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Din skog har
flyttat in i mobilen
Vi har gjort det lika enkelt för dig att sköta din  
skog som att kolla Facebook eller posta en bild  
på Instagram. Nu kan du beställa en gallring  
och se vad du tjänade på avverkningen mitt  
i fredagsmyset.

 Besök din skog när du vill på  

   skogsvinge.se

Skogen 1:1
Mina kontrakt

Min fastighet
81%

Min fastighet

Skogås 1:16 Sågtimmer
Tall / 25% 

Massaved
Barr / 45% 

Massaved
Gran färsk / 25% 

46%
Skogen 1:1
 Sågtimmer gran 42%
 Sågtimmer tall 11%

Skogen 1:1


Kontakta
virkesköpare
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ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin

MATERIAL & SYNPUNKTER Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Monica Berglund, 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se

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

OMSLAGSBILD Tussilago     Foto: Mostphotos

NÄSTA NUMMER Utkommer 5 juni 2017. Manusstopp 15 maj 2017.

ÅGRENSHUSET PRODUKTION, 
 I SAMARBETE MED 

BLTG BYGDSAM EK.FÖR.

BOKA ANNONS SENAST 15 MAJ • 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se

 REFLEKTION

Sportlovet är avklarat och för det mesta med 
fi nt väder. Det är en ljusglimt! Men det fi nns 
fl er. Nolaskogs skoterklubb sektion 6 har hållit 
lederna i utmärkt skick så sportlovslediga, ung 
som gammal, kunnat ta sig ut till olika utfl yktsmål 
och verkligen njuta av ledigheten!
Föreningar, företag och privatpersoner har 
bidragit till aktiviteter under lovet så många exv. 
barn kommit ut i naturen under lovet. Ävenså 
har frivilligarbete fi xat väldigt fi na skidspår för de 
som föredragit det sättet att ”lufta” sig. Ett stort 
tack till dessa landsbygdens ljusglimtar!
Det fi nns många ljusglimtar om man tar sig 
tid och ser efter. En av dessa med mycket stor 
inverkan för oss boende här i BLT bygden, och 
annorstädes, är räddningstjänsten! Något under-
tecknad verkligen kan intyga!
Sedan augusti 2016 har jag fått ringa 112 och kalla 
på ambulans så många gånger att jag tappat räk-

ningen. Detta på grund av att min kära hustru fått 
lungkancer! Märkt av sjukdom redan sen tidigare 
är hon väldigt känslig för infektioner och har på 
bara några timmar sjunkit in i ett tillstånd när hon 
inte längre är närvarande, med lågt blodtryck och 
syresättning, hög sänka bla. Vi varje tillfälle har 
räddningstjänsten i Trehörningsjö mycket snabbt 
varit på plats och kunnat erbjuda förberedande 
behandling med exv. extra syretillsättning i vän-
tan på ambulans, vilket varit betydelsefullt! Vad vi 
glesbygdsbor verkligen skall vara tacksamma för 
den enastående ljusglimt de är! 
Nu skall vi vara rädda om varandra och vår bygd 
samt ta till vara på våren med dess möjligheter. 
Att våren återkommer varje år är i ordets verkliga 
bemärkelse en rejäl ljusglimt! 

MATS HÄGGLUND
mhstres@hotmail.com    

LJUSGLIMTAR! 

BLTG BLADET
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Lördag den 22 april kl.14.00 spelar vi 

seriepremiär i division 3 hemma mot 

KB 65. Just nu är vi inne i försäsongen 

och träningsmatcher. Det är en säsong 

med lite förändringar. 

TEXT & FOTO: FREDRIK ULANDER

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och  
avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake  
med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage 
• Körprofilsval inklusive Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" display  
• Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.
BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och 
City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring  
• DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage • Körprofilsval inklusive 
Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" 
display • Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad.

Tiguan  
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare och autobroms
• Lane Assist körfilassistent • Bluetooth handsfree och smart-
phoneanslutning • Radio Composition Media med 8" färgskärm 
• Lättmetallfälgar Tulsa 17" • Bagage utrymme på  615 liter 

Pris från 293 000 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

2070

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1650

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,6 – 7,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 146 – 180 g/km *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,30% dec 2016). **Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild  
leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo.

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat:
• AC, luftkonditionering • 15“ lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5“ färgskärm 
• Bluetooth handsfree 

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service.
Kampanjpris från 139 900 kr. 

NYBILS
GARANTI

 3 ÅR

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7  l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.  
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.  
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.  

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

NYBILS 
GARANTI 
3 ÅR  

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo. 

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat: 

• AC, luftkonditionering • 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5" färgskärm 
• Bluetooth handsfree  

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service. 
Kampanjpris från 139 900 kr. 

Sharan 2,0 TDI 184 DSG 4MOTION  
Utrustad med bland annat:
• 7 säten • Bluetooth handsfree och smartphoneanslutning 
• Adaptiv farthållare med autobroms • Climatronic, 3-zons klimatanläggning 
• Lättmetallälgar Sydney 17"• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Sport-komfortstolarna med klädsel i läder/alcantara och sittytor i textil 

Business Edition från 336 000 kr.

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1896

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1890

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,9 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 154 g/km *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Före-
tagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.

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

www.mio.se

DAX ATT
PLOCKA FRAM

UTE-
MÖBLER

Erbjudandet gäller tom 23/5 2017. 

PAKETPRIS
Modena Trädgårdsgrupp 
inkl. 6 reclinerstolar Palm
Vitlackerad aluminium, bord med 
skiva i grått konstträ och stol med 
sits och rygg i grå textilene.

8.995:-
(9.789:-)
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B jörn Moström som tränat laget i 
5 säsonger valde att gå vidare till 
utmaningar och tränar Själevads 

damlag denna säsong. Motsatt väg 
gick Själevads tränare, Tommie An-
dersson, som tillsammans med Fredrik 
Ulander kommer att träna Bombers. 
Tommie är en aktad och meriterad 
tränare med många år hos Själevads 
damer med spel i Allsvenskan som 
största merit. Vi både tror och hop-
pas att Tommie och Fredrik är ledare 
för att utveckla laget vidare. I övrigt 
är ledarstaben intakt med Kenneth 
Åman som målvaktstränare, Lennart 
Hellström som lagledare och Kalle 
Lundgren som materialförvaltare. Vi 
jobbar på att få in ytterligare ett namn 
som kan leda vårt div. 5 lag.

När det gäller spelartruppen så 
är den i stora drag intakt från ifj ol, 
vilket är glädjande. Tyvärr har Anders 
Dahlbäck och Martin Åberg varit 
tvungna att ge upp sina spelarkar-
riärer pga skador. Jättetråkigt för oss 
i laget men mest tråkigt för Anders 
och Martin, två kanonkillar med både 

erfarenhet och rätt inställning som gör 
skillnad både på och utanför plan. På 
plussidan har vi fått in bröderna Simon 
och Alexander Gustafsson, två riktigt 
duktiga fotbollsspelare med härlig 
inställning. Simon var under en period 
en av division 2:s bästa spelare. Så 
styrkemässigt känns truppen likvärdig 
mot ifj ol.

Försäsongen har tyvärr varit lite 
strulig i år. Vi har haft förkylningar 
som härjat runt i laget och lite skador 
som gjort att vi var lite kort om folk 
på träningarna ibland. Det har även 
drabbat de första matcherna vi haft 
där vi inte haft tillgång till alla spelare 
nån match än. Det började ändå bra 
med matcherna när vi vann Mittme-
dia Cup i Bosch Rexroth hallen, där 
vi vann samtliga matcher utan att 
släppa in något mål. Vi följde upp 
den segern med en vinst mot KB 65 i 
första matchen på fullstor plan med 
5-2. Sedan väntade DM i Kramfors, där 
vi inledde med seger mot seriekolle-
gan Kramfors Alliansen med 2-1 men 
tyvärr förlorade andra matchen mot 

Arnäs IF med 0-2. Ett tråkigt resultat 
eftersom det hade räckt med oavgjort 
för att gå vidare. Men med en tunn 
trupp pga sjukdomar och skador och 
kort vila mellan matcherna gjorde 
att vi inte orkade ladda om och blev 
därmed utslagna ur DM. 

I skrivande stund är det ca en 
månad kvar till premiären och vi har 
5 träningsmatcher kvar. En intensiv 
period där det gäller att vi tränar 
bra och får ihop vårt spel innan det 
startar på allvar. Men känslan och 
stämningen i truppen är mycket bra så 
vi har alla förutsättningar att lyckas. 
Det blir en hyperintressant serie i år 
med många derbyn mot i första hand 
Gottne, Friska Viljor och KB 65, men 
även Kramfors och Sollefteå. Det är lite 
svårt att sia om utgången, med 6 nya 
lag i serien är det lite svårt att vart vi 
har dom. Men det gäller i första hand 
att fokusera det vi kan påverka, dvs 
vårt eget spel.•

För er som vill läsa mer om laget och våra 
matcher gå in på: www.bombers.se

INFÖR SÄSONGEN 2017

Lördag den 22 april kl.14.00 spelar vi 

seriepremiär i division 3 hemma mot 

KB 65. Just nu är vi inne i försäsongen 

och träningsmatcher. Det är en säsong 

med lite förändringar. 

TEXT & FOTO: FREDRIK ULANDER
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Bygdsam i BLTG kommer att vara 
verksam inom Björna-Långviksmon-
Trehörningsjö och Gideå´s post-

nummerområde.  Det är en treparts-
samverkan mellan företag, föreningar 
och kommunen. Efter bildandet av de 
ekonomiska föreningarna inom respek-
tive område tar nu föreningarna ansvar 
för verksamheten inom sitt område.

Kommunen går in med 250 000 kr 
under 3 år där bygden skall under det 
4:e året sätta motsvarande summa 
som kommunen. Kommunen anpassar 
därefter summan vad efter bygden når 
upp till. 

Styrelsen för BLTG Bygdsam har 
representanter från hela området samt 
från kommunen. Den första Bygdsam 
styrelsen i vårt område fi ck följande 
sammansättning.

Till ordförande valdes Erik Nordlan-
der, Björnsjö, övriga ledamöter blev.

Björnaområdet: Felicia Norberg, 
Fredrik Ulander, Richard Sahlen och 
Ulf Lindgren.

Långviksmonsområdet:  Klas 
Strandberg, Agneta Westberg, Elisa-
beth Norberg och Robert Söderlind.

Trehörningsjöområdet:  Marcus 
Lindkvist, Stefan Bylund, Lage Lind-
kvist och Ulrika Kallin.

Gideåområdet: Lars-Åke Persson, 
Sven-Erik Gidlund, Mattias Sällström 
och Eyvor Karlsson.

Kommunen:  Linnea Egnor och Vic-
toria Kjällqvist från Tillväxtavdelning-
en.  Linnea är uppvuxen i Studsviken 
och har god kännedom och känsla för 
bygden vilken känns extra bra.

STYRELSENS UPPDRAG  
Målet är att stödja och stärka alla 
former av samverkan som leder till 
utveckling i bygden. Driva frågor som 
är väl förankrade. Stödja den positiva 
och kreativa vilja som fi nns i bygden 
samt stärka bygdens unikum. Öka 
framtidstro och positiva attityder och 
få en samsyn i bygden. Tillsammans 
blir man starkare.

Några av de aktiviteter som fören-
ingen planerar att genomföra under 
året är.
• Bilda arbetsgrupper inom Företa-
gande – Föreningar – Äldreboende – 
BLTG Bladet

• Medlemsvärvning
• Anordna ordförandeträff ar
• Företagarkvällar
• Starta eget utbildning
• Gemensamma föreningsevenemang
• Evenemangskalender för BLTG
• Gemensam träff  med övriga Bygd-
sam
• Upprätthålla förenings-/företagsre-
gister

MEDLEMSKAP
För att BLTG Bygdsam skall bli en för-
ening som representerar hela bygden 
så är medlemmarna väldigt viktiga.  VI 
BEHÖVER DITT STÖD – Bli medlem.  
Alla kan bli medlem, företag-förening-
ar-organisationer-privatpersoner.

Vill du bli medlem eller få mer 
information, meddela oss på mail:  
bltgbygdsam@telia.com

Vi kommer även att fi nnas på face-
book, BLTG Bygdsam 

Visst vill Du vara med och stödja 
fortsatt utveckling i vår bygd? 

/Lena, Bygd & Stad i balans

NU ÄR BLTG BYGDSAM IGÅNG

Kommunens projekt ”Bygd o stad i balans 2.0” har arbetat med 
att starta upp samarbetsplattformen Bygdsam i Öviks samtliga 
landsbygdsnoder, Nätra, Anundsjö, BLTG och Grundsunda. 

BLTG Bygdsam  -  delar av styrelsen.
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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 vad det innebär att vara god man?
Torsdagen den 4 maj, kl 18:30 har vi informationsträff.  
Välkommen att anmäla ditt intresse till   
overformyndaren@ornskoldsvik.se

 

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM 
aluminium och stål 

www.alab.com 

BOKA ANNONS SENAST 15 MAJ • 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se
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Röjningskampanj 2017
Under 2017 genomför  
Norra en samordnad   
satsning för att lyfta  
ungskogsröjningen
Röjningens ABC behandlar grun der
na i varför vi ska röja våra  ungskogar 
och hur du planerar inför det prakti   
ska arbetet – oavsett om du är själv
verksam eller köper tjänsten. Utbild
ningarna riktar sig till både dig som 
medlem och den som inte är det.

Chans att vinna fina priser!
Under året har du som röjer chans  
att vinna fina priser. Läs mer om 
våra tävlingar på www.norra.se

Röjningens ABC – grundkurs 
Samtliga kvällar kl 18.00–21.00. Grundkursen är  
kostnadsfri och vi bjuder på fika under kvällen! 
Dag och datum Plats 

Måndag 10 april  Nordmaling, Församlingsgården

Tisdag 11 april Bjurholm, Kyrkstugan

Tisdag 11 april Örnsköldsvik, Gnistan, Gullänget

Onsdag 19 april Örnsköldsvik, Gnistan, Gullänget

Onsdag 19 april Hörnefors, Hörneå Bygdegård

Torsdag 20 april Trehörningsjö, matsalen skolan

Gå in på www.norraskogsskolan.se eller i kalendern på 
www.norra.se för att läsa mer om träffarna, röjkampanjen, 
tävlingar. Utbildningen är öppen för alla även ickemedlemmar.

www.norra.se

  

hoppets stjärna
star of hope



BLTGBLADET NR2 2017 9

R esan började onsdagen den 15 
mars ner till Arlanda, allas humör 
var på topp.  Allt gick enligt 

planerna och på kvällen landade vi i 
Barcelona där allt fl öt på smidigt med 
egen transfer till träningsanlägget 
Cambrils Park Sport Village, vårt hem 
de kommande dagarna.

Dag ett började med en stor fru-
kostbuff é och sedan första träningen. 
Eftermiddagen blev ledig och den inne-
höll påfyllning av D-vitamin, cykelturer, 
strandpromenader och utforskning av 
Salou med bister erfarenhet av vad 
Siestan betyder = allting håller stängt!

Här nere har vi de andra dagarna 
tränat två pass per dag och haft maten 
serverad däremellan, sedan vet vi i 
damlaget att om man tränar mycket så 
måste man även vila. Det har man pas-
sat på att göra i solstolarna och lapat 
D-vitamin. Att brännorna fi ck ett lyft 
av detta skadade ju inte heller.

Lördag FM var resans viktigaste 
träning, nämligen en INTERNMATCH! 
Det var glass till hela det vinnande 
laget som stod på spel. Man kunde ta 
på spänningen och alla taggade upp 
för fullt. Skratt byttes ut till fullt fokus 
under uppvärmningen. 3x20 min spe-
lades och vilken match! Jag tror alla 
var riktigt nöjda med sina prestationer 

efteråt, och resultatet då? 1-1 såklart 
och träningstiden tog slut så ingen 
tid för avgörande. Hur gör man då? Jo 
glass till hela laget!

På söndagen gjorde vi vårt sista 
träningspass denna resa, för denna 
eftermiddag drog vi in till Barcelona 
och fi ck tre timmar i staden innan en av 
resans höjdpunkter skulle börja. Ett be-
sök för hela laget på Camp Nou där FC 
Barcelona skulle ta sig an Valencia CF. 
Ett fullsatt Camp Nou är riktigt mäktigt 
och matchen slutade 4-2 till Barca!

Måndagsmorgon bestod av en 
resdag hem till kalla Sverige igen. Men 
med strålande sol hela resan så åker 
vi hem galet taggad inför kommande 
fotbollssäsong. TACK till hela detta 
fantastiska lag, spelare som tränare. 
Det har verkligen bara varit skratt och 
inget gnäll över huvud taget trots att vi 
jobbat hårt för att ta oss hit. Vi vill tacka 
alla som köpt kakor, marschaller, korv, 
ost & hällakakor av oss. Även stort tack 
till alla som deltagit i Byaturneringen 
som vi i damlaget anordnat de senaste 
två åren samt alla som kom på vår mo-
devisning i februari. Utan er hade inte 
denna resa varit möjlig! Ett extra tack 
till IPS, Vattenfall, Inlands luft, Sträng-
betong, Holmen och ICA Hemling som 
har sponsrat och hjälpt oss på olika sätt.

