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Vi finns här för dig 
och din skog

Nytt år och dags att planera  
för nya åtgärder i din skog.  
Funderar du på att avverka?  
Just nu har vi stor efterfrågan  
på virke.

När du väljer SCA får du en samarbetspartner som  
är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker 
skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan  
och skogsvård till gallring och slutavverkning. 
Läs mer om våra tjänster på www.sca.com/skog

Du är alltid välkommen att höra av dig, så 
berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med! 

Tore Lövgren
Örnsköldsvik norra
tel 0661-326 60
tore.lovgren@sca.com

Anders Norberg
Anundsjö/Örnsköldsvik
tel 0660-704 63
anders.norberg.skog@sca.com
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mailto:tore.lovgren@sca.com
mailto:anders.norberg.skog@sca.com
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 REFLEKTION

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin

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

ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se

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

OMSLAGSBILD Foto: Agneta Westberg

NÄSTA NUMMER Utkommer 28 maj 2018. Manusstopp 30 april 2018.

www.facebook.com/bltbladet

 I SAMARBETE MED  

BOKA ANNONS SENAST 30 APRIL • 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se

BLTG BLADET
SV

ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Efter årets vårflod lär elpriset krypa ner rejält. 
Förhoppningsvis?  Nja, de stora nätägarna lär väl 
höja avgifterna igen, i vanlig ordning! För säker-
hets skull ringer jag upp Vattenfall och frågar. 

 ”Ja, med stor vårflod kan man räkna med 
sjunkande elpriser. Men Vattenfall får inte blanda 
ihop nätavgift och elpris. De är var för sig och att 
kompensera lägre elpris med högre tariff är inte 
tillåtit! Vi höjde nätavgiften den första januari i år 
och eftersom nätavgiften bara höjs en gång per 
år, blir det ingen mer höjning under 2018.”  

Jag tackar för samtalet.
  I början av mars körde jag söderut på E4, där 

fick jag se snövallar jag inte kunde minnas sedan 
mycket länge. Långa sträckor var som att köra 
i botten av ett rejält ”krondike”. Landskapet vid 
sidan av vägen såg man inte mycket av, för att 
inte tala om alla försvunna vägskyltar.

MEN ”HUVALIGEN” VAD SNÖ VI FÅTT! 
Meteorologerna tror nu 

att, beroende lite på hur 
våren utvecklas, vi kan ha 
kvar snö långt in i juni. 
Tänk om det blir så. Ponera 
att det jag upplevde som 
ung tonåring på mitt för-
sta midsommarfirande vid Kerstins Udde också 
inträffar i år. Mina nya fina svarta ”pikiskor” fick 
plumsa i nysnö när jag vände hem på natten. 
Milde tid! Kanske uteblir sommaren? 

Är vi på väg in i en ny istid, klimatuppvärm-
ningen till trots? Goda råd äro dyra. Om farmor 
hade levat, hade hon stoppat tjocka och varma 
strumpor med långa skaft. Det blir nog melodin 
till årets sommarcamping. Snöskyffel också?

TEXT: MATS HÄGGLUND

Undertecknads bil parkerad på Villagatan  
vid skolan i Trehörningsjö mars 2018.

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Stalons nya ljuddämpare

2695:-
ord. pris 2995:-

JUST NU

Gäller tom 30/4 2018

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

JAKTSHOP.NU

ÅRETS  
PELARGON  
2018  
Picotee Pink

Björnavägen 66 891 41   •   Örnsköldsvik
Tel: 0660-554 77   •   www.blomsterhornan.nu

Vi är återförsäljare 
av Impecta frö

mailto:olof.wigren@agrenshuset.se
mailto:tomas.grundstrom@agrenshuset.se
http://www.facebook.com/bltbladet
mailto:tomas.grundstrom@agrenshuset.se
http://jaktshop.nu/
http://www.blomsterhornan.nu/
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Det sägs att historien är framtidens 
moder. Därför har det genom svunna 
tider varit viktigt att på olika sätt 
arbeta med det historiska perspektivet. 
Och av den anledningen finns det en 
uppsjö av historiska dokument och 
bilder bevarade för framtiden. En 
outsinlig källa att ösa ur. Alla berättar 
de om viktiga skeden i det förgångna.

TEXT OCH FOTO: JÖRAN LUNDBERG

Det fanns också en mängd histo-

riska föremål, främst från skogs- 

och jordbruket som på sitt sätt 

kunde berätta om liv och verksamhet i 

forna tider. För att ta till vara deras be-

rättelser tog man initiativ till att bilda 

Björna sockens hembygdsförening. Det 

var främst familjen Vidén i Björna, med 

pappa Hilding i spetsen som i början 

var de som brann för hembygdsrö-

relsen. Nämnas kan också Valdemar 

Persson och Olle Salomonsson, båda 

boende på Näset som också ägnade 

mycken tid åt att förverkliga drömmen 

om en egen hembygdsgård. Det är väl 

dokumenterat att det också var många 

andra som med hängiven iver medver-

kade i det omfattande projektet.

En tomt centralt i Björna samhälle 

som syntes helt idealisk ställdes till 

förfogande. När man sedan kunde få 

tillgång till en gammal men välbevarad 

mangårdsbyggnad i Movattnet var 

det startskottet för en mycket intensiv 

byggnadsperiod i föreningens historia. 

Otaliga arbetstimmar utfördes av dessa 

entusiaster med att ta ner byggnaden 

i Movattnet och timra upp den igen på 

tomten i Björna. Samtidigt har jag fått 

många vittnesbörd om den trivsamma 

arbetsgemenskap som rådde. Det 

präglades av den goda sammanhåll-

ning som fanns mellan folket i socknens 

byar. Efterhand har hembygdsgården i 

Björna kompletterats med många olika 

byggnader som alla representerar det 

forna skogs- och bondesamhället. Alla 

dessa objekt som var och en berättar 

sin historia. Byggnader och anlägg-

ningar som hade sin funktion för ett 

verksamt liv. Man kan därför påstå att 

anläggningen ger en god bild av liv och 

verksamhet som det tedde sig när det 

en gång begav sig. Mängder av bruks-

föremål av olika slag har också skänkts 

av personer i bygden vilket även bidrar 

till den fullständiga bilden av livet på 

landet förr i tiden. I föreningens arkiv 

finns därtill otaliga dokument och bilder 

som i sig utgör en ovärderlig skatt att 

finna botanisera i.

Men historien är inte statisk. Den 

utvecklas och blir ständigt ny. Man 

har därför en ambition att komplettera 

gården med byggnader och objekt från 

senare tider. När Björna församling 

i Svenska kyrkan upphörde med sin 

verksamhet vid kapellet i Studsviken 

såg man en sådan möjlighet. Genom 

ett särskilt avtal kunde man få tillgång 

till byggnaden. Under senare år har 

man således flyttat den till Björna och 

står nu som gårdshus vid hembygds-

gården. Samtidigt utgör det gamla 

kapellet en förnämlig samlingspunkt 

för föreningens olika arrangemang. 

Eftersom huset en gång i tiden tillver-

kades vid Kojfabriken i Björna kan man 

säga att det kommit ”hem”. Projektet 

med flytten och iordningställandet av 

Gårdshuset har inneburit stora kostna-

der av vilka en god del återstår. Anslut-

ning till vatten och avlopp är bland 

annat en stor utgift. Vissa arbeten på 

själva huset skall också slutföras. Men 

intresset bland medlemmarna att ro det 

hela i land är stort. Det kan bland annat 

nämnas att ett antal entusiastiska Björ-

nabor har bakat tunnbröd till avsalu 

vilket inbringat ansenliga summor till 

föreningens kassa. Många av förening-

ens medlemmar följer utvecklingen vid 

hembygdsgården med stort intresse.

