för att du handlar lokalt”

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

KONTAKTA MIG
Åsa Ringlöv, Husum med omland, 

Tel: 070-63 49 100   ⁄ ⁄    asa@ringlov.se 

på gång I BYGDEN!

Tack för attdu handlar lokalt!

BYG D SAM

4 portioner

Du behöver:
20 jordgubbar
2 bananer
4 kiwi
½ Ananas
Lime
Citron
Citronsaft
Kokos
½ block vit choklad
250 g Mascarpone
2 msk Florsocker

Gör såhär:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Gör iordning frukten och hacka ner den i bitar. Placera 
sedan frukten i en ugnsform eller portionera i ugnssäkra 
portionsformar.
3. Strö på lite kokos och riv ned (efter smak) vit choklad.
4. Ställ in formen/formarna i ugnen i 7–8 minuter.
5. Vispa ihop Mascarpone, rivet citronskal, citronsaft och 2 
msk fl orsocker. Låt stå i kylen och svalna.
6. Servera frukten tillsammans med krämen!
Smaklig måltid!

LÄCKER
EFTERRÄTT!

4 portioner

Gino 
MED VIT CHOKLAD 
OCH MASCARPONECREME

E tt par år har det nu gått sedan 

Annika Sjöström, Örjan Forsberg, 

Åsa Ringlöv, Eric Klint med fl era 

bestämde sig för att starta upp Mång-

kulturellt Centrum i Husum, även känt 

som MKC Husum. Syftet var att skapa 

en mötesplats för nyinfl yttade och 

nysvenskar att träffas, aktivera sig och 

möta andra boende i Husum med om-

nejd. Likaså är det idag och MKC Hu-

sum står varje torsdag klockan 18.00 

till 20.00 öppet för alla som vill skapa 

kontakt med nya ansikten. Platsen är 

Röda Villan som annars står redo som 

Husums Kultur- och Fritidsgård. 

Men vad kan man då förvänta sig 

en torsdagskväll? Enligt arrangörerna 

själva är det en hel del. 

Dessa torsdagskvällar bjuder till 

största del på fi ka, samtal och gott 

sällskap. Men utöver det erbjuds 

ibland speciella aktiviteter. Tidigare 

har man arrangerat simundervisning 

och läxhjälp. Man har dessutom bjudit 

in till ”Syrisk Afton” där man lagat 

Välkommen till en öppen och engagerad mötesplats där alla, oavsett 
ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller dylikt är inbjuden. Här kan 
man fi ka, samtala och umgås i en mysig atmosfär. 
Jag talar om MKC Husum.

TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

MKC HUSUM 
 – MÖTESPLATSEN ÖPPEN FÖR ALLA

Maya 
Lidström.

Samtalskväll.
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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.
www.mio.se  

STILSÄKRA 
NYHETER & TRENDER

Välkommen in

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

mat. Men att tillägga samlas ibland 

sällskapet för att slå ihop sina kreati-

va huvuden och skapa olika hantverk, 

som till exempel tvål. 

Varje vecka besöker drygt sex till 

15 personer MKC Husum för att akti-

vera sig, vuxna som unga. 

För nysvenskar har detta varit ett 

ypperligt tillfälle att dessutom öva på 

svenskan. 

Maya Lidström, som kan ses som 

huvudarrangören för MKC Husum, 

brinner mycket för det här arrange-

manget och hoppas att fler ska vilja 

besöka MKC Husum.

– Jag vill ha fler besökare, inte 

bara nyinflyttade, utan även andra 

Husumbor, säger Maya med stort 

engagemang. 

Sommaren 2018 sökte MKC Husum 

pengar och arrangerade en somma-

rutflykt till ”Farm Backsjö” i Sollefteå 

och ”Gammelgården” i Myckelgensjö. 

Utflykten lockade hela 56 glada och 

entusiastiska resenärer. Men det här 

är inte första gången som MKC Hu-

sum arrangerat större arrangemang. 

På Husumgården har MKC Husum 

varit med och arrangerat både julmys 

med fika och underhållning samt 

fjolårets Lucia. 

Maya påpekar att inget går att 

arrangera utan det starka samarbetet 

och engagemanget från andra för-

eningar och dylika i Husum, som till 

exempel Svenska Kyrkan i Grundsun-

da, Folkets Hus Husumgården, Unga 

Örnar, Örnsköldsviks Kommun, Röda 

Villa Husum, Korskyrkan, IOGT-NTO 

Husum med flera. 

I slutet på maj var även MKC 

Husum med och ställde ut på kanske 

Husums största dag, ”Husumdagen”, 

som i år arrangerades på torget i 

Husum. Där fick besökarna möjlighet 

att upptäcka olika kulturer via något 

vi svenskar känner stor kärlek till – 

kaffe. 

– Vi serverade kaffe från både Thai-

land och Syrien, dessutom bakade vi 

tunnbröd och sålde på marknaden. 

Det var mycket trevligt, berättar Maya 

med stort leende på läpparna. 

Hon säger att MKC Centrum (i Örn-

sköldsvik) den 21 oktober arrangerar 

en Kulturfest på Sliperiet i samarbete 

med MKC Husum. De kommer tillsam-

mans att berätta om verksamheterna 

och bjuder in alla att komma och fika, 

lyssna på härlig underhållning och 

bara umgås.• 

Handla  
hemma  
– fast lokalt!

www.a-ljus.sewww.a-ljus.se

Nu även  
på webben!

Sommarutflykt. Tunnbrödsbakning.
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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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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

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

Hotell & Restaurang 
Björnen

Tel. 0663-107 20

 EVENEMANG okt

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Fre 19 okt 19.00 Gidböle EFS Cafe. Andakt: Fridé Gustafsson  Sång: Vibasjungaba Inbjudare: Alli, Kurt-Ola och  
   Lotta med respektive. Lotteri.
Fre 30 nov 19.00 Gidböle EFS Adventscafe. Andakt : Niclaz Adolfsson, Sång : Gidböle Soul Singers, Inbjudare:   
   Astrid Andersson, Siri Ringöf, Ingegerd Sjölund, Marianne Sjöström och Ingrid Rundkvist.
Sön 16 dec 15.00 Gidböle EFS Lucia. Barnen medverkar.  

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

Sön 16 dec 15.00 Gidböle EFS Lucia. Barnen medverkar.  
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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

Snöröjning

Du behövs!
Hjälp en medmänniska och bli en erfarenhet rikare.
Som god man gör du en viktig insats för den som  
inte klarar av sina egna angelägenheter.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara god man? 
Torsdag den 8 november, kl 18:30 har vi informationsträff. 
Välkommen att anmäla ditt intresse senast den 6 november  
till overformyndaren@ornskoldsvik.se 
Vi bjuder på fika.

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

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

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

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

NÄSTA NUMMER UTKOMMER 26 NOV • BOKA ANNONS SENAST 5 NOV
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Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Blommor & design för en mysigare höst. 
Varmt välkommen in! 

VÄXTER, SNITTBLOMMOR, INREDNING, PRESENTER, SMYCKEN, GODIS MM

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

Bruksvägen 122, Husum
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Supersnygga lyktor i trä & koppar från  
@västanvinden

Snygga stilrena krukor i 3 färger & i 2 strl.Superfina mini safari djur i guld.

Blommor & design för en mysigare höst


