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OLOF WIGREN 
Redaktör/Projektledare  
olof.wigren@agrenshuset.se

tidning

Vi trycker runtom. 
Och även till alla i Örnsköldsvik. Och i Höga Kusten. Och resten av Sverige. Med norrländskt lugn.

Kontakta oss så berättar vi mer!  
0660 – 29 99 00, agrenshuset.se
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Det är lönsamt 
att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk innebär att man  
tar ansvar för både miljö, människor och ekonomi. 

Du som satsar på ett ansvarsfullt skogsbruk  
ska därför belönas.

Vi vill uppmuntra fler att certifiera sitt skogsbruk enligt  
FSC® och PEFC™. Om ditt virke är certifierat enligt antingen 

FSC eller PEFC får du nu en premie på 10 kr/m3. Är det certifirat 
enligt båda systemen är premien 15 kr/m³.

Vill du veta mer om hur du kan certifiera ditt skogsbruk? 
Kontakta våra virkesköpare.
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Besök oss på sca.com/skog

Ångermanlands skogsförvaltning  

Tel 0612-257 20

Få upp till 
15 kr/m3 mer
för ditt virke
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Torsdag 12/7 Torsdag 12/7 Torsdag 12/7

Fredag 13/7Fredag 13/7 Fredag 13/7

Lördag 14/7 Lördag 14/7 Lördag 14/7 Lördag 14/7

12/7, 13/7 & 14/7

Fredag 13/7

Förköp till kvällen: www.biljettkiosken.se/trillen

12/7-13/7-14/7

HEMBYGDSOMRÅDET
FOLKFESTNORRLANDS 

STÖRSTA
M DKNARA
Asele

EN AV SVERIGES STÖRSTA 
MARKNADER
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Bredbyn 0661-619 50
dygnet runt 0771-77 88 99
www.handelsbanken.se/bredbyn�	


��d

VI HAR SEMESTERSTÄNGT V 29-30.
VI HÄNVISAR DÅ TILL KONTORET I ÖRNSKÖLDSVIK.

0
Glad sommar!

 

Fredrik 
Lindström.

SOMMARPRATARE

Välkommen att åter lyssna på det 
uppskattade radioprogrammet Se-
mesterpratarna i Radio Nolaskogs! 
Liksom tidigare år hittar du politiker, 
musiker, industrifolk, idrotts- och 
medieprofiler med flera. 

V i är inne på sjunde året och 

åldersfördelning spänner som 

vanligt mellan 20 och dryga 80 

år. En nyhet 2018 är att programmet 

kortats från 60 till 45 minuter för att 

senare kunna anpassas till en moder-

nare podd. Men även i år hittar du 

som vanligt nya och gamla program 

via podden på vår hemsida www.

radioovik.se

Anundsjöbygden har som vanligt 

många goda berättare. Den mest kände 

är nog Bredbysonen och skidskytten 

Fredrik Lindström. Från Myckelgensjö 

stammar estradören Svea Bylund. Hon 

är stolt dialektutövare och kommer att 

berätta vad musiken betytt och betyder 

för henne i glädje och sorg. Därtill Sune 

Hörnström, tidigare Solberg, pensione-

rad lärare, som gillar att odla, snickra, 

bygga, skriva på dialekt, vistas i natu-

ren, åka längdskidor och sjunga i kör. 

Sedan får vi absolut inte glömma na-

turälskaren, profilen och finanschefen 

på Bosch Rexroth, Kirsten Rottmann, 

ursprungligen från Tyskland. •

ROBERT RUNGSTAD 
Ordförande, Radio Nolaskogs

Radio Nolaskogs sänder fyra 
gånger om dagen under juli med 
repriser i augusti. 

På vissa platser har det varit 
svårt att hitta frekvenserna 89,8 
eller 105,7 Mhz.  

En stor hjälp är Radio Ö-viks-ap-
pen för androida telefoner. I 
Tidningen 7, ÖA liksom på vår 
hemsida ser du när programmen 
sänds och hur man kommer åt 
dem. 

Även denna sommar lär du alltså 
känna Nolaskogsprofiler hem-
mavid eller utsocknes genom 
Semesterpratarna. Du gör det via 
radion, datorn eller mobiltelefo-
nen vare sig du är kvar i sängen, 
solar på stranden eller målar 
huset.  

BREDBYN

MELLANSEL

SKORPED

BREDBYN

Väg 348, 30 min från Örnsköldsvik

SommarbonusKORTET 
Handla för minst 300:- så får du en stämpel. När du samlat minst 8 st olika stämplar 

så lämna in kortet så är du med i utlottningen av presentkort 1000:- 
Gäller 1/6 – 31/8 2018
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SOLBERG

MYCKELGENSJÖ

SHOPPA 
i Anundsjö 
I SOMMAR!
Det lönar sig att handla lokalt, handla för minst 300:- 
hos någon av företagen så får du en stämpel. 
När du samlat minst 8 st olika stämplar så lämna in det 
hos någon av de deltagande företagen så lottar vi ut 
presentkort, 1:pris 1000:-, 2-5:e 200:-.
Gäller under juni juli augusti 2018.

VINN 1000 KRONOR!

Handla lokalt och chans att vinna  

 

 

Lunds
SKORPED

KLIPP UT OCH LÄGG SOMMARBONUSKORTET I BÖRSEN!

Tidlösa       ting
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JANNEZ ONSDAG 6 JUNI NATIONALDAGEN, KL 20–24

FINEZZE SÖNDAG 10 JUNI KL 18–21.30 

MARTINEZ LÖRDAG 16 JUNI KL 20–24

STREAPLERS LÖRDAG 30 JUNI KL 20–24

BILTRÄFF LÖRDAG 7 JULI

SANDINS SÖNDAG 15 JULI KL 18–21.30

EXPANDERS TORSDAG 19 JULI KL 20–24

OLA & JAG SÖNDAG 22 JULI KL 18–21.30

BOB STEVENS TORSDAG 26 JULI KL 20–24

JIVE SÖNDAG 05 AUGUSTI KL 18–22

MICKES SÖNDAG 12 AUGUSTI KL 18–21.30

LÖVGRENS LÖRDAG 18 AUGUSTI KL 20–24

DONNEZ SÖNDAG 26 AUGUSTI KL 18–22DANSPROGRAM SOMMAREN 2018S OG SO 20 8

Molidens
    dansbana

Som skild och med vuxna barn bor 

Bengt själv i sitt barndomshem, 

en gård från slutet av 1800-talet 

som gått i arv i generationer. Där har 

man alltid haft mjölkkor och det är 

en livsstil som Bengt är infödd och 

uppvuxen med. 

– Jag har alltid varit intresserad 

och jobbat inom lantbruk, säger han. 

Min mamma var lite orolig då jag 

skulle börja skolan. Jag kom nämligen 

ladugårdsklädd på morgonen till första 

skoldagen och var tydlig med att jag 

skulle stänga ut hos korna innan sko-

lan. Mamma trodde aldrig hon skulle 

få iväg mig, men då jag var klar i ladu-

gården var det bara att duscha, byta 

om och sedan sätta sig på bussen. Jag 

fixade båda delarna! skrattar han.

Efter nio år på Bredbyskolan börja-

de Bengt arbeta hos en åkare i byn. 

Under sommaren körde de ut foder åt 

bönderna och om vintern högg de i 

skogen. Efter det körde han grävma-

skin under en period, varefter han kom 

in på lantbrukarspåret, igen.

– Jag tog över mina föräldrars gård 

år 1981. De hade sex mjölkkor på 

den tiden och på slutet byggde jag 

ut för 18. Det var tufft att bedriva en 

verksamhet med så få djur. Rätt som 

det var blev en gård i närheten till 

salu på grund av konkurs. Jag och en 

vän bestämde oss då för att tillsam-

mans ta över jordbruket. Så sedan 

tre år tillbaka driver vi Västergensjö 

Lantbruk, en gård med 140 djur varav 

66 är mjölkkor.

Det medförde stora förändringar. 

Nu var de plötsligt två som delade på 

ansvaret, vilket gjorde arbetsbördan 

betydligt lättare.

– Vi delar upp morgon- och kvälls-

sysslorna i ladugården på varannan 

vecka, förklarar Bengt. Det gör att jag 

är ledig mycket mer än förut och har 

mer tid över till annat, som barnbar-

nen. Men om dagarna är det fortfaran-

de alltid är fullt upp.

I dagsläget bor Bengt ensam på en 

gård en kilometer ifrån jordbruket. 

Men inom en snar framtid ska en av 

hans söner ta över fastigheten.

– Det känns riktigt kul att han vill 

ta över gården, tycker Bengt. Jag själv 

ska flytta in i en lägenhet i Bygde-

gården i Västergensjö som vi annars 

brukar hyra ut. Då får jag endast 500 

meter till jordbruket i stället för det 

dubbla.

Att jobba som lantbrukare innebär 

både frihet och bundenhet. Friheten 

att bestämma över sina arbetsdagar 

men bundenheten till att inte så lätt 

kunna lämna ifrån sig arbetet. För 

Bengts del har det inte blivit så många 

resor genom åren. Men dem han 

har varit på beskriver han som både 

intressanta och lärorika.

– För 20 år sedan följde jag med på 

en jordbruksresa som LRF anordnade, 

berättar Bengt. Vi åkte runt och titta-

de på olika gårdar runt om i Sverige. 

Det var intressant att se hur mycket 

det skiljer på de olika jordbruken, 

ingen är den andre lik. Jag tror att 

det är viktigt att åka runt och kolla på 

andras ladugårdar ifall man har planer 

att bygga en egen. Då kan man ta det 

bästa från alla och bygga upp den 

optimala.•

Bengt skickar vidare stafetten till Robert 
Bergström, Västergensjö.

STAFETTPINNEN

Beng
Vigstål

Bengt Vigstål är född, uppvuxen och bosatt på en gård i Västergen-
sjö. Där bedrev han jordbruksverksamhet fram tills för tre år sedan, 

då han och en vän slog sig samman kring ett nytt projekt. De fick 
chansen att köpa en större gård, endast två stenkast från hemmet. 

En förändring som medförde stora fördelar.

TEXT: SANNA SÖDERLUND    FOTO: PRIVAT

BENGT VIGSTÅL
ÅLDER: 58 år.
YRKE: Lantbrukare.
INTRESSEN: Se på fotboll, 
skidor  
och ishockey.
FAMILJ: Sex barn och åtta 
barnbarn.
MOTTO: Försök att ha roligt 
varje dag när du stiger upp 
och åker till jobbet.



7R U N TO M .  ANUNDSJÖ AKTUELLT

LIVAT PÅ LANDET
Mella

n Bredbyn & Myckelgenjsö - väg 1035

6 JUNI – 31 JULI 
2018

ONSDAG 6 JUNI
Bredbyn  Nationaldagsfirande på Hembygdsgården  

kl 14-16

FREDAG 22 JUNI
Myckelgensjö  Midsommarfirande på Gammelgården 

med midsommarfika mellan ca kl 12-15. 
Anundsjöringen dansar och spelar från  
ca kl 14.00

Bredbyn  Midsommarfirande på Hembygdsgården  
kl 14-17

TISDAG 3 JULI 
Sörflärke  Tisdagskul på ST-Vallen kl 18-20.  

Löpartävling för hela familjen.
   
LÖRDAG 7 JULI
Skalmsjö  Kamsfest kl 12-17. Sommarkyrkan spelar  

vid 14.00
Östergensjö  Konstkafé och vernissage på PerOrsgården  

kl 12-16
Myckelgensjö Fotbollens dag med fäbolunken kl 11.00

SÖNDAG 8 JULI
Skalmsjö Kamsfest kl 12-17
Östergensjö  Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16. 

25 minuters solodans kl 13.00, Elin 
Kristoffersson. Ingen inträdesavgift.

TISDAG 10 JULI 
Östergensjö  Tisdagskul på PerOrsgården kl 17.00.  

Barnteater ”Gertrud o kompisakuten”.  

ONSDAG 11 JULI
Östergensjö  Film på PerOrsgården ”Aldas värld” kl 18.00. 