Kom ihåg att boka in BYA-turnering-
en som går av stapeln den 8 juli. Vi har 
även tre** träningsmatcher hemma i 
Björna under april månad som ni är 
mer än välkomna till. Glöm inte hel-
ler vår seriepremiär i början av maj! 
Datum kommer inom kort!

Sist men absolut inte minst, vill vi få 
skryta om vilken fantastisk ledarstab 
vi har som ställer upp så otroligt 
mycket för oss! Framförallt Krister 
Gidlund som varit hjärnan bakom 
hela resan men även Arne Hägglund, 
Dick Sundström, Kenneth Persson & 
Monika Olofsson. Ni är bäst!•

R esan började onsdagen den 15 
mars ner till Arlanda, allas humör 

efteråt, och resultatet då? 1-1 såklart 
och träningstiden tog slut så ingen 

GIDEÄLVEN GOES INTERNATIONAL!

Just nu sitter vi i ett varmt och soligt Spanien efter en riktig kanonresa! Väskorna börjar att stängas en efter en, 
kanske med lite våld, men det är väl så det ska vara när man varit på äventyr. Vi är 26 st spelare och fyra ledare 
som packat vårt pick och pack och dragit iväg på denna träningsresa till Salou, tio mil söder om Barcelona.
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Hos oss kan du:
• Ta ut pengar
• Göra kontoinsättningar
• Sätta in dagskassor
• Lösa in värdeavier
• Betala räkningar

Vardagar:  10-18
Lördag:  10-13

Telefon: 0662-303 15



BLTGBLADET NR2 2017 11

NÄRARBETSPLATS

NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT  
OCH SAMMA TAK!

Övriga öppettider och arrangemang se 
www.langviksmon.nu
Fullständiga rättigheter

• Catering & matlådor 
• Sallad & pajer
• Smörgåstårtor & smörgåsar

TEL 0662-303 00

Dagens rätt
måndag–fredag 10–13.30

Seniorlunch 55kr
Första onsdagen varje månad. (ord. pris 79kr)

Pubkvällar
Sista fredag varje månad

VÅRKLÄDERNA 
ÄR PÅ 
INGÅNG! 

ÖPPET:
Tis, ons, fre 11.00-18.00

Tors. lunchöppet 12.00-14.00
Lör. 10.00-13.00

Välkommen 

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  
under	  det	  gångna	  året	  för	  att	  

hjälpa	  människor	  i	  behov!	  	  
DINA	  KLÄDER	  	  

OCH	  PRYLAR	  BEHÖVS!	  	  

Vi	  omvandlar	  dem	  till	  bistånd. 
Vi	  tar	  tacksamt	  emot	  alla	  	  
slags	  saker	  till	  försäljning.	  	  

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON 
 Tel. 0662-300 36, 070-368 89 77 

Öppettider: 
Tis-fre 11:00-18:00, lör 10:00-13:00 

TACK	  FÖR	  VAD	  
DU	  GJORT	  

Tel 0662-300 36, 070-368 89 77

MÅN-FRE 10-18    LÖR 10-13
Tel 0662-303 15

 
Utkörning av varor  

varje torsdag 

Seniordagar  
med specialerbjudande  

-  första onsdag varje månad
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Söndagen den 19/3 fi rade vi gudstjänst på 
församlingshemmet i Björna. Ania Winek 
Albertsson välkomnades som församlingens 
nya präst.  Representanter från församlingsråd, 
kyrkvärdar och frikyrkan gav henne blommor 
och bibelord. Kyrkoherde Peter Persman ledde 
välkomnandet.

Elisabeth Eriksson avtackades i samma 
gudstjänst. Hon har jobbat i församlingen som 
barn- och ungdomsledare i 19 år. Även hon fi ck 
blommor och lyckönskningar.

TEXT: SARA SJÖBERG

NY PRÄST TILL 
BJÖRNA FÖRSAMLING

PALT
FEST
I februari anord-
nade LIIF (Lång-
viksmons idrott 
och intresseför-
ening) paltfest 
med pub och trubadur. Kring 90 gäster kom och 
hade en trevlig kväll på folkets hus. Millas lagade 
palten och den var mycket uppskattad. Vi hoppas 
på fl er tillfällen att kunna ordna något liknande 
och både arrangören och gästerna verkade nöjda. 
Kom gärna med förslag till LIIF’s styrelse vad just 
ni skulle vilja ha för arrangemang. 

Tack för denna gång!
TEXT: FRIDA O KRISTOFFERSSON OCH THERESE ANDERSSON, LIIF
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P riset delades ut på Bygderådets 
årsmöte som hölls i Nävertjäls 
bygdegård i februari.  Av de nio 

nominerade till priset fanns fyra styck-
en från BLT området nämligen Dan 
Nordin Långviksmon, Ulla Hägglund 
Trehörningsjö, Anna-Karin Gidlund 
Djuptjärn och Kjell-Erik Edlund Björna.  
Den som tog hem priset som Årets 
Bygdebo blev Dan Nordin.

Dan Nordin uppfyller dessa kriterier 
med råge. Han har varit en eldsjäl och 
drivkraft när det gäller utveckling av 
Långviksmon och Jollenhuset.  Han 
är väldigt målmedveten, har känsla 
för sin hembygd och ser till att det 
blir resultat.  Många från bygden har 
lagt ner mycket ideell tid och hjälp till 
i Jollenhuset och verksamheten där, 
men utan Dan som drivit projektet 
framåt hade det nog varit svårt. Han 
är verkligen värd detta pris.

JOLLEN
Mycket har hänt i Jollenhuset under 
senaste året. Efter hårt arbete fi nns 

det åter en jättefi n Lanthandel och 
Restaurang i Jollen som nu ägs av 
bygden (medlemmar i FUAB och Liif ).   
Storsjöbygdens lanthandel kan sedan 
februari även erbjuda kassagirots be-
taltjänster, man kan ta ut pengar, göra 
kontoinsättningar, sätta in dagskassor, 
lösa in värdeavier, betala räkningar 
och växla resevaluta. Detta är mycket 
positivt för bygden nu när Handels-
banken lagt ner sina kontor i både 
Björna och Trehörningsjö.

Jollen har genomgått en rejäl om-
byggnad i källarplanet för att kunna 
erbjuda lokaler till Öviks kommun för 
SFI utbildning (svenska för invand-
rare). Lokalerna kan ta emot 100 
elever men pga statens förändringar i 
lagstiftningen har det ännu inte blivit 
så många som får utbildning i Lång-
viksmon. I källarplanet fi nns även ett 
välutrustat gym.

En jättefi n lekhörna har iordning-
ställts på torget i Jollen av Medmän-
niska Långviksmon. Perfekt för både 
barn och föräldrar som vill komma till 

Storsjöbygdens Lanthandel, Millas 
Mat & Cafe eller Second hand Ankaret.

Mera är på gång i Jollenhuset.  I 
skrivande stund så är arbetet igång 
med att iordningställa ytterligare lokal 
för nya hyresgäster. Från maj månad 
kommer det även att fi nnas Frisör, 
massage och nagelvård i lokalen, det 
ser vi fram emot.

Det är alltså mycket positivt som 
händer i bygden. Vi har mycket att 
vara stolta över och se till att nyttja för 
att stötta våra lokala entreprenörer, de 
är guld värda för hela bygden.•

Storsjöbygdens Lanthandel, Millas Bygderådet i Örnsköldsvik utser för andra året i rad Årets Bygdebo 
– en utmärkelse som går till en person som gjort en betydande 
insats i Örnsköldsviks landbygd under 2016. 

TEXT: STRÖM

ÅRETS BYGDEBO 

DAN NORDIN, LÅNGVIKSMON
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Hitta värdet i din skog
TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER 

Tomas Sjölund   070-642 42 34 
Richard Sahlén   070-332 14 50

www.holmen.com
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RALLY I LÅNGVIKSMON
Den anrika rallytävlingen Örnskölden 
kördes i trakterna kring Långviksmon 
i början på mars. Det var 56:e året 
som Örnskölden genomfördes.  Det 
var Örnsköldsviks Motorklubb som 
arrangerade tävlingen, en förening 
som fi rar 75 år i år.  Arrangemanget 
blev mycket lyckat med strålande sol 
och några kallgrader.

TEXT & BILD: STRÖM

5 3 förare kom till start där de fl esta 
tillhörde rallyklassikerna med äld-
re fordon från 1960 och 1970-talet. 

De fl esta förarna kom från Mellansve-
rige och hade alltså åkt långt för att få 
komma till Långviksmon och tävla på 
riktigt fi na vintervägar. De tävlande 
var mycket nöjda med banorna och 
tyckte att det var en fantastisk vinter-
tävling.

Sista banan kördes på Storsjöns is 
med start nere vid badplatsen.  Det är 

inte alltid att isen är så bra att det går 
att köra där men i år var det perfekt.  
Det kördes 57 kilometer fördelade på 5 
specialsträckor.

Det fi na vädret gjorde att många 
tog tillfället i akt att göra en heldag 
ute i skogen och på Storsjön. Många 
snöskotrar var ute och grillrök kunde 
skådas på många platser runt sjön. 
Ett mycket trevligt arrangemang att 
beskåda för den bilintresserade.•
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B engt kom ursprungligen ifrån 
Kall, Jämtland, där hans mor 
tjänade som piga.

De fl yttade senare till en gård i byn 
Ocke, och uppväxten fortsatte i Torpa, 
Kungsör där Bengt gick i 3:e klass. 
Fjärde till sjätte klass läste han i Kö-
ping.  Vid moderns bortgång adoptera-
de Eda och Valle Dahlberg Bengt och 
de fl yttade senare till Örnsköldsvik.

Bengt började på Ödlings konditori 
på Nygatan nedanför Carstedts bil.

Gun började hos Anna Hellström i 
Björna som hjälp i hemmet eftersom det 
fanns två barn och en åldrande fader att 
ta hand om, där jobbade hon i ett år.

Bageriet i Björna stod på Hed-
mans mark, en avlång byggnad inne 
på gården. Hedmans hade även ett 
gästgiveri med rum för uthyrning på 

övervåningen. Där bodde Bengt och 
Gun i ett rum och sovalkov, då Gun 
också hade börjat på bageriet.

Evard Hedman sålde också ett ryskt 
bilmärke som hette Moskovitch.

1959 köpte Bengt bageriet och de 
bakades och skickades med buss till 
kringliggande aff ärer och caféer. Björ-
naby, Hemling, Nyliden, Remmarn, As-
psele, Djuptjärn,  Kärrsjö,  Movattnet 
,Damgrens och Cafét i Långviksmon,  
Svedje Sjödin, Sunnansjö,  Landsjö  
Svensson  och Hellge Selin, Torsback-
en, Leding, Sandlunds i Björna och  
”drummler” till Manfred Berglunds 
kiosk (typ skummraketer).

Dansbanan i Nyliden med Selma 
Söderlind var en stor kund.

1964 byggdes ett nyckelfärdigt sut-
teränghus, där Bengt och Gun bor idag. 

I källaren byggdes det ett bageri med 
bostad på övervåningen. Butiksförsälj-
ningen avtog och Gun och Bengt börja-
de köra runt i byarna med en varubuss 
och sälja bröd och andra varor.

Då Bengt åkte på repmöte så tog 
Gun körkortet och fortsatte köra. Det 
blev långa dagar. Gun mindes att när 
hon körde ifrån Sunnansjö då turen var 
slut , så höll solen på att gå upp och 
hon fi ck solen i ögonen.

Då de kom hem med varubussen så 
var städning och iordningsställande 
för nästkommande dag ett måste. I 
säng och upp tidigt för att baka de 
bröd som skulle ut på mogonens tur. 
Bengt kom senare för att fylla på varor 
och bröd som hade tagit slut efter vä-
gen. I sju år hade de ingen semester.

1976 slutade de med varubussen 

BAGERIET 
I BJÖRNA

 

1957 började en 20-årig Bengt att jobba 
på Björna bageri åt Yngve Ulander. Yngve 
hade även ett bageri i Rundvik, men 
Bengt Dahlberg fi ck sköta om 
rulliansen i Björna.
TEXT: MONICA NYSTRÖM

1957 började en 20-årig Bengt att jobba 
på Björna bageri åt Yngve Ulander. Yngve 

Bengt Dahlberg.
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STORGATAN 32 B (PINGSTKYRKANS FD. SECOND HAND) 
BEGRAVNING 0660-131 07 • FAMILJEJURIDIK 0660-843 00 
WWW.NBBAB.SE

MED KUNSKAP, OMTANKE 
OCH ENGAGEMANG 
Nu tar vi tillbaka vårt ursprungliga namn  
Nya begravningsbyrån & Familjejuridik. 
Pga regler kring varumärkesskydd så kan  
vi inte använda namnet Eternia. 

Välkomna till oss!

BAGERIET 
I BJÖRNA

 
och Bengt började på Mac 
Gregor där han jobbade i 
20 år. Fotboll var ett stort 
intresse och han spelade 
i BIF och Svedje fram till 
han var 53 år.

Gun började på Sandlunds under 
Dan och Berit tid. 1980 föddes dottern 
Ullrika.

1983 började Gun baka igen och 
efterfrågan var stor bland annat på 
minnesstunder, fritidsgård och födel-
sedagar.

Gun berättade hur räksmörgåstår-
tan blev till, det var Björna prästen 
Sven-olof Hägglund som kom in en 
dag och undrade om hon kunde göra 
en sådan. Efter lite experimenterande 
så kom smörgåstårtan med räkor till 
och den blev vida känd. En annan 

smörgås som många kom ihåg var 
”Guns macka”eller ”tjugor”som en 
del sa. En rejält stor tunnare tekaka 
med skinka ägg ost och räksallad, vikt 
dubbel. Rikskrim som besökte Övik 
kände sig mätta och belåtna av denna 
macka.

Då jag gick på högstadiet i Björna 
1967 så köpte man en kvarta butter-
kaka och en dricka för 1,45kr. 20 år se-
nare var det fortfarande lika populärt 
att gå förbi hos Gun och köpa en stor 
toppig biskvi för 5kr.

Gun visade en prislista ifrån 1962: 
En kanelbulle 15 öre. En påse skorpor 
1kr13öre, 10st småkakor 75 öre. 

Stubbe 2,50kr, Marsipantårta 
7kr.

I juni 2008 slutade Gun 
att baka, beställningarna var 
många, kakor ifrån golv till tak 

innan Gun stängde dörren.
Nu är de båda pensionärer och åker 

upp till Kall, Jämtland var sommar, än 
om bara ett par dagar.

Två små stugor en i Björnaby , 
där Gun är född , och en nere vid 
Gideälven i Björna, det är som en lisa 
för själen, men ändå är det alltid något 
som måste göras för att känslan av 
tillfredsställelse ska infi nna sig.

De är båda behjälpliga på Hem-
bygdsgården i Björna och Bengt tar 
ett stort ansvar för ute miljön där.•

Utkörning med varubussen.
Gun Dahlberg (ovan).
Gun och Bengt Dahlberg (till vänster).
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LÅNGVIKSMON 
Lager- och industrifastighet
Gedigen Lager- och industrifastighet centralt i 
Långviksmon. Lokalyta ca 539 kvm per plan total 
lokalyta ca 1078 kvm. Fastigheten kan indelas i 
flera lokaler med separata entréer. Fn finns 3 st 
portar ca 2,5 x 2,5 meter. Takhöjd ca 3 meter  
under balk i övre plan och ca 2,7 meter under  
balk i nedre plan. Fastigheten ska säljas men  
även uthyrning av lokaler kan ske.

Vi hjälper våra kunder 
hitta sina drömbostäder 
i Örnsköldsvik med omnejd

0660 - 82 000   info@maklarhuset-ornskoldsvik.se   Välkomna! Anders och Hans Edmark

 www.maklarhuset-ornskoldsvik.se

Vid uthyrning gäller följande priser/kallhyror för befintlig skick av lokal.

Anpassningar sker enligt individuella överenskommelser.

Vid hyrd yta 0-80 kvm pris per kvm 450:-

Vid hyrd yta 80-160 kvm pris per kvm 400:-

Vid hyrd yta 160-539 kvm pris per kvm 350:-
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Björna församling har haft en rad 
arrangemang till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete. En 
onsdagkväll i februari fick vi besök av 
Själevad Soul children och clownen 
Signe. Konfirmanderna stod som 
inbjudare och ordnade fika och lotteri 
till de ca 100 personer som kom. Kul! 

TEXT: SARA SJÖBERG

B jörnakören sjöng tillsammans 
med Johan Drejare i kyrkan den 
27/2. Vi sjöng bl a Per-Erik Hallins 

låt Morgonluft och några låtar som 
Johan Drejare arrangerat eller skrivit 
själv. Jag tror att alla som var på 
konserten gick därifrån med ett leende 
på läpparna, nynnandes på låten 
Överallt!  

Vi har även anordnat några 
Trivselaftnar. Nu i mars medverkade 
Maja, Sara och Katarina med sång 
och andakt i Lillkyrkan, Nyliden. 
På församlingshemmet i Björna har 
Real Stompers musicerat. Vår sista 
Trivselafton för terminen är 11/5, då 
Johanna Lundström medverkar. 

Alla intäkter går till det interna-
tionella arbetet. Kampanjen fram till 
9/4 har varit ”Maträtten – för allas 
rätt till mat”. Idag lever 795 miljoner 
människor med en ständig brist på 
mat. Trots att jordens resurser skulle 
kunna föda oss alla. Trots att mat är 
en mänsklig rättighet. Tillsammans 
kan vi ge fler människor tillgång till 
mat och trygghet. Tillsammans gör vi 
skillnad!•

BJÖRNA FÖRSAMLING SAMLAR TILL  
DET INTERNATIONELLA ARBETET

• Redovisning • Löner  
• Bokslut • Deklaration

Stenfalksvägen 2, 890 51 Långviksmon

0662-300 23 • 070-27 27 432

NYLAGAD HUSMANSKOST FÖR HELA FAMILJEN 
– VAROR UR SKOGEN OCH EGEN TRÄDGÅRD!

BJÖRNA CAMPING & RESTAURANG  
MED CATERING

RESTAURANG öppen tisdag–söndag 11-19 
 (måndagar bara under sommarlov)
CAMPING öppen alla dagar från 14/5 till 9/9

Ring gärna för bokning vid  
speciella önskemål eller stora grupper! 
Tilo & Barbara, mobil 073-830 47 08
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D otterbolaget PMI (Perfect Match 
Interior) hyrde lokaler av kom-
munen i Jollenhusets källarplan. 

Men i och med Stegbo-fl ytten så fanns 
nu tomma lokaler i Stegbo-huset och 
det var inte längre långsiktigt hållbart 
att fortsätta hyra lokal för PMI. 

PMI BYTER LOKAL
Så kom det fram att SFI (= ”Svenska 
För Invandrare”) behövde lokaler 
i Långviksmon. SFI är den statliga 
undervisningen av svenska språket 
för de invandrare/fl yktingar som fått 
uppehållstillstånd. Det visade sig 
att PMI:s gamla lokaler var mer eller 
mindre idealiska för en sådan etable-
ring. Då beslutade sig PMI att fl ytta 
till gamla möbelhuset. Under våren 
2016 byttes taket på möbelhuset och 
i oktober 2016 påbörjades ombygg-
nationer av möbelhuset. Då delades 

det på mitten med en vägg, varav 
PMI etablerade sig i delen mot söder, 
medan den andra som har ingång 
mot Jollen-torget, är till uthyrning. I 
och med renoveringen har Stegbo/
PMI ställt i ordning lokaler som täcker 
deras behov. 

STEGBOS GAMLA LAGERHUS
håller nu på att tömmas för försäljning 
eller uthyrning – helt eller delvis. 600 
m2 X 2 plan. Stegbo har i generationer 
investerat miljoner  i sina fastigheter i 
L-mon.  Möbelhuset byggdes 1969 och 
lagret 1975. Nu är de beredda på att 
anpassa lokalerna för varje hyres-
gästs behov. Men ser helst att det blir 
försäljning.

PMI
När det gäller PMI går försäljningen 
av de uppfällbara sängarna, Stegbos 

egen produkt, bra både till Sverige, 
Norge o Finland. Det är en växande 
försäljning av dem. I övrigt inreder 
PMI både nya och äldre hotell i Sve-
rige, från Gällivare och neråt. De fl esta 
ligger i Stockholmstrakten, Göteborg 
och just nu ett projekt i Karlshamn.

I de nya lokalerna har PMI 4 fasta 
arbetsplatser. Dessutom 2 konsultar-
betsplatser, 3 hotell-rum för visning, 
ett omfattande ”bibliotek” av textil- 
och materialprover för deras verksam-
het, samt verkstads- och lagerlokaler. 
Resultatet av den nämnda omstruktu-
reringen av Jollens och Stegbos lokaler 
ger ett mycket gediget och impone-
rande intryck. På mycket kort tid har 
hantverkarna utfört ett beundransvärt 
arbete.•

   

 

OMSTRUKTURERING AV 
LOKALER I LÅNGVIKSMON

Efter att ha funnits i byn sedan 40-talet var Stegbo Möbler 
– kommunens äldsta möbelaff är – till slut tvungen att fl ytta till 
sta’n för att kunna fortsätta. Även lagret skulle på sikt bli överfl ödigt.

TEXT & FOTO: NILS-ERIK GERHARDSSON

Ulf Johansson i 
PMIs nya lokaler.

Olga syr gardiner i PMIs nya verkstadslokal.

Kajsa Johansson i PMIs nya lokaler.

 Verkstadsdelen i PMIs nya lokaler.
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 JÖRANS BLOGG

LANDET SOM STEG UR HAVET.
F ör cirka 15.000 år sedan låg ett 

enormt lager av inlandsis över 
norra Europa. Man har räknat ut 

att isens tjocklek över vårt område 
kunde vara ända upp till 4.000 meter. 
Detta gjorde att jordskorpan pressades 
ner till långt under havsnivå. Vid den 
tiden inträff ade dock en markant för-
ändring till betydligt varmare klimat, 
vilket hade till följd att de väldiga 
glaciärerna började smälta. Denna pro-
cess pågick under cirka 10.000 år då 
det påstås att det därefter inte fanns 
en enda glaciär i hela Sverige.

Avsmältningen gav upphov till 
enorma fl oder av vatten som dess-
utom förde med sig stora mängder 
fl yttblock, lera, sten och sand. Under 
en lång period av denna avsmältning 
gick huvudälvfåran precis över vårt 
område. När man, för en tid sedan, 
blottlade berget för en utbyggnad vid 
Strängbetong upptäckte man stora 
jättegrytor som vattenmassorna från 
inlandsisen  svarvat ur berget. Under 
denna geologiska period skapades den 
mångfald av rullstensåsar som i dag 
kännetecknar området. Då uppkom 
den så kallade Åseleåsen med ett sam-
manhängande system av rullstensåsar 
ända ner till Bottenhavet. Det är ett 
av Sveriges rikaste sten- och grusfö-
rekomst.

Sanden blev till guld.
Vid mitten av artonhundratalet hade 

byn Långviken vid Storsjöns strand, 
med nyodlingar vuxit så att man börjat 

närma sig den sandiga marken vid 
sjön östra sida. Den var lätt att odla 
upp men gav till en början endast 
magra skördar. Tre syskon förvärvade 
tillsammans med ytterligare en var sitt 
torp på området som därvid blev upp-
komsten till Långviksmon. Man tyckte 
synd om ”Motorpara” som de kallades 
att vara tvungna att leva på de mest 
sandiga jordarna. Men det sas att man 
där kunde odla kalasfi n potatis.

Mot slutet av artonhundratalet 
byggdes järnvägen förbi vårt område. 
Vid stakningen från Björna station och 
vidare norrut hade man två alternativ. 
Det ena var att gå efter Gideälven upp 
till Movattnet och vidare norrut. Det 
andra alternative var att gå stig-
ningen upp till Pålsjön, förbi Sjöbotten 
och Långviksmon. Med det senare 
alternativet upptäckte man att då 
kom att hamna gynnsamt till för att ta 
ut grusmaterial ur sandåsarna intill. 
Material som kunde användas till att 
förstärka spårområdet. Vid byggandet 
anlade man en järnväg och tog upp en 
grustäkt vid nuvarande Folkets hus. 
Marken ägdes av Jan-Olov  Edlund 
som fi ck en rundlig dusör för varje 
gruslast som togs ut. Omkring år 1910 
gjorde man en så kallad ”storgrus-
ning” då man förstärkte och tjälsäkra-
de banvallen. Vid det tillfället tog man 
upp den grustäkt där Strängbetong är 
i dag. Marken ägdes av Nils-Erik Jo-
hansson, min farmors far och min mors 
morbror. Vid den tiden tog man ut an-

senliga mängder grus vilket gjorde att 
Nils-Erik blev tämligen förmögen. 1927 
inregistrerades Bröderna Lundbergs 
cementvarufabrik. Det var min far 
Esra Lundberg som tillsammans med 
en bror började tillverka betongsten 
för husbyggen. I början av 1930-talet 
inköpte de från Danmark en rörstamp-
maskin och man började även tillverka 
cementrör och brunnsringar. Ena de-
len av företaget är i dag Långviksmon 
Cement. Senare började också Johan 
Hörnell tillverka betonghålsten.

Gustav Hägglund, en av sönerna 
Hägglund i Örnsköldsvik, hade i ett 
tidigt skede förvärvat stora skogsom-
råden i och omkring Långviksmon. 
Bland annat den grustäkt som tidigare 
använts vid byggandet av järnvägen. 
I mitten av 1950-talet kontaktades jag 
en dag av Gustav och vid en gemen-
sam promenad över sandåsarna kring 
samhället berättade han om sina 
planer på att anlägga en betongfabrik 
vid grustaget. Det var embryot till 
det som sedan blev Nordbetong och 
som idag framgångsrikt drivs under 
namnet Strängbetong. En industri som 
i mer än femtio år 
genererat många 
arbetstillfällen i 
BLT-området. Som 
sagt: Sanden blev 
till guld.•

JÖRAN LUNDBERG

STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu
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 ...eller en ny dimension, 
som en deltagare i ett 
fågelskådningsprogram uttryckte 
det. Vederbörande hade nästan 
inte sett eller lagt märke till 
att det fanns fåglar i sin 
omgivning, men i och med 
att hon var med i detta 
program hade hon fått en ny 
och spännande dimension 
i livet.

TEXT: KATHRINE SJÖLUND

N u ska följande inte handla 
om fåglar alls, utan om hur 
det kom sig att jag skaffade 

hund och också jag fick en ny dimen-
sion i livet.

Swish, för att använda ett modernt 
fenomen, så hade alla de där åren gått 
och pensioneringen stod för dörren. 
Efter att varje dag ha haft göra upp 
över öronen, så väntade en tid då man 
själv skulle få råda över sin dag.

Det är alltid viktigt att hålla sig i 
form, men ännu viktigare när man fyllt 
60+. Min undran blev då hur jag skulle 
kunna bibehålla inspirationen att 
trava runt Gideå i ur och skur.. 

Och så plötsligt från ingenting kom 
jag på att jag skulle skaffa hund. En 
hund behöver rastas och då skulle 
jag också rastas fast på ett mycket 
roligare sätt än annars.

Det måste också sägas att i min 
värld var det ett mycket kontroversi-
ellt beslut eftersom jag var   fruktans-
värt hundrädd. Men jag tänkte att får 
jag en egen hund så är jag väl i alla 
fall inte rädd för den. Sedan gällde 
det att förankra hela ide`n för övriga 
familjen.

Alla barn och barnbarn ropade 
hurra och så kul mamma o.s.v., men 
min man var försiktigare med super-
lativen. ” Jag ser att du bestämt dig, 
så det är väl bara att gilla läget. Men 
bara så du vet så är det din hund!”

Sagt och gjort, nu började sökandet 
efter en Golden Retrievervalp. En tik 
skulle det vara och Agda skulle hon 
heta. 

Jag har en mormor som jag aldrig 
träffat. Hon var tvungen att lämna 
ifrån sig min mamma p.g.a. att hon 
inte hade någon möjlighet att ta hand 
om henne som ensamstående. Hon 
hade ett svårt och tufft liv i en tid när 
kvinnor hade ännu mindre värde än 
nu. Man kan bara försöka föreställa 
sig hur det kändes att ”ge” bort sin 
lilla treåring. Min mormor hette Agda. 
Och jag tänkte att om hon sitter där 
på molnkanten så kanske hon ler och 
nickar och tycker att underbara hun-
den fått ett fint namn.

Jag har väl aldrig frivilligt suttit så 
mycket vid datorn som nu. Jag blev 
en riktig fena på det om jag får skryta 
lite. Det var inte alls så lätt att få tag 
i en tikvalp här uppe i Norrland. Men 
så på en annorlunda hemsida fick jag 
napp uppe i Robertsfors. Men det var 
bara ett krux. Kenneln ville leverera 
valpen tidigare än jag kunde ta emot 
den. Jag jobbade fortfarande och 
Hasse (min man) jobbade fulla veckor 
med Fibern i Gideå. Jag ville vara 
hemma heltid och ta hand om valpen. 
Hur skulle jag göra?

Jag var tvungen att avboka!!! Så 
ledsamt när jag äntligen fått en möjlig-
het. Berättade för Hasse när han kom 
hem och då säger han: ” Men ring och 
säg att du tar hunden, jag tar hand om 
den tills du slutar jobba. Hon får följa 

med mig i bilen och om inte annat så 
har jag väl henne i fickan.”

Så fantastiskt, nu var vi med 
valp. Jag som inte hade någon 

erfarenhet, egentligen inte 
tyckte om hundar och dess-
utom var paniskt rädd för 
dem, men som nu kände att 
ett nytt, roligt och spännande 
kapitel i mitt liv började.

Jag hade förstås tagit reda 
på så mycket som möjligt om 
hur man tar hand om en valp 

och det jag fick höra var att 
det kunde vara en nog så tuff 

utmaning att fostra en valp. Men 
har man fostrat barn i 40 år (lärare) 

så kunde väl inte detta vara så svårt, 
tänkte jag kaxigt. Sedan fick jag också 
rådet att gå på valpkurs så fort som 
möjligt för att undvika misstag.

Jo, jag och Agda gick på valpkurs 
och med en överambitiös matte så höll 
det på att gå åt skogen alldeles. Att 
Agda inte gjorde som det var sagt var 
ju helt och hållet mitt fel. Vilken insikt.

Dagen efter låg jag på soffan i 
depression nersänkt och lilla Agda 
matvägrade.

När jag väl kom till sans så hade jag 
fattat att detta inte var något quick 
fix. Vi skulle ta det lugnt och i vår takt 
och pö om pö. Det var ett bra koncept. 
Målet var att jag ville ha en hund som 
så småningom hade hyfs och fason.

Nu har Agda hunnit bli två och ett 
halvtår och hon är det bästa vi har här 
hemma. Hon har lärt oss en massa 
saker om oss själva, hon tar oss med 
till platser i Gideås omnejd som vi 
inte trodde fanns, vi kommer i kontakt 
med andra hundmänniskor som är så 
otroligt trevliga och hon sprider en 
feelgoodkänsla omkring sig som är 
obetalbar. 

Hasse ,som i början var så avvak-
tande har fallit pladask. Hela familjen 
och alla våra vänner är förtjusta i 
Agda och tycker att det är ok att vi har 
med henne överallt. 

Så den där ingivelsen gav verkligen 
en ny dimension i mitt liv.•

EN PLÖTSLIG INGIVELSE…
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 EVENEMANGSRUTAN april maj juni

Tala om vad som händer i din by! – Se till att synas under evenemangsrutan – Nästa nummer utkommer 5 juni
Kontakta Monica Berglund, 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se. Priset är endast 40:-/rad  och pengarna bidrar till en fortsatt utgivning av BLT-bladet.

juli

Välkommen till  
Storsjöbygdens  
jaktskytteklubb!

SKJUTKVÄLLAR  

Måndag – Torsdag  

kl. 18:00 – 19:30  
from v. 30-35

Skjutbanan går även att boka från v. 23.

KONTAKTA OSS!  Bo Johansson 070-2110662 för mer information och bokning,
Björnprov Mikael Edlund 070-6528928, Jägarexamen Sten-Erik Edlund 070-6528926

Storsjöbygdens 
jaktskytteklubb!

KONTAKTA OSS!  Bo Johansson 070-2110662 för mer information och bokning,
Björnprov Mikael Edlund 070-6528928, Jägarexamen Sten-Erik Edlund 070-6528926Björnprov Mikael Edlund 070-6528928, Jägarexamen Sten-Erik Edlund 070-6528926

PÅ VÅRAN ANLÄGGNING KAN VI ERBJUDA 
älgbana  •  björnbana  •  hagelbana  •  utbildning  •  prov för jägarexamen

Provkör Nissan Qashqai och nya Kia Rio!
11 april  -  kl 12:00-16:00  -  PS Auktioner i HUSUM (gamla Konsum)

Framnäsgatan 3-5, Örnsköldsvik, 0660-26 65 00

11april

   
   

DATUM TID PLATS AKTIVITET

April        12-15        Trehörningsjö TIF-Loppis har öppet lördagen den 8/4 och lördagen den 22/4
Maj-aug         12-15         Trehörningsjö TIF-Loppis har öppet lördagen den 6/5 och lördagen den 30/5 
   och sedan alla lördagar i juni/juli/aug.
Sön 28 maj   kl.11-19    Björna Camping&Restaurang Morsdagsmenyn bl a. Anmälan 073/830 47 08.
Tis 6 juni        12-16         Linatorepet, Tre-sjö                      Medelti dsdag med bl.a Nati onaldagsfi rande, gudstjänst, marknad och nyskrivet   
   bygdespel. Se anslag.
Fre 23 juni    kl.16.00          Björna Camping&Restaurang Midsommargrillfest. Anmälan 073/830 47 08.                                    
Lör 1 juli         11.00         Tresjö/Djuptjärn                           TRESJÖLUNKEN, moti onslopp 3 km, 7 km och 14 km. Ring Ulla 070-3969455.       
Fre 28 juli        kl. 20-22   Björna Camping stranden Beachparty: Sommardrinkar & fi ngerfood. Anmälan 073/830 47 08.    
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Asylmottagningen.

MELLANSEL  |  BJÖRNA   |  LÅNGVIKSMON  |  TREHÖRNINGSJÖ  |  GIDEÅ
Välkommen in!

att Migrationsverkets behov av boendeplatser 
för asylsökande fortsätter att minska. En ny 
upphandlingsperiod blir klar i januari och inga 
besked finns ännu om tex Bredbygården är aktuell 
för boende.

Just nu sker förflyttningar av asylsökande från 
södra Sverige till norra Sverige p ga att man i större 
utsträckning stänger asylboenden i södra Sverige. Detta 
innebär att det fylls på med fler asylsökande på flera av 
Örnsköldsviks asylboenden. Hittills har det handlat mest 
personer från Afghanistan.

Kontaktuppgifter:
Anette Eikelboom Sällström
anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se, 070-3010039 

Nu kan ideella föreningar och trossamfund söka bidrag 
för aktiviteter med vuxna asylsökande m.fl. Aktiviteterna 
kallas tidiga insatser och aktiviteter är riktade till 
män och kvinnor som är asylsökande eller som har 
uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets 
anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

I gruppen asylsökande ingår både de som bor 
på anläggningsboende och de som bor i eget 
boende. Syftet med insatserna är att påskynda 
etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, 
som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Tidiga insatser kan främja: 
• kunskaper i svenska språket 
• kunskaper om det svenska samhället 

• kunskaper om den svenska arbetsmarknaden  
• hälsa

3,11 miljoner ska fördelas till tidiga insatser i länet. 
Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län, integration.vasternorrland@
lansstyrelsen.se, senast den 15 maj 2017.

Migrationsverket håller öppet tisdagar och torsdagar 
12-15 för drop in-ärenden på kontoret i Örnsköldsvik. Ny tf 
enhetschef på Migrationsverket i Örnsköldsvik är Sara Devall. 
Ny personal arbetar på i receptionen på Migrationsverket i 
Mellansel som har öppet tisdagar och torsdagar kl 12-14. Det 
är Magnus Assarsson och Jan-Ali Ramezani.

Migrationsverket minskar antalet boenden. Färre 
personer söker asyl i Sverige, och det innebär 

BJÖRNA FÖRSAMLING

PÅSKHELGEN
Skärtorsdag kl 19: Mässa, Björna kyrka.
Ania Winek Albertsson, sång: Sara Sjöberg.
 
Långfredag kl 11: Gudstjänst, Björna kyrka.
Ania Winek Albertsson, sång: Sara Sjöberg.
 
Påskdagen kl 11: Högmässa, Björna kyrka
Ania Winek Albertsson, Påskkören.
Enkel lunch i församlingshemmet.
 
Annandag påsk kl 14: Gudstjänst, Lillkyrkan  
Nyliden. Zandra Zinner, Sara Sjöberg.
Vi börjar med fika
 
www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling 

Facebook:
Svenska kyrkan Själevad, 
Mo och Björna pastorat

www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling 

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

SVENSKA KYRKANS FASTEINSAMLING
Svenska kyrkans internationella arbete arrangerar varje år en 
fastekampanj till förmån för utsatta och hungriga människor 
och deras rätt till mat. Detta sker bland annat genom de 
lokala kyrkornas projekt och engagemang.  Fastekampanjen 
”Maträtten” – för allas rätt till mat, berör det som är viktigt för 
”livets uppehälle och nödtorft” i människors vardag, speciellt i 
de delar av världen där fattigdom och hunger fortfarande är ett 
stort bekymmer
Fastekampanjen startar den 26 februari på fastlagssöndagen 
och avslutas den 9 april på palmsöndagen med gudstjänst i 
Trehörningsjö församlingshem kl 11.00 Diakonigruppen ordnar 
kakbuffé. Tonträffen och konfirmanderna medverkar.

Vill du veta mer om fastekampanjen och Ko-effekten,  
läs mer på: www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a KO till 72 905 och  ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 900122
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
För reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/arnas

www.svenskakyrkan/gidea.se

Se också vårt övriga program i  
Svenska kyrkans annons varje vecka, Tidningen 7

– för allas rätt till mat

PASTORSEXPEDITIONEN I GIDEÅ
From 2017 upphör de fasta öppettiderna på tisdagar
Hänvisning till Arnäs past.exp tel: 0663-400 11
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Det är positivitet och energi som ligger i luften när jag kommer in på Stefans kontor 
på Glasfi berprodukter. De har precis nyanställt 2 personer och företaget går för 
högtryck, bl a är de först i världen med en ny typ av konstruktion för takplanteringar.

TEXT: ME

NAMN: Stefan Bylund
BOR: Trehörningsjö
FAMILJ: fru och två utfl ugna 
barn
BÄSTA EGENSKAP: brinner för 
det jag gör
SÄMSTA EGENSKAP: dåligt 
tålamod
MOTTO: man kan aldrig göra 
mer än sitt bästa
BÄSTA MED BLT-BYGDEN: 
öppna och ärliga människor, att 
man känner sig välkommen, 
naturen
LÄMNAR ÖVER TILL: 
"Timmer” Ivan Forsberg

Om den här tjuter måste jag 
iväg, säger Stefan och visar 
på alarmet som han alltid 

bär med sig när han har jour. Han 
är deltidsbrandman och anställd av 
Örnsköldsviks kommun.

Hur hamnade du på deltidsbrandkå-
ren frågar jag.

– Jag blev tillfrågad av Nils-Ove Sjö-
din och tyckte det lät intressant, min 
pappa har ju varit brandman i hela sitt 
liv svarar Stefan och ler.

För att bli deltidsbrandman går man 
först en 2 veckors Preparandutbild-
ning på brandstationen i Örnsköldsvik, 
sen hamnar man i jourgrupper. Om 
båda parter tycker det funkar så ska 
man inom 2 år gå en 6 veckors utbild-
ning på Sandö. Varje år i början av 
december sen så är det fystest. Klarar 
man det inte så har man en månad på 
sig att komma i form, annars får man 
sluta. De övar också varannan onsdag 
kl 18-20 i Trehörningsjö, sk påminnel-
seövningar.

– Det är otroligt fascinerande och 
intressant, fortsätter han. Man känner 
att man gör nåt.

Deltidsbrandkåren i Trehörningsjö 
får 40-talet larm per år. De flesta är 
sjukvårdslarm där man rycker ut på 
det som kallas ”i väntan på ambu-
lans”. Inom kåren arbetar man i 
jourgrupper, 3 stycken med 4 personer 
i varje som har jour var tredje vecka. 
Kommer det ett larm så ska man vara 
ombytt och bilen rulla inom 5 minuter.

Att Stefan sitter här i Trehörningsjö 
är inte så konstigt, han tillbringade 
hela somrarna hos farmor och farfar i 
Åliden och i faderns stuga i Kyrkbyn 
under uppväxten. Han var också sen 
1987 medlem i jaktlaget och för 10 år 
sen bestämde de sig för att flytta upp 
från södra Sverige.

– Vi fick jobb på en gång och bodde 
i pappas stuga första året innan vi 
köpte hus. Vi har trivs från första 
början, människorna är fantastiskt 
välkomnande här!

Vad gör du då på fritiden undrar jag.
– Jag har ju ett jobb som gör att jag 

sitter mycket i telefon på dagarna så 
vintertid är det skönt att ta skotern 
ut på sjön och pimpla och grilla och 
bara njuta och slappna av. Sommar-
tid blir det mycket trädgårdsarbete, 
framförallt gräsklippning, och en hel 
del motorcykelåkning säger han och 
skrattar. Vi har byggt en stor altan och 
numera får vi kvällssol.

Jaktintresset finns kvar, både frun 
och styvsonen jagar och för två år 
sedan sköt frun sin första älg.

Vi avslutar samtalet och jag kliver 
ut i solskenet och slås än en gång av 
vilka fantastiska människor som bor i 
vår bygd.•

-

 STAFETTPINNEN

Stefan 
      Bylund
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De tre först öppnade och rätt ade lösningarna vinner 
1 trisslott  var, dragning sker den 15/5 2017. 
Posta korsordet ti ll (märk kuvertet ”BLT-korsordet”): 
Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.

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

GATA ...............................................................................................................................

POSTADRESS ...........................................................................................................
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Sonja Sjöberg, 
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Birgit Lidström, 
Bjästa
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Nordsjöviken
Lördagen den 3 juni

08.00 - 15.00
Försäljning av mat och dryck

Lotterier
Utlottning av 3000 kr på premiärkortet

Störst fisk vinner ett årskort
Kort köpes på plats

HEMSIDA: www.onskasjon.se
FACEBOOK: Önskasjön. En möjlighet till avkoppling och fiske

VÄLKOMMENFI
SK

EP
RE

M
IÄ

R

0706125311  bjorna
bilomotor@outlook.com
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BRA priser
på BRA 

sommardäck!

Oljeservice 
795kr*
* inklusive o

ljefilter, 

oljebyte och olja up
p  

till 4 liter, därefte
r  

125kr/liter.
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Följ oss påFölj oss på

facebook.com/bltbladet

NÄSTA NUMMER

BOKA ANNONS SENAST 15 MAJBOKA ANNONS SENAST 15 MAJ

5
juni

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

Kontakta mig
Lena M Strömberg, Björna med omland, 
Tel: 070-922 59 56,  
lena@lenamdesign.com 

BYGDSAM BLTG  – NU ÄR VI I GÅNG!
Projektet Bygd & Stad i balans 2.0 går mot sitt slut, sista 
dagen är den 30 april. Ett resultat av projektet är bildandet 
av BLTG Bygdsam ek förening, en trepartssamverkan mellan 
kommun, företag, föreningar/privatpersoner som verkar för 
bygden, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå. 
Den 28 mars bildades BLTG Bygdsam och vi är en av fyra 
nya samverkansplattformar i Örnsköldsviks kommun. Alla 
är välkomna att bli medlemmar, företag, föreningar och 
privatpersoner i BLTG Bygdsam. Örnsköldsviks kommun 
satsar 250.000 tkr per år under 3 år under förutsättning att 
företag och ideell sektor också bidrar till medfinansieringen. 
Ordförande Erik Nordlander för en stark och engagerad 
styrelse framåt. (Se artikel). 

Den 6 april bjöd BLTG Bygdsam in föreningar, företag, 
organisationer samt privatpersoner till en träff i Björna 
församlingshem där information gavs om vad BLTG Bygd-
sam står för och hur föreningen kommer att verka. Kvällen 
avslutades med en rundvandring i Allaktivitetshallen av Ulf 
Lindgren, BIF. 
Intresserad och har funderingar/ frågor kring detta; kontak-
ta Lena M Strömberg 070-922 59 56. 

Verksamhetsledare – något för dig? 
På sikt kommer föreningen att tillsätta någon form av koor-
dinator som tillsammans med styrelsen driver de frågor som 
bygden anser viktiga. 
Är du intresserad och vill veta mera kontakta: Ordf. Erik 
Nordlander, e.nordlander@telia.com eller Lena M Ström-
berg, lena@lenamdesign.com.  

BYSKÖTSELPENG 2017
Nu är det dags att söka byskötselpeng för er som bor på 
landsbygden!. Läs mer på www.ornskoldsvik.se/landsbygd

AVSLUTNINGSKONFERENS BYGD  
& STAD I BALANS 2.0
Projektet Bygd och Stad i Balans 2.0 bjuder in till avslut-
ningskonferens, 25 april, Mellansels Folkhögskola. Därefter 
fortsätter vi naturligtvis att driva landsbygdsutveckling med 
stöd från bygderna, Örnsköldsviks kommun och Leader 
Höga Kusten. 

Lena M Strömberg 

Egnors El AB
ALLT 
INOM 
EL!

Ring 070-212 13 40 för mer info!

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU 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
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Som många vet så går ett mycket speciellt terränglopp i mit-
ten av Juni. Med start i Berg (Hemling) och mål i Björna. Det 
speciella med loppet är att det går i skogsbeklädd terräng. sti-
gar, stänger, blötmark, skogsbilvägar och ett avslut av tuff aste 
slag. Banans längd är 19,7km. 

Att kunna ordna en sådan tillställning kräver en hel del 
resurser.  Ett femtiotal funktionärer bidrar till detta. Saker som 
måste funka är inskrivning, parkeringar, vätskekontroller (4st), 
målgången och sist men inte minst barnloppet.

Loppet kan man säga börjar 2 dagar innan och slutar dagen 
efter.  Banan måste kontrolleras och markeras. Start och mål-
gång ställas iordning, och allt detta skall sedan plockas bort. 

Det fi nns en arbetsgrupp som jobbar och samordnar detta. 
Denna grupp har jobbat tillsammans i fl era år och är idag 
väldigt rutinerad. Regelbundna möten under året. Där saker 
gås igenom och tas beslut, så att man vet var man ligger till 
inför denna stora tillställning. Planering är A-O för att det skall 
fl yta! Gruppen består av; Gunder Selling, P-A Persson, Fredrik 
Ulander, Johanna Sahlén, Ulf Lindgren och Anita Holmgren.

 

URSKOGSLOPPET  

Gunder Selling har koll på läget

Vet ni om att vi har  
bra priser på 
PVC-fönster? 
– Kolla först med oss! 

10x12 en luft från
4470:- monterat  

inkl moms efter rot frakt tilkommer

Långviksmon  070-2110662
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BJÖRNA
0662 - 104 78

Lissans Frisering
072 - 225 57 55

KALLMYRA 
MOHAIR

Mohairprodukter från mina Angoragetter

www.infoom.se/kallmyramohair 
0662-30362 070-6440105www.gideagarden.se • 0663-400 15

Micael Holmström • 070-636 71 79

 VI STÖDJER BLT-BLADET

Building
since

Building
since

1991
Professional construction by Svennes Bygg

 070-522 88 16 • 0662-220 48 

Svennes

Svennes
Bygg

1991

1991

070-522 88 16
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070-522 88 16    0662-220 48

Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner som vill stödja tidningen med  en annons här, 
kontakta Monica Berglund.  Tel 0660-29 99 60 eller mejla till monica.berglund@agrenshuset.se

Helår 1500:-, 1 nr 250:-, 3 nr 750:-

Livsbalans genom
 Inredning/Homestyling 

Yoga Mindfulness
Livscoaching

lena@lenamdesign.com

Bilisten
HEMLING

Tel: 0662-310 35, 310 85

www.nk-tra-traktor.se

BOKFÖRING 
DEKLARATIONER 
BOUPPTECKNINGAR
Strandbergs Konsultbyrå AB
Getingstabodum 149 • 890 50 Björna
070 635 55 24 • strandberg40@telia.com

WestbergsMaskinRep.se
070-515 02 94

Grävare Skoter Uthyrning
Webbshop: www.shop.westbergsmaskinrep.se

www.westbergsmaskinrep.se
info@westbergsmaskinrep.se

Kattpensionat  Medicinsk laserbehandling
070-31 30 324  0662-104 88

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

DIN ANNONS HÄR?
RING 0660-29 99 60

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

0662-51 21 40   www.pmiab.se

Lindströms Bussresor 
Långviksmon 

Rolf 070-224 27 41  Gudrun 070-665 46 39
www.lindstromsbuss.se
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TIMMER-IVAN
SNICKAREN SOM FIXAR DET MESTA

Ivan Forsman • 070 - 234 27 46
ivan.forsman@telia.com

Långg. 7, 890 54 Trehörningsjö

0662-105 33  070-265 60 37

VILL DU
SYNAS 
HÄR?

1 år för endast 
1500:-

monica.berglund@agrenshuset.se 

0660-29 99 60

KURS I TUNNBRÖDSBAKNING
Bilden visar deltagarna i en kurs i tunnbrödsbakning 
som har hållits i Långviksmon under våren. Laila 
Gunnarsson från Nyliden var instruktör vid kursen 
som genomfördes i LIIF-s regi.

I ett rött hus med vita knutar, Björnaby bor sedan ca 1,5 år tillbaka Tomas 
Uhlin (32 år) och Malin Jonsson (22år) med deras barn Wilma 19 måna-
der, Olivia 8månader och storebror Simon 16 år.

Malin härstammar från Ramsele och Tomas från byn Fors. Malin är 
hemma för  tillfället med de små. Malin är utbildad frisör. Tomas jobbar 
sedan en tid tillbaka som vaktmästare åt Björna Industrier.

Familjen trivs väldigt bra. Lugnt och trivsamt säger Malin när jag träff ar 
henne för första gången och lägger till att uppväxtmiljön för barn är här 
toppen!

TEXT: RICHARD SAHLEN

INFLYTTADE TILL BJÖRNABYN
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