Vid årsmötet fastställer man varje 

år en verksamhetsplan som vittnar om 

föreningens viktiga uppgift att i ett his-

toriskt perspektiv sikta mot framtiden.•

BJÖRNA SOCKENS 
HEMBYGDSFÖRENING



Övri

3 ÅRS FRI SERVICE*

Bränsleförbrukning bl. körn. 7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

SUBARU OUTBACK 

 

fr. 329.900:–
 
 
 

Övrig standardutrustning bl.a.
• Automatlåda, Lineartronic
• Apple Carplay/Android Auto
• Förarassistanssystem EyeSight med 

autobroms och adaptiv farthållare

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

• Regnsensor
• LED-strålkastare

•

 

7 airbags och whiplashskydd
• VDC (antispinn, antisladd)
• Max. dragvikt 2000 kg
Boxermotor 2.5i, 175 hk (235 Nm)

• 2-zons klimatanläggning
• Värmesitsar fram och bak
• Parkeringskameror

• Filhållningsassistans

• Kurvljus
• Eluppvärmd ratt

NYA SUBARU XV  

fr. 244.900:–
Privatleasing fr. 3.130:– /mån *

 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Bränsleförbr bl. körn. 6,4–6,9 l/100 km. CO2-utsläpp: 145–155 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och rörlig ränta, reservation 
för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PREMIÄR 
NYA SUBARU OUTBACK 
MED FYRHJULSDRIFT SOM STANDARD

SÄLJSTART 9 MARS

•

 

7 airbags och whiplashskydd

• VDC (antisladd, antispinn)
• X-MODE
• 22 cm markfrigång
• Max. dragvikt 1400 kg

Boxermotor
• 1.6i, 114 hk (150 Nm)
• 2.0i, 156 hk (196 Nm)

Standardutrustning bl.a.
• Alltid fyrhjulsdrift
• Automatlåda, Lineartronic
• Förarassistanssystemet EyeSight
• Autobroms

• Adaptiv farthållare 
• Bluetooth
• Regnsensor

NYA SUBARU XV
SLUTA DRÖM. GÖR.

PREMIÄR

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

BOKA DIN PROVKÖRNING AV 
NYA SUBARU OUTBACK REDAN NU PÅ 

0660-186 60 eller info@nylandersbil.se

http://km.co/
http://km.co/
http://www.nylandersbil.se/
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Det nya gymmet som finns i 
aktivitetshallen, Björna, har snart 
varit igång i två månader. 

– 70 personer har hittills löst 
gymkort för att kunna använda detta 
och fler kommer det att bli säger 
Therese Karlström och Emelie Gille 
Karlsson som båda är instruktörer. 

TEXT OCH FOTO: RICHARD SAHLÉN

T herese har många års erfarenhet 

av att vara instruktör, bland annat 

på Energihuset Örnsköldsvik, och 

Emelie har tränat regelbundet i flera 

år. De båda tycker att gymmet i Björna 

håller hög klass. Maskinerna är nya, 

fräscha och säkra.

Det finns idag sju olika maskiner 

som tillsammans gör att kroppens alla 

muskler får sig en genomkörare. För 

att få vara där måste man ha fyllt 16 år. 

– Gymmet besöks från tidig morgon 

till sent på kvällen, säger Emelie. Det 

finns de som kommer redan kl 06.00 

för att köra ett pass och de som är sist 

går hem kl 22.00.

Gymmet har inga problem med att 

ta större grupper i och med att venti-

lationen är toppmodern och anpassas 

efter hur många som är i lokalen (kol-

dioxidstyrd). Därför känns det alltid 

fräscht inne i lokalen.• 

I Björna finns ett gäng glada och aktiva 

damer. De kallar sig ”Pantertanterna”. 

Namnet kläcktes spontant när de träf-

fades för att tillsammans utöva fysisk 

aktivitet. Några av dessa pantertanter 

är Gunny Näslund och Anette Sjölund. 

Varje vecka genomför de fyra pass i 

det nya gym som finns i allaktivitets-

hallen i Björna.

Gunny är 78 år och berättar med ett 

leende att hon alltid varit aktiv i olika 

former. Hägglundsklassikern har hon 

bland annat genomfört. Idag blir det 

ett konditionspass. Löpbandet behärs-

kar hon med bravur och avslutar pas-

set med att höja tempot så bandet går 

fortare och svetten pärlas i pannan.

Anette har greppat tag i en av 

roddmaskinerna som finns och ror 

för glatta livet. Rodd tycker hon är 

en väldigt bra övning. Den aktiverar 

många av kroppens muskler på ett 

bra sätt, ler hon.•

TEXT OCH FOTO: RICHARD SAHLÉN

VILKET LYFT MED NYA GYMMET I BJÖRNA

DAMER MED KRUT I

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?
Torsdag den 3 maj, kl 18:30 har vi informationsträff.  
Välkommen att anmäla ditt intresse, senast 30 april,  
till overformyndaren@ornskoldsvik.se

mailto:overformyndaren@ornskoldsvik.se
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www.ecodan.se

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

NYTT KRAFTPAKET I 
MINDRE FÖRPACKNING

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ

HÖGRE VERKNINGSGRAD

14 ÅRS TRYGGHET

GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28 ºC

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

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

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

http://www.ecodan.se/
http://www.sjolundsvarme.se/
mailto:info@sjolundsvarme.se
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N u ändrar Bygdsam namn till

Bygdsam Gideälvdal ek. för.

Första beslutet togs vid en extra

stämma i december och nästa beslut 

vid ordinarie stämman som hölls den 

1 mars. Vi tycker att det nya namnet 

mera anknyter till vårt område.  

Nu när namnbytet är klart kommer 

också hemsidan för Bygdsam Gideälv-

dal att läggas ut. Där skall vi hålla er 

uppdaterade på vad som händer i byg-

den. Evenemangskalendern kommer 

även att ligga på hemsidan och delas 

till Facebook för att få bra spridning.

Rapport  från

BYGDSAM BLTG BYTER NAMN 

Årsmötet hölls i Ledings Bygdegård i 

början på mars och leddes av Dan Nordin. 

Styrelsen fick följande utseende för 2018: 

Ordförande Erik Nordlander. Övriga 

ledamöter: Agneta Westberg, Felicia Nor-

berg, Marcus Lindkvist, Stefan Bylund, 

Lage Lindkvist, Richard Sahlen, Fredrik 

Ulander, Elisabet Norberg, Klas Strand-

berg, Lars-Åke Persson, Mattias Sällström 

och Linnea Egnor Byström. Ersättare blev 

Elvira Häggblad, Stefan Persson, Robert 

Söderlind och Eyvor Karlsson. 

Efter stämman fick mötesdeltagarna 

information av Lena Lindström, Ö-viks 

kommun om bland annat arbetet i 

Bygd och stad i Balans, Landsbygds-

riksdagen som hålls i Ö-vik nu i vår, 

Servicepunkterna, Byskötselpeng och 

Framtidsforum. Mötet avslutades med 

kaffe och god tårta.

I mars månad arrangerade Bygdsam 

tillsammans med Nyföretagarcentrum 

i Ö-vik en Starta eget kurs.  Intresset 

för kursen var långt över vår förväntan. 

19 personer var anmälda till kursen 

vilket känns väldigt roligt. Deltagarna 

var spridda från hela BLTG–bygden 

och många unga, vilket är extra kul. 

Årsmötet den 1 mars i Ledings Bygdegård

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

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

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

dina.se



mailto:arne.sundberg@dina.se
mailto:jan.nordin@dina.se
http://dina.se/
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Kursledare var Claudia Häggström 

från Nyföretagarcentrum. Nu hoppas 

vi att några blir intresserade att starta 

eget företag här i bygden.

Den 22 mars var det dags för 

Framtidsforum som arrangerades 

av Partnerskapet för Örnsköldsviks 

utveckling, Världsklass Örnsköldsvik 

och alla fyra Bygdsam. Nytt för i år 

var att det var parallella möten ute i 

bygderna som knöts samman genom 

videokonferens. I vårt område höll vi 

till på Gideågården. Vårt lokala semi-

narium var Urskogsloppet. Ulf Lind-

gren och Gunder Selling berättade om 

loppet från start och mot nya mål för 

framtiden. Intressanta diskussioner 

fördes hur man kan utveckla andra 

arrangemang runt om i BLTG bygden 

genom Urskogsloppet som blivit ett 

välbesökt och känt arrangemang.

Bygdsams skolgrupp och delar 

av styrelsen har under mars månad 

haft möte med skolledningen nere i 

Örnsköldsvik för att få till ett samarbete 

mellan bygden och skolledningen. 

Tyvärr, har det i skrivande stund inte 

gett det resultat vi önskat. Skolan är 

bland det viktigaste för landsbygdens 

överlevnad så vi 

jobbar vidare med 

frågan.

Elisabet 

Eriksson har nu 

börjat jobba som 

verksamhets- och 

integrationsresurs 

för Bygdsam i vår 

bygd. Hon jobbar fyra dagar i veckan 

med integration och en dag med ar-

betsuppgifter för Bygdsam. Måndagar 

finns hon i Gideå, tisdagar i Björna, 

onsdagar i Långviksmon och torsda-

gar i Trehörningsjö för att jobba med 

integration,  ibland dagtid men även 

vissa kvällar. Kontakta gärna Elisabeth 

om du har funderingar eller ideer gäl-

lande Bygdsams arbete.

Bygdsam Gideälvdal kommer att 

delta i ett av  Radio Nolaskogs tis-

dagsprogram. Alla Bygdsam i Ö-viks 

kommun har deltagit med var sitt 

program under våren, och sist ut är 

Gideälvdal.  Där kommer ni att få en 

liten presentation om vad föreningen 

gör varvat med musik, lyssna gärna 

om ni är intresserad. Programmet 

kommer att sändas den 17 april.

Resultatet av den äldreboende en-

kät som ni fått i era brevlådor hittar ni 

i en separat artikel i detta nummer.•

Tipsa gärna om sevärdheter och  
smultronställen i vårt område till  
sommarnumret av bygdebladen.

Kontakta oss om du har frågor, ideer eller 
annan information till Bygdsam Gideälvdal
info@bygdsamgidealvdal.se 
Mobil: Elisabeth Eriksson 070- 36 11 774 
elisabeth.c.eriksson@ornskoldsvik.se
Hemsida: Bygdsamgidealvdal.se
Bygdsam Gideälvdal  finns även på facebook 
med informationssida samt en Anslagstavla.
Kom ihåg: det är vi alla tillsammans som gör 
ett framgångsrikt Bygdsam i Gideälvdal och 
en bygd som utvecklas. Var stolt över din 
bygd och prata gott om den!

STYRELSEN BYGDSAM GIDEÄLVDAL 

Bygdsams verksamhets-
resurs Elisabeth Eriksson



En bil för den svenska vintern. 
Golf Alltrack Nordemans ”70 år Jubileum Edition” 
TSI 180 hk DSG (Automat) 4MOTION

Favorit i repris – 12 st NYA bilar på väg in för  
leverans innan Bonus Malus träder i kraft.  
Besök oss redan IDAG! Först till kvarn!  
Grundutrustning: Service 36 månader 4500 mil, Laddad och klar bil med bl a: 
Backkamera, 4MOTION fyrhjulsdrift, ACC, Adaptiv farthållare, LED-strålkastare, 
Parkerings sensorer fram och bak, DSG-växellåda, ergo Active-stol med massage, 
Körprofilsval inklusive Offroad-profil, Lättmetallfälg 17 tum, Radio Media med  
8” display, Takreling silvereloxerad, Upp till 35 mm högre markfrigång,  
LED-strål kastare, Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel. 

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

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

Priserna gäller till jubileumsbilarna tagit slut. Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km, CO2-utsläpp 137 g/km. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.  
Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

Köp pris: 269 900 kr.
Inklusive Volkswagen Alu Original fälg.

Extra utrustade med bl a: Parkeringsvärmare med fjärr och tidur,  
Pluspaket Uppvärmbar ratt, Dragpaket inkl. backkamera.
Privatleasing: 3.195 kr/mån (+299 kr kr/mån inkl vinterhjul).

mailto:info@bygdsamgidealvdal.se
mailto:elisabeth.c.eriksson@ornskoldsvik.se
http://www.nordemansbil.se/
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Ha en plan  
för minsta barr

Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är 
varken motorsågen eller skördaren. Det allra viktigaste är 
skogsbruksplanen. Så att du har koll, in i minsta detalj,  

på hur hela din skog blir precis som du vill ha den.
Idag och i framtiden. Hör av dig, så berättar vi mer.

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

www.holmen.com

http://www.holmen.com/
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När vinterns kyla börjar släppa taget 
och solen börjar värma är det många 
människor som tittar fram från sina 
hus och stugor. En sak som då också 
börjar är det trevliga och härliga 
pimpelfisket.

TEXT: RICHARD SAHLEN

I Byn Remmarn anordnas på våren en 

angeldonstävling med stor möjlighet 

att få sitt livs storgädda. Tävlingen 

brukar vara i mitten av mars månad 

och den första genomfördes i början 

av 90-talet. De som anordnar dagen 

är Remmarns fiskevårdsområde och 

arrangemanget lockar varje år 40-50 

olika fiskare. 

Ove Sjölund, bosatt i Remmarn och 

ordförande i fiskevårdsföreningen 

berättar glatt att första gången den 

genomfördes så var det 66 stycken 

3–mannalag.  Idag har man möjlig-

het att vara med i 2–mannalag likväl. 

En abborrklass finns det också. Fina 

priser till de som tävlar denna dag 

utlovas.

En som varje år närvarar och gjort 

detta sen barnsben är Jonas Strand-

berg, i folkmun känd som ”Skogsjo-

nas”. Jonas tycker arrangemanget är 

viktigt på många sätt. 

– Folk träffas och har det trevligt 

likaså de som kommer dit för första 

gången för chans att se den vackra 

miljön.

Ove berättar att gäddor på över 10 

kg har det plockats upp ett flertal av 

genom åren, och vem vet är det du 

som nästa gång får storgäddan på 

kroken? •

 

JAKTEN PÅ STORGÄDDORNA  

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

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

mailto:info@maklarhuset-ornskoldsvik.se
http://www.maklarhuset-ornskoldsvik.se/
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RÄDDA FILIPPINERNAS 
UTSATTA FLICKOR!
Nästan 2 000 barn i slummen kommer 
till vår skola i Taytay, Filippinerna. I en 
hotfull tillvaro där våld och trakasserier 
tillhör vardagen behövs en sådan fristad.

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

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

123 900 25 36

Skriv ”Fristad” i meddelandefältet

DIN HJÄLP ÄR VIKTIG!

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

star of hope

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

KARIN 
HÄGGLUND
Örnsköldsvik

070-679 72 00

SVANTE 
LINDSTRÖM

Örnsköldsvik
070-655 47 89

ROGER 
GJERSVOLD

Kramfors/Härnösand
070-265 87 87

LARS 
KARLSSON
Örnsköldsvik

070-377 97 79

JÖRGEN 
WESTBERG
Örnsköldsvik

070-690 00 94

ROBERT 
MOSTRÖM

Sollefteå/Åsele
070-410 00 23

LEIF 
ENGSTRÖM

Sollefteå/Strömsund
070-666 45 06

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

 
 

 

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

LISBETH
RANTANIEMI

Kramfors/Härnösand
070-279 96 85

HÖGLAND VÄXER!

http://www.starofhope.se/
mailto:info@starofhope.org
http://www.hoglandssagen.se/
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på gång
I BYGDEN!

VÅREN ÄR PÅ VÄG! 
Trots en tuff vinter med mycket snö och kyla kommer 
alltid våren. Ljuset har återvänt till oss och det droppar 
från taken och vi kan njuta av fågelsång. Våren är också 
årsmötestid för många föreningar. Heja alla som är och 
vill vara med och jobba ideellt i föreningslivet. Förenings-
livets verksamheter är en stor tillgång i Gideälvdalen. 

NU ÄR DEN UTE! Enkät personalpool  
– Var delaktig och lämna in ditt svar.  
Nu är enkäten utskickad och syftet är att undersöka 
behovet av en lokal personalpool. Genom denna under-
sökning får vi reda på ett företags/föreningars behov av 
extra personal, om det finns personer som kan tänkas sig 
jobba extra samt behovet av RUT/ROT uppdrag. 

Resultatet kan indikera på att ett nytt företag startar eller 
att ett befintligt företag/förening kan växla upp i vår 
bygd! Ju fler som engagerar sig i frågan desto bättre 
beslutsunderlag kommer att finnas för den person/
företag/förening som skulle vilja axla den eventuella 
efterfrågan. Vi alla vet att ett rikt företagarklimat och 
föreningsliv underlättar för en bygd att vara kreativ och 
skapa gemensamma inkluderande miljöer.

Enkäten har skickats till er företag och föreningar via 
mail, ni som är privatpersoner kan hämta enkäten 
på de lokala Facebook sidor som finns i bygden. 
Svaren skickas till mig eller lämnas i en låda på Coop 
Trehörningsjö, ICA Hemling, Storsjöbygdens lanthandel 
i Långviksmon, Coop Björna, ICA Färke och Gideå Livs 
i Gideå.  Det finns även fysiska enkäter att fylla i direkt 
på ovan nämnda platser. 
Har ni inte fått/sett enkäten kontakta mig så skickar jag 
den! Lena M Strömberg, 0709- 22 59 56 eller lena@
lenamdesign.com

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Bygdsam Gideälvdal och Bygd & Stad i balans 
planerar att boka in Jerry Engström från Friluftsbyn och 
den är tänkt att bli under maj månad. Håll utkik mer 
information kommer! 

Lena M Strömberg

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

FAMILJEN AHLSTEDT  
HAR HITTAT RÄTT
TEXT OCH FOTO: RICHARD SAHLÉN

D ennis, 28, och Emelie Ahlstedt, 27, sitter hemma vid 

frukostbordet och njuter. Deras son Harry, knappt 

ett år, ler som en sol.

Familjen som knappt bott i ett halvår i sitt hus i Björna 

trivs väldigt bra. Det kommer från Uppsala och valde att 

flytta norrut för att kunna leva efter de värderingar som 

betyder mycket för dem. Lugnet ville båda komma till och 

slippa storstädernas jäkt och stress.

Dennis, som jobbar inom bilprovningen, hade inga som 

helst problem att få anställning  i Örnsköldsvik. Emelie, 

som för stunden är föräldraledig med sonen Harry, tycker 

att tillvaron är toppen. 

Vintern har inte avskräckt dem på något sätt utan de 

drömmer om att en dag få äga en snöskoter, som de kan 

köra ut i vår vackra natur.•

NY DIAKONIASSISTENT  
TILL BJÖRNA
Hej! Susanne Olofsson heter jag 
och arbetar sedan 1 mars som 
diakoniassistent i Mo och Björna.

Min bakgrund är den som 
sjuksköterska och jag har tidigare 
arbetat inom psykiatrin. Mitt nya 
arbete innebär mycket kontakter 
med människor och att enkelt 
beskriva diakoni är kristen tro i 
handling. All diakoni utgår ifrån 
tanken att vi människor behöver 
varandras stöd och hjälp. Ibland behöver jag din hjälp. En 
annan gång kanske jag kan stödja dig. Diakoni hämtar sin 
inspiration i hur Jesus handlade mot sina medmänniskor.

Vill du göra något för de äldre och ensamma i vår försam-
ling? Behöver du, eller någon i din närhet, få hembesök 
eller telefonsamtal? Hör gärna av dig till mig; 070-
2901176 eller susanne.olofsson@svenskakyrkan.se.

Björna församlings nya diakoni-
assistent Susanne Olofsson på 

väg ut med påskblommor

http://lenamdesign.com/
mailto:lena@lenamdesign.com
mailto:susanne.olofsson@svenskakyrkan.se
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ENKÄTREDOVISNING

I slutet av förra året startade 
Bygdsam en äldreboende 
grupp för att jobba fram 
ett förslag hur vi vill ha 
äldreboende i BLTG bygden i 
framtiden.

För att ta reda på vad 
bygden tycker sändes det ut 
en enkät till alla boende i vårt 
område. 

ÄLDREBOENDEENKÄT  
I GIDEÄLVDAL

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 1/6

454 svar

Godkänner svarSAMMANFATTNING ENSKILDA SVAR

1. Jag är
454 svar

2. Min ålder
454 svar

Kvinna
Man39,9%

60,1%

Under 56 år
56-65 år
66-70 år
71 år-

31,9%
15,6%

21,4%

31,1%

Ädreboendeenkät BLTG

FRÅGOR SVAR 454

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 1/6

454 svar

Godkänner svarSAMMANFATTNING ENSKILDA SVAR

1. Jag är
454 svar

2. Min ålder
454 svar

Kvinna
Man39,9%

60,1%

Under 56 år
56-65 år
66-70 år
71 år-

31,9%
15,6%

21,4%

31,1%

Ädreboendeenkät BLTG

FRÅGOR SVAR 454

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 2/6

3. Jag bor i följande postnummerområde
454 svar

4. Hur bor du idag
454 svar

5. Om det fanns trygghets/senior bostäder i BLTG bygden, skulle du vilja
�ytta dit när du blev äldre?
454 svar

890 50 Björna
890 51 Långviksmon
890 54 Trehörningsjö
896 93 Gideå18,1%

15,2%

22%

44,7%

Villa i tätort
Villa i mindre ort
Lägenhet
Villa på landet
på landet 3 km utanför byn
Gård på Landet
By
gård

1/2

15,6%

9%
73,6%

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 2/6

3. Jag bor i följande postnummerområde
454 svar

4. Hur bor du idag
454 svar

5. Om det fanns trygghets/senior bostäder i BLTG bygden, skulle du vilja
�ytta dit när du blev äldre?
454 svar

890 50 Björna
890 51 Långviksmon
890 54 Trehörningsjö
896 93 Gideå18,1%

15,2%

22%

44,7%

Villa i tätort
Villa i mindre ort
Lägenhet
Villa på landet
på landet 3 km utanför byn
Gård på Landet
By
gård

1/2

15,6%

9%
73,6%

BRA priser
på BRA 

sommardäck!

Passa på att  
serva bilen  

INNAN sommaren!

0706125311  bjorna
bilomotor@outlook.com

EN
KÄTREDO

VISN
IN
G V i är väldigt nöjda med de svar vi fått in från bygden. Över 450 stycken.

Här kan du se hur resultatet av enkäten blev. Svaren visar tydligt 

att de flesta vill bo kvar i närhet av sin hemort och att hela 87 procent 

skulle vilja flytta till trygghets/seniorboende på äldre dar om det fanns i 

bygden. Viktiga saker som man önskar ska finnas i trygghetsboende är 

möjlighet till gemensam måltid, aktivitetsutbud samt att det ska vara handi-

kappanpassat.

Vi kommer nu att jobba vidare med boendefrågan för äldre i Gide älvdal. 

Är du intresserad att vara med i gruppen kontaktar du Erik Nordlander, 

tel 070-130 83 80.•

Alla enkätsvaren kommer att finnas på bygdsams hemsida, https://bygdsamgidealvdal.se/

BYGDSAM GIDEÄLVDAL ÄLDREBOENDEGRUPPEN

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
http://outlook.com/
https://bygdsamgidealvdal.se/
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ENKÄTREDOVISNING

STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 3/6

6. Om JA på fråga 5, på vilken ort skulle du vilja bo i
Trygghets/seniorboende?
410 svar

7. Vad är viktigast att det �nns i ditt Trygghets/seniorboende? (Ange 3
alternativ)
454 svar

Ja
Nej

13%

87%

Björna
Långviksmon
Trehörningsjö
Gideå
Örnsköldsvik
Hemling
Movattnet
Nyliden

1/2

13,4%
10,7%

13,7%

52,2%

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 4/6

8. Hur vill du bo när du behöver hjälp för att klara din vardag?
454 svar

9. Om du får behov av vård på omsorgsboende och det inte �nns plats
närmast din hemort, vilket alternativ skulle passa dig bäst då?
454 svar

226 (49,8 %)226 (49,8 %)
102 (22,5 %)102 (22,5 %)

144 (31,7 %)144 (31,7 %)
165 (36,3 %)165 (36,3 %)

240 (52,9 %)240 (52,9 %)
124 (27,3 %)124 (27,3 %)

294 (64,8 %294 (64,8 %
20 (4,4 %)20 (4,4 %)

2 (0,4 %)2 (0,4 %)
1 (0,2 %)1 (0,2 %)
1 (0,2 %)1 (0,2 %)
1 (0 2 %)1 (0 2 %)

Eget hus med hemtjänst
Lägenhet med hemtjänst
Vård & omsorgsboende
Trygghets/seniorboende

51,1%

11%

27,8%

Vänta tills det blir ledigt så att jag kan
flytta dit
Flytta till ett annat vårdboende inom
BLTG-området
Boende i Örnsköldsvik
Annan ort
.
Bo kvar hemma med hemtjänst
Beror på var barnen bor
Annan kommun

20,7%

23,6%

47,6%

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 5/6

10. Har du någon anhörig som bor på vård & omsorgsboende i BLTG
Bygden?
454 svar

11. Om JA på fråga 10, hur trivs de på detta boende, 1 = dåligt, 10 =
mycket bra.
33 svar

12. Har du någon anhörig som bott i BLTG området tidigare men nu bor på
vård & omsorgsboende UTANFÖR BLTG bygden?
454 svar

Ja
Nej

7,5%

92,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

1 (3 %)1 (3 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)

0 (0 %)0 (0 %) 1 (3 %)1 (3 %)

10 (30,3 %)10 (30,3 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)

16 (48,5 %)16 (48,5 %)

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 5/6

10. Har du någon anhörig som bor på vård & omsorgsboende i BLTG
Bygden?
454 svar

11. Om JA på fråga 10, hur trivs de på detta boende, 1 = dåligt, 10 =
mycket bra.
33 svar

12. Har du någon anhörig som bott i BLTG området tidigare men nu bor på
vård & omsorgsboende UTANFÖR BLTG bygden?
454 svar

Ja
Nej

7,5%

92,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

1 (3 %)1 (3 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)

0 (0 %)0 (0 %) 1 (3 %)1 (3 %)

10 (30,3 %)10 (30,3 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)

16 (48,5 %)16 (48,5 %)

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 5/6

10. Har du någon anhörig som bor på vård & omsorgsboende i BLTG
Bygden?
454 svar

11. Om JA på fråga 10, hur trivs de på detta boende, 1 = dåligt, 10 =
mycket bra.
33 svar

12. Har du någon anhörig som bott i BLTG området tidigare men nu bor på
vård & omsorgsboende UTANFÖR BLTG bygden?
454 svar

Ja
Nej

7,5%

92,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

1 (3 %)1 (3 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)

0 (0 %)0 (0 %) 1 (3 %)1 (3 %)

10 (30,3 %)10 (30,3 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)

16 (48,5 %)16 (48,5 %)

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 6/6

13. Om JA på fråga 12, hur kände de för att bo längre från sin hembygd, 1
= dåligt, 10 = mycket bra.
28 svar

Ja
Nej

94,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

8

10
8 (28,6 %)8 (28,6 %)

3 (10,7 %)3 (10,7 %)

5 (17,9 %)5 (17,9 %)

1 (3,6 %)1 (3,6 %) 1 (3,6 %)1 (3,6 %)
2 (7,1 %)2 (7,1 %)

5 (17,9 %)5 (17,9 %)

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

3 (10,7 %)3 (10,7 %)

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 6/6

13. Om JA på fråga 12, hur kände de för att bo längre från sin hembygd, 1
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28 svar
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Nej
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2

4

6

8

10
8 (28,6 %)8 (28,6 %)

3 (10,7 %)3 (10,7 %)

5 (17,9 %)5 (17,9 %)

1 (3,6 %)1 (3,6 %) 1 (3,6 %)1 (3,6 %)
2 (7,1 %)2 (7,1 %)

5 (17,9 %)5 (17,9 %)

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

3 (10,7 %)3 (10,7 %)

2018-03-23 Ädreboendeenkät BLTG - Google Formulär

https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses 4/6

8. Hur vill du bo när du behöver hjälp för att klara din vardag?
454 svar

9. Om du får behov av vård på omsorgsboende och det inte �nns plats
närmast din hemort, vilket alternativ skulle passa dig bäst då?
454 svar

226 (49,8 %)226 (49,8 %)
102 (22,5 %)102 (22,5 %)

144 (31,7 %)144 (31,7 %)
165 (36,3 %)165 (36,3 %)

240 (52,9 %)240 (52,9 %)
124 (27,3 %)124 (27,3 %)

294 (64,8 %294 (64,8 %
20 (4,4 %)20 (4,4 %)

2 (0,4 %)2 (0,4 %)
1 (0,2 %)1 (0,2 %)
1 (0,2 %)1 (0,2 %)
1 (0 2 %)1 (0 2 %)

Eget hus med hemtjänst
Lägenhet med hemtjänst
Vård & omsorgsboende
Trygghets/seniorboende

51,1%

11%

27,8%

Vänta tills det blir ledigt så att jag kan
flytta dit
Flytta till ett annat vårdboende inom
BLTG-området
Boende i Örnsköldsvik
Annan ort
.
Bo kvar hemma med hemtjänst
Beror på var barnen bor
Annan kommun

20,7%

23,6%

47,6%

3. Jag bor i följande postnummerområde
455 svar

4. Hur bor du idag
455 svar

5. Om det fanns trygghets/senior bostäder i BLTG bygden, skulle du vilja �ytta dit
när du blev äldre?
455 svar

890 50 Björna
890 51 Långviksmon
890 54 Trehörningsjö
896 93 Gideå18%

15,4%

22%

44,6%

Villa i tätort
Villa i mindre ort
Lägenhet
Villa på landet
på landet 3 km utanför byn
Gård på Landet
By
gård

1/2

15,6%

9%
73,4%

Ja
Nej

13%

87%

3. Jag bor i följande postnummerområde
455 svar

4. Hur bor du idag
455 svar

5. Om det fanns trygghets/senior bostäder i BLTG bygden, skulle du vilja �ytta dit
när du blev äldre?
455 svar

890 50 Björna
890 51 Långviksmon
890 54 Trehörningsjö
896 93 Gideå18%

15,4%

22%

44,6%

Villa i tätort
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på landet 3 km utanför byn
Gård på Landet
By
gård

1/2

15,6%

9%
73,4%

Ja
Nej

13%

87%

mailto:info@ulandersbuss.nu
http://www.ulandersbuss.nu/
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
https://docs.google.com/forms/d/19dJl_KdpRTrX77ky5KqrNZV6VOhTI7efid29fhCuGpw/edit?ts=5a982ec5#responses
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Torsdag den 12 april har du åter 
chansen att köpa Majblommor. 
2018 års guldskimrande majblomma 
passar bra till alla Sveriges vinter 
OS-medaljer. Elina Hall från en 
sjätteklass i Göteborg heter årets 
designe, hon döpte sitt vinnande 
bidrag till ”Humlan”.

N är Beda Hallberg grundade 

majblomman 1907 växte de prin-

ciper som gäller än idag fram:

- Barn hjälper barn.
- Lokal hjälp till enskilda barn.
- Insamling varje år.
- Samarbete med skolan och  

       scouterna.
Idag träder Majblomman ofta in när 

trygghetssystemen fallerar och inte 

räcker till. Fortfarande är det viktigt 

att alla barn som får hjälp av Majblom-

man skall känna att de har egenmakt 

och möjlighet att känna gemenskap 

med kompisarna. Ett exempel på det 

är att vi inte ger bort begagnade eller 

nya prylar. Vi hjälper genom kontanta 

bidrag och fina presentkort. Ett annat 

tecken på samma sak är det faktum att 

barn som säljer majblommor själva be-

håller tio procent av sin insamling. De 

pengarna beslutar de oftast att göra 

något gemensamt skoj av, som kanske 

en bussresa till skidbacken.

I BLTG–området finns lokala Maj-

blommeföreningar i Gideå och Björna, 

men säljs även av eleverna i årskurs 

3-6 i Hemling. Den 12 april startar 

årets insamling med att Sveriges 

drottning Silvia köper första majblom-

man. Sedan är det bara att hålla utkik 

efter barn med gröna väskor, då har 

du chans att hjälpa lokalt genom att 

köpa blommor.  

Johanna Persson som är ordförande 

i Björnas majblommeförening hälsar 

att om man vill är man välkommen att 

jobba som volontär i föreningen. Det 

innebär att man kommer med idéer 

hur föreningen ska kunna göra något 

extra för barnen och ungdomarna på 

orten eller att hjälpa till just vid in-

samlingen. Den 8 april var det ett Maj-

blommecafé i cafeterian på Idrottshal-

len i Björna, där all fikaförsäljning gick 

till Majblommeföreningen i Björna.

Majblomman har företagssamarbe-

ten så att fler barn kan få hjälp. Smar-

teyes glasögoncheckar köps in för 500 

kr och garanterar barn kostnadsfria 

glasögon och synundersökning, vilken 

kan behövas då glasögonreformen 

fortfarande haltar.•

NY BIDRAGSBLANKETT
I år kan bidragsblanketten enkelt 
fyllas i och skickas in elektroniskt på 
webben. Man kan också skriva ut 
den på papper, fylla i för hand och 
posta den. Eller prata med skolskö-
terskan så hjälper hon er att fylla i en 
bidragsblankett till er lokala förening 
http://www.majblomman.se/Sok-bi-
drag/Lokalforeningar/örnsköldsvik/, 
välj sedan Gideå eller Björna .

GIDEÅ OCH BJÖRNAS 
MAJBLOMMEFÖRENING

Här ser vi barnen i Gideå 
lokalförening, som sålde 
flest blommor 2017. Fr 
v Johannes Andersson, 

Peter Granström, Vilhelm 
Hägglöf tillsammans med 
styrelsemedlem Kristina 

Åström.

http://www.majblomman.se/Sok-bi-
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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
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NÄRARBETSPLATS

NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK!	  

	  	  

	  

	  

	  

	  
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

Öppettider: tis, ons, fre 11-18   
Tors 12-14  •  Lör 10-13

www.salongm.se

1 dag i veckan finns Frida
på plats i Långviksmon.

 
 

Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Boka tid:
www.smidig.info

eller 070-244 56 30

Dipl. Massageterapeut 
Esmee de Vries 
Långviksmon

Butiken är fylld på med

VÅRKLÄDER 
Kom och fynda

Besök oss gärna på Facebook

Övriga öppettider och arrangemang se 
www.langviksmon.nu

Restaurang Milla´s på facebook

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

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

 
Utkörning av varor  

varje torsdag 

Seniordagar  
med specialerbjudande  
–  första onsdag varje månad

Svenska Spel från 21/2

http://www.salongm.se/
http://www.smidig.info/
http://www.langviksmon.nu/
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Jag är på väg till Hattsjöbäcken, en 
liten ort som ligger mellan Flärke och 
Flyggsjö, för att träffa en man som 
heter Erling Arnqvist. Jag har fått veta 
att han mäter nederbörden varje dag 
för SMHI och jag är nyfiken på om 
han kan berätta när senast vi hade så 
här mycket snö som vi nu har fått. 

TEXT OCH FOTO: LENA STRÖMBERG

J ag knackar på och Erling hälsar 

mig välkommen och visar mig in 

till köket. Han berättar att han är 

mitt uppe i en flytt till Åsele. 

Medan jag sätter mig tillrätta i köket 

hämtar Erling sina böcker där han har 

fört ned sina anteckningar. Jag frågar 

nyfiket hur det kom sig att han började 

läsa av nederbörden?

– Det var en ren slump. I slutet på 

80-talet kom en man från SMHI hem 

till gården. Det var där jag växte upp 

och den ligger en bit bort från den här 

gården jag nu bor på. Då bedrev jag 

ett jordbruk med 25 mjölkkor och 25 

ungdjur. 

– Mannen frågade mig om jag 

kunde tänka mig att ta på mig uppgif-

ten att läsa av nederbörden för SMHI:s 

räkning. Jag tyckte väl att det lät in-

tressant så jag sa ja och på den vägen 

är det, säger Erling och ler.  

Nu kan jag inte hålla mig längre och 

frågar om det är ett rekordår i år när 

det kommer till snömängd? 

Erling tittar på mig klurigt och säger 

att det har kommit mycket snö, men 

att det inte är ett rekordår.  

– År 1988 mätte jag snödjupet till 

2,13 m. År 1999 hade vi 1,50 m och i 

år har vi fått 1,47 m. Det som är rekord 

för i år är att vintern kom tidigt. 72 cm 

snö kom redan i november och vintern 

har stannat kvar sedan dess. Tempera-

turen har hållit sig jämn på minussi-

dan. Inga plusgrader, men vi har haft 

tre köldknäppar upp mot 30 minus 

grader, två i februari och en i mars.

Erling berättar att en höst någon 

gång mellan 1988-1999 kom det 70 cm 

snö över en natt och det var specifikt 

runt Gideåområdet. Ö-vik fick inte 

känna av den snömängden. 

Jag frågar Erling om det finns något 

i väderleken som har förändrat sig 

över tid? 

-–Det jag upplever har skett över tid 

är att det blåser mer nu än det tidigare 

gjort, säger Erling. Han tillägger även 

att det känns som att somrarna har 

blivit kallare. 

Jag avslutar vårt möte med att fråga 

Erling: 

Vad tror du är största orsaken till 

den ökade medeltemperatur vi upp-

lever nu? Människans miljöförstöring 

eller naturens egna cykler? 

– Visst har människans hantering av 

miljön en påverkan, men den största 

påverkan finns nog i naturens egna 

cykler, säger Erling.  

– Troligtvis är vi på väg mot en ny 

istid. Det sägs att vi fram till nu haft 

omkring 40 stycken istider. Först blir 

det varmt för att sedan bli kallt. Ett 

tecken på det är att polerna smälter 

och det innebär att mer sötvatten 

blandas med saltvattnet. Det påverkar 

i sin tur golfströmmen så att klimatet 

blir kallare i Skandinavien.•

ERLING I HATTSJÖBÄCKEN
HAR KOLL PÅ SNÖDJUPEN

GRANN- 
SAMVERKAN  
I STORSJÖBYGDEN
Storsjöbygden med Långviksmon 
och byarna runt Storsjön, Långviken, 
Movattnet och Näset har nu dragit 
igång Grannsamverkan. Det är Liif, 
Långviksmons idrotts– och intres-
seförenings seniorgrupp, som tagit 
initiativet till grannsamverkan för 
att öka tryggheten i närområdet och 
för att tillsammans minska brott 
och störningar. Grannsamverkan 
är ett samlingsnamn för åtgärder 
som innebär att de boende i ett 
område bildar ett brottsförebyg-
gande nätverk. Grannsamverkan 
sker i samarbete med lokal polis och 
är en effektiv metod att minska det 
som kallas vardagsbrottsligheten. 
Metoden är effektiv och minskar 
risken för inbrott med i genomsnitt 
26 procent enligt Brottsförebyggande 
Rådet (Brå).

Grannsamverkans skyltarna som 
satts upp visar att man är aktiv inom 
Grannsamverkan och att man har 
genomfört förebyggande åtgärder, 
är extra uppmärksamma och vet vad 
som ska göras om man misstänker 
att ett brott skall begås.

Storsjöbygdens Grannsamverkan 
har indelats i sju områden med olika 
kontaktombud. För närvarande är ett 
80-tal personer anmälda till Grann-
samverkan.•

TEXT: ”STRÖM”
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SKOGSJONAS

Jonas Strandberg 
070 - 2618185

Per-Olof Nordin 
0730 - 486528

Utför skogsvård
Säljer ved

Servar din bil
Hjälper till med din fastighet

www.mio.se
Mio Örnsköldsvik. Handelsvägen 1, Själevad.
E4, avfart mot Själevads kyrka. Tel. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 

ALLT FÖR
HEMINREDNING

– Det stora sortimentets varuhus

http://www.mio.se/
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 JÖRANS BLOGG

HANDLARA.

I dag är vi glada och tacksamma om vi 

i BLTG-området, på de olika orterna, 

kan ha fungerande matvaruaffärer. Det 

är inte lätt att i en glesnande landsbygd 

bedriva matvaruhandel med lönsamhet. 

De flesta som på olika sätt är verksamma 

butiksidkare i vårt område gör heroiska 

insatser för att hålla ett kundanpassat 

sortiment av varor till hyfsade priser. 

Och dessutom med ett rimligt mått av 

lönsamhet. Det är en ekvation som inte 

går ihop alla gånger. Det har ibland varit 

nödvändigt med olika stödinsatser för 

att en bygdens affär skall vara kvar.

De som i likhet med undertecknad 

bloggskrivare har levat länge i BLTG 

minns hur annorlunda det var en gång 

i tiden. Då fanns det en affär i varje li-

ten by. Dessutom ansågs affärsidkarna 

tjäna bra med pengar. Stundtals kunde 

de bedriva en dold bankverksamhet 

där de lånade ut pengar eller gav 

generösa krediter till strandsatta per-

soner i bygden. De köpte också in olika 

produkter av torparna och bönderna 

som smör, ost och mesost. Det hände 

även att handlarn köpte in livdjur som 

han slaktade och sålde. En ömsesidig 

affär eftersom jordbrukarna då kunde 

inhandla nödvändiga varor i hans bu-

tik. Låt mig berätta några glimtar från 

handlarna förr i tiden.

I Långviksmon fanns det två affärer. 

Det var en privathandel och så var det 

Kopra, d.v.s. Trehörningsjö Kooperativa 

handelsförening som hade filial i byn. 

Mot slutet av 1920-talet var det Anders-

son & Näslund som drev den privata 

affären. Den var inrymd i ”Mogården, 

den fastighet som Ingemar och Anette 

Nordlund bebor i dag. Den är för övrigt 

byggd som Bageri och affärsfastighet. 

När sedan Gunnar Sehlin tog över flyt-

tade han till ”Kråkslottet”, den byggnad 

som förr stod på Hanna och Tommy 

Mattebos tomt. Han byggde sedan det 

affärshus mitt i byn, som i dag står och 

förfaller. Gunnar Sehlin hade ett speciellt 

knep med extrapriser. Han tog fram en 

vara. Visade den till en kund för ett sär-

skilt pris och sa: ”Barafördu”. Han gick 

allmänt i byn under namnet: Barafördu.

Kopra kallades också för ”Voran 

affär” därför att den ägdes av en för-

ening som gemene man var delägare i. 

Förste föreståndaren hette Henriksson, 

men så var det en som hette Nils-

son som tog över. Honom kunde man 

kalla folkets affärsman för han var lika 

trevlig med alla i byn, och byarna runt 

omkring också för den delen. Efter 

honom kom Hjalmar Björk som verkade 

under en låg tid son föreståndare och 

affärsman. En rekorderlig person.

Föreståndaren köpte smör och ost av 

bönderna och torparna och då kunde 

de få för dem 

nödvändiga varor i 

stället. Vid sådana 

affärer och även 

vid andra tillfällen, 

var det brukligt att 

han bjöd på någon 

godbit. Det var 

”Hannelsgötta”.•

En dikt på Björnamål får vägleda.      
                            
Hannelsgötta.
N´Halvard hadde vöre på Kopra å 
hannele varern. Körven å makarornen å 
spisbröe å ett å varje. Å´n tomat.
Föreståndarn hette Nilsson. N´rakt re-
korderlinen kär. Å nu varn rakt på golöte.
Då n´Halvard  sku fara å sto däri döra: 
Då sa´n.
Du skafel ha n´sôgabit.
Han mernte götta. Sä han feck en strut 
hahlgötta. Dä va fögan goaktet å´n.

JÖRAN LUNDBERG

 

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM 
aluminium och stål 

www.alab.com 

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

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

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

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

om.
COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN.                   ANUNDSJÖ AKTUELLT.                   BLTG-BLADET.                   GRUNDSUNDA TIDNING.

NOBELFEST
PÅ SKOLAN I BREDBYN
FÖRETAGSREPORTAGET:
BERIKAD

Äntligen en riktig sommar
MARTIN RICKLUND
PÅ ÄVENTYR BAKOM KAMERAN

Recept på småkakor
från himmelriket

ANNONSPLATS

STORNUMMER
Gemensamt sommar-
nummer med alla fyra 

landsbygdsblad.

UTKOMMER  

28 maj

BOKA ANNONS SENAST  

16 april

nyhet!

http://www.alab.com/
http://www.handelsbanken.se/husum
mailto:husum@handelsbanken.se
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www.norra.se

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Erik Forsberg 
Skogsinspektor 
Mobil 072-141 17 12

Emil Andersson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-305 98 56

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17

Jonas Sjödin 
Skogsinspektor 
Mobil 070-359 98 00

Axel Nilsson
Skogsinspektor 
Mobil 070-665 99 80

Långsiktigt, enkelt
och tryggt!
Skogsägarplan – grunden för ett framgångsrikt 
och lönsamt skogsägande
Det är viktigt att utföra skogsåtgärder i rätt tid. En Skogsägarplan 
 hjälper dig att planera långsiktigt och hållbart. Din skoginspektor 
har god kompetens att upprätta eller se över din Skogsägarplan.

http://www.norra.se/


 STAFETTPINNEN

Elisabeth 
Nilsson
Elisabeth är uppvuxen i en by utanför Gideå som heter 
Sönnersta med mamma, pappa och två äldre bröder. 
Hon var ”Lillan” i familjen. 
– En härlig miljö att växa upp i och med kompisar  
runt om, säger Elisabeth. 

ELISABETH  NILSSON
FAMILJ: Sambon Göran, ett barn,  
ett  bonusbarn och två barnbarn.
BÄSTA EGENSKAP: Positiv, glad  
och bjuder gärna på ett gott skratt.
SÄMSTA EGENSKAP: Har svårt att  
säga nej tack.
MOTTO: Ta dagen som den kommer  
och stressa inte…
BÄSTA MED BLTG BYGDEN: Trygg-
heten  och vår underbara natur vi har 
runt husknuten.
LÄMNAR ÖVER TILL: Gunilla  
Persson, Björna

H on bodde några år i Örnskölds-

vik, men hon är ingen stads-

människa. Hon flyttade till 

Skede och vidare till Sillviken, ute vid 

kustbandet. För tolv år sedan flyttade 

Elisabeth till Flärke, där trivs hon otro-

ligt bra. Där känner hon sig hemma 

med sambo, bonusdotter och Charlie 

(hunden).

Sen Elisabeth gått ut gymnasiet har 

hon jobbat inom kulturavdelningen 

i kommunen. Hon har jobbat på de 

flesta biblioteken runt om i kommu-

nen, Örnsköldsviks Museum och fd 

Rådhuset. Idag jobbar hon på Arken-

biblioteket i Örnsköldsvik och sedan 

några år tillbaka  jobbar hon även på 

Trehörningsjö bibliotek. 

– Jag trivs väldigt bra på bibliote-

ken och lär mig nya saker varje dag. 

Jag ställs inför nya frågor och träffar 

massor av människor. 

Att få vuxna och barn på ett na-

turligt sätt att besöka biblioteket och 

att väcka lust till läsning är hennes 

huvuduppgift på biblioteket. 

– Det finns ju en sagoskatt på 

biblioteken och allt är gratis för med-

borgarna, säger hon. 

Den allra viktigaste rollen hon 

har idag är dock att vara farmor till 

sina två underbara barnbarn. Livets 

efterrätt. 

– Jag vill lära dem så mycket som 

möjligt och vara en bra förebild för 

mina vitaminpiller. 

Elisabeth tycker väldigt mycket om 

växter, natur och trädgård. De sista 

åren har hon fått upp ett nytt intresse 

på hösten: älgjakten. 

– Att sitta på älgpasset och följa alla 

förändringar i naturen under hösten, 

se djuren både på nära och långt håll, 

höra hundarna jobba i skogen, att få 

fälla ett vilt, gemenskapen i jaktlaget 

och att känna denna spänning är ”bal-

sam för själen”, säger Elisabeth.

Hon och hennes sambo brukar 

resa iväg på långresor. Att hitta nya 

platser och upplevelser är ju helt 

underbart. 

På somrarna flyttar de till stugan 

vid Lilla Hattsjön, deras smultron-

ställe dä de tankar energi och bara 

får vara.

Elisabeth har varit medlem i flera 

olika föreningar genom åren, suttit i sty-

relser och även varit aktiv som ledare.

En förening som värmer hennes 

hjärta nu är Flärke affärscentrums 

ekonomiska förening. 

– Vi kämpar för att ha få ha kvar 

vår fina affär i byn, säger hon. 

Föreningen har köpt in affärsfas-

tigheten från ett dödsbo, byggt en ny 

mack, bytt värmesystem i fastigheten 

och mycket mer är på gång 2018. Den 

naturliga sociala platsen i byn är helt 

klart Flärke Lanthandel.

De sista tio senaste åren har hen-

nes hälsa inte varit så bra, med flera 

kroniska sjukdomar som följd. Därför 

måste hon dra i handbromsen och ta 

det lugnare. 

– Det är svårt när hon har en 

förmåga att ha många bollar i luften 

och svårt att tacka nej till olika saker. 

Men jag måste tänka på mig själv och 

göra det jag tycker är roligt i livet, 

säger Elisabeth.•
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Snöskoter 
- Försäkringsskador
- Service, reparationer
- Tillbehör, hjälmar mm
- Reservdelar till alla märken  
 både original och pirat

Trial motorcykel
- Importör Beta Motorcyklar
- Reservdelar, tillbehör
- Trialkläder, skydd

Återförsäljare till: 

RINAB Skoterdelen.com  
Knobby  DBC-Sweden 
Jitsie Beta MotorcyclesW
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WestbergsMaskinRep.se
070-515 02 94  •  www.westbergsmaskinrep.se

volkswagentransportbilar.se

Funderar du på en ny transportbil ska du göra

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

före skattehöjningen 1 juli 2018. Har du speciella

önskemål på modell, motor eller utrustning som

har lite längre leveranstider kan det vara klokt att

beställa den redan nu. För bensin- och dieseldrivna

fordon tas en förhöjd fordonsskatt ut under de tre 

första åren från det att fordonet blir skattepliktigt 

första gången.

Skatt under tre år efter 1/7 2018   

Skatt under tre år före 1/7 2018   

Du sparar   

Skatt under tre år efter 1/7 2018   

Skatt under tre år före 1/7 2018   

Du sparar   

Skatten höjs 1 juli 2018. Beställ din bil nu.

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

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

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

Caddy Proline TDI 75 hk med Komfortpaket och dragkrok från 

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

13.992:– 

5.343:– 

8.649:– 

Transporter T6 150 4M Lång med Komfortpaket från 

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

30.510:– 

13.008:– 

17.502:– 

SPARA  

UPP TIL
L  

8.649:–
  

SPARA  

UPP TIL
L  

17.502:
–  

Söker du boende  
eller lokal  

– kontakta oss.
0660-103 00

www.nordek.nu

http://www.westbergsmaskinrep.se/
http://www.westbergsmaskinrep.se/
http://volkswagentransportbilar.se/
http://www.nordek.nu/
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De tre först öppnade och rättade lösningarna  
vinner en kokbok, dragning sker den 27/4 2018.  
Posta korsordet till (märk kuvertet ”BLT-korsordet”):  
Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.

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

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

POSTADRESS ...........................................................................................................
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Asylmottagningen – Läget för asylfrågor i BLTG-området

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

Aktuella siffror på asylsökande i Björna. 65 i 
Björna, 24 i Gideå, 55 i Långviksmon och 27 i 
Trehörningsjö. Migrationsverket har drop in 
i Mellansel på onsdagar kl 12-14. Övriga tider 
hänvisas asylsökande till Migrationsverket i 
Kramfors.

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

BLTG Bygdsam har tagit över 
integrationsstödjartjänsterna som funnits i 
Långviksmon, Trehöringsjö, Björna och Gideå. 
Bygdsam är ansvarig för en resurs på heltid 
som arbetar med integration i hela BLTG samt 
en del arbetsuppgifter åt Bygdsam. På så sätt 
lyfts integrations- och inkluderingsfrågan in i 
bygdens övriga utvecklingsarbete. 

Integrationsstödjaren Elisabeth Eriksson fördelar 
sitt arbete så här:   
Måndagar i Gideå, 
Tisdagar i Björna,  
Onsdagar i Långviksmon   
Torsdagar i Trehöringsjö.  
Fredagar arbete för Bygdsam 

Elisabeth nås på tel. 070-3611774.

 

BJÖRNA FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling 
Facebook: Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat

Tisdag 10/4 kl 12, Aspsele missionskyrka  
Dagträff med sopplunch.  
Sång och andakt: Ania Winek Albertsson.

Varje onsdag i april och maj  
kl 12-15 på församlingshemmet 
Onsdagscafé Kaffe, våffla och kaka. 

Ons 2/5 serveras hemlagad soppa, bröd och kaffe.

Söndag 15/4 kl 11, Björna kyrka 
Gudstjänst Ania Winek Albertsson, Pingstbrass

Vår vision 
är att vara en öppen
     gemenskap

med möjlighet att växa i tro 
på Jesus Kristus  

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/gidea

Se alla Gideå Trehörningsjö församlings gudstjänster  
i Svenska kyrkans annons i tidningen 7

Tacokväll
Trehörningsjö församlingshem
Måndag 7/5 16.30-19.00 

Vi serverar tacos mellan 17.00-18.00, sedan  
kör vi igång med melodikryss för hela familjen!  
Vi avslutar med en andakt tillsammans!

Pris: Barn 20:- Vuxna 40:- Familj 100:-

Välkomna till en trevlig  
kväll tillsammans!

Vår nya församlings- assistent Janne   Vikberg

mailto:anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se
http://www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling
http://www.svenskakyrkan.se/gidea


 VI STÖDJER BLT-BLADET

30 BLTGBLADET NR2 2018

langsjon@telia.com  •  gardenilangsjon.se
0662-210 82 / 070-699 10 82

BJÖRNA
0662 - 104 78

Lissans Frisering

Tel: 0662-20207 • Fax: 0662-20147
www.glasfiberprodukter.com

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

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
0662-220 48 

070-522 88 16
0662-220 48 

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

070-522 88 16
0662-220 48 

070-522 88 16
0662-220 48 

070-522 88 16
0662-220 48 

070-522 88 16   0662-220 48 
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Svennes

BYGG

BYGG

1991

1991

BYGG

BYGG

1991Svennes

Svennes

Bygg

Bygg

Bygg

070-522 88 16    0662-220 48

Livsbalans genom

 Inredning/Homestyling  

Yoga Mindfulness

Livscoaching

lena@lenamdesign.com

Bilisten
HEMLING

Tel: 0662-310 35, 310 85

NK TRÄ     TRAKTOR AB

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

0662-51 21 40   www.pmiab.se

Lindströms Bussresor 
Långviksmon 

Rolf 070-224 27 41  Gudrun 070-665 46 39
www.lindstromsbuss.se

	  

Ring: 070-2110662 
Bo Johansson, Oskar Johansson

0662-105 33  070-265 60 37

DIN ANNONS HÄR?
RING 0660-29 99 60

 Björna  
Pizzeria
Tel. 0662-43006

mailto:langsjon@telia.com
http://gardenilangsjon.se/
http://www.glasfiberprodukter.com/
http://www.infoom.se/kallmyramohair
http://www.gideagarden.se/
mailto:lena@lenamdesign.com
http://www.nk-tra-traktor.se/
mailto:strandberg40@telia.com
http://www.shop.westbergsmaskinrep.se/
http://www.westbergsmaskinrep.se/
mailto:info@westbergsmaskinrep.se
http://www.pmiab.se/
http://www.lindstromsbuss.se/


31BLTGBLADET NR2 2018

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

HUNDPENSIONAT • HUNDDAGIS • HUNDKURSER

tel. 0660-931 99 • 070-659 71 99
gardsbacken@telia.com • gardsbacken.se

Företag, föreningar, organisationer och privat- 
personer som vill stödja tidningen med en  
annons här, kontakta Tomas Grundström.   

Tel 0660-29 99 60 eller mejla till  
tomas.grundstrom@agrenshuset.se

Helår 1500:-, 1 nr 300:-

 VI STÖDJER BLT-BLADET

DJUPVÅGSMASSAGE
0708-760387 •  thorstenssonhelen@hotmail.com

 EVENEMANGSRUTAN apr maj jun

Vi besiktar dina IBC-behållare / ADR-tankar

IBC-control 
890 51
Långviksmon

Ring oss: 0662-30004

Vi söker en administratör som vill vara med på vår spännande 
resa och utveckla vår fabrik i Långviksmon.
Vi söker dig om trivs med att arbeta med ständiga förbättringar, 
effektivitet och ser möjligheter.
Arbetsuppgifterna består av kontakter med kunder och leveran-
törer, orderadministration, fakturering, löneadministration, rap-
portering till myndigheter och institutioner.
Som person är du ordningsam, har goda kunskaper i Excel, 
erfarenhet inom redovisning och Visma affärssystem är meri-
terande. 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, samt att du 
har goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och 
skrift.
Tjänsten är heltid med placering i Långviksmon.

Vi erbjuder dig ett flexibelt och ansvarsfullt arbete med 
möjlighet att utvecklas i rollen. 
Ansökan skickas till https://www.recruto.se/ 
apps/modal-window/new-candidate/jobid/20049
Se Arbetsförmedlingens platsbank för mer information. 
Vid frågor om tjänsten kontakta Dan Nordin 0662-51 27 80

WWW.SWG.NU

SWG PRODUKTION AB SÖKER 

ADMINISTRATÖR

SWG Produktion AB ingår i Scandinavian Wall Group AB med sate I Långviksmon. 
SWG Produktion AB tillverkar och säljer vikväggar, blockväggar till den svenska  och 
europeiska marknaden. Vi upplever nu ökad efterfrågan på våra produkter och söker 
fler kollegor som vill bidra till utvecklingen av vår verksamhet.

   
   

DATUM TID PLATS AKTIVITET

Tis 17 april 14:00  Träffpunkten Björnaborg   Underhållning Matts Nilsson. Röda Korset bjuder på fika.
 Fre 4 maj                 Coop Nära, Björna o Tre-sjö    Bössinsamling för Röda Korsets humanitära insatser i bl a Syrien. Det går också bra   
   att Swisha till 123 480 50 24 eller ge via bankgiro 364-2469. Märk betalningen   
   Human. Tack.
Lör 16 jun 10.00 Björna  Björnadagen, en rolig dag för både stora och små.

 

          TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! – Se till att synas under evenemangsrutan. Kontakta Tomas Grundström, 0660-29 99 60,  
tomas.grundstrom@agrenshuset.se.  Priset är endast 40:-/rad  och pengarna bidrar till en fortsatt utgivning av BLT-bladet.

http://www.trakompositprodukter.com/
mailto:gardsbacken@telia.com
http://gardsbacken.se/
mailto:tomas.grundstrom@agrenshuset.se
mailto:thorstenssonhelen@hotmail.com
https://www.recruto.se/
http://www.swg.nu/
mailto:tomas.grundstrom@agrenshuset.se


Tegelbruksvägen 12, Arnäsvall • tel 0660-43 12 90 • www.svenskahem.se • www.stegbo.se
Mån 10-19. Tis-Fre 10-18. Lörd. 10-15   Svenska Hem Stegbo Möbler  Stegbomobler

VARUMÄRKESDAGAR
Just nu har vi erbjudanden på många av våra varumärken. Kvalitet och 

design när den är som bäst. Välkommen in för att se ännu mer!

S V E N S K A H E M . S E

Gäller t o m 22  /4 2018 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 
10 000 kr betalar du 966 kr/mån i 11 månader, då blir totalt belopp att betala 10 626 kr. Uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 30:- är inräknade i beloppet. Effektiv ränta 13,01 % (juni 2017) Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. 

Kreditgivare Santander Consumer Bank.

PRIME fåtölj inkl. pall i läder naturell

3.000:- RABATT
15.780:- (ord.pris 18.780:-)

CONFORM

Erbjudandet gäller även Flower Mono soffbord, 
Tree klädhängare och Libri hyllor!

FLOWER SOFFBORD

10% RABATT

SWEDESE

STORM byggbar soffa

15% RABATT
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