Endast förköp 070-331 33 51

LÖRDAG 14 JULI
Östergensjö Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16
Myckelgensjö Lanthandelns dag mellan kl 10-13

14 JULI-22 JULI 
Bredbyn  Utställningar i Grundtjärnsladan på 

Hembygdsgården kl 12-16 varje dag  
under vecka 29

SÖNDAG 15 JULI
Östergensjö Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16
Långsele  Kak och Tårtbuffé, Loppis och utställningar 

på Långsele Bygård kl 12-17

TISDAG 17 JULI
Långsele Tisdagskul vid badplatsen kl 18-20

ONSDAG 18 JULI
Östergensjö  Film på PerOrsgården ”Aldas värld” kl 18.00. 

Endast förköp 070-331 33 51

LÖRDAG 21 JULI 
Östergensjö Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16

SÖNDAG 22 JULI 
Östergensjö  Konstcafé på PerOrsgården kl 12-16

TISDAG 24 JULI
Myckelgensjö Tisdagskul på Georgsvallen kl 18-10

ONSDAG 25 JULI 
Östergensjö  Film på PerOrsgården ”Aldas värld” kl 18.00. 

Endast förköp 070-331 33 51

LÖRDAG 28 JULI
Östergensjö Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16
Bredbyn  Dans- och spelstämma på Hembygdsgården 

kl 11-24

SÖNDAG 29 JULI
Östergensjö Konstkafé på PerOrsgården kl 12-16

TISDAG 31 JULI
Västergensjö  Tisdagskul nere vid 

Åbadet kl 18-20.  
Mete, medhav redskap, 
mask samt flytväst alt. 
vuxet sällskap. 

Alla tisdagskul är en gratis aktivitet där alla barnen bjuds på korv i samarbete med LRF Anundsjö. 

www.ostergensjo.se  PerOrsgården
www.myckelgensjo.se  Sommarcafé på Gammelgården fr.o.m. midsommardagen t.o.m. andra helgen i Augusti dagligen kl 11-17

www.hembygd.se/anundsjo-hembygdsforening  Anundsjö hembygdsgård har öppet fr.o.m. midsommardagen 23 Juni  
t.o.m. Söndag 12 Augusti dagligen kl 12-16 dessutom alla onsdagar fram till kl 20.00

Varmt Välkommen till våra aktiviteter önskar: 
Anundsjö hembygdsförening-Östergensjö-Västergensjö-Sörflärke-Långsele-Skalmsjö-Myckelgensjö och Studieförbundet Vuxenskolan. 
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a va rakt pa veg å je opp…….men nu fenns ä hopp, 

snön förschvenn littevätte varn dag. Trodd ja sku ta 

fram na bubbel  n´ darn dan söm ja könne gå pa plat-

tern´ hele vegen nä tell huse. Ja ha evles vä hacka för 

å fo borrt isn´ å göra smobäcka där vattne´ sku fo renne 

iveg. De jett ju vara na söm legg  jufft ti ass att vä ska höll 

pa dike å leka vä vattne´. För no tör ä fäll vara fler än jag 

söm tyckte de va brano rolit pa vorn å fo dike å jöra rännila 

ufför vegen då mann va minner.

De dra in gruse överallt å fast ja ärbet pa 3;e våninga 

sä beklaga sä stederska att ä harne´e´rakt värschte ti´n å 

steda. Framför buffe´n där falke stå å ta matn´ha vä föndera 

pa å sätt opp n´schylt vä hälkvarning ättesöm tydligen allth 

ä grus rammel borta där å legg å liksöm rulla önner föttern´. 

Töcke problem fanns int då damm hadd stampe jorlgalve 

e´!!

Halja söm va hadd vä n´töckedarn smakmässe pa ärbete, 

de va myche tjändisa söm va här å tala öm olike mat å va 

mann sku dricke tell. En utta damm va n´harn kvenne söm 

tyck öm gardinömtaga å e´pa tv lava anne kvennern´ från 

Hollywood. Ja såg söm mest fram emot å fo råke hon, skur-

na vara likedan söm pa tv;n hella???

Redan innan ha ja ju förstått vikken oherransch bra 

n´uppväxt mann ha hadd. Vorrd lärrd å hälse pa falke, tala 

vä allihopen å inte jöra na´n förmer än anne´ ern. Ha vöxe 

opp vä professoren å direktörern å mamma tute ti en att 

man sku respektera damm men att damm va ba söm vanlit 

ä falk innerscht inne´.

De sku ha vöre lätt å bli stum då n´harn kvenna kömme´, 

hon va brano lang å int vorrd a ju na kortare utta högklack-

eskoern söm hadd klacka n´decci hög. Men fast hon vöre 

pa tv å ett söm anne´sä varnä rakt söm n´männisch. Humor 

hadd a´ åh de vorrde söm dråplit emmelaåt men de vorrd 

no n´upplevels för a´. För vem skurnä int bli dä å fo träffe 

n´äkta Anunschöbo å fo höra pa engelska vä inslag utta 

Anunschömåle´!

Tjändisa kömme å for å apropå kömme sä harnä kömme 

n´ny n´tränar igen! Ja ha int råkt n´na än men ja låva å 

rapportera sä forrt vä ha råktes. Rökte seg ju att han e`bra 

men ja tjå mä tess han vise´va han dåg tell. Den söm lev fo 

väl si men vä ska fäll ha na´n sömmar förscht, hella hur??? 

Kramen pajä

J

/Svea

SVEAS TANKAR

Änteligen

Hydrauliska 
redskap

Sortering & spridningFLAKVIBRATOR
••

Norrländsk
kvalitetsprodukt

VI FINNS PÅ
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Kocken Karoline Nordefors 
besökte nyligen Polarbröd i 
Bredbyn för att ge inspiration 
och kunskap om hållbar matlag-
ning och hur man kan laga mat 
med bröd.
Anundsjö-Aktuellt var där.
TEXT OCH FOTO: LINNÉA WIKMAN

Karoline är i grunden utbildad 

undersköterska och hälsout-

vecklare. Hon jobbade på ett 

äldreboende när hon blev tillfrågad 

att jobba i köket.

– Jag tänkte: Hur svårt kan det vara? 

Min släkt kommer från Kiruna och det 

finns väldigt mycket matlagning i vår 

bakgrund.  Jag har en röd tråd i det jag 

gör: det ska vara lagat från grunden 

med bra och få råvaror. Jag lagar bara 

mat på svenskt kött och fågel, samt 

miljömärkt fisk. Jag gör även olika ve-

getabilier för köttet behöver inte alltid 

vara den centrala punkten. Det kan 

vara grönsaker som huvudtillbehör och 

det är väldigt ovanligt att man serverar 

vegetarisk mat till seniorer.

Karoline vill att man ska ta tillvara 

på brödet, vilket var en av anledning-

arna till att hon åkte till Polarbröd i 

Bredbyn.  

– Vi i Sverige är väldigt dåliga på 

att ta hand om svinnet. Det ligger 

alltid en brödkant kvar i brödlådan 

och kanske någon tråkig tomat i kyl-

skåpet. De flesta slänger det för att de 

tänker ”den här kan jag inte använda 

till något”, men det går att göra så 

otroligt mycket.

Karoline vill att man ska våga 

improvisera och experimentera mer 

med maten.

– Matlagning kan se så himla svårt 

ut när toppkockarna gör sina rätter. 

Det låter så fint med ”syrat rotselle-

rimos”, men då har de bara tillsatt 

en sked créme fraiche. Ta tillvara 

på det som finns i kylen. Pasta, 

omelett, köttfärssås och paj, det 

går att göra på allt som finns 

i kylen. Det är det som är så 

härligt. Det mesta går ihop, 

åtminstone i grönsaks-

väg och örter. Så testa, 

våga och spara pengar 

genom att försöka an-

vända det som redan 

finns hemma.

Karoline Nordefors 

delar här med sig av 

några recept som hon 

gör med hjälp utav över-

blivet bröd. Det blir en 

härlig trerättersmiddag:

Prisvinnande kock besökte Polarbröd
COOKALONG MED KAROLINE NORDEFORS
TRERÄTTERS MED BRÖD Använd gärna ekologiska råvaror.

Friterat tunnbröd med  
citron- och kikärtsröra 
10 PORT

Frityrolja
Polarbröd KRAV-märkt Mjukt tunnbröd 

Värm oljan till 180 grader. Skär tunnbrö-
det i lämpliga bitar och fritera gyllenbru-
na. Låt rinna av på papper. 

Dippa brödet, eller toppa det med den goda 
kikärtsröran och romescosåsen.

KIKÄRTSRÖRA MED CITRON
1 burk kikärtor eller vita stora bönor
200 g färskost
1 vitlöksklyfta
1/2 tsk salt
svartpeppar
1/2 citron, rivet skal

Skölj kikärtorna och låt dem rinna av. 
Mixa dem släta (tillsätt lite vatten så 
går det lättare) och blanda dem med 
färskost, pressad vitlök och rivet citron-
skal. Smaksätt med salt och peppar. 
Tillsätt ev lite vatten och röran blir för 
tjock.

Servera med det friterade tunnbrödet.

ROMESCO SÅS  
PÅ GRILLAT BRÖD 
10 PORT

2 Polarbröd KRAV-märkt Vetekaka 
skuren i tärningar
1 stor tomat eller 2 mindre
5 vitlöksklyftor med skal
1 dl mandlar alt. solrosfrön
2 röda paprikor
0,5 dl olivolja
2 msk sherryvinäger

1 msk paprikapulver
1 tsk salt

1 nypa cayennepeppar

Värm ugnen till 190 grader. 
Klä en plåt med bakplåtspap-

per. Fördela mandlar, vitlök, 
tomat och bröd på plåten 

och rosta tills brödet är 
gyllenbrunt ca 10 min. 
Ta bort mandlar och 
bröd och fortsätt rosta 

tills vitlöken och 
tomaten är 
mjuk ca 20 
min. Ta ut 

och låt 

svalna. Ta bort skalet från tomaten och 
vitlöksklyftorna. 

Halvera paprikorna och ta bort fröna. 
Lägg i en ugnsform och rosta på hög vär-
me tills skalet är svart. Låt svalna under 
plast eller folie. Ta bort skinnet. 

Mixa alla ingredienser till en puré, smaka 
av med salt och ev cayennepeppar. 
Förvara i kylskåp. 

Servera med det friterade tunnbrödet.

Varm Janssons  
knäckemacka 
12 PORT

6 st KRAV-märkt Polarknäcke (runda 
hårda tunnbröd)
smör 
1 ask ansjovisfiléer (à 100 g)
1 stor rödlök, fint hackad
2 dl riven prästost
några varv med pepparkvarnen 

 Sätt ugnen på 250°C.

Bred brödet med smör eller margarin 
ända ut till kanten.

Låt ansjovisen rinna av. Skala och fin-
hacka löken.

Lägg ut ansjovisfiléerna som solstrålar 
över brödkakan. Strö över lök och ost. 
Krydda med vitpeppar.

Ställ in mitt i ugnen ca 5 minuter eller 
tills ytan fått fin färg. Skär knäckebrö-
det i tårtbitar när brödet fortfarande är 
ljummet.

Servera som tilltugg eller förrätt tillsam-
mans med hackade örter, till exempel 
gräslök, persilja eller rosmarin.

Gnocchi med lufttorkad  
skinka, tomater och parmesan
1 kg torrt bröd i smulor t ex Polarbröd 
KRAV-märkt Vetekaka
0,5-0,75 l mjölk
500 g färsk spenat 
smör/olja
salt och peppar
muskotnöt
100 g peccorino eller grana padano 
2 ägg
ev. ströbröd
1 kg tomater, hackade 

SMAKSATT SMÖR

300 g smör
4 schalottenlökar, fint hackade
2 krukor salvia

Blanda mjölk och smulor i en stor bunke 
så allt blir fuktigt. Häll av överflödig 
mjölk. Hacka spenaten i bitar och fräs det 
några minuter i smör tillsammans med 
salt, peppar och muskotnöt. Häll sedan 
spenatblandningen över det uppmjukade 
brödet.

Riv osten och häll den sedan över bröd-
blandningen tillsammans med äggen. 
Blanda i maskin eller för hand. Om 
konsistensen är för mjuk, tillsätt ströbröd 
tills den tjocknar. Rulla degen till bollar 
stora som golfbollar. Lägg pastabollarna i 
kokande, saltat, vatten. När de flyter upp 
till ytan är de redo att serveras.

Smält smöret och tillsätt salvia och 
schalottenlök. Fortsätt att bryna smöret 
tills det doftar nötigt. Häll över gnocchin. 
Strö över de hackade tomaterna. Servera 
med lufttorkad skinka eller salami, och 
parmesan.

Brödpudding  
med äpplen och råkräm
10 PORT

1 liter bröd i bitar (ca 8 st Polarbröd 
KRAV-märkt Vetekaka)
0,5 dl russin
5 dl skalade äpplen i klyftor (4 normal-
stora äpplen)
2,5 dl farinsocker
4 dl mjölk
50 g smör
1 tsk kanel 
1 tsk vaniljsocker
2 ägg, vispade 

RÅKRÄM

3 äggulor
1 dl socker
2 tsk vaniljsocker
6 dl grädde, vispad

Värm ugnen till 175 grader. Smöra en 
ugnsform. 
Blanda bröd, russin och äpplen i en stor 
skål. Värm farinsocker, mjölk och smör i 
en kastrull. Häll över brödblandningen. 

Vispa ihop kanel, vaniljsocker och ägg 
i en liten skål. Häll brödblandningen i 
ugnsformen och fördela sedan äggmixen 
över. 
Baka 40-50 min tills puddingen är ge-
nombakad och äpplena är mjuka. 

Råkräm: 
Vispa äggulor, socker och vaniljsocker 

till en vit fluffig blandning. Vänd i 
vispad grädde.  

Servera brödpuddingen 
med fluffig råkräm.

En inspirerande matlagningsdag 
med kocken Karoline Nordefors.

RECEPT
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i10 i20 i20 Active

ix20 i30 i30 Kombi

i40 Kombi KONA

Santa Fe

Tucson

Hyundai – en bil för varje behov
Behöver du en smart och smidig citybil eller en kraftfull SUV? Eller är du ute efter en miljöbil? Vi har bilar 
för alla behov. Under de kommande fyra åren kommer vi att lansera ytterligare 30 nya modeller – Hyundais 
mål är att bli den ledande asiatiska biltillverkaren i Europa år 2021.

IONIQ plug-in

IONIQ hybrid
IONIQ electric

Hos oss får du ett unikt och mycket om fattande garantipaket, med bland 
annat 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka och 5 års Väg assistans, så att 
du kan se fram emot ett bekymmersfritt bilägande under många år.

ÖRNSKÖLDSVIK 
Skortsedsvägen 5 

0660-186 60
www.nylandersbil.se 

Mån–Fre 9–18
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Gammelgården i 
Myckelgensjö blir mitt 

första tips. I en vacker och 

rogivande miljö finns välbe-

varade byggnader, massor 

av historia att ta del av och 

ett café. I Myckelgensjö kan 

man passa på att besöka 

lanthandeln och kanske 

fiska i Hamptjärn.

Solberg har vacker natur 

att erbjuda under somma-

ren. Att vandra i naturreser-

vatet vid Stockholmsgatorna 

är en upplevelse med de 

höga bergsväggarna och 

utsikten från Vitklippan. På 

vägen dit eller hem rekom-

menderar jag ett stopp på 

Servicepunkten i Solberg för 

en fika.

På Rättargården och 

Modomuseet i Moliden 

finns gott fika i sommarca-

féet, loppis på logen och 

guidade turer om Modos 

historia. 

I Gottne med omgivning 

finns mycket att upple-

va och se. NBC:s stora 

loppis, en vintagebutik och 

Sågfallet med laxtrappan 

där naturen visar sin kraft. 

Ett besök i Äggboden hör 

också till.

Mellanselsbadet med 
campingen är en höjdare 

för den badsugne och i 

Mellansel finns nu också en 

nyöppnad pizzeria när ma-

garna behöver fyllas på.

Ett tips från mig är att 

spendera några timmar i 

Bredbyn och strosa rund 

bland butikerna där. Vid 

hembygdsgården finns 

historien bevarad och där 

finns en sagostig för barnen 

och ett café. Fotbollsarenan 

Olympia är en klassiker där 

Fredrik Lindström hade 

sin hemmaplan en gång i 

tiden. Behöver man svalka 

sig tar man ett dopp vid 

Åbadet där generationsmö-

tesplatsen finns med en fin 

lekpark.

Flärkebadet i Norrflärke 

är en liten pärla med härligt 

bad och möjlighet att hyra 

kanot och paddla längs 

Kubbeån.

Även Skorped är en 

bra plats för den som vill 

hyra kanot. Här paddlar 

man längs Nätraån och kan 

stanna i Uberg där det finns 

en fin övernattningsstuga. 

I Skorped finns charmiga 

butiker, en antikbutik och 

en presentbutik. Hembygds-

gården har sommarcafé och 

i Lännäs kan man besöka 

byskolan och se hur en sko-

la såg ut förr i tiden.•

GABRIELLA RÖSCHMANN

SE & UPPLEVA  
I ANUNDSJÖBYGDEN STARTA i Moliden med ett 

besök på Rättargården  
och en förmiddagsfika.

Gottne med loppis- och retroshopping.
(Moliden – Gottne 7km)

Bredbyn. Här passar det bra 
med lunch och att sedan 
strosa runt bland butikerna. 
Den badsugne kan antingen 
stanna till i Mellansel på väg 
från Gottne, eller ta ett bad 
vid Åbadet i Bredbyn.
(Gottne – Bredbyn 18km)

Skorped med ett besök  
i de charmiga butikerna.

(Gottne – Skorped 20km)

ÅLDER: 43 år.

BOR: Kubbe.

YRKE: Egen företagare.

FRITIDSINTRESSEN: Jakt 
och trädgård.

Förslag på dagstur:

1RUGHPDQV�%LO�$%�
�QJHUPDQODQGVJDWDQ������516.�/'69,.��������������
ZZZ�QRUGHPDQVELO�VH���

1DWXUHQ�WXU�RFK�UHWXU���

7',������%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJ�EODQGDG�N¸UQLQJ�����Ȑ�����O�����NP��&2��XWVO¦SS�����Ȑ�����J�NP��3ULVHUQD�J¦OOHU�WRP�������������9RONVZDJHQ�/HDVLQJ����P§Q��H[NO�PRPV��������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW�������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�S§�9:)6�EDVU¦QWD��PDUV��������
8SSO¦JJQLQJV��RFK�DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW�WLOONRPPHU��,QGLNDWLYW�I¸UP§QVY¦UGH�QHWWR�SHU�P§QDG�H[NOXVLYH�EU¦QVOH�YLG������PDUJLQDOVNDWW��)¸U�H[DNW�I¸UP§QVY¦UGH�K¦QYLVDV�WLOO�6NDWWHYHUNHWV�KHPVLGD�ZZZ�VNY�VH��0LOM¸NODVV�(XUR����%LODUQD�S§�ELOGHQ�¦U�H[WUDXWUXVWDGH��9L�
UHVHUYHUDU�RVV�I¸U�¦QGULQJDU�RFK�DYYLNHOVHU�L�V§Y¦O�DQQRQVLQQHK§OOHW�VRP�EHVNDWWQLQJ�DY�IRUGRQ�HOOHU�ELOI¸UP§Q�HIWHU�DQQRQVHQV�LQI¸UDQGH���

7U\JJW�KHOD�Y¦JHQ�WLOO�GLQD�QDWXUXSSOHYHOVHU��RFK�V¦NHUW�KHOD�Y¦JHQ�WLOOEDND���
7LJXDQ�RFK�GHQ�VW¸UUH�7LJXDQ�$OOVSDFH�KDU�LQWH�EDUD��027,21�I\UKMXOVGULIW���
GHQ�KDU�RFNV§�DYDQFHUDGH�V¦NHUKHWVV\VWHP�VRP�VWDQGDUG��9LONHW�I¸UVW§V�¦U��
OLND�YLNWLJW�L�YDUGDJHQV�N¸UQLQJDU��-XVW�QX�¦U�GHW�GHVVXWRP�EUD�HUEMXGDQGHQ��
I¸U�7LJXDQ�([HFXWLYH�(GLWLRQ�RFK�7LJXDQ�$OOVSDFH���
�

7LJXDQ�$OOVSDFH�
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9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�������NU�P§Q��
)¸UP§QVY¦UGH�IU§Q�������NU�P§Q��
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www.norra.se

Kontakta våra skogsinspektorer – så berättar vi mer!  
Anundsjö   
• Cecilia Persson, 070-336 37 84 • Axel Rödström, 072-147 89 30 • Jörgen Tellström, 070-341 31 74  
• Oscar Jakobsson, produktionsledare, 072-510 85 15 • Linnea Forsberg, föräldraledig, 070-890 34 47

Örnsköldsvik södra   
• Ove Eriksson, 070-224 26 32  
• Staffan Nordin, 070-219 58 68  
• Arne Alstergren, 070-604 14 06  
• Axel Nilsson, 070-665 99 80

Örnsköldsvik Norra  
• Emil Andersson, 070-305 98 56  
• Erik Forsberg, 072-141 17 12  
• Jonas Sjödin, 070-359 98 00  
• Leif Strandberg, 070-687 10 17
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BEHÖVER DU SNICKARHJÄLP?
U T F Ö R  A L L A  B Y G G N A D S A R B E T E N

Mats Webiörn 0661-220 75, 070-603 68 95
Glöm inte ROT-avdraget!

John & Emma

Jag har lärt känna John Higgins och Emma Neary som flyttat till Bredbyn från England och funderat över olika saker.  
Som varför de flyttade hit och hur de trivs här. 
Så, jag passade på att intervjua dem, även med avsikt att alla andra anundsjöbor ska få lära känna de nya invånarna.
TEXT OCH FOTO: ANN–CATRIN ZACKRISSON

Vad gör ert företag? 
– Det heter Tystforest AB erbjuder 

grafiska designtjänster, skräddarsyd-

da för kundernas behov. 

John hjälper företag att marknads-

föra sig och växa genom visuella 

varumärken, marknadsföringsmaterial 

och webbplatser.

– Vi erbjuder också originalhand-

gjorda konstverk. 

Emma designar och skapar vacker 

väggkonst, inramad skurna pap-

perskonstverk och kan också göra 

efter kundens önskemål.

Vad tycker ni är det bästa med Bredbyn?
– För oss är de bästa sakerna med 

Bredbyn deras invånare, aktiviteter-

na, butikerna och bekvämligheterna, 

transportförbindelserna och tillgång 

till landsbygden.

”MARKNADSFÖR  
BREDBYN BÄTTRE”

Vad önskar ni er I framtiden? 
– Vi ser fram emot att uppleva våren 

och sommaren här och fira vårt första 

år i Bredbyn i juli. Förhoppningsvis för-

bättras vår svenska och vår verksam-

het växer så att kan vi fortsätta möta 

nya människor och ännu mer göra 

detta till vårt nya hem.

Har ni några tips eller idéer för oss att jobba 
med så att fler flyttar hit eller hur vi kan 
locka fler turister till området?

– Vi tycker att Bredbyn är en ut-

märkt plats och en härlig by att bo i. Vi 

tror att andra människor och turister 

också skulle tycka att Bredbyn är ett 

trevligt ställe att bo eller besöka om 

de visste mer om det och vad området 

har att erbjuda. Så bli bättre på att 

marknadsföra orten.•

Hej John and Emma!  
Kan ni berätta lite om er själva?

– Vi flyttade till Bredbyn från södra 

England sommaren 2017. Vi har en 

mängd olika intressen men är båda 

kreativt sinnade och uppskattar att bo 

på landsbygden, att nära till naturen. 

Vi njuter av att vara utomhus.

Johns största intresse är motorsport 

och har efter att ha upplevt sin första 

svenska vinter inser han att han även 

gillar snöskotrar nu. Emma gillar olika 

hantverksaktiviteter, läsning och 

bakning.

”FANTASTISKT”
Vad tycker ni om Sverige och  
Bredbyn efter nästan ett år här?

– Det är fantastiskt! Vi trivs väldigt 

bra i Sverige och i vårt hus i Bredbyn. 

Vi har haft turen att ha träffat många 

människor som har varit mycket vänliga 

och välkomnande. De har hjälpt oss att 

komma till rätta, hitta rätt väg och an-

passa oss till livet här. Vi lär oss svens-

ka, långsamt men säkert. Tiden flyger 

verkligen iväg sedan vi anlände hit.

Jag är nyfiken på varför det just blev  
Bredbyn när ni flyttade från England?

– Att flytta till Sverige hade länge 

varit en dröm för oss. Landets charm, 

med skogar och sjöar, midnattssol och 

norrsken, har alltid fascinerat oss. Vi 

tittade på många ställen, både i Väster-

norrland och Västerbotten, men när vi 

besökte Bredbyn gillade vi omedelbart 

byn och känslan samhället har. Med de 

lokala butikerna, företagen, busstatio-

nen, skolan, kyrkan med mera. Byn hade 

allt vi behövde och samtidigt hade vi 

landsbygden och naturen utanför vår 

dörr.

OLIKA KOMPETENSER
John har de senaste tio åren arbetat 

som grafisk formgivare vid Ordnance 

Survey, som är Storbritanniens kart-

läggningsbyrå. Emma har de senaste 

åtta åren arbetat som revisor för en 

stor redovisningsbyrå.

Era planer i Sverige?
– De är att förbättra vår svenska och 

bygga upp vårt designföretag till ett 

blomstrande företag. Vi vill även vara 

inblandade i lokalsamhället och hjälpa 

till där vi kan. I år ska vi för första 

gången på egen hand ta itu med träd-

gårdsarbetet och hoppas vi kan få odla 

egna grönsaker.

John och Emma i sin nya hembygd. 
De har acklimatiserat sig väldigt bra 
efter flytten från England.
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ÖPPET HUS!
ONSDAG 20 JUNI 
KL 16.30– 19.30

Prästbordet 115
895 30 Bredbyn
Tel 0661 - 65 44 50

BrorCon produceras av oss på Anundsjö Bygg, ett familje- 
företag från Bredbyn, som drivs i tredje generationen.
Besök www.brorcon.se för mer information.

NYA GENERATIONENS BYGGNATION

VÄLKOMMEN TILL  
PREMIÄRVISNING AV BRORCON

Med över sextio års erfarenhet av  
byggande, har vi tagit fram vårt koncept  
för hur vi snabbt och med hög kvalitet  
bygger rejäla kostnadseffektiva byggnader.  
Funktionellt, enkelt och effektivt är vår 
modell. Dessutom kan hela byggnaden, 
inklusive grundläggningen, demonteras 
och flyttas.

+ Kostnadseffektiv konstruktion.
+ Snabbt: 100 m² = 5 dagar, 500 m² = 25 dagar.
+ Demonterbar och flyttbar.
+ Storleken är skalbar efter behov.
+ Lätt att finansiera tack vare högt restvärde.
+ En stabil byggnad med hög kvalitet.
+ Valfri grad av färdigställandet. Gör en del  
   moment på egen hand så sparar du pengar.

BRORCON´S FÖRDELARVAD ÄR BRORCON? BYGGNAD MED RESTVÄRDE 
Samtliga delar i byggnaden kan åter- 
användas. Grundbalkar i betong, stomme i 
limträ eller stål, tak och väggar, ja allt,  
även betonggolvet kan vid behov  
demonteras och flyttas. Detta ger t.ex. i 
glesbygd, byggnaden ett högt restvärde, 
vilket gör det lätt att finansiera BrorCon 
jämfört med andra byggnader.

Kom och besök våra visningsbyggnader! I Bredbyn vid Anundsjö Bygg visar vi Maskinhall 500 m², 13m hög. I Överhörnäs, 
Hörnäsvägen 62, visar vi Garage 88 m². Vi bjuder på kaffe och fika. Besök brorcon.se för mer info.

MASKINHALL, FÖRRÅD, GARAGE, SPOLHALL, FJÄLLSTUGA, ATTEFALL, CARPORT
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Spelmanstämman vid Hembygs-

gården anordnas av Örnskölds-

viks Folkmusikförening och är 

nu väl etablerad. Den lockar både 

musikanter och helt vanliga musi-

kälskande människor från när och 

fjärran, här finns något för alla. Just 

i år kan man särskilt nämna den vir-

tuost svängiga folktrion Rena Rama, 

det högkompetenta länsungdoms-

spelmanslaget Mittfolk och den alltid 

skönsjungande folkmusikveteranen 

Ulrika Bodén. Här finns också musi-

kalisk barnteater för de allra yngsta 

när lilla trollet Skrutt gör entré. 

Man kan slå sig ner och njuta av 

hela konserter med några av ovan 

nämnda folkmusiker, eller buskspel 

där vem som helst kan delta, samti-

digt som man njuter läckerheterna 

ur sin medhavda picknickkorg. Den 

som så önskar kan också passa på att 

gå någon av de kurser som anordnas 

i samband med stämman. Där lärs 

det ut gånglåtar och polskor, ny och 

gammal folkton för den som har sitt 

instrument med sig. 

Om man saknar instrument kan 

man alltid anmäla sig till den popu-

lära viskursen där alla som vågar 

öppna munnen får lära sig att sjunga 

både traditionella och mindre kända 

visor, ett perfekt sätt att ta del av det 

musikaliska arv som omger oss här i 

detta säsongsvis kalla, men i hjärtat 

varma land i norra Europa, vare sig 

du alltid bott här eller precis kommit 

hit. För i mötet mellan kulturer upp-

står ljuv musik.•

 
Att sitta lutad mot Hembygdsgårdens vägg i Bredbyn och känna tjärdof-
ten av det solvarma 1700-talstimret en vacker sommardag är svårslaget, 
särskilt om det ackompanjeras av rätt musik. 

Och i slutet av juli i år finns chansen att åter uppleva detta då Anundsjö 
Dans- och Spelmansstämma kommer tillbaka.

TEXT: MAGNUS EDHOLM     FOTO: INGELA BOHM

   Aldas
Loppis och Café

Välkomna till natursköna Risbäck utanför Bredbyn. 
Här erbjuds i lantlig miljö hembakt gofika, smörgåsar, kaffe, läsk och festis. 
Dessutom har du möjlighet att göra fynd på loppisen.

ÖPPETTIDER I SOMMAR
• Lö 23 juni – sö 24 juni (midsommarhelgen) 10-16
• Lö 30 juni – sö 1 juli 10-16
• Lö 21 juli – sö 22 juli 10-16
• Lö 28 juli– sö 29 juli 10-16

SKYLTAT FRÅN KUBBE SOM LIGGER MELLAN 
BREDBYN OCH RISBÄCK

Kontakta mig
Ann-Catrin Zackrisson, Anundsjö med omland, 
Tel: 070-53 44 499,  
info@tidlosating.se

Hemester och shoppa lokalt i år! 
Hemester = semestra i hembygden och upptäck allt vi har att erbjuda. 

Under arbetet med våra inspirationsresor i kommunen som genomför-
des under Landsbygdsriksdagen i maj insåg jag hur mycket vår kommun 
erbjuder. Jag ville åka på alla resor men fick äran att visa upp Anundsjö 
istället. Så nu ska jag göra egna inspirationsresor i sommar istället.

När vi ser alla som är med i Anundsjös Sommarbonuskort då behöver vi 
lägga in några dagar till shopping och att besöka alla sommarcaféer och 
loppisar i bygden.

Plus alla våra fantastiska lokala hantverkare som hjälper dig med 
verandan, ditt nya badrum eller vad du nu vill fixa.

Ju mer du och jag handlar och turistar lokalt bidrar vi till en levande lands-
bygd, där service finns vilket givetvis är en bra investering för framtiden.

Vill du ha mer utbud får du ta en tur till vår fina stad som erbjuder det vi 
möjligen saknar. Då finns läge att passa på att ta en tur i vår fina hamn 
och njuta av havet eller av stadens myller - men snart längtar vi hem till 
Anundsjö! #älskaanundsjö 
Kom ihåg Örnkortet! Presentkortet som gäller på över 100 företag i 
Anundsjö och Örnsköldsvik om du behöver en sommarpresent till vännen, 
personalen eller släkten! 

STARKARE KOMMUN
Mer pengar cirkulerar i din kommun när inköpen görs hos lokala handlare. 
Lokala handlare och näringar gör också ofta sina inköp hos andra lokala 
handlare. Det ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett 
brett utbud och en stark lokal ekonomi.

LEVANDE ORTER ÄR ATTRAKTIVARE
Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer livfyllda. 
Fler lokaler hyrs ut för att hysa verksamheter och fler människor kan se din 
kommun som ett attraktivt boendealternativ. Då blir förutsättningarna för 
kommunal service - skola, vård och omsorg också bättre.

FLER BUTIKER GER FLER JOBB 
När fler gör sina inköp lokalt behövs fler anställda i de befintliga verk-
samheterna. Det gör också att nya småföretag ser möjligheter att etablera 
sig och dra till sig ny arbetskraft. Fler kan bo på orten och underlaget för 
företagande kan förbättras ytterligare.

OMTANKE OM MILJÖN 
Att förflytta sig långt med bil kostar - för dig och för miljön. Stora utsläpp 
genereras av bilåkande till och från shopping. Genom att gynna din lokala 
handlare sparar du inte bara bensinpengar och gör miljön en tjänst. Du 
bidrar även till att andra har möjlighet att göra detsamma.

ÄKTA PERSONLIG SERVICE 
I din lokala butik är du igenkänd och möts med personlig omsorg. Du kan 
snabbt få hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

BÄTTRE GOODWILL 
Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare etablera 
samarbeten och få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag. Fören-
ingar och affärer är båda mötesplatser och viktiga inslag för ett levande 
lokalsamhälle.

ÖKAD TURISM 
En attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Bilden av 
trevliga och lättillgängliga butiker med brett sortiment och bra service tar 
man gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger förutsättningar för 
ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.

  B
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VI SAMARBETAR MED:

S T U D I E F Ö R B U N D

Alla verksamheter  
har sommarlov.  

 
välkommen åter i höst!

Tillsammans-
gudstjänst

Medverkan av  
Åke & Edith Löfqvist,

Frälsningsarmén Vilhelmina 

Välkommen!

Försommargospel

Per-Erik Hallin & Anundsjö Gospel
VÄLKOMMEN!

ANUNDSJÖ SKORPED PASTORAT

Musikgudstjänst
 

Vilhelmina kyrkokör,  
kantor Barbro Lindfors

Välkommen!

Helgmålsandakter
2018

 

 

Vid otjänligt väder i kyrkan

Välkommen!

MIDSOMMAR  
i ANUNDSJÖ SKORPED
Lör 23 juni    

Sön 24 juni    

Välkommen!
Vid otjänligt väder i kyrkan

Musik i 
sommarkväll

 

Frida Gyll med vänner
VÄLKOMMEN!

Sommarkyrkan
sjunger och spelar  

på olika platser
mellan 25 juni  
och 22 juli

PICKEKAKEFEST

 samlades in i Anundsjö 

 
direkt på 90-kontot

TACK ALLA  
 

Höstfester 
för alla i 

Anundsjö Skorped
  Mässa i Skorpeds kyrka
 i Församlingshemmet

  Mässa i Anundsjö kyrka
 i Församlingsgården

  Jubileumsmässa  
i Solbergs kyrka

 i Solstrålen

Sång 

��
� ��

�
�
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Anundsjö Bygg startades 1955 

av Bror Abraham Eriksson. 

Idag drivs företaget av de fem 

barnbarnen till Bror som har tagit över 

familjeföretaget. Två av dem är Patrik 

och Malin Eriksson.

Är det en fördel att jobba tillsam-

mans med familjen?

– Det är helt klart en styrka. När det 

är rätt och enkelt är det en jättestyr-

ka, men det finns många exempel på 

familjer där det inte har fungerat. Vi 

kamperar mycket bra ihop. Jag trodde 

ärligt talat inte att det skulle fung-

era så här bra när vi tog över, säger 

Patrik. 

– Nej, det var många som inte trod-

de det. Det var många olyckskorpar 

som sade att det aldrig skulle fungera. 

Man brukar säga: första generation 

bygger upp, den andra förvaltar och 

den tredje river ner. Men vi har lyckats 

än så länge, säger Malin och knackar 

på bordet precis som man gör när 

man inte vill att någonting dåligt ska 

hända. 

OLIKA ROLLER
Malin sitter på kontoret och sköter allt 

administrativt arbete. Patrik och hans 

bror Johnny, samt Malins bror Mathias 

och deras kusin Magnus är platschefer 

och driver projekt. 

– Vi jobbar ganska lika alla vi fyra 

på fältet. Vi räknar på jobb, håller 

igång folk, planerar och köper in ma-

terial och driver byggen. Vi har nästan 

ständigt tiotal byggen igång och då 

har jag kanske ansvar för en eller 

två. Mathias har tre ställverk igång, 

Magnus driver projekt på Polarbröd 

och Johnny sköter bland annat ett par 

projekt på Höglandssågen. Vi skickar 

grävare, maskiner och lastbilar emel-

lan varandra allteftersom vi behöver. 

Vi är arbetsledande platschefer allihop 

och tar beslut tillsammans, förklarar 

Patrik. 

Förutom de fem kusinerna arbetar 

ytterligare 38 personer på Anundsjö 

Bygg 

– Vi har väldigt bra personal och 

den är vår viktigaste resurs. Vi har 

väldigt många som har jobbat här i 30 

år eller längre, säger Patrik.

BRED VERKSAMHET
Anundsjö Byggs verksamhet är 

bred.

– Dels har vi en byggverksamhet, 

dels en maskinentreprenadverksam-

het. De är ungefär lika stora, säger 

Malin. 

– Vi har två mål: folk ska ha jobb 

och vi ska ha ekonomi i företaget. Det 

gör, som Malin säger, att vi är ganska 

bred i vår verksamhet för att alltid 

kunna ha någonting att göra för våra 

anställda, säger Patrik och fortsät-

ter: 

Företagets kunder är bland andra 

Höglandssågen, Trafikverket, Svevia, 

Vattenfall, Bosch Rexroth, Polarbröd, 

Statkraft och privatpersoner. Ibland 

driver man egna projekt och ibland 

fungerar man som underentreprenö-

rer. 

Inför sommaren har Anundsjö Bygg 

börjat med ett nytt koncept. Det är mo-

dulhus-byggnader där allt är uppbyggt 

i flera block. Men ordet modulhus får 

de inte använda som namn på det 

konceptet, eftersom det används av 

ett annat företag som jobbar med 

liknande verksamhet. 

– Vi måste hitta ett annat namn 

som inte har ordet modul, block eller 

liknande i sig. Det handlar om varu-

märkesskydd. Vi har en tävling bland 

oss anställda att hitta ett bra namn till 

konceptet, säger Patrik.

– Vi har planerat det här konceptet 

länge. Vi är inne på andra året nu. Vi 

håller på att bygga en sådan precis 

här utanför, säger Malin.

– Det är en stor vit låda med en röd 

rand på, fyller Patrik i. Konceptet går 

i korthet ut på att vi ska producera 

byggnader ifrån 25 kvm till 1 500 kvm. 

Och de ska vara kostnadseffektiva. 

– Och det ska gå fort, säger Ma-

lin.

– Precis. Det är fullvärdiga byggna-

der med tunga mobila grundläggning-

ar: betong, betonggolv, full isolering i 

väggar och tak. Dessutom är de flexi-

bla och möjliga att bygga ut, förändra 

storleken samt att det går att plocka 

ner och flytta dem, säger Patrik. 

SÄKRA SYSSELSÄTTNINGEN
– Grunden och golven är i block, 

väggarna är i block och tak är i block, 

så man kan lyfta ner och flytta dem, 

förtydligar Malin.

– Det går alltså att bygga ett hus 

och tio år senare kan man lyfta bort 

dem och frakta det dit man vill ha det, 

även om det är tjugo mil bort. Med 

detta koncept innebär det också en 

säkerhet eftersom blocken fortfarande 

behåller sitt restvärde och är obero-

ende av placering, förklarar Patrik och 

fortsätter:

– För oss är förhoppningen att vi 

ska kunna ha fler anställda – om inte 

annat åtminstone säkra sysselsätt-

ningen för vår personal. Vår plan är 

att vi ska kunna producera grundlägg-

ningarna på vintern och lägga upp ett 

lager för att kunna montera upp dem 

under sommarhalvåret. Det är därför 

det kallas moduler. Konceptet är nytt. 

Det som vi bygger här utanför är det 

tredje bygget. Vi byggde en visnings-

hall inför Noliamässan i fjol och har 

även gjort ett garage i Överhörnäs.•

 

En modulbyggnation, ett garage, som 
Anundsjö Bygg uppfört i Överhörnäs. 
EEEnEn dmodmod lblulbulbyggyggnatnationion e, etttt t ggarggarageage s, somom 
AnuAAnundsndsjöjö BygBBygg ug uppfppförtört ii ÖveÖverhörhörnärnäs.s.

Anundsjö Bygg AB är företaget som lever vidare genom tredje generationen.
Nu lanserar företaget ett nytt koncept ut som går ut på att effektivisera 

bland annat större husbyggnader och garage.
TEXT: LINNÉA WIKMAN       FOTO: ANUNDSJÖ BYGG

De fem kusinerna och  
barnbarnen till grundaren 

Bror Abraham Eriksson. 
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Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Örnsköldsvik, Ångermanlandsgatan 28, 0660-867 00.

Finn din drömbil till sommarens härliga bilturer hos oss! Vi har alltid stort urval av fräscha och 
fina begagnade bilar i lager och många med vår Bilbolaget Plus Garanti, garantin gäller i upp till
24 månader och är en av de mer generösa på marknaden. Välkomna till Bilbolaget Örnsköldsvik!

SE BILARNA PÅ BILBOLAGET.COM ELLER WAYKE.SE – SVERIGES NYA MARKNADSPLATS FÖR BEGAGNADE BILAR

BILBOLAGET PLUS GARANTI – GARANTI FÖR DIN BEGAGNADE BIL

 Finansiera med bra ränta och utan extra avgifter
 Trygga köp med garanti i upp till 24 månader
 Noggrant kontrollerade och genomgångna bilar

NORRLANDS STÖRSTA UTBUD
AV BEGAGNADE BILAR!

GARANTI
I UPP TILL

2 ÅR

ARANTI
PP TILL
2 ÅR

Bilbolaget på plats i Bredbyn 
lördag den 2 juni! Vi har ett 
antal bilar på plats för en titt 
och provkörning. Välkomna 
att träffa oss i Bredbyn!

Psst...Psst...PPPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsstststststststststststststststst................................Psst...

VI SES VÄL PÅ 
BREDBYDAGEN
DEN 2 JUNI!

PPPsPsPsPPsPsPssPsssPsssssststststststststststststststst......................Psst...

VVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIII  SSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS VVVVVVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLLLLL PPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ    VVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS
PPPsPsPsPsPsPsPssPsssPsssssststststststststststststststst......................Psst...

BBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDBBBBBBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYYYYYDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN   222222222222222     JJJJJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!

VI SES VÄL PÅ 
BREDBYDAGEN
DEN 2 JUNI!

cesamornskoldsvik cesamovikwww.cesam.nu

VÄLKOMMEN TILL VÅR VACKRA STAD! 

HÄR ÄR NÄRA TILL ALLT. HAVET I CENTRUM  

OCH FANTASTISKA PARKER

Vi erbjuder en härlig mix av butiker, caféer och restauranger 

Följ oss på facebook och instagram så hänger du med på vad som händer.

På cesam.nu hittar du öppettider och mycket annat
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FOTOSIDAN VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se
Nedan bilder är tagna av  INGELA BOHM.

Slå en signal till Solweig så får Du  
veta mera! 0661-20001, 070-682 85 45 

Hos TrädAS KB finns oljor, glykol, verktyg och mycket annat!
Besök Sörflärke Södra – det lönar sig!

ERIK PERS LOPPIS
Fynda gammalt och nytt till låga priser!

Vi har priser som tål att jämföras!

Hästsportutrustning Klassiskt och Western.

Elstängsel från Willab
Tryckad rundsvarvad trästolp från Fyrås trä.

Vi har flexibla öppettider

Kent • 070-625 84 09
Cecilia • 070-625 42 96

www.kentskogmaskin.se

Kutterspån och Mixströ
23kg/bal 42balar/pall
56:- exkl. moms 70:- inkl. moms
Fri utkörning inom Ö-viks kommun vid köp av minst en pall.

Slangverkstad med Clean Cut System
Vi pressar när du behöver.

Smörjmedel från Q8 Oils
Vi är återförsäljare av Swedol och Nimas sortiment.
Kampanjer gäller även hos oss.

Hund- 
& 

Kattfoder

Sållad spån 

från Träteam
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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.

%U¦QVOHGHNODUDWLRQ�&DGG\�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��7UDQVSRUWHU�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�H[NO�PRPV����P§Q��������PLO�§U������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�

S§�9:)6�EDVU¦QWD��MDQ��������8SSO¦JJQLQJV��RFK�DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW�WLOONRPPHU��9L�UHVHUYHUDU�RVV�I¸U�HYHQWXHOOD�¦QGULQJDU��DYYLNHOVHU�RFK�WU\FNIHO��9DUMH�9RONVZDJHQ�§WHUI¸UV¦OMDUH�¦U�IUL�DWW�V¦WWD�VLQD�HJQD�SULVHU��(UEMXGDQGHW�J¦OOHU�HQGDVW�YLG�Q\ELOVI¸U�

V¦OMQLQJ��3ULVHUQD�I¸OMHU�J¦OODQGH�FLUNDSULVOLVWD��6DPWOLJD�SULVHU�¦U�DQJLYQD�H[NOXVLYH�PRPV��%LODUQD�S§�ELOGHUQD�¦U�H[WUDXWUXVWDGH���

&DGG\�3UROLQH�7',����KN�PHG�.RPIRUWSDNHW�RFK�GUDJNURN�IU§Q�
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Ökad trygghet med fler vuxna ute
Nu stundar skolavslutning, midsommar och sommarens fester och därför vill vi uppmana 
alla er vuxna att vara med och bidra till att skapa trygghet för våra unga i hela kommunen. 

Gå gärna ihop ett gäng föräldrar eller andra vuxna och promenera, cykla eller 
åk runt i området och besök platser som ni vet ungdomar vistas på.

DIN NÄRVARO GÖR SKILLNAD!        
Tipsa gärna Polisen om vart de ska synas dessa kvällar på 114 14! 

Trygg trevlig sommar...
önskar alla Lokala trygghetsgrupper utanför stan i Örnsköldsviks kommun;
Domsjö, Anundsjö/Bredbyn, Björna/BLTG, Husum, Alne/Järved/Bonäset, 
Gullänget/Högland/Arnäs, Nätrabygden och Själevad
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Anders Eriksson var i tolvårsål-

dern när han började spela fiol. 

Innan hade han provat på både 

piano och gitarr. Hans bror, Johnny 

spelade däremot fiol, varenda dag i 

flera timmar. Anders glömde sina tan-

kar på att bli gitarrist och inspirerad 

av sin bror blev det fiolspel för hela 

slanten. 

– Det blev i genren folkmusik. Mina 

föräldrar höll på med folkdans. Mam-

ma var med och startade folkdansla-

get Anundsjöringen, som finns kvar i 

Anundsjö än idag. Det var självklart 

att jag och min bror spelade folkmusik, 

ofta till danslagets danser. När jag var 

i tonåren fanns det ett spelmanslag 

hemma i Mellansel. Det blev många 

roliga stunder och fina låtar tillsam-

mans med dem.

1985 åkte Anders till Härnösand 

och spelade upp för Zornmärket, som 

gör att man kan titulera sig riksspel-

man. 

– I juryn satt Åke Uhlander, en stor-

spelman från Härnösand och för mig 

en mycket stor förebild. Min spelkom-

pis Håkan Olsson från Själevad och jag 

hade spelat mycket med Åke. Egentli-

gen hade jag inte tänkt spela upp för 

Zornmärket men då det visade sig att 

Åke skulle sitta i juryn blev jag sugen 

och dessutom var uppspelningen på 

hemmaplan. Stämman för uppspelning 

varierar år från år och är ofta i södra 

Sverige. 

– Jag spelade upp tre låtar, fick 

Zornmärket i brons och åkte nöjd och 

glad hem igen. 

Elva år senare erhöll Anders Zorn-

märket i silver. 

– Jag åkte till Gesunda i Dalarna 

1996 och spelade upp. 

Efter det kunde han titulera sig 

riksspelman.

MED I TVÅ BAND
För det mesta spelar Anders svensk 

folkmusik, men också andra typer av 

musik. Han är med i bandet Irish Brew 

som spelar irländsk folkrock. I det 

bandet spelar han el-fiol.

– När jag jobbade åt SJ lärde jag 

känna ”Jocke” Hallin. Det visade sig 

att han tyckte om att sjunga och att 

han just hade avslutat en gitarrkurs. 

Vi träffades några gånger och spelade 

hemma i hans kök. Det var någon 

gång före 1995. Sedan bildade vi Irish 

Brew. Vi har hållit på sedan dess, 

vilket betyder att vi har spelat ihop i 

över tjugo år! 

– För närvarande spelar vi dock inte 

så ofta, men är det någon som vill att 

vi ska spela så gör vi det. Vi firade St. 

Patrick s Day på Brux i Örnsköldsvik 

den 17 mars. Vi var ett av fyra band. 

Helgen efter spelade vi på Bredbyns 

Gästgiveri, så det blev två spelningar 

på raken. 

När Anders inte är ute och spelar, 

jobbar han som musiklärare på Kultur-

skolan i

Örnsköldsvik. Där har han varit i 

17 år.

– Jag jobbade först vid järnvägen i 

20 år. Mitt musikläraruppdrag började 

i Kramfors på musikskolan där. Jag 

skulle hjälpa dem en termin, för de 

hade inga lärare. Jag tog tjänstledigt 

från mitt arbete vid järnvägen och 

kom sedan aldrig tillbaka dit. Örn-

sköldsviks musikskola hörde av sig 

och där är jag alltså kvar än idag. 

På frågan om vad som har varit 

roligast och betytt mest under de år 

som han har varit riksspelman, svarar 

Anders:

– Jag har fått många spelningar 

tack vare det. Det är ett bevis på 

att man kan spela och kan genren. 

Sedan tror många att man får spela för 

kungen då man riksspelman, men så 

är det inte. Jag har visserligen spelat 

för kungen men det var innan jag blev 

riksspelman.

SPELADE I USA
Ett minne, som Anders delar med sig, 

och som hänger ihop med att han är 

riksspelman, är från USA. 2013 åkte 

Anders till Mendocino, norr om San 

Francisco i Kalifornien, där han var 

kursledare. Chris Gruber i Kalifornien 

tog kontakt med Anders, dels för att 

han var riksspelman och dels för att 

Chris hade hört honom ute på stäm-

mor och på cd-skiva.

– Vi åkte hela familjen till Kalifor-

nien. Jag hade fiolkurs för amerikanar-

na och min äldsta dotter höll i sång-

kursen. Det var spännande att lära ut 

svensk folkmusik ”over there”. Efter 

kursen stannade vi kvar i Kalifornien 

och familjen hade några spelningar. 

Det var otroligt häftigt och kul att resa 

och spela ihop på det viset.

För tre år sedan startade familjen 

också en Dans och spelmansstämma i 

Anundsjö, på hembygdsgården. 

– Vi är fyra föreningar som hjälps 

åt: Örnsköldsviks folkmusikfören-

ing, Anundsjöringen, Nolagillet och 

Anundsjöhembygdsförening. Sista 

helgen i juli är det dags igen.

– I år ska även jag få spela på stora 

scenen. Mina spelkompisar och jag 

har ett band som heter Rena Rama. 

Vi är kända för vårt samspel och spel-

glädje. Jag lovar att det blir låtar från 

Anundsjö, Ångermanland, Hälsing-

land och mycket mer, säger Anders 

Eriksson.•

Det var inte självklart att Anders Eriksson skulle spela fiol. 
Än mindre att han skulle bli riksspelman på instrumentet.

Men folkmusiken fanns där redan från starten i livet.  
Den fick han med modersmjölken. 
TEXT OCH FOTO: LINNÉA WIKMAN

  
 

Gruppen Rena Rama med Anders Eriksson (längst till höger). Foto: Privat.

Anders 
Eriksson.
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Röda Kvarn i Bredbyn är platsen för en skön, svängig 
musikafton fredagen den 27 juli. Kalasfolket (folkmusik 
med rockådra) och Unkool Hillbillies (rockabilly) kommer 
från Stockholm. Säfsten & Vänner hyllar Totta och Bredbyns 
Rockorkester spelar egna låtar inspirerade av livet på 
landsbygden. Skriv in datumet i almanackan.

Under hela dagen finns marknad, servering, 

hoppborgar m.m. efter KÖPMANGATAN.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN och 

AMBULANSEN kommer finnas på plats.

”BYATORGET” Här visar byar i Anundsjö 
upp vad de har att erbjuda, besöksmål och 
evenemang. Tävling ”Gissa grejen” och mer.

Hos ANUNDSJÖ SKIDOR kan man 
prova laserskytte, gissa vikten på Viktor, köpa 
lotter och kasta boll. Passa även på att bli 
”skyltsponsor” ett enkelt sätt att bidra till ett 
fint elljusspår - tillgängligt för alla.”

FOTBOLLSEKTIONEN säljer hamburgare.

Välkommen till EFS BREDBYN! Slå dig 
ner en stund kring fikabordet. Försäljning av 
pepparmackor, kaffe och kaka.

MINIZOO på Granngården.

HÄLSOCENTRALEN är öppen 11,00-
14,00 Passa på att kolla ditt blodtryck! 

Program från scenen startar med Gudstjänst 

11,00 sen kommer vi hylla vår OS-HJÄLTE 

FREDRIK LINDSTRÖM, dela ut årets 
Anundsjöare m.m. men se exakt program i 
Allehande, Anundsjös hemsida och Facebook.

Parkera gärna på anvisade platser innan 
avstängningarna. 

Arr Anundsjö IF frågor  
070-5344499

Bredbydagen
2 juni 

 kl. 10-15
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En stilla vårpromenad i kvällssol 
fyller på själen med ny kraft. Vårflo-
den drar sig sakta tillbaka. Gräs och 
grus smälter fram från under den 
flyende snön, men blottar också 
andra, mindre smickrande element. 
Jag tänker på tomma läskburkar, 
glass- och kolapapper som ligger 
kastade efter vägkanten.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS EDHOLM

Ingenstans märks detta tydligare än 

vid Tjärnstugan och promenaden 

längs väg 348 runt Bredbytjärn. Jag 

ser ett tjugotal plastflaskor och dunkar 

som flyter fram i vattnet på sin väg 

mot Anundsjön, Moälven och vidare 

mot kusten, andra kastade i diket. 

En hel del har nog hivats genom 

en nervevad bilruta av förbipasse-

rande, men alldeles säkert har en del 

följt med vårens flöden från diken 

i själva byn och från folks tomter 

också - jag menar, vem kastar en tom 

diskmedelsflaska från en bil? 

Jag kan knappast vara den enda 

som blir ledsen över denna flagranta 

nedskräpning. Vi har den miljö vi 

förtjänar, i stort och smått. 

Naturen behöver hjälp att läka, 

och vi får alla dra vårt strå till stack-

en för att begränsa sopberget. 

Jag plockar upp de slängda plast-

flaskor jag kommer åt och lägger i 

närmaste papperskorg, jag hoppas 

du hjälper mig.•

 

Få varorna hemskickade, hämta i butik eller
utlämningsställe i Ö-vik. www.tidlosating.se

med smörgåsar, gobitar 
och kulglass! 

Ätbara varor från Chili Klaus, Sverigeskafferiet,
Nicolas Vahè, Alterheden m.fl. 

Anundsjösouvenirer bland annat lyktor, kaffekopp,
kökshandduk med Anundsjö dialektord

Presenter, inredning, vaxduk, blommor och mycket mer!

med smmmmmmm
och kulglglglglgoch kulglg

Café

Tidlösa       ting

FåFåFåFåFåFåFååååFåå vvvvvvvvvvvvvvvaaaarararaaararararaaaraaaaraaara ooororororororororororrrro nanananananaanaaaa hhhhhhhhhhhemeeeeeeeememskkkskskkkkkkkkiiciciiii kakaadedededededededededeeedeeeedeeed hhhhäähäähähähähhhähähähähähh mtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmmmtmmtmtmtmm aaaaaaaa iii buuuuuuuuuuuuutitititiit kkkkkkkkkkk eeeeelele
Handla on line

KÖPMANGATAN 41  •  BREDBYN •  070-534 44 99
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Vindkraft och jakt –
en möjlig kombination?

Vårt arbete med projekt Stormyrberget fortgår och nu vill vi bjuda in
alla intresserade till ytterligare ett seminarium, denna gång med temat jakt.

Möt personer med erfarenheter av jakt i och nära Vattenfalls vindkraftanläggning
Stor-Rotliden nära Fredrika i Västerbotten. Kom och lyssna till jägarnas

berättelser och passa på att diskutera och ställa frågor.

Datum/tid: Tisdag den 12 juni kl. 18-20
Plats: Församlingshemmet i Skorped

Vi bjuder på fika!

OSA: Vi skulle uppskatta om ni anmäler er senast fredag den 8 juni
via e-post till helene.lindman@vattenfall.com

www.vattenfall.se/stormyrbergetvind

Välkomna till ett seminarium om jakt i och nära vindkraftparker!
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Kulturvurmaren Magnus Edholm botaniserar bland guldkornen i sin mancave  
och tar tempen på högt och lågt, nytt och gammalt inom kultursfären.

Efter att på allvar dragits in 

i andra världskriget efter 

Japans anfall mot flottbasen 

Pearl Harbor i december 1941, 

stod USA inför en brist på arbets-

kraft som inte bara hotade att 

lamslå civilsamhället utan även 

krigsindustrin som man plötsligt 

blivit extra beroende av. 

De flesta arbetsföra unga män 

hade förstås inkallats till militär-

tjänst, så här fick Uncle Sam ta till 

okonventionella metoder. 

I runda slängar 300 000 unga 

kvinnor fick lämna hushållsskolan 

och gå in i den tunga och ofta 

farliga vapenindustrin. 

Många fick lämna hemtrakten, 

flytta till andra sidan landet och 

anpassa sig till en ny oväntad 

karriär, men på plussidan fanns 

en egen yrkesidentitet med vid-

hängande lön. 

Två av dessa fantastiska kvin-

nor var Naomi Parker och hennes 

syster Ada.

Systrarna Parker föddes i Tulsa, 

Oklahoma och hamnade alltså 

20 respektive 18 år gamla vid 

flottbasen Alameda i Kalifornien 

där de fick uppgiften att reparera 

nedskjutna amerikanska plan. 

De borrade i pansarplåt, nitade 

fast flygplansvingar, svetsade 

fogar med mera, och den dagen 

1942 när United Press fotograf 

fanns på plats, var det Naomi som 

stod böjd över stålsvarven klädd 

i overall och håret uppbundet i 

en idag historisk röd snusnäsduk 

med vita prickar...

Fotot spreds i dagstidningar 

över hela USA, och en dag fick 

konstnären J. Howard Miller syn 

på den slående bilden. När han se-

dan 1943 fick ett beställningsjobb 

på en affisch tänkt som anti-strejk-

propaganda vid Westinghouse 

elbolag i Pittsburgh, mindes han 

bilden och skred till verket. 

Resultatet blev alltså den klas-

siska We Can Do It! 

Postern, som fick namnet "Ro-

sie the Riveter", på svenska un-

gefär "Nitar-Rosie", var vid tiden 

enbart tänkt som tillfällig moral-

höjare för arbetarna vid Westing-

house och föll snart i glömska. 

Men av en slump dök den upp i 

ett arkiv i början av 1980-talet, 

trycktes på t-shirts, muggar, 

vykort med mera, med mera, och 

har idag etablerat sig som en av 

den internationella feminismens 

stora grafiska smockor. 

Vem den kaxiga flickan på 

affischen i själva verket var, orsa-

kade en del huvudbry. För även 

om bilden blivit ikonisk under 

det sena 1900-talet, hade Naomis 

Parkers foto och namn varit helt 

försvunnet i samband med den. 

Miller, som gjort affischen, var 

sedan länge död och kunde knap-

past tillfrågas. 

Det var först 2015 som "Rosies" 

sanna identitet efter närmare 70 

år klarlades när forskaren 

James Kimble samkörde 

diverse press- och foto-

arkiv.

Den 20 januari i år dog 

så Naomi Parker Fraley i 

Longview, Washington, 96 

år gammal. 

Och som den mer eller 

mindre ofrivilliga ledstjärna 

hon blivit, lämnar hon en 

hälsning till sina medsyst-

rar:

"Kvinnorna i det här 

landet behöver förebilder. 

Om de tycker att jag är 

en sådan, är det ok med 

mig".•

MAGNUS EDHOLM 

Att påstå att krig är bra för jämställdheten låter ju direkt groteskt.
Men det finns ett historiskt exempel där så var fallet.
Så här var det...

KULTURKVARNEN

sssiessiesies

e 70 0 0 0 

ärna 

n

st-

er. 
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Dans & spelstämma i Anundsjö
Lördag 28 juli kl. 12.00

Anundsjö hembygdsgård

Välkomna till en toppendag!
Mer info på Facebook ”Dans och spelstämma i Anundsjö”

Många uppträdanden, aktiviteter och hantverk samlas under dagen. 
Dansare, spelmän, allspel och alldans, barnteater, logdans, låtkurser, 
viskurser och danskurser. Kom och vá  mé !!

Kl. 15.00 barnföreställning Lilla trollet Skrutt.
Kl. 18.00 konsert med *Mittfolk – över 30 st. unga folk-
musiker från Västernorrland, de bästa av de bästa under 
ledning av Göran Månsson och Daniel EK.
Kl. 19.30 uppträdande av *Rena Rama – Anders Eriksson, 
Håkan Olsson, Urban Andersson, Fiol och dragspel – Ångermanland 
och Hälsingland – Hett samspel och äkta glädje + gästspelare.
Biljetter till båda konserterna kostar 150 kr och köps via förköp på 
ticster.se eller Östmans Musik plus i entrén.

Viskurs med Ulrika Boden.
Foto: Leif Wikberg

Rena Rama. Mittfolk. musikvasternorrland.se

Hembygdsgården.

Arrangörer: Örnsköldsviks Folkmusikförening | Anundsjö Hembygdsförening | Anundsjöringen | Nolagillet

Under dagen 
serveras det 
bl a kolbullar, 
hamburgare, 
palt’n, tunnbröd 
och kaffe med 
doppa.

MJUKGLASS
STYCKEGLASS FRAN GB & TRIUMF

BEN & JERRY
LOSVIKTSGODIS 150 SORTER

.

..

Telefon 0661-105 80 • Junselevägen 9 • Bredbyn

KÖPMANGATAN 36, BREDBYN

10%
JACK FRÅN ICEBUG FINNS I BUTIKEN,

INNERSULA

500 kr

Gratis    tygkasse!

2 JUNI 
KL 10-15

FRÅN BAGHEERA 

 SAFT  

299 kr

399 kr

 10-17  •  10-13

 

ALLT

Finns även  i svart
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VÄLKOMMEN TILL 

Fäbolunken i Myckelgensjö
11.00 Fäbolunken

motionslopp 6.2 och 11.2 km, även cykelklass!

12.15 Minilunken  
600 m skogsstig. 

Två klasser, en lättare och en tuffare bana!
Anmälan vid start för alla lunkare! 

Ev. tillkommer aktivitet som annonseras senare!
SERVERING, LOTTERI, HOPPBORG M.M. HELA DAGEN

BAKLUCKELOPPIS – kom med bil eller släp och sälj dina gamla grejer.

VÄLKOMNA!
/Myckelgensjö IF 

För info ring 070-6036895
Se även Myckelgensjoif.se eller facebook

LÖRDAG 
7 JULI

2018 har redan inneburit ett veri-
tabelt guldregn över Anundsjöregi-
onens idrottare. Stora framgångar 
i skidskytte och innebandy har det 
blivit – och nu senast i bänkpress.

TEXT: MAGNUS EDHOLM

När Edvin Forslund var tre år 

gammal började Urban Forslund, 

pappa och förstetränare, att riva 

ut skrot ur Norrflärkeskolans källare för 

att få plats med maskiner till ett enkelt 

gym. Sedan dess har det blivit många 

timmar för familjen Forslund i nämnda 

lokal, inte minst för Edvin, idag 17 år, 

som i skrivande stund (27/4) precis 

klivit ner från prispallen i Potchefs-

troom, Sydafrika där han lyfte 185 kg 

i bänkpress och daskade till med inte 

bara nytt svenskt rekord, utan också 

guldmedalj i världsmästerskapen.

Anundsjö–Aktuellt fick byta några 

ord över nätet med en lycklig med-

aljör.

Hur känns det, Edvin? Kunde du tro att du 
hade chans att vinna när du åkte ner?

– Jag visste ju att jag hade lyft mest 

av alla innan jag åkte, men när det är 

tävling kan vad som helst hända.

Var det hårt motstånd från övriga tävlan-
de?

– Det var särskilt en rysk lyftare 

som låg efter mig som jag visste var 

stark, så han var den som främst 

kunde slå mig. 

Men det gick ju vägen för dig. För-

utom vinst och medalj, vad blir star-

kaste minnet från Syd-Afrikaresan?

– De fina landslagskollegorna.

Har du någon hälsning till Anundsjö–Aktu-
ellts läsare? 

– Jag vill tacka ALLA som 

lyckönskat och gratulerat mig. Det är 

svårt att hinna tacka alla var för sig, 

men varje hälsning betyder enormt 

mycket.

En sista fråga, hur känns det att vara 
världsmästare?

– Det var inte förrän vid medalj-

ceremonin som jag förstod den rätta 

definitionen av ordet "overkligt".  Att 

bara säga att det känns bra känns lite 

snålt...•

 

SOMMARTIDER  
mån-tor 9-17 • fre 9-15

(gäller 25 juni - 10 aug)
 

SEMESTERSTÄNGT
vecka 29, 30 & 31

      Trevlig  
   sommar

ÖNSKAR
SUSANNE, ULRIKA, STINA, AMANDA, IRENE 

        
www.klippverkstan.com

Möt Emil Källström på 
Bredbydagen, 2 juni
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Asylmottagningen – Läget för asylfrågor i BLTG- och Anundsjöområdet

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

Vill du också engagera dig?  
Kontakta varje orts integrationsstödjare:
BLTG: Elisabeth Eriksson, 070-36 11 774

Anundsjö: John Heberg, 072-586 57 44

Kontaktuppgifter:

Anette Eikelboom Sällström

anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se,

070-3010039

I BLTG- och Anudsjöområdet pågår en fantastisk 
verksamhet för att stötta och lära känna 
asylsökande som bor på orten. Aktiviteterna 
ordnas av frivilliga; privatpersoner, föreningar, 
trossamfund med flera. Örnsköldsviks kommun 
stöttar aktiviteterna för asylsökande och de är 
till för alla, vare sig man är asylsökande eller har 
bott länge på sin ort. Meningen är att man ska 
umgås tillsammans.

Här pågår aktiviteter såsom:
• Svenskundervisning 
• Caféverksamhet 
• Babysång 
• Lekverksamhet för barn 
• Sygrupp
• Vävgrupp 
• Bakning 
• Utflykter 
• Samhällsinformation
• Idrotts-och hälsoaktiviteter 
• Fadderverksamhet
• Slöjdgrupp

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!
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Begravning 0661-441 85                                                                                                                                                                                Familjejuridik 0660-843 00

 
 

 

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

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

Besök vår hemsida för smarriga 
recept, polarbröd.se/recept

Din lokala 
glasmästare

Vi glasar in ditt uterum 
och solfi lmar din bil

Skortsedsvägen 1, 891 51 Örnsköldsvik  •  Tel: 0660 - 29 56 60  •  www.arnas-glas.se

INGLASNINGAR - RÄCKEN - DUSCHVÄGGAR - SOLFILM

PerOrsgården
ÖSTERGENSJÖ • BREDBYN

2 km väster Bredbyn • 070-3313351 • www.ostergensjo.se  

VÄLKOMNA!

KONSTKAFÉ
7 juli kl 12 Vernissage

Alla lördagar och söndagar i juli kl 12-16
Kjersti Dahlstedt, Helena Romberg, Ida Gavois, Anna-Karin Häggström

DANS
Söndag 8/7 kl 13.00-13.25 Elin Kristoffersson

BARNTEATER
Tisdag 10/7 kl 17, Tisdagskul för barnen

TRE ONSDAGAR I JULI – ”ALDAS VÄRLD”
Ulrich Kunst och Bettina Scheidulin har filmat Alda i många år  

och har sammanställt denna fina film som är en timme lång.

11 juli, 18 juli och 25 juli kl 18
100:- inkl fika i pausen. Obs! Endast förköp.

YNNN
EVENEMANG

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY!
Information till evenemang ska bestå av datum och eventuell tid för evenemanget, kort information om vad det 
rör sig om, arrangör, samt eventuellt var man kan få mer upplysningar. Inga pris- eller anmälningsuppgifter. Max 
3 rader. Maila till olof.wigren@agrenshuset.se senast 6 augusti för nr 6 av Anundsjö Aktuellt.

JUNI
TIS 12 Viking Cup. 10-13. Tallparken. Försäljning av hamburgare och fika. Arr: 

Mellansels IF.  För mer info: Mellansels IF Facebook-sida

JULI
FRE 20 "John Henry" från Norrbotten kl 19.00. Plats: Röda Kvarn, Bredbyn 

FRE 27 Gunnar Säfsten & friends , Unkool Hillbillies,  Kalasfolket, Bredbyns 
Rockorkester. Kl.18.00. Plats: Röda Kvarn, Bredbyn

LÖR 28 Dans och Spelmansstämma kl 12.00-01.00. Plats: Hembygdsgården, 
Bredbyn

NÄSTA NUMMER

27
augusti
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sommar som vinter
investera i en värmepump
från NKI KYL

För ett behagligare liv

En del av TESAB-kedjanÖrnsköldsvik Kramfors 
0660-823 05 0612-71 10 00 

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

INRED
SOMMAR-
HEMMET

  

KÖP NU - SPARA 1.600:- 
Davenport Trädgårdsgrupp
Grå konstrotting, bord med glasskiva och soffa med dynor 
i antracitgrått tyg.

7.995:- (9.595:-)



Anundsjö Allservice AB

Patrik Sundelin
070-391 88 26

Bilservice

BREDBYNS
DÄCKSERVICE

telefon 0661-106 50

HELLSTRÖM BIL &
MASKINVERKSTAD

telefon 0661-302 39

Telefon 0661-105 80

Telefon 0661-65 47 70

Kent 070-625 84 09
Cecilia 070-625 42 96

Telefon 070-211 06 60

Entreprenad, service, uthyrning, maskintjänster, m.m.

070-531 02 73,  070 571 58 80

Gotee 
Productions AB
ALLT INOM BYGG
Joakim Hahlin, 070-340 70 43

0661-444 55

WJ Skogstjänst AB
070 - 601 42 21

Telefon 
070-229 20 56

Elinstallationer

ANUNDSJÖ
ELEKTRISKA AB
JOHNNY OHLSSON

Tel: 0661-109 91
Mobil: 070-303 41 98

Lars-Erik
Nordlander
070 - 328 51 03
www.naab.nu

   Flärke
Kojservice

070 - 254 28 63

0660-730 48 • 0660-732 21 • 070-55 28 272

HS Nilsson Bygg AB
BILLSTA

Detaljhandel & Livsmedel

STÖD 
BYGDEN
– ANLITA  
LOKALT

KONTAKTA OSS
VILL DU SYNAS HÄR?  

Kontakta fredrik.forsberg@agrenshuset.se, 0660-29 99 63

DIN ANNONS
HÄR?

DIN ANNONS HÄR?

TrädAS
och ERIK PERS LOPPIS

Sörflärke södra
Tel 0661-200 01, 200 44, 201 14070-682 85 45

MEKOPARTNER BILVERKSTAD   •   WWW.MEKOPARTNER.SE

Junselevägen 9   •   89530 Bredbyn   •   Tel 0661-10440

Service och reparationer på alla bilmärken – även på mindre och större fordon

MEKOPARTNER BILVERKSTAD WWW MEKOPARTNER SE

B. WESTMANS 
SKOGSVÅRD

0661-108 36  •  070-572 39 46
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ÖSTANSJÖ
SKOGSAVVERKNINGAR AB

Åke • 070-667 00 79
Bosse • 070-667 00 78

0660-727 50 • www.mpos.se

Åkerier

ÖSTMANS
ÅKERI
BREDBYN

Tommy 070-342 92 01
Anders 070- 342 92 02

MOSJÖ
BUSS

telefon 0661-300 30

Transporter

Bröderna Sjölanders Åkeri
Bredbyn  •   070-664 48 54

SkolorRedovisningsservice

              
 Kalles Maskinuthyrning

              
                               

SKORPED

070-360 42 01

Målare

Massage & Sjukgymnastik

0660 – 133 30

VI FINNS
HÄR FÖR DIG

Ytbehandlingsteknik AB
ETT GLÄNSANDE FÖRETAG

telefon 0661-449 90 • www.ytech.se

Christer 076 - 829 29 91
Roger    070 - 393 92 92
Holger   070 - 370 29 91

www.brperssons.com

Reklam

Frisörer

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

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

www.mellansel.fhsk.se

www.klippverkstan.com

Bredbyn
0661-105 03

Mellansel
076-76 105 03

070-342 92 08
www.betransport.se

Även  
lackering  
av luckor,  

dörrar  
m.m.

0730-423423

fysioterapi
T formopp

070-314 62 79

1 helt år (9 nummer)

för endast 1800:-

1 nummer 300:-

VILL DU SYNAS HÄR? 
 

utdelning av Anundsjö Aktuellt
KONTAKTA FREDRIK!

fredrik.forsberg@agrenshuset.se 
0660-29 99 63

› LJUDINSTALLATIONER 
› RADIOREKLAM 
› MUSIKPRODUKTION

info@samsound.se eller 070-373 01 10

Sa

long Tonette107 70
DAM & HERR

DIN ANNONS
HÄR?
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Vi har det du behöver!

Bjud på Norrländsk 
grillbricka i sommar

Bredbyn

Alla dagar 9-20 Följ oss på 
facebook

Instagram
Sök: icanarabredbyn

Wienerbröd
bakeoff 4 st 

20:- 

Festis 
ICA 3X20 cl 

990

Salta Pinnar
ICA 250 g 

10:-/st

VI FIXAR 
SOMMAR-
MATEN! BESTÄLL VÅRA 

Exotiska plankor
Kallskuret
Sallader
Nygrillat
Smörgåstårtor 
Tårtor

PRISERNA GÄLLER T.O.M. 2018.08.31

Sommarens
erbjudanden
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0662-310 06

VI ÄR OMBUD FÖR

Penséer finns och vi har mera sommarblommor på gång.
Vi vill välkomna till Hemlingsdagen som är den 21 juli.

ÖPPETTIDER MÅNDAG-FREDAG 10–18 • LÖRDAG 10–13     VI KÖR UT DINA VAROR!     VI ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR

De berättar att det varit många och 

långa diskussioner fram och tillba-

ka med deras respektive familjer. 

Catarina berättar att hjärtat sa JA un-

der hela tiden men hjärnan sa NEJ. 

– Ingen av oss har någon erfarenhet 

av att driva en campinganläggning 

men till sist kände vi båda att det 

var nu eller aldrig. Provar vi inte nu 

kommer vi att ångra oss att vi inte 

försökte, säger båda och tittar på 

varandra och ler. 

Sara fortsätter:

– Det är ett fantastiskt ställe och det 

vore synd för bygden om det skulle 

förfalla och försvinna.

SMYGSTART I ÅR
De är två jordade kvinnor som har sina 

rötter och hjärtan väl förankrade i byg-

den. Idag bor Catarina i Kantsjö och 

Sara i Trehörningsjö med sina respek-

tive familjer. Catarina är 44 år, sambo 

och har tre större barn som är 13, 16 

och 19 år. Jobbar som förskollärare på 

Trehörningsjö skolan. Sara är 38 år 

och gift, även hon har tre barn men 

i åldrarna 2, 7 och 13 år.  Jobbar på 

Glasfiberprodukter i Trehörningsjö. 

– Detta år smygstartar vi igång med 

att rusta upp och renovera, säger Sara. 

Vi har en översikt och är klar över vad 

vi behöver göra men det dyker upp 

nya saker hela tiden. Vi har precis haft 

en vattenläcka, sådana saker gör att vi 

måste vara flexibla i vår planering. 

– Vi kommer att hålla öppet i som-

mar och man är varmt välkommen att 

boka. 

Catarina: 

– Vi känner att vi har bygden med 

oss, vilket känns tryggt. Vi kommer 

att ha en invigning framöver där alla 

är inbjudna. Den är inte bokad in än 

men håll ögonen och öronen öppna för 

information kommer. 

Jag blir lite nyfiken på vad det var 

som gjorde att de att det tog modet 

och köpte anläggningen och hur fram-

tiden ser ut. 

– Det är som Sara sa i början att det 

är ett fantastiskt ställe som verkligen 

har potential och vi är två kvinnor som 

är praktiskt lagda, säger Catarina.  

HAR VISIONER
Systrarna har flera visioner om hur 

anläggningen ska fungera och det som 

kommer att vara basen i verksam-

heten är naturen.

– Vi vänder oss till både privatkun-

der som företagskunder och i framti-

den kommer vi att kunna erbjuda olika 

paketerade upplevelser. Det som kom-

mer att genomsyra vår verksamhet är 

gemenskap, avkoppling och kärleken 

till naturen, säger Carina.

Och Sara menar:

– Att samverka är viktigt. Ta gärna 

kontakt med oss om ni bedriver eller 

tänker starta upp en verksamhet som 

skulle komplettera och stärka våra 

verksamheter. 

I maj var Sara och Carina med på 

inspirationsföreläsningen med Jerry 

Engström på Medborgarhuset i Tre-

hörningsjö som handlade om hur man 

kan stärka Gideälvdal som varunamn 

och de ser en stor potential i att Tre-

hörningsjö Camping & Stugby är en 

del i det arbetet.•

 

Två systrar har tagit över
Trehörningsjö Camping & Stugby

Två systrar, Catarina och Sara Lindkvist från Kärrsjö, har tagit det första steget mot sin dröm.  
De tog modet till sig och köpte Trehörningsjö Camping & Stugby som legat ute  
för försäljning sedan förra sommaren. 
TEXT: LENA STRÖMBERG      FOTO: BENGT SÖDERSTRÖM, LENA STRÖMBERG

Systrarna Catarina och Sara Lindkvist har en campinganläggning ihop.
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Tänk att få tillbringa en dag med 

att fiska efter öring vid en sjö-

strand eller att få sitta och meta 

abborre i en eka. Få stå vid ett rin-

nande vatten och det är alldeles tyst 

runtomkring. Kanske hörs det fåglar i 

närheten eller vinden som får löven att 

prassla. Få känna solens varma strålar 

och samtidigt få spänningen med att 

fiska. 

Inte nog med att fiske är en skön 

avkoppling, det är roligt också. Det är 

en spännande utmaning att försöka 

fånga den där öringen, gäddan eller 

vad det än må vara som kanske spelar 

en ett spratt.  Även om fiskelyckan 

skulle vara dålig så kommer det ändå 

att vara en bättre dag än att man hade 

suttit hemma och väntat på bättre 

tider. 

DET HÄNDER MYCKET I JUNI
Många fiskevårdsområden planterar 

regelbundet in ädelfisk. Ofta följs det-

ta av ett tidsbestämt fiskeförbud och 

ett premiärfiske. Flera fiskevårdsom-

råden har en speciell premiär för barn 

och ungdom strax innan den stora 

premiären.  Vi har en sommar framför 

oss med massor av arrangemang. 

Önskasjöns fiskevårdsområde 

bjuder barn och ungdomar upp till 16 

år på gratis fiske i Nordsjöviken den 1 

juni kl 18.00-20.00. 

Lördag den 2 juni kl 8.00-20.00 är 

det sedan fiskepremiär  i Önskasjön. 

Fram till kl 15.00 kan du delta i en 

fisketävling för största fisk. Numret på 

ditt fiskekort är en lott där du kan vin-

na ett årskort eller fiskeutrustning. 

Samma lördag har Östansjö/Rem-

marns fiskevårdsområde sin fiskepre-

miär i Abborrtjärn med start kl 9.00. 

Långvattnets fiskevårdsområde 

har en gratis fiskekväll för barn och 

ungdom upp till 16 år den 13 juni kl 

18.00-20.00. Den är i Salomonstjärn 

och här kan man vinna pris på sitt 

fiskekort. Fredag den 15 juni har de 

sedan sin premiär kl 18.00-23.00, även 

den i Salomonstjärn. 

Hundsjö fiskevårdsområde har 

premiär den16 juni kl 8.00-16.00 i 

Inner-Mjösön. Vi kan se fram emot en 

riktig fiskehelg vecka 26 med Storsjö-

bygdens fiskevårdsområde. 

Torsdag den 28 juni bjuds barn och 

ungdomar 7-16 år på gratis fiske av 

regnbåge i Svarttjärn. 

Detta följs av en fiskepremiär i 

Metartjärn fredag 29 juni kl 18.00-

23.00 samt lördag 30 juni kl 10.00-

18.00 då det är premiär i Svartsjön. 

Hattsjö fiskevårdsområde har lik-

nande planer. De har sin traditionella 

fiskepremiär i Södra Karlsvattnet lör-

dag 30 juni kl 8.00-16.00. Nytt för i år 

är att de bjuder in barn och ungdomar 

10-16 år till gratis fiske fredag 29 juni 

kl 18.00-21.00. 

KÖP FISKEKORT!
Många fiskevårdsområden har svårt att 

långt i förväg bestämma vilket datum 

de ska ha premiär. Det blir utifrån när 

de får plantera in fisk och den biten 

styrs av fiskeleverantören. Björna/

Ledings fiskevårdsområde planerar för 

fullt inför sin premiär i Trehörningen 

som kommer att infalla under juni må-

nad. Björna fiskevårdsområde planerar 

att plantera in fisk i Rödtjärn, Västersjön 

och Kravvattnet. I Kravvattnet blir det 

även en kväll för barn och ungdomsfis-

ke. Gideå Västra fiskevårdsområde har 

också plantering på gång. I Butjärnarna 

som öppnas veckan före midsommar 

samt Lilla Fälltjärn och Bostjärn i slutet 

på juni. Yttre Lemesjö fiskevårdsområde 

planerar att under juli månad ha  pre-

miär och en barn och ungdomspremiär 

i Sönnerstjärn. Representanter för fiske-

vårdsområdena hälsar att det kommer 

att annonseras framöver, så håll utkik!

Fiskevårdsområdena verkar för att 

fiske ska vara tillgängligt för så många 

som möjligt. Långstrandsforsen (Hem-

ling), Sör Karlsvattnet (Hundsjö), Inner 

Mjösjön(Hundsjö), Önskasjön-Damm-

viken (Trehörningsjö), Brattmyrlidtjär-

narna (Flärke-Gideå) och Storfisktjärn 

(Björna) är fiskevatten som kan nås 

även om du är rullstolsburen. De 

verkar också för att fisket ska bli en 

trevlig upplevelse, ser till att det är 

rent och snyggt runt fiskevatten och 

grillplatser och att det finns ved. Men 

vi har alla ett gemensamt ansvar. