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NKM
Vi til handahåller även kläder i olika former, men främst då arbetskläder. Vi kan även trycka på
WWW.MASKINHANDEL.COM

era kläder. Kom in och prata med oss så visar vi prover och ger ett prisförslag.
BACKKAMEROR

FORDONSBELYSNING

FASTIGHETSBELYSNING

BÄRBAR BELYSNING

VERKTYG & MASKINER

INDUSTRI & VERKSTAD

KLÄDER / TRYCK

ELEKTRONIK

Hos oss står Du som kund i fokus, ambitionen hos oss är att kunna erbjuda produkter av hög
kvalité med god produktkännedom och att kunna erbjuda kunnande och professionalism til
våra kunder - oavsett om det gäller särskilda funktioner på en produkt du önskar eller speciel a
kundanpassningar som du inte kan hitta någon annanstans.
DIN PROFFSBUTIK I HUSUM

Vid frågor och funderingar, tveka inte att ringa oss på: 0663 - 240 780, maila oss på: info@
maskinhandel.com eller besök oss i våran butik i Husum.

Vi tillhandahåller även kläder i olika former, men främst då arbetskläder. Vi kan även trycka på
era kläder. Kom in och prata med oss så visar vi prover och ger ett prisförslag.
Hos oss står Du som kund i fokus, ambitionen hos oss är att kunna erbjuda produkter av hög
kvalité med god produktkännedom och att kunna erbjuda kunnande och professionalism till
våra kunder - oavsett om det gäller särskilda funktioner på en produkt du önskar eller speciella
kundanpassningar som du inte kan hitta någon annanstans.
Prova gärna oss, vi lovar dig att vi gör allt vi kan för att du inte ska bli besviken!

BUSSVÄGEN 2, 89631, HUSUM | 0663-240 780 | INFO@MASKINHANDEL.COM

Vid frågor och funderingar, tveka inte att ringa oss på: 0663 - 240 780, maila oss på: info@
maskinhandel.com eller besök oss i våran butik i Husum.

BUSSVÄGEN 2, 89631, HUSUM | 0663-240 780 | INFO@MASKINHANDEL.COM

Energi.

Energi ﬁnns överallt, positiv energi och negativ
energi. Jag pratar med människor dagligen och jag
kan känna av människors energier. Att välja vilka jag
tillbringar min fritid med och vilka jag vill ha i mitt
liv är ett val. Ibland är det svårt för oss eftersom vi
är fostrade att tänka på andra människor och ofta
räcker inte tiden till.
Har du hört talas om Feng Shui? Den bokstavliga
översättningen är "vind och vatten". De båda
livsskapande elementens blandning, interaktion,
ﬂöde, och genomströmning är också det bästa
sättet att beskriva den grundenergi som kallas "qi"
som utgör grundvalen för feng shui. Den qi som
ﬂödar genom din kropp bär främst med sig dina
tankar, dina övertygelser, och känslor. Hela tiden
förﬂyktigas en liten del av din qi, samtidigt som du
också själv tar emot ny energi från omgivningen.
Det jag menar är vädrets energi, andra människors
energi, atmosfären i ditt hem och livsenergin i
maten du äter. Allt detta påverkar dig. Det blir en
del av ditt energifält.

GRUNDSUNDA
tidning

Kinesiska läran feng shui är enligt mig fascinerande. Den är en fängslande blandning av mysticism,
astrologi, folktro, och sunt förnuft. Den grundar sig
på den kinesiska uppfattningen om det dynamiska
energiﬂöde som genomströmmar hela universum.
Så här i skarven mellan höst och vinter känns det
lite energifattigt och mörkret påverkar mig. Jag sa
till min man att jag skulle gå och skriva om energi
till detta nummer. Till svar ﬁck jag, ”okey, då går
jag och eldar och kör igång bastun.” Han vet att
jag älskar att basta och där får jag energipåfyllnad!
Det är så härligt att värma upp en frusen kropp och
glömma bort tiden en stund.
Hur fyller du på din energi?
Jag vill önska dig en energifylld
och ﬁn advent.
PIAMARIA LUNDKVIST

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin, Ågrenshuset Produktion AB

ENMÄRK

E

Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa
ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Leif Dylicki, 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se

ÅGRENSHUSET PRODUKTION
I SAMARBETE MED
GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

N
VA

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

T

Prova gärna oss, vi lovar dig att vi gör allt vi kan för att du inte ska bli besviken!

NKM är ett etablerat företag med ca. 2000 kvadratmeter lager och butik i Husum. Vi säljer
främst över internet, via postorder. Backkameror, LED-Fordonsbelysning, LED-Fastighetsbelysning, Verktyg, Tillbehör, Maskiner och förbrukningsmaterial, till lantbruk, skogsentreprenad,
entreprenad, industri och åkeriföretag men även privatpersoner. Vi är mån om bygden och är
väldigt öppna för förslag på ytterligare produkter ni tycker att vi ska ha i vårt sortiment. Prata
med oss så ordnar sig det mesta.
Med över 30 års erfarenhet i Entreprenadbranschen vet vi vad som krävs av de produkter vi
säljer.

 REFLEKTION

S

Med över 30 års erfarenhet i Entreprenadbranschen vet vi vad som krävs av de produkter vi
säljer.

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

Miljömärkt trycksak
3041 0010

OMSLAGSBILD Karin Öberg framträder med Övik Big Band under Pappers 100-årsjubileum. Foto: Leif Wikberg.
NÄSTA NUMMER Utkommer 4 februari 2019. Manusstopp 11 januari 2019.
www.facebook.com/grundsundatidning

BOKA DIN ANNONS SENAST 11 JANUARI • 0660-29 99 58

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

Pappers avd 143 firade

BLI SVERIGES MEST
NÖJDA BILÄGARE
ANNONS
1/1
152x224

100 år

Ett fyrfaldigt leve för fackförbundet Pappers avd 143,
som i år 2018 ﬁrar hela 100 år.
Men vad har egentligen utspelat sig under de senaste
100 åren? Vi blickar tillbaka till några minnesvärda
ögonblick i avdelningens historia.

JUST NU!
SPARA

28.000:–

TEXT: ROBIN HÖRNKVIST OCH ANN–SOFIE INGMAN

PRIVATLEASING
fr.

3.333:–
*

Det första arbetslaget byggnadssnickare. Från vänster: Isidor Edholm,
August Kassman, Petter Strandberg, Robert Sundström, Erik Kassman,
Fridolf Thorberg, Ferdinand Lindqvist, Karl Sandström och okänd.
Bild: Örnsköldsviks museum.

1918

SUBARU OUTBACK
fr.

329.900:–

med fyrhjulsdrift och automatlåda som standard

Fackliga pionjärer
SVERIGES MEST NÖJDA
BILÄGARE 2018
*

3 ÅRS FRI SERVICE*

ÖRNSKÖLDSVIK, Skortsedsvägen 5, 0660-186 60
www.nylandersbil.se, Mån–Fre 9–18

När kraftstationen i Gideåbacka började byggas 1915
strömmade arbetare till från andra orter. Då bildades
Lokal Samorganisation, LS, som tillhörde Syndikalisterna, SAC. När sedan sulfatfabriken i Husum började
byggas något år senare engagerade sig LS i att värva
medlemmar och bjöd in till ett möte i Godtemplarlokalen. När de arbetare som hade antagit inbjudan fick
klart för sig att organisationen på sitt program hade
”direkt aktion” backade de av rädsla för repressalier
från arbetsgivaren.

Bränsleförbr bl. körn. 7,3 l/100 km. CO2-utsläpp: 166 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 2018-11-30 vid
köp av en ny Subaru Outback. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal. *Privatleasing via Subaru
Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och fast ränta, reservation för sedvanlig
kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
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Den första Tomlinpannan för svartlutsförbränning togs i drift i Husumfabriken 1936. På bilden Gustav Viklund och Gunno Östman.
Foto: Holmen arkiv

1935

Först i landet med 3-års avtal
Efter pionjärårens kamp och trevanden efter att
hitta arbetsformer både inom organisationen och i
förhållande till arbetsgivaren framstår Pappers avd
143 i långa stycken att ha gått från klarhet till klarhet.
En del av förklaringen står att hitta i samhällsutvecklingen där efterkrigstiden i Sverige under årtionden
framåt, med några undantag som under andra världskriget, visar på en stabil kurva uppåt och uppgörelser
mellan arbetsmarknadens parter.
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Husums sulfatfabrik på 1940-talet. Foto: Holmen arkiv

1953

Kontinuerlig drift
År 1946 blev Husum först i världen med klordioxidblekning för fura och björk tillsammans i blekeri 1.
Eftersom det inte var problemfritt att köra de olika
råvarorna växelvis i anläggningen byggdes blekeri 2
som stod klart 1950. Det gjorde att de olika träslagen
kunde köras separat. Tre år senare togs mesaugn 1 i
drift. Produktionen utvecklades så mycket att fabriken
behövde köras året runt, utan de stopp på helgerna
som varit fallet sedan fabriken startade.

Utsikt över Husum på 1970-talet med Sodagränna arbetarbostäder till
höger och Torget till vänster. Foto: Sture Forsberg.

Kokeriet på 1960-talet. Koket färdigbasat. I röken finns svavelväte.
Foto: Sture Forsberg.
Märta Östman var en av pionjärerna när kvinnor började arbeta i
fabriken. Foto: Sture Forsberg.

1965

Först i världen med 5-skift
En än mer genomgripande och världsunik förändring i
fabrikens och fackföreningens historia kom tolv år efter
införande av kontinuerlig drift med en övergång till
5-skift. Året var 1965 och i samband med detta erbjöds
också kvinnorna att börja arbeta i driften. Hjulen snurrade snabbt och behovet av en produktionsökning krävde
nya lösningar. I protokoll från den 8 april 1965 meddelar
ordförande Olle Gidlöf att företaget gjort som det heter
”en framställan om införande av helkontinuerlig drift
och för detta vilja insätta ett helt 5:e skift och få driften
att helt sköta sig själv vad avser semester och normal
frånvarofrekvens”.

1965

Kvinnors intåg i driften
Pappers gjorde en undersökning i bruksorten om intresse bland kvinnor av att börja arbeta skift i fabriken.
Resultatet av den visade på ett stort intresse och därför
öppnades nu möjligheten i samband med förhandlingarna om det femte skiftet 1965. För att möta den nya situationen hade nya omklädnings- och tvättrum byggts för
kvinnorna. Sveriges television gjorde ett inslag om den
unika satsningen och fanns på plats i bruksorten vid juletid 1965. Då var det upp till bevis för vad många hade
pratat om de sju månaderna sedan avtalet slutits.

Först i landet med 6-skift
Tio år efter den stora omläggningen till 5-skift är det
år 1975 åter dags för Husumfabriken att ta på sig
ledartröjan och bli först i landet med genomförande av
en förändring som innebär förbättringar för de anställda. Den gången handlade det om övergång till 6-skift.
Resultatet av förhandlingarna den gången beskrivs
som en stor framgång.

1995

2016

En stötesten under många år
var de ojämna löneutbetalningarna från månad till månad för
de kollektivanställda. Det kunde
falla sig så illa att det för någon
bara inföll nio arbetsdagar
under en löneperiod vilket i sin
tur gav en liten lön. En smått
omöjlig situation som behövde
förändras. Men det var ingen
enkel sak att räkna ut hur företag och fackförening på bästa
sätt skulle komma fram till en
lösning.

Efter det stålbad som organisationen genomlevt fem år tidigare var en satsning på framtiden
i Husumfabriken välkommen.
År 2014 kommer beskedet om
den epokgörande förändringen. Den innebar att vad som
inleddes i mitten av 1970-talet
är över. Husumfabriken går
från papper till kartong. Inom
både företagsledning och
bland fackrepresentanter var
det en väletablerad sanning
att papperstillverkning hade
framtiden bakom sig. Kartongtillverkning däremot kan vara
vägen framåt.

Månadslön
blir verklighet

Från papper
till kartong

BM1. Bilden visar viraparti, sidan mot papper. Foto: Tommy Sjölund.

Första maj-demonstrationen 1992. Foto: Sture Forsberg.
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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.

Överblick över vimlet på 100-års jubileet
på Fjällräven Center. Foto: Leif Wikberg.

2018

100 års–jubileum!
Efter många års hårt slitande har
Pappers avd 143 äntligen nått den
besynnerligt fina åldern 100. Inför
100-året planerade styrelsen för
avdelningen storslagna firanden
under året. Den första delen var
en historisk bok ”Vår väg – 100
år”, skriven av Ann-Sofie Ingman.
I boken kan man ta del av den helt
klart gedigna historian om Pappers
resa, där bland annat föregående
historiska punkter förekommer.
I samband med boklanseringen
bjöd avdelningen hela fabriken på
tårta. Det blev ett stort och uppskattat kalas med tårtleveranser från
lokala entreprenörer.
Kenneth Olsson, som är ordförande
för avdelningen sedan 12 år tillbaka,
pratar varmt om fabrikens och fackförbundets gemensamma resa.
– Själva fabriken stod klar drygt
1918, då var det en sulfatfabrik där
man gjorde sulfatmassa. Därefter
byggde man första pappersmaskinen 1972 som sedan lett till
att fabriken bara blivit större och
större. År 2014 gjorde vi en större
omställning och gick över från papper till kartong.
En sannerligen stor omställning
var det 2014, vilket under tiden

8

Storebror Pappers avd 143 tar
emot gåva från lillebror Metsä
Board. Foto: Leif Wikberg.

inneburit mycket aktivitet inne och
utanför fabriksområdet. Men i långa
loppet har det blivit färre arbetare
innanför grindarna.
–Det var förvisso en stor omställning att gå från pappersbruk
till kartongbruk, men vi har blivit
betydligt färre under resans gång –
vilket inte är så kul. Men vi kämpar
på och jag tycker det blir allt positivare, berättar Olsson engagerat.
En intressant sak att nämna är
att nästan hela personalstyrkan
innanför grindarna är medlemmar
i Pappers avdelning 143, vilket är
den största Pappers avdelningen i
hela Sverige.
– Jag har inte exakta siffran på
antalet arbetande medlemmar, men
drygt 98% av personalen på fabriken är medlemmar.
Lördagen den 27 oktober var det
dags för det stora middagsjubileet
på Fjällräven Center. Drygt 800 gäster reste med bussar och bilar för
att byta hockeytröjorna mot kavajer,
långklänningar och dekorationer.
– Vi firar för att minnas de som
startade allt och har byggt upp
det som vi har att tacka för idag.
Det känns stort och rörande, säger
Olsson och får medhåll från vice
ordförande Ulf Häggqvist.
Kvällen inleddes med mingel,
snittar och en mini-utställning med

utdrag ur boken. Därefter följdes
samtliga åt in på den stora ispisten
där det var uppdukat för en stor
galamiddag. Kvällens gäster fick
under middagen ta del av underhållning från Övik Big Band med
Karin Öberg & Anders Olsson. Det
bjöds på härliga svängiga toner från
Frank Sinatra till ABBA. Därefter
gästades kvällen av ingen mindre
än Norrlands stora komiker, Ronny
Eriksson. Han bjöd på blandade
betydande låtar och avslutade
såklart med den klart populära låten
”Pessimistkonsulten”.
Kenneth Olsson höll ett inspirerande tal tillsammans med gäster
från Pappers riks, Norra Norrlands
distrikt, Metsä Board och Örnsköldsviks Kommun. Senare på
kvällen avslutades allt med en riktig
efterfest av det uppskattade coverbandet Pink Hink. Hela arrangemangets program hölls ihop av
radioprataren Lars T Johansson.
Idag blickar Pappers avd 143 vidare mot de kommande 100 år. Vem
vet – kanske blir de hyllade?
– Man har lite fjärilar i magen.
Det känns skönt och fint att få
fira detta. Vi får hoppas att någon
om 100 år står och berömmer
oss, berättar Kenneth Olsson och
skrattar.•

Leif Strandberg

Jonas Sjödin

Emil Andersson

Per-Olof Nordin

Skogsinspektor
Mobil 070-687 10 17

Skogsinspektor
Mobil 070-359 98 00

Skogsinspektor
Mobil 070-305 98 56

Skogsinspektor
Mobil 073-048 65 28

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

www.norra.se

hoppets stjärna
star of hope
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DAGS ATT SUMMERA!
Bygd och stad i balans – Leader går i mål,
aktiviteterna avslutas sista december. Därför
passar det bra att göra en tillbakablick och
se vad som har hänt!
Ortsvandringar
Ett mål i projektet är stärka attraktiviteten, bli
ännu mer lockande för att fler ska vilja flytta till
våra orter och bygder, att fler bestämmer sig
för att bo kvar och att det blir ännu trevligare
att besöka. Första intrycket har stor betydelse,
eller som vissa säger: ”Du får aldrig en andra
chans att göra ett första intryck”

på gång

I BYGDEN!

åldrar har vi fått en bra mix. Tillsammans med
företrädare för Örnsköldsviks kommuns Trafik
och park, Mark och planering samt Övik Energi har vi gått igenom ett visst område för att
på plats göra en besiktning. Vad är bra? Vad
behöver förbättras? Vem/vilka kan ta ansvar
för att det blir gjort?

Handla lokalt
Tänk om vi alltid skulle behöva köra till stan för
att handla mat… Det skulle medföra dyra resor,
försämrad service på byn och då blir det inte
lika roligt att flytta in heller. För att få behålla
butiken och macken är det viktigt att vi handlar
lokalt, och affischer som välkomnar dig in i
butiken finns nu runt om i våra bygder.

Tackhafnördalattr
du kalt!
lo

Genom att bjuda in fastighetsägare, föreningsaktiva, företagare, kvinnor och män i olika
I projektet har modellen slipats och utvecklats
på 14 vandringar, så att den nu kan fortsätta
användas. Förbättringsarbetet går vidare!
Växtplatser
Det handlar inte om att odla växter – nej det är
människor som ska få chans att växa! Genom
en kreativ mötesplats, där företag, föreningar,
projekt, studerande m fl kan hyra arbetsplats
eller möteslokal, för en dag eller för alla dagar.
När människor träffas, pratar över en kopp
kaffe, då finns möjligheten att bolla idéer och
skapa nytt tillsammans. Nya affärer, nya samverkansmodeller, nya idéer att gå vidare med.

I Nätradalen har en förstudie genomförts för att
bygga upp kunskap och få bra koll på möjligheter och utmaningar. Studiebesök har genomförts, en resa gick till sociala företag i Kramfors
och Sundsvall. Här går arbetet in i nästa fas
med att bygga företaget, med Bygdsam som
drivande ägare, i samarbete med fler aktörer.
Även i Grundsunda har arbetet kommit långt,
där i nära samarbete med IVK – Individuell
VäxtKraft. De är redan etablerade och vill nu
även ha en filial i Husumområdet.
Digitalisering
Ett annat uppdrag i projektet är att arbeta mer
med ny teknik. Bästa sättet såg vi var att fler
ska använda de digitala möjligheterna, och en
serie workshops genomförs lokalt. De bygger
på de behov som finns för att både företag och
föreningar ska växa och utvecklas vidare. Allt
från Facebook som marknadsföringskanal till
att bygga sin egen hemsida eller att sälja mer
över nätet.
Attityd
”Det handlar inte om hur vi har det utan hur vi
tar det” – Ja, plus att vi alla hjälps åt att vara
ambassadörer och berättar mer om allt fantastiskt vi har. Det fortsätter vi med, oavsett var vi
är – eller hur?

d&

Stad i B

ns
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Sociala företag
Det finns utanförskap även i vår kommun.
Personer som inte kommit in i arbetslivet, eller
de som av olika anledningar halkat utanför. Det
här är givetvis inte bra för vare sig dem eller
för samhället, alla vinner på ett innanförskap.
Socialt företagande handlar om att erbjuda fler
människor möjlighet att bidra, det ska också
bygga på behov på marknaden men de vinster
som kan göras ska återinvesteras i företaget.

Under projekttiden har många möten hållits,
dialoger har förts, behov har undersökts, möjligheter har sonderats.

a la

Citat från ortsvand
ringen:
”Enastående bra””Nytti
gt” ”Bra grej”
”Fint att få göra sin rös
t hörd” ”Kraften i orten”

Under projektet har möjligheterna undersökts
i anslutning till närarbetsplatserna och på två
orter har det blivit skarpt läge! Bjästa hade sin
invigning 1 september, och lokalerna används
flitigt. Husum har invigning 4 december. Passa
på att kika in när du har vägarna förbi!

I Anundsjö tyckte man att det vore bra att
kunna erbjuda Örnkortet, som tidigare enbart
funnits i Örnsköldsvik. Bra tänkt, det blev
snabbt verklighet och nu sprider sig upplägget
vidare till fler bygder.

I BYGDEN!

B yg

på gång

2.0
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BYGDSAM

PÅ GÅNG I GFG-BYGDSAM

Nu är hösten här och vi har en vinter
framför oss. Det händer en del i
GFG-Bygdsam och det tänker jag
berätta om den här gången.

Den 13 november har/hade vi en
företagarträff ihop med Slutmöte i
projekt Höga Kusten Nord. Vi hade
Höga Kusten Destination och Turism
på besök som berättade om varumärket Höga Kusten och paketering av
erbjudanden. Örnsköldsviks kommun
drog aktuellt näringlivsnytt.
Vi har också haft en digital föreläsning i samarbete med Bilda och
OffCoff den 26 oktober, ämnet för den
här lunchföreläsningen var Preppning.
Hur man förbereder sig för krisen.
Vår förhoppning är att det blir fler
lunchföreläsningar med sopplunch och
mingel så håll ögonen öppna när nästa
gång blir.
Höga Kusten Nord projektet börjar
gå mot sitt slut vid årsskiftet. Det är
en förstudie där vi har identifierat och
inventerat aktörer inom besöksnäringen, vår digitala mognad, infrastruktur,
styrkor och svagheter i vårt vackra
Grundsunda som vi från och med
nu även kallar Höga Kusten Nord.

Vidare har vi även undersökt hur
våra aktörer vill jobba 3-5 år framåt.
Projektet har gjort att vi fått ett stort
underlag att jobba vidare med så nu
gäller det att knyta ihop nya projekt
som en fortsättning att utveckla vår
bygd så lusten att bo, verka och besöka Grundsunda, Höga Kusten Nord
ska locka folk att stanna, besöka oss
och kanske till och med flytta hit. Vad
de projekten kommer att vara kommer
vi att informera om när det finns ett
projekt att jobba med.
Vi är nu igång med vår nya hemsida
som har adressen www.gfgbygdsam.
se och där kan ni läsa vår Grundsunda
Tidning, se våra evenemang, läsa om
våra projekt och naturligtvis hur man
blir medlem eller kontaktar oss. Hemsidan är ny och kommer att utvecklas
över tid men väl värt ett besök.
Vi har även en facebook sida som
heter GFG-Bygdsam: Husum – Grundsunda, där lägger vi ut våra evenemang och när det händer något vi vill
informera om. Ni får jättegärna dela
med av era fina bilder som visar vår
vackra bygd, gärna med människor
som vi får använda i våra forum.
Skicka dem till info@gfgbygdsam.se

Nu har vi även en Instagram numera, GFG-Bygdsam följ oss gärna.
Grundsunda Tidning är även vår där
vi ideellt skriver om företag, föreningar och händelser i vår bygd. Kom
gärna med förslag på vad vi kan skriva
om så finns det möjlighet att vi lägger
in det i vår plan. Det var lite om våra
kommunikations kanaler.
Den 8 november hade vi äntligen
invigning av vår återvinningscentral
i Dombäck. Det bjöds på fika och nu
gäller torsdagar som är vår dag att
slänga sånt vi inte behöver.
Just nu så håller vi på att ta fram en
ny logga eftersom den gamla inte är
tillräckligt digital. Vi vill också visa att
vi är en förening som samarbetar med
kommunen (Bygdsam) och innehåller
företagarföreningen som vi anser är en
viktig del i vår verksamhet. Alla är välkomna in i vår gemenskap som arbetar
för en bättre bygd för oss alla.•

SPARA PÅ SPÄNNINGEN
– KÖP ETT PRESENTKORT I JULKLAPP!

God Jul!
Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15.

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?

/MIA BYLUND EDSTRAND

Koordinator GFG-Bygdsam
info@gfgbygdsam.se

För säkra transporter i tre generationer!
GÖRAN 070-604 38 61

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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NÄSTA NUMMER UTKOMMER 4 FEB • BOKA ANNONS SENAST 11 JAN
Vi hyr ut personbilssläp med kåpa
Vi kör bort ris, träd och buskar
Utför grävjobb och transporter
Säljer matjord
Snöröjning

Olle 070-525 48 91

•

Rickard 070-211 39 30

•

Kontor 0663-210 87

HUSUM ÅTERVINNINGSCENTRAL

Välkommen till din återvinningscentral

NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I HUSUM
Ytterligare två återvinningscentraler ha tagits i bruk i kommunen.
Det är Björna och Husum som fått
nya anläggningar för återbruk och
återvinning.
Den 8 november invigdes återvinningscentralerna i Husum. Bilderna
här intill är från det tillfället.

-N

u har vi fem fantastiskt
fina återvinningscentraler
i kommunen och kan helt
överge de gamla mobila centralerna
som sedan i februari stått parkerade
i Björna och Husum. Det känns verkligen jätteroligt, säger Peter Westin
som varit Mivas projektledare under
byggnationerna.
Husumborna har nyligen kritiserat
FTI, Förpackning- och Tidningsinsamlingen, för deras placering av återvinningsstationen i centrala Husum.

14

FTI har som målsättning att finnas i
tätbefolkade områden och nära annan
service för att många till och med
ska kunna gå till stationen. Miva vill
såklart att återvinningscentralerna
ska finnas centralt, men ändå inte i
tätbebyggt område.
– Vi har lyckats hitta platser för
våra nya återvinningscentraler som är
centrala, men ändå inte inne i samhället, säger Peter Westin. Det ska vara
lätt att göra rätt och då gäller det att
få ihop kraven på närhet och att inte
skapa olägenheter.
Mia Bylund Edstrand som är verksamhetskoordinator för GFG-Bygdsam håller med:
– Mivas satsning har tagits emot
oerhört positivt i bygden då återvinningscentralen hamnar en bit utanför
Husum vilket gör att miljön för de
boende inte påverkas. Det är ju dessutom en riktig anläggning mot den

Husum återvinningscentral finns på Dombäck 241 i Husum
med infart från väg 1075 intill flisterminalen.
Öppet torsdagar 13–20, torsdag före helgdag 13–16
OBS! Vecka 52-1 är återvinningscentralen stängd
Välkommen med hushållets grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Till Startpunkten och Myrorna lämnar du möbler, cyklar och kläder för återbruk
så att det kan komma till nytta för andra.

tidigare med provisoriska containers
i markplan. Nu blir det som på Må.
Sedan hade vi såklart hoppats att det
här även skulle lösa problemen med
återvinningsstationen i centrum, men
vi har förstått att det är olika aktörer
med olika uppdrag.
På de nya återvinningscentralerna
kan man lämna grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall. Asbest,
däck, fat med spillolja och okända
kemikalier är det enda som hänvisas
till Må återvinningscentral. På alla
nya centraler finns även möjlighet
att lämna prylar för återbruk. Till
Startpunkten lämnas möbler, heminredning samt cyklar, och i Myrornas
insamlings- behållare lämnas kläder,
skor, accessoarer och hemtextil.•

Läs mer på www.miva.se/husum

JULBORD
PÅ TOPPEN AV STAN!

VI SERVERAR VÅRT POPULÄRA JULBORD
1 - 22 DECEMBER

Njut av en kulinarisk julupplevelse med härlig utsikt
RING FÖR INFO: 0660-844 80
INFO@VARVSBERGET.SE WWW.VARVSBERGET.SE VARVSBERGSVÄGEN 50
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 SOFI'S PYSSEL

JULNALLEN

Nu är snart julen här, veckorna går snabbt.
I detta nummer tänkte jag visa er hur ni kan fixa
till era julgranskulor, till en söt, liten nalle. Gör ett
gäng och låt dem hänga sött i granen. Lycka till!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DU BEHÖVER:

ANNONS
1/1
152x224

Pompoms i olika färger och storlekar  Julgranskula
Lim/limpistol  Svarta pärlor till ögon/nos

 Börja med att göra huvudet på nallen. Välj
ut en större pompom till huvudet och välj ut
mindre pompoms till öron och nos. Se bild.

 Nu kan du limma fast ögon och nos. Du kan
välja ut vilka pärlor du vill, låt fantasin ﬂöda! Jag
använde svarta.

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

 Snart är din nalle klar! Välj ut en Julgranskula, och limma fast huvudet framför hänget på
julgranskulan, så att du sedan kan hänga upp
din nalle.

Tips!Du kan också välja en genomskinlig

plast/glas julgranskula och fylla den med något
roligt, godis eller varför inte en ﬁn bild!

16

Skönlitteratur

Faktaböcker

Skogspromenad

Joggingtur

 Avsluta med att limma fast två större pompom nertill och mindre pompoms upptill!

Hemmamiddag

Restaurang

Dokusåpor

TV-serier

Dekorera din nalle precis som du vill. Jag limmade fast rosetter under huvudet! Det tyckte jag
blev pricken över i:et!

Vatten

Läsk

Avskalat

Ombonat

Klart! Dina nallar kommer verkligen bli en
blickfångare!

Sportbil

Familjebil

Instagram

Snapchat

Sommar

Vinter

I N I M I N P Y S S E LG R UP P PÅ : FA CE B O O K P Y S S E L O C H ÅT E R BR U K ! I N S TA G R A M : S O F I S P Y S S E L
KIKA GÄRNA
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FORTSATTA FRAMSTEG FÖR
HOPPETS STJÄRNAS SKOLPROJEKT I KENYA

Kyrkbl ade t
Nr 6 2018

Det händer saker i Jimba; den kenyanska by där Nolaskogsföretag tillsammans
med Hoppets Stjärna gör en storsatsning för att rusta upp barnens skola.
Sedan vi skrev om projektet i Jimba
har skolområdet fått ett nytt kök, utrustat med tre provisoriska ugnar som
snart ska ersättas av permanenta. Den
nya matsalen, med kapacitet för 500
elever, väntar nu bara på att inredas
och möbleras.

Dessutom växer det fram en ny
byggnad i skolområdets utkant, där
eleverna hittills varit hänvisade till
enkla utedass med gropar i marken.
Nu får de tolv toaletter med fungerande avlopp.

– Vi vill tacka Core IT och alla andra
företag från Örnsköldsviks kommun som
ger stöd för att skapa en renare, säkrare
miljö för Jimbas barn, säger Gilbert
Ochieng, ansvarig för Star of Hope
Kenya.•

JULAFTON FÖR ALLA

Jul, jul strålande jul, stjärnan blid,
stilla natt, allt är frid… det är ord
hämtade ur några av våra kära julsånger, men bakom de vackra orden
döljer sig en annan verklighet för oss
i vår tid. Det handlar allt som oftast
om en massa saker som ska göras.
TEXT: BARBRO GUNNARSSON

H

ar du kokat skinkan, lagt in sillen
och bakat alla kakor? Har du köpt
julklapparna och blev det nu rätt
saker till rätt pris? Vem ordnar granen? Har vi koll på vilka som kommer
och inte kommer hem till jul? Ändras
det i sista sekund och vi behöver
handla mer mat för att vara säker på
att det ska räcka till? Eller, kommer jag
att bli ensam i år igen? Det uppstår
en massa press och stress från olika
håll och vi glömmer lätt bort varför vi
egentligen firar jul.
Julafton är nog den dagen på året
med de största förväntningarna.
Ibland kan det vara svårt att leva upp
till och att infria alla de förväntningarna som finns. Särskilt svårt kan
det vara om man är ensam eller om

18

pengarna eller tiden helt enkelt inte
räcker till.
I år vill kyrkorna i Husum, det vill
säga Svenska Kyrkan i Grundsunda
församling och Centrumkyrkan, vara
ett alternativ genom att skapa en mötesplats på självaste julafton. Det ska
vara en plats där man får komma som
man är utan krav och måsten, en plats
där man umgås, äter och har trevligt
tillsammans.
Det börjar klockan 12.00 med samling vid krubban i Kyrkans Hus. En
andakt där alla som kommer får vara
med och iordningställa julkrubban och
fortsätter med Öppet Hus i Centrumkyrkans nedervåning, med ingång från
Ängetvägen.
Vid ettiden öppnas dörren till
Centrumkyrkan och det bjuds på kaffe
med dopp. Det kommer att finnas
sällskapsspel och sällskap att
spela tillsammans med,
pussel och möjlighet till
dans och lekar runt granen.

När klockan slår 15.00 är det som
vanligt Kalle Anka och hans vänner
som står för underhållningen. Efter det
serveras det mat. Specialkost av något
slag meddelas i förväg till Barbro på
telefon 070-668 88 32. Kostnaden är
en frivillig gåva som kan lämnas på
plats.
Dörren är öppen till 19.00 och du är
välkommen att komma när du vill och
gå när du vill.
Ja, sen är det ju det där med tomten… Vi hoppas och tror att han ska

Nu bjuder vi på ett spännande vinterprogram. Se sidan 4 i Kyrkbladet.
Viktig julkampanj för Svenska kyrkans
internationella arbete. Se sidan 2.

lämna en säck med paket till oss.•

Läs på sidan 3 om julafton för alla.
Find us on Facebook Badge

Vår kyrka i vinterskrud. Måtte vi få se det också denna vinter!
Ljuset lyser i mörkret. Låter lite klyschigt. Men det
är också något verkligt med julens budskap om
Jesus som föds mitt i vårt yttre och inre mörker för
att ge oss hopp. Eller som Jesus själv har sagt: ”Jag
är världens ljus” Joh. 8:12.
Kurt Enberg, kyrkoherde,
ansvarig för all text i Kyrkbladet.
GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018
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Ny tid för julkonserten

Julkampanjen 2018

Foto: Kurt EFoto: Helen Goldon/IKON

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tanzania.
Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för att
hon och maken har möjlighet att
ge Grace den omvårdnad hon behöver. Grace fick födas på sjukhus
och har en födelseattest. Födelseattesten betyder att hon senare i
livet kan skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett annat land. I länder
där registreringen av ett barn är
krånglig är det många flickor som
aldrig registreras, som aldrig får
egna identitetshandlingar. Redan
vid födelsen avgörs flickors möjlighet att själva få bestämma över
sina liv.
I den del av Tanzania där Grace
är född finns stora utmaningar
för flickor. Många tonårsflickor
gifts bort och många blir gravida.
I Tanzania tillåts skolflickor som
blir gravida inte gå i skolan varken under eller efter sin graviditet.
De blir nekade den utbildning och
kunskap de behöver för att göra
sina röster hörda i samhället. En
ung flickas kropp är dessutom inte
mogen för en graviditet. Det finns
ett tydligt samband mellan tonårsgraviditet och barnadödlighet och
mödradödlighet.
20

Ytterligare en stor utmaning i området är att över 60 procent av
flickorna könsstympas – trots att
kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag. Könsstympning
är en sedvänja som kan innebära
livshotande skador och ge men för
livet. Lutherska kyrkan i Tanzania
driver ett omfattande arbete för
att stoppa könsstympningen. De
religiösa ledarna i samhället, som
har ansvar för att upprätthålla kulturella traditioner, har stort inflytande över människors liv. Förändring kan ske när dessa ledare tar
avstånd från könsstympning och
annat könsbaserat våld.

Under många år har julkonserten ägt rum 23 december på
kvällen. Nu behöver vi enligt kyrkoordningen ha en vanlig
gudstjänst söndag 23 december och väljer därför att lägga
julkonserten fredag kväll 21 december kl 20.00. Vi hoppas
att ni uppmärksammat detta och ska känna er välkomna
redan på fredag kväll. Vi vet att detta drabbar en del återvändare som inte hinner hem. Innan vi spikar julkonserten
2019 kommer vi att utvärdera hur det var att ha julkonserten en fredag kväll. Välkomna!

Julafton för alla
Foto: Kurt EFoto: Helen Goldon/IKON

När en flicka växer upp kommer
hon se sina möjligheter att expandera – eller minska. En flicka som
blir självständig och utforskar nya
intressen – eller tvingas in i hushållsarbete eller blir en vara som
kan bytas bort. Nyfödda Grace har
möjlighet att leva ett bra liv tack
vare kärleksfulla föräldrar och
ett samhälle i utveckling. Genom
Svenska kyrkans internationella
arbete kan vi stärka flickors rätt till
en god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv.

Lämna din gåva till Julkampanjen vid våra insamlingstillfällen 1 december eller
6 januari. Se vårt program på
nästa uppslag.

Stöd kampen för varje människas
rätt till ett värdigt liv – ge en gåva
idag!
Anna Wahlgren

Vi skickar sedan din gåva
vidare till Svenska kyrkans
internationella arbete.

Du kan också
Swisha 123 579 08 45 eller
sätta in din gåva på
bg 273-8912.
Ange Julkampanjen.

Aktiviteter och konsert
till förmån för julkampanjen

När adventstiden börjar, inbjuder vi till olika aktiviter i Kyrkans Hus lördag 1 december
kl 13. Vi ger möjlighet att göra
julpyssel, umgås i caféet mm.
och sedan lyssna till en inspirerande konsert med Ronnie
Sahlèn och Per-Åke Stockberg.
Denna aktivitetsdag är i stället
för den auktion vi haft tidigare
år i församlingshemmet.

I år vill kyrkorna i Husum, det vill säga Svenska Kyrkan
och Centrumkyrkan skapa en mötesplats på självaste
julafton, en plats där man får komma som man är utan
krav och måsten, en plats där man umgås, äter och har
trevligt tillsammans.

12.00 börjar dagen med Samling vid krubban i Kyrkans Hus. Mayne Åström som är präst berättar att alla
som kommer får vara med och iordningställa julkrubban. Varje figur får sin plats allteftersom julevangeliet
berättas.
13.00 fortsätter dagen

med Öppet Hus i Centrumkyrkans nedervåning, med ingång från Ängetvägen. och det
bjuds på kaffe med dopp.
Det kommer att finnas sällskapsspel, pussel och möjlighet till dans och lekar runt granen.

15.00 är det som vanligt Kalle Anka och hans vänner
som står för underhållningen.

16.00

ungefär, serveras det mat. Specialkost av något
slag meddelas i förväg till Barbro Gunnarsson,
070-668 88 32, så det kan ordnas.

Per-Åke Stokberg och Ronnie
Sahlén vid sommarkonsert på
Bruksgodset.
Foto: Kurt Enberg
GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018

Dörren är öppen till 19.00 och du är välkommen att
komma när du vill och gå när du vill.
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Lättare att
hyra i
Kyrkans Hus
Nu har vi infört nyckelbrickor i
plast som vi kan låna ut i samband
med uthyrning. Det underlättar
med upplåsning och stängning. Vi
bibehåller samtidigt en hög utrymningssäkerhet vid eventuell brand.
Tack vare timer kan hyresgästerna
också enkelt välja hur länge man
vill ha öppet vid evenemangens
början och sedan ha låst när man
väl är på plats.
Kyrkofullmäktige beslutar också om nya avgifter från 1 januari.
Förslaget från kyrkorådet innebär
klara förmåner för kyrkotillhöriga
privatpersoner och föreningar.

Dopfest med
utdelning av
dopdroppar
Lördag 2 februari kl 12, är
det dopfest i Kyrkans Hus. Alla
är välkomna men vi inbjuder
särskilt vårdnadshavare med
sina barn vars barn döpts under 2018.
Vi gör det lite extra festligt med
att bjuda på en enkel måltid
och tårta.
De dopdroppar i glas vi hängt
upp under 2018 i dopträdet i
Grundsunda kyrka delas då ut
med varje dopbarns namn ingraverat.
Vi har fått mycket positiv feedback att vi satsar lite extra på
dop. Församlingen bjuder på
tårta och en kasse med kaffe,
saft, ballonger mm till dopfesten där man får vara gratis i
församlingens lokaler. I gåvokassen finns också en fin filt
som våra ideella damer tillverkat.
21
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Händer i församlingen 28 nov 2018 - 3 feb 2019
Reservation för ev. ändringar. Se Tidningen 7 eller
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

November 2018

Januari 2019

Ons 28 nov kl 18.30 Kyrkans Hus. Grundsundakväll.
Adventssånger med Pensionärskören. Präst: Mayne
Åström. Servering.

Mån 1 jan kl 18.00 Kyrkans Hus. Musikgudstjänst.
Real Stompers. Pizzafest. Församlingen bjuder på pizza.
Präst: Kurt Enberg.

December 2018

Sön 6 jan kl 15.00 Grundsunda kyrka. Musikgudstjänst. Kyrkokören. Präst: Kurt Enberg. Trettondagskaffe i församlingshemmet med internationella gruppen.

Lör 1 dec kl 13.00 Kyrkans Hus. Pyssel, café, insamlingskonsert för julkampanjen till Sv. Kyrkans int.
arbete, Ronnie Sahlèn och Per-Åke Stockberg. Präst:
Mayne Åström.
Sön 2 dec kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst.
Mayne Åström och konfirmanderna. Kyrkokören och
Sångfåglarna.
Sön 9 dec kl 16.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst
med små och stora. Mayne Åström. Luciatåg med
barngrupperna. Lilla julafton i församlingshemmet efter
gudstjänsten. Gröt, smörgås, tomte.

Ons 9 jan - lör 11 jan Ekumeniska bönegudstjänster.
Ons kl 19 Kyrkans Hus
Tor kl 19 Centrumkyrkan
Fre kl 19 Kyrkans Hus
Lör kl 18 OBS tiden! Centrumkyrkan
Lör 12 jan kl 13.00 Kyrkans Hus. Julgransplundring.
Mayne Åström, Linda Nydahl m.fl. Servering, fiskdamm,
lekar mm.
Sön 13 jan kl 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst. Mayne
Åström. Grundsunda pensionärskör. Servering.

Sön 16 dec kl 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst. Kurt
Enberg. Servering.

Sön20 jan kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Kurt Enberg.
Servering.

Fre 21 dec kl 20.00 Grundsunda kyrka. Julkonsert.
Kyrkokören, Julkören och solister. Präst: Mayne Åström.

Sön 27 jan Kyrkans Hus. Gudstjänst. Kurt Enberg.
Kören Kompisarna. Servering.

Sön 23 dec kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Mayne
Åström. Servering

Februari 2019

Mån 24 dec kl 12.00 Kyrkans Hus. Samling vid krubban. Mayne Åström.

Lör 2 feb kl 12.00 Kyrkans Hus. Dopfest. Mayne
Åström, Linda Nydahl m.fl. Enkel måltid och tårta. Småbarnsaktiviteter. Utdelning av dopdroppar.

Mån 24 dec kl 13.00 - 19.00 Centrumkyrkan. Julafton för alla. Öppet Hus. Se hålltider mm. i artikel på
föregående sida.

Sön 3 feb kl 18.00 Grundsunda kyrka. Ljusgudstjänst.
Mayne Åström och konfirmanderna.

Sön 25 dec kl 10.00 Åsens kapell. Julotta. Mayne
Åström. Servering.
Ons 26 dec kl 11.00 Gidböle EFS. Gudstjänst. Mayne
Åström. Servering.
Sön 30 dec kl 11.00 Grundsunda kyrka. Musikgudstjänst. Jonathan Wåhlstedt och Emma Wiström.
Präst :Kurt Enberg.

Vi samverkar med
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Boka kyrktaxi

Till alla gudstjänster, konserter och Grundsundakvällar i Grundsunda församling, kan du som
kyrkotillhörig i Grundsunda boka kyrktaxi till
en kostnad av 20 kr enkel väg.
Ring 070-555 24 50 och boka senast kl 18, två
dagar innan. Avboka senast en timme före upphämtning.
GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018

Tankar inför Jul
I Svenska kyrkans vilja att kommunicera har
man satsat på tre huvudord:
Öppenhet – närvaro – hopp.
Dessa ord kan också få sätta sin prägel vårt
sätt att fira jul.
Öppenhet för andra människors behov. Öppenhet för människor med annan bakgrund
och kultur än min egen. Öppenhet för att man
kan ha flera olika identiteter, t.ex. jude och
svensk, same och svensk, kristen och samhällsmedborgare. När vi sluter in oss i vi-grupper
får vi ett hårt samhälle som inte bjuder in till
den värme vi kan få dela i en öppen kyrklig gemenskap. Jag citerar bönen 127 från vår bönboken i psalmboken, Kyrkans port:
O Gud, gör kyrkans port vid nog att ta emot
alla som längtar efter kärlek och gemenskap,
trång nog att utestänga all avund, högfärd och
trätlystnad. Gör dess tröskel så slät, att barn
och vilsna fötter inte snubblar, men så hög och
stark, att den onde inte kommer in. Gud låt
kyrkans dörr bli en port till ditt eviga rike. (Ur
Uncommon Prayers)
Närvaro är något av nyckelordet för det stora mysteriet att Gud blev människa i det lilla Jesusbarnet som föddes in i vår mänskliga
vardag. Med Jesus närvarande i våra liv, kan
vi också förhoppningsvis bjuda våra medmänniskor en närvaro i våra personliga möten. Det
är min innerliga bön.
Hopp är det vi vill erbjuda. Vid varje begravningsgudstjänst försöker vi göra hoppet tydligt
för alla närvarande. Ett hopp mitt i sorg och
mörker är möjligt, eftersom Jesus öppnat vägen till Gud och det eviga livet. Ett hoppets ljus
som kan lysa mitt i vårt yttre och inre mörker.
Hoppet som har sin grund i att jag är älskad
av Gud och erbjuden att leva i Guds nåd som
är närvarande i min öppenhet mot Gud och
medmänniskor.
Jesus sade:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
Joh. 8:12
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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
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Första fredagen på höstlovet arrangerade Unga Örnar
Husum i samarbete med Junis/IOGT-NTO ett halloweendisco i IOGT–lokalen i Husum.
Det blev ett välbesökt arrangemang med glada uppspelta små dansare.
TEXT: SUSS SVENSSON

K

HALLOWEENDISCO
I HUSUM

vällen var indelad i två etapper. De första två timmarna
besökte ett 60–tal barn i åldrarna sex–åtta år discot
och till det senare passet kom ett 7– tal barn i åldrarna
nio–tolv år. Många av barnen hade klätt ut sig till alla möjliga läskiga varelser och vissa var nästintill oigenkännliga!
Kön till kiosken där det fanns mängder av godsaker,
snacks och dryck att köpa till billiga priser ringlade lång
hela kvällen. I källaren hade en handfull tjejer från årskurs
8 anordnat en spökslinga. De barn som kände sig manade
erbjöds ett besök dit och det var en och annan som kom
upp från den helt skräckslagen…
Förutom detta dansades det för fullt på dansgolvet och
DJ Läskiga Lovisa fixade även med jämna mellanrum några
danslekar och små tävlingar för de små besökarna.
Det blev ett lyckad arrangemang i höstmörkret för barnen i Grundsunda.

Kom ihåg att du kan nyttja rot-avdraget!

Säkra upp ditt hem med ett inbrottslarm.
Välkommen in så hjälper vi dig!

Hos oss hittar ni belysning till hemmets alla rum.
Välkommen in så hjälper vi dig!
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Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00

Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00

Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677

Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677
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Vi har lösningar

för alla behov

Vi är glada över att kunna berätta att vi nu har vi kommit igång
med mötesplatsen för barn och föräldrar på Centrumkyrkan.
Det känns värdefullt att få vara med och fylla ett behov och att
möta efterfrågan på en plats där man kan mötas och umgås
med andra föräldrar och barn som är hemma på dagarna.

Tfn 0660-823 05
www.nki.se

TEXT: BARBRO GUNNARSSON FOTO: MIRJAM NORDKVIST

M

MÖTESPLATS FÖR
BARN OCH FÖRÄLDRAR

ötesplatsen håller öppet på
onsdagförmiddag, då de större
barnen är på förskolan. Under
den tiden kan ni komma och gå allt
eftersom det passar er. Mötesplatsen
vänder sig nog mest till de mindre barnen men alla är välkomna att vara med.
Hit kommer man för att prata, fika och
ha trevligt tillsammans med varandra
allt medan barnen får lära känna och
leka med nya kompisar en stund.
Lekrummet är öppet så det finns
alltid någonting att leka med. Papper
och pennor plockas fram och ibland
finns det möjlighet att göra något pyssel som kan passa de allra minsta. Ja,
vi låter kreativiteten flöda helt enkelt,
så vem vet om det är här de framtida
konstnärerna börjar sin bana?
När vi har kollat in varandra och
hunnit leka en stund brukar vi sjunga
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tillsammans. Vi plockar fram skattkistan där vi kan hitta instrument av
olika slag. De använder vi oss sedan
av när vi sjunger, gör rörelser och
dansar till musiken som vi skapar
tillsammans. På repertoaren finns
välkända barnvisor. När vi sjungit och
spelat färdigt, har vi hunnit bli sugen
på något att äta. Det är nu framdukat
och det är dags att slå sig ner vid
fikabordet. Smörgås, kex, majskrokar, kaffe, te och kaka finns att köpa
till självkostnadspris. Nu hinner
de vuxna förhoppningsvis prata en
stund, utbyta tankar och erfarenheter
med varandra för när barnen har fikat
färdigt är de varma i kläderna och
hinner med lite mer lek innan det är
dags att gå hem.
Vi inbjuder fler till att vara med och
leka, sjunga och umgås tillsammans

Vi tar emot
nya patienter
i alla åldrar
Barn och ungdomstandvård under samma
regler som hos Folktandvården.

Telefon 0660-16400
www.tandhalsanovik.se/startsidan

med oss. Känn er riktigt välkomna till
Mötesplatsen för barn och föräldrar
i Centrumkyrkan, med ingång från
Ängetvägen.•

GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018

En del av

Team Fredrik Hellström
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R O B I N S
H Ö R N A :

FÖRETAGSLOTSEN

Det är tråkigt
att kitta fönster

En väg in för dig som är företagare .

Med rubriken vill jag öppna upp en hemmaﬁxare-tidning. För om sanningen
ska komma fram, valde jag att strunta i att kitta mina fönster i år.
Men det är väl ändå okej? Eller vad tycker du? Måste jag verkligen
åstadkomma så mycket varje år? Det var ju ändå varmt i sommar…
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

D

et här är andra sommaren som jag aktivt, eller
passivt (högst oklart), valt att inte skrapa, kitta
och måla om mina fönster på huset. När det
kommer på tal har jag så klart alltid det
ultimata svaret klart: ”Det var för varmt
i sommar”.
Men visst är det ändå rätt
löjligt, för vem är det jag egentligen försöker övertyga? Inte
tror jag mina grannar egentligen bryr sig om jag gör
det i år eller om tio år. Det
är väl ändå någonstans
mitt eget ansvar?
Men på något vis får
jag en känsla av att jag
gärna vill övertyga andra
om varför jag gör något, när
jag egentligen bara vill ha
en bekräftelse själv på att jag
inte är lat. För innerst inne är jag
besviken på mig själv, men jag kan
inte erkänna det. Nej, nej. Jag vill höra
andra säga: ”Det är helt förståeligt Robin,
men vi vet att du är duktig”.
Dock är så, att vi får bekräftelse ändå. För av någon
anledning finns det fler som jag. Helt otroligt! Här går jag
hemma och oroar mig för att vara lat, när resterande av
grannarna resonerat likadant denna sommar. Men samtidigt vill jag ändå få landa i vad det här egentligen handlar
om. Nämligen behovet av bekräftelse. Behovet av att få bli
sedd och att få höra: ”Du är helt okej, precis som du är!”.
Jag är en sådan där person som avundas alla som enkelt
kan ta emot positiv feedback och beröm. Det är verkligen
något jag inte klarar av. Det handlar absolut inte om att
jag inte vill ha det, utan att jag blir helt ställd över hur jag
ska ta emot det. Anledningen är för att jag varje morgon,
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lunch, middag och kväll måste övertyga mig själv om att
det jag gör, det är bra. Jag vet verkligen inte hur man
säger ”Tack” på riktigt. Hur man övertygar en person om
att verkligen är tacksam. Istället blir jag obekväm
och drar igång ett automatiskt svar i stil med
”Tack, vad kul att höra”. Fast efteråt
känns det oäkta och svagt. Men jag
är faktiskt innerst inne tacksam. Jag
vill verkligen att människor i min
omgivning ska veta att jag uppskattar det beröm jag får. Men jag
kan inte ta det, på rätt sätt.
Det är nog inte så många som
tänker att jag, med min utåtriktade och glada stil, är osäker
och obekväm ibland med vad jag
tycker om mig själv. Men faktumet
är att jag ställer höga krav på mig
själv, drar över mig en prestationsångest och lägger oändliga timmar
på smådetaljer – allt för att övertyga
mig själv. Därefter vill jag berätta
för andra hur jag är, övertyga dem
över hur duktig jag är – även om det är mina närmsta
familjemedlemmar. Men jag gör det inte för att jag vill sälja
in mig själv, utan innerst inne är jag inte övertygad om vad
jag klarar av. Jag vet att jag är modig, och ryggar inte för att
testa nya saker. Men jag är alltid självkritisk och letar alltid
fel på mig själv för att jag är så orolig över att vara dålig.
Ibland drömmer jag om att jag en dag bara ska andas
ut, ta det lugnt och inse att det jag gör kan också fungera.
Jag vet att det finns fler än jag som känner såhär. Varje
dag är en utmaning där man ska övertyga sig själv om att
man gör något bra. Men till alla er som gav fan i att göra
något utomhus i år: TACK! Ni är mina idoler! För i ärlighetens namn, oavsett vilken bekräftelse man vill ha, så är det
skittråkigt att kitta fönster.•
GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018

Företagslotsen finns här för
att underlätta för dig som
företagare, ger dig vägledning i
ärenden som rör tillstånd
och regler och
samordnar
dina kontakter med
kommunen.
foretagslotsen@ornskoldsvik.se
www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen

jälpa
Låt oss h
i höstt
n
i
f
å
f
dig
mörkret!

Julmarknad
på Husumgården

Lördagen den
1 december kl.14.00
Kören ”Tontyckt” med
komp underhåller.
Utställare med bröd,
marmelader, virkat, lotterier mm.
Fika med skinksmörgås.

Välkommen

Behöver du hjälp med en

målare eller snickare?
Anlita oss, få presentkort värde 1.000:hos Harjus Happy Homes eller Bygma.
Gäller vid köp av tjänster för minst
10.000:- och t.o.m 31/12 2018.

Kom ihåg ROT-avdraget 30%
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 BJÖRNEN TIPSAR

JULKLAPPEN
SOM PASSAR ALLA!

Laddas med valfritt belopp
mellan 100 - 5000kr och är giltigt 1 år.
Valfriheten är enorm med över 100 företag anslutna!

Cheesecake
M E D SA FFR A N

n!
de
den
ade
sta
Varsågod, njut avv st

ELECTRONIC USE ONLY

200 g digestivekex
100 g smält smör
300 g färskost
3 äggulor
1 1/2 dl strösocker
1 tsk ﬁnrivet apelsinskal
1 msk färskpressad apelsinjuice
1/2 g saﬀran
3 äggvitor
3 dl vispgrädde

HANDLA
LOKALT

VÄXTPLATS

julklappar

Mixa digestivekex och blanda med smält smör. Tryck ut i
botten av en form med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.
Vispa färskost, äggulor, strösocker, ﬁnrivet apelsinskal,
färskpressad apelsinjuice och saﬀran till en ﬂuﬃg smet.
Vispa äggvitor ﬂuﬃgt i en bunke och vispgrädde ﬂuﬃgt i
en annan bunke.
Vänd ner grädden i färskostblandningen. Vänd sedan ner
äggvitorna. Häll smeten i formen och frys minst 6 timmar.

Längs Bruksvägen i Husum får man möjligheten att skåda
VÄXTPLATS

nätradalen

en av Husums alla stoltheter – Husumgården.
En stor, skimrande fastighet med en vacker stjärna på toppen.
Men vad som väntar där inne, visar sig vara ännu mer
fantastiskt…

OCH BIDRA TILL EN LEVANDE STAD!

VÄXTPLATS

TEXT OCH FOTO: ÅSA RINGLÖV

nätradalen
HUSUMGÅRDEN
– MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

NYTT HÄFTE UTE NU!
FINA
MASSOR AV DEN!

AN dlar lokalt!
ERBJkUD
för att du han
Tac

D

BER 2018 –

1 NOVEM
100 KR • GÄLLER

30 APRIL 2019

www.cesam.nu
30

cesamornskoldsvik

cesamovik
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S

HÄFTET

XTPLAT
XTPLAT
VÄ
VÄ
en 22 juni 1930 stod den majes– Husumgården är något man kan
tätiska byggnaden Husumgårvara stolt över. Det är gåva en gång i
den klar för nytta och nöje.
tiden från fabriken som vi får möjligIdag verkar verksamheten följa
heten att förvalta. Här brukar
N
N
n
n
samma form av målsättning. ä t r a d a l e vi hushålleraä allt
ifrån
trad
a l e barnteatrar
Jag träffar ordförande Åke Sundtill kurser för lokala PRO-föreningberg som berättar:
en.
S

shopping

Huset har många mindre skrymslen,
men framförallt flera stora rum.
På nedervåningen hittar vi först och
främst den maffiga teatersalen ”A-salen”, som totalt rymmer 310 personer
i en konsertsittning. På väggarna
hänger både bilder på Kemparna
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ANNONS

även Branting och Per–Albin
men
Hansson.
Vi fortsätter vidare till nästa rum
som kallas för ”Paviljongen”;
– Det här är ett utmärkt rum för
bröllopsefterfester, större möten och
konstutställningar tillsammans med
tillhörande gallerian, förklarar Sundberg engagerat.
Rundturen fortsätter till övervåningen där det idag finns två
konferenslokaler, båda namngivna
efter omtyckta personer som bidragit
till huset, Kinell och Kempe. Men Åke
berättar att föreningen just nu håller
på att ställa iordning för att renovera
om Kinell-rummet till en närarbetsplats för Örnsköldsvik.
– Vi har förstått att behovet av
lokala, kommunala kontor är stor
och vi vill såklart få vara med och
utveckla fler Närarbetsplatser. När vi

fick frågan tvekade vi inte en sekund,
berättar Sundberg.
Hela huset anses vara under något
som kallas för ”växtplats”.
Här ska företag som föreningar
som privatpersoner få komma och
”växa”.
– Vi vill vara ett hus där alla samlas
och sammanför nytta med nöje. Ett
allaktivitetshus där företag kan hålla
kontor och möten, föreningar hålla
workshops och utbildningar och där
privatpersoner får gemensamt växa
med alla dessa delar. Det här är ett
hus för alla, markerar en stolt Sundberg.
– Den 4 december är det invigning
för både närarbetsplatsen och vår
framtidsvision med växtplatsen.
Åke Sundberg säger att deras nästa
vision dels är att bygga fler mindre
kontorslokaler, men också att bygga

upp en inspirerande tydlig växtplats
i huset där folk kan droppa in, ta en
kopp kaffe och arbeta med vad de vill.
En möjligheternas mötesplats!
– Vi har hämtat inspiration från de
studiebesök vi gjort på både närarbetsplatsen i Bjästa och på OffCoff i
Örnsköldsvik.
– Det är klart att kontorsvärlden
ser lite annorlunda ut nu än när jag
jobbade på fabriken, berättar Sundberg och skrattar. Men vi vill vara en
möjligheternas mötesplats.
Vi avslutar med att ta en kopp
kaffe tillsammans och begrunda den
otroligt häftiga fastigheten.
Tänk, vad som kan finnas här om
fem, tio eller 15 år?

volkswagentransportbilar.se
volkswagentransportbilar.se

volkswagentransportbilar.se

Tusentals
anledningar
International
Pickup
att
välja
ofInternational
the
YearCaddy.
2018.
Pickup
SPAR A
UPP TILL
8.649:–

Caddy Proline TDI 75 hk med Komfortpaket och dragkrok från
volkswagentransportbilar.se
volkswagentransportbilar.se
149.900:– exkl moms eller från 1.195:–/mån*
Skatt under tre år efter 1/7 2018

SPAR A
UPP TILL
8.649:–

of the Year 2018.

Du sparar

Skatt under tre år efter 1/7 2018

5.343:–

Du sparar

8.649:–

SPAR A
UPP TILL
17.502:–

Skatt under
tre årT6
efter
2018med Komfortpaket från 30.510:–
Transporter
150 1/7
4M Lång
316.920:– exkl moms eller från 2.445:–/mån*

Skatt under tre år efter 1/7 2018

Du sparar

5.343:–
8.649:–

13.992:–

Skatt under tre år före 1/7 2018

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

Skatt under tre år före 1/7 2018

13.992:–

Skatt
under
trehk
årmed
föreKomfortpaket
1/7 2018 och dragkrok från
Caddy
Proline
TDI 75
149.900:– exkl moms eller från 1.195:–/mån*

13.008:–

SPAR A
UPP TILL
17.502:–

volkswagentransportbilar.se

30.510:–

17.502:–

till Team Transportbilar, det vill säga våra
erbjudanden och 15.000 kr rabatt om
Vill du ha en lite större eller bättre utrusInternational
Pickup
egna specialister
transportbilar.
(Erbjudandena
gäller
ej sig om
tad
Caddy
har duAmarok
nu ett vinnare
gyllene
tillfälle
Nu är
Volkswagen
igen.
Den kräsnadu väljer
Den alla
somtre.
kör en
Amarok behöver
inte bry
läderklädselpå
i nappa
och ergoComfortsäten som
Proline.)
tack
vare
tre finfina erbjudanden.
Vi gör
jurynthe
för International
Van2018.
of the Year
har
utsett Caddy
vägarna
eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar
är elektriskt justerbara.
International
Pickup
of
Year
15.000:– RABATT
Vidig
skulle
räkna
upp fleraär
tusen
det
lite extra
förmånligt
attandra
åretsnämligen
vinnare i klassen
Pickup.
Segrare för
framkunna
även när
vägunderlaget
som sämst.
Skatten
höjs
1i hårdjuli
2018.
Beställ
din
bil
nu.UPP TILLAmarok
Aventura TDI 224 hk 4MOTION från
välja
köpa
DSG
automatlåda,
4MOTION
och
of
the
Year
2018.
gången
blev
Volkswagen
Amarok
konkurrens.andra anledningar
Vill du ha detatt
mesta
avSveriges
det bästamest
väljer du DSG automatlåda 5.000:– rabatt*
Skatt under tre år före 1/7 2018

13.008:–

Du sparar

17.502:–

Nu är Volkswagen Amarok vinnare igen. Den kräsna
juryn för International Van of the Year har utsett

volkswagentransportbilar.se
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Skatten höjs 1 juli 2018. Beställ din bil nu.
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”JAG FÖRSÖKER ALLTID HITTA
DET POSITIVA I TILLVARON”
Johan Silvenord jobbar som arbetsmiljöingenjör på det
internationella konsult– och ingenjörsföretaget Pöyrys
kontor i Örnsköldsvik.
– Mitt tänkande genomsyras av att försöka
hitta det positiva i tillvaron, både för mig
och kunderna, säger han.

J

ohan är född och uppvuxen i Husum och har en bakgrund som
backhoppare på elitnivå.
– Jag satsade stenhårt tills dess
att jag var 23 år, då jag lade av. Det
var lite trist eftersom min ambition
var att hålla på tills jag fyllt 40, men
nu blev det inte så.
Han har gått olika högskole– och
yrkesutbildningar och jobbat på olika
ställen, bland annat på Räddningstjänsten
Örnsköldsvik.
– Där fick jag en bra skolning och goda möjligheter att utveckla en bred arbetsmiljökompetens. Det har
glädjande nog fortsatt så på Pöyry, där jag jobbar som
arbetsmiljökonsult och är en stark arbetsmiljöspecialist
norr om Gävle. Jag har även uppdrag inom marknadsföring, säger han.
Ett stimulande jobb där han hämtar inspiration från det
han gjort tidigare och de intressen han odlar på fritiden.
Det handlar bland annat om eventsjukvård, utbildning och
föreläsningar om HLR, sjukvård och friskvård, massagebehandlingar och det som han ägnar allt mer tid åt: foto och
film.
– Jag plåtar ofta och allt ifrån sport och natur till industri. På senare tid har jag till exempel gjort flera kortare
marknadsföringsfilmer åt Pöyry som används på sociala
medier.
GRUNDSUNDA TIDNING NR6 2018

Han har även tagit många bilder åt Husum Hockey och
av surfing.
– Min elvaårige grabb är en hängiven surfare och jag
surfar också en del, men mest står jag på stranden
och tar bilder. Familjen har säsongsplats för
husvagn på Salusand hela sommarhalvåret
och just Salusand är ett av de mest idealiska platserna för surfing längs hela
Norrlandskusten, säger Johan.
Bilden på denna sida är dagen
där.
När det gäller eventsjukvård har
han bland annat varit engagerad i
samband med Husum Winter Classic, Swim Run och Pond Hockey. De
två sistnämnda eventen i samarbete
med Mikael Lindnord.
– Utbildningarna utgår ifrån min egen
yrkesutbildning inom olika områden och
massage är något jag sysslat med länge.
– I allt jag gör försöker jag att lyfta fram det unika och
det goda. Det finns så mycket elände i världen att det
känns allt mer angeläget för mig att bidra till att det positiva kommer fram bättre.
– På det sättet kanske jag kan sägas vara en influencer
till och med.

www.poyry.se
Kontakt: Johan Silvenord
070–544 50 19, johan.silvenord@poyry.se
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 SMÅTT & GOTT

SUDOKU

Fyll i siﬀrorna 1-6 i de tomma rutorna så att alla siﬀror
ﬁnns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda
bestående av 3x2 rutor. Varje siﬀra får endast ﬁnnas med
en gång per rad och låda. Lösning på sid 38.
BARNSUDOKU

5

3

1

1

4

4
1

6

Vi vill med omtanke och engagemang
hjälpa dig i frågor som rör begravning
och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

1
5

6

2
APPTIPS

Jan

Sago mini snödag

Linda

Jörgen

Jenny

Begravning 0660-131 07, 0661-441 85

Slädåkning i vinterlandskap
Operativsystem: Android, iPad,
iPhone • Pris: Appstore: gratis,
Google play: 40:- • Ålder:2-4 år

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Stefan

Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)

Tage

Inger

Filip

Familjejuridik 0660-843 00

Privatleasing. Det enklaste
sättet att köra en Volkswagen.
Golf.
Kampanjpris 194 900 kr.
Privatleasing från 2 495 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Lägg till 99 kr/mån för DSG-automatlåda.

MELLISBOLLAR

Golf Alltrack TDI 184 DSG 4MOTION.

Fria från vete, gluten och tillsatt
socker. Endast sötade med hallon
och dadlar, så goda och ﬁna!

I år ﬁrar vi 70-år i Sverige med ﬁna erbjudanden på
t ex Golf Alltrack. För din skull har vi utrustat den
med bl a 4MOTION fyrhjulsdrift för bättre framkomlighet och vår DSG-automatlåda som växlar
både snabbt och smidigt. Dessutom ingår PlusKampanjpris från 282 900 kr.
paketet med LED-strålkastare och parkeringsPrivatleasing från 3 395 kr/mån
sensorer som förenklar när du ska parkera.
Välkommen in så berättar vi mer.
inkl. service och tre års nybilsgaranti.

Till 5 st behövs:
30 g (0,75 dl) havregryn
10 g (0,25 dl) riven kokos
40 g frysta hallon
20 g färska urkärnade dadlar
(1 normalstor urkärnad dadel
brukar väga ca 10-12 g)
1 krm vaniljpulver/2 krm
vaniljarom
5 g (2,5 tsk) riven kokos att
rulla bollarna i

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 – 7 l/100 km, CO2-utsläpp 101 – 161 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2018-12-31. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 %
särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (oktober 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 förändringar
och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.

Ångermanlandsgatan 21
ÖRNSKÖLDSVIK
Telefon 0660-579 90
www.nordemansbil.se

Mixa ingredienserna. Forma till
5 st bollar. Rulla bollarna i kokos.
Ställ in i frysen en stund. Mumsa!
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T-Roc TSI 115.
Kampanjpris från 213 900 kr.
Privatleasing från 2 895 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
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CALDO XR
BESKEDLIG

KONTROLLERAR
DE SOM STYR?

RÖKER
ÅL

TRIVS VID KORTA
VATTEN DAGAR

Världsledande luft/luft värmepump

BRÄNDE
UPP

mber
Öppettider i dece
-13,00

PASTA
I KINA
FISK
OCH
OHYRA

SPEX
NORSKT
STORBOLAG

TVÅ- MAG- ÖPP- SUNDSVALLSFALDIGT
DANSBANISK NING- DET FÖRE
KÄKPARTI ÖRT ARNA MARTINEZ

FISK
OCH
RENTJUR

F
Ä
R
D

SPRITT

SHOPPINGMAGNET

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Bergvärmepump
Luft/vatten
värmepump
Optimised Heating 4+

RIKTNING
SOM HAR
ÄNDRATS

ÖL

GÅR I
LEDNINGEN

Glöm inte att
nyttja ROT-avdraget!

GÅR
DET
EMOT
EMOT

SYDOSTASIENLAND
BLIR
OFTA
TILL
PLAGG

VIGG

FÖRBI

TÄVLINGSBANA

BILDAS
AV KVARKAR

VILL PUGILIST
RESA
SIG PÅ

JAZZIG
KING
COLE
VISION

100 KVM

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

ANTIK
STAD

HÖGLAND VÄXER!

RÖRT
SIG I
CIRKLAR
ARGON

TRAMPADE I
KLAVERET
FEST

PATIENS
PÅ BIL
FRÅN
BERGEN

LEDNINGSGRUPP

NAMN............................................................................................................................
ADRESS ........................................................................................................................
TELEFON .....................................................................................................................

GLÄDJE- SVOR
SPRIDARE
RIKTTRATT
ÖVER LJUS NING

B

PLASTFILM

F O L I E

LÅNGE
JANS
PLATS

Ö L A N D

STOMME
DJUPT
RÖD

R A M

DILLADE
ROVA

Y

P U R P U R
OFFRADE

Gunilla Höglund,
Östersund

Lisbeth Grundström,
Husum
Inga Lill Sandström,
Umeå

GRATTIS!

KORSORDSLÖSNING

Tre rätta lösningar vinner varsin kokbok, skicka in senast den 16/1
2019. Posta korsordet till Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3,
893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”).

S

VINNARE
VINNARE nr 4/2014

 KRYSSA & VINN

Världsledande luft/luft värmepum

Tel: 0663-617 20
info@suve.se

SNURRATS
SED
TILLSTYMMELSE

CALDO XR

Återförsäljare
ANDEFATTIG

SAMLING
SKRIVNINGARNA
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Värmepumpar
för alla hus!

Ni har fyllt upp lagret, därför
vi inte ta emot saker eller kläder under
december månad.

SPETS

DEPÅ
FÖR
DRIVMEDEL

DJURVÄRLDEN

Världsledande luft/luft värmepumpar

Tack för er generositet.kan

OXUDDE
1171

VAKNA

CALDO XRH

Lördagar 10,00
1/12 bjuder vi på glögg och
pepparkakor 8/12 och 15/12
Torsdagar 16.00-18,00
6/12, 13/12 och 20/12
Vi tar julledigt och öppnar
igen Torsdag 10/1 2019 16.00

KORT
FÖRDOKLÖJLIGA
TOR

KAN
LINGONEN BLI

Optimised Heating 4+

K

KOPIERAS OCH
SKICKAS
VIDARE
BROTT

T

DE ÄR
TVÄRGÅENDE

S

BANALT
VACKRA
INTE JAG

B

GILLAR
JÄTTEINTE
ALLS
FLOD
DOPP

T

GELÉMAT

S

PRYDNADSSPÄNNEN

BÖR
TEET
FÅ

D R A

T E V E
HÖRS
NOG
JOLLRET
FRÅN
GRUNDET
DNA-SEGMENTEN

TIPSA
UPPSLAGSVERK

R

TRIUMFERA
GODTROGEN

IHOPRÖRD
FÖDA?
STEL

D A R R

F Ö R E S L Å

S E G
SÄLJS
UT
BAS TILL
PIZZA

VIBRATION
GAMMAT

PRIVATA

K

VIRAR
TV-SERIE
OM UNGDOMAR

R E A S
NÄSTLA

NEW
AGEAKTIGA

FÖRSVARSCHEF

Ö B

ANSPRÅKSLÖS

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

TYP AV
SKATT

F A

PÅ VADUZ-BIL
GENDARM

F L

KARIN
HÄGGLUND

ROBERT
MOSTRÖM

LEIF
ENGSTRÖM

Örnsköldsvik

Sollefteå/Åsele

Sollefteå/Strömsund

070-679 72 00

070-410 00 23

070-666 45 06

SVANTE
LINDSTRÖM

LARS
KARLSSON

LISBETH
RANTANIEMI

ROGER
GJERSVOLD

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

070-377 97 79

Kramfors/Härnösand

Kramfors/Härnösand

070-655 47 89

070-265 87 87

070-690 00 94

070-279 96 85

JÖRGEN
WESTBERG

S V E P E R
VIADUKT
MELLAN
K OCH P
UTOM M

B R O
VÄXA
IHOP
SE GLAD
UT

N Y A N D L

T V A G N A

MANGRANNA

K L A D D M A T

V A R D A G S K L Ä

R E I N E
FIRAS
16 JULI
DISKVISKADE

A U D I

B A R N A M U N

G E N E
I
VANLIG
KREATION

BILMÄRKE

J U V E R

Tänker du avverka?

A

S A K A D

B E G R U N D A N D E L Ä G E
MJÖLKKÖRTLAR
DUMBURK

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

RÅTT
OM

I

L Ä K
I G A

M O D E S T

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

OXUDDE
1152
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ett förutsättningslöst möte.

vik norra

Nordmaling

Nordmaling

Örnsköldsvik norra

Vi finns alltid nära dig och

din skog

on

Jonas Sjödin

@norra.se

jonas.sjodin@norra.se

Patrik Lundström Ta kontakt
Jens Stenberg
med någon av våra inspektorer om du
Mobil 070-684 70 36har Mobil
42 01
några 070-364
frågor, funderingar
eller bara vill träffas för
patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se
ett förutsättningslöst möte.

Mobil 070-359 98 00

665 99 80

nsledare

Produktionsledare

Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

HUSUM

Nordmaling

Nordmaling

Örnsköldsvik norra

Måndag–lördag
Vi finns nära9–20
dig • Söndag 11–20
och din skog!

FÖRETAGARE
OCH AMBASSADÖRER
FÖR GRUNDSUNDA

BARNSUDOKU
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Mobil 070-687 10 17
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Axel Nilsson
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Emil Andersson

axel.nilsson@norra.se
Produktionsledare

Anna Nylander

Jonas Sjödin

Mobil 070-684 70 36

Mobil 070-364 42 01

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

Produktionsledare

Liza Edlund
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0660-811 74

www.norra.se

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

ICA SUPERMARKET AB
BUTIKSÄGARE HÅKAN BYSTRÖM

TILL DIN TJÄNST

Industri- & Tunnelinredningar

”

HUSUM

öppettider

mån-ons
10-15,
Proffs
på
Proffs
på tors 10-17, fre 10-15

NORDGRENS BUSS

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

”

Vi är medlem i GFG-BYGDSAM därför att det är viktigt att lyfta lokala företag och företagsfrågor i vår bygd. Goda relationer med andra lokala
leverantörer är oerhört viktigt för oss. Vi vill på ett strukturerat sätt bidra med
att jobba för en attraktiv bygd där hela Grundsunda har ett gott rykte, utifrån
perspektiv som kompetensförsörjning, boende och infrastruktur. Tillsammans
gör vi skillnad!”

Vi finns
nära dig av
Vi har ett stort
sortiment
och din skog!
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare

Mobil 070-294 71 37
2
4
5 Föräldraledig
6 1
emil.andersson@norra.se anna.nylander@norra.se liza.edlund@norra.se
Mobil 070-305 98 56

LOLAB PRODUKTER AB
ÄGARE OCH VD THOMAS LINDBLOM

Jens Stenberg

jonas.sjodin@norra.se
patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se
www.norra.se

LL DIN TJÄNST
1

Patrik Lundström

Mobil 070-359 98 00

tel 0663-66
31 80
Industri&& Tunnelinredningar
IndustriTunnelinredningar

www.hndelsbanken.se/husum

HUSUM

Ett attraktivt samhälle, med ett rikt föreningsliv, är mjuka
värden som skapar en trivsam bygd. Det lockar inflyttning och besökare som är avgörande för butiken och dess utveckling. Därför
är vi medlem i GFG-BYGDSAM och stöttar deras arbete. För oss
på ICA Supermarket skapar föreningen bestående insatser för
hela Grundsunda. Här finns inget JAG, bara VI!”

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15

Tel 0663-101 16

Guns Frisering

Drop in alla dagar utom onsdag
Mån-fre 8.30-17.00
Lunch 12.30-13.30
Tel: 0663 - 103 98
Telefon 0663-105 50

Österlunds Åkeri
070-527 44 14, 070-370 63 85
Bruksvägen 90, Husum
Mån-Fre 9:00-17:00 Tel: 0663-10093

www.osterlundsakeri.se
338

tel 0663-66 31 80
TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

Behovsanalys
BehovsanalysProjektering
ProjekteringProduktion
ProduktionLeverans
LeveransMontage
MontageDokumentation
Dokumentation

Tel
Tel0663-193
0663-19770
70 •• www.lolab.se
www.lolab.se

Guns
Guns Frisering
Frisering


Drop
Drop in
in alla
alla dagar
dagar utom
utom onsdag
onsdag
Mån-fre
Mån-fre 8.30-17.00
8.30-17.00
Lunch
Lunch 12.30-13.30
12.30-13.30
0660-29 99 00
Tel:
Tel: 0663
0663 -- 103
103 98
98

www.hndelsbanken.se/husum

FRÖKEN GRÖN
BUTIKSÄGARE
PIA PERSSON

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

Husumgården

”

För mig är det viktigt med
ett levande samhälle, att den
service vi har och de företagen som finns i bygden får
möjligheter att vara kvar och
utvecklas vidare. GFG-BYGDSAM jobbar med många bitar
som stimulera detta, därför
är jag medlem.”

Blåsåsen 2, Husum  Tel. 0663 - 107 03
www.husumgarden.se
0660-29 99 00

FotvårdHÄR?Hotell & Restaurang
DIN
insANNONS
DIN ANNONS HÄR?
CarTORGET, HUSUM
Kontakta
Björnen
Kontakta
Carin Sedin
leif.dylicki@agrenshuset.se,
leif.dylicki@agrenshuset.se,
Tel: 0663-10038
Tel.0660-29
0663-107
99 5820
0660-29 99 58
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Kom in till oss på
Fröken Grön och njut
av vår mysiga butik
som är fylld med fina
blommor, inredning
och presenter.

] Butiken som ger

Följ Frokengronblommor på Instagram

glädje, värme & kärlek ]
Vi har detaljerna för en riktigt mysig julfeeling!

Trendig Rumsgran ger en skir känsla. Supersnygg i denna kruka från ERNST.

Fröken Grön
Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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

ÖPPETTIDER
Mån 10-16.30, Tis stängt, Ons-Fre 10-16.30, Lör 10-13
Bruksvägen 122, Husum
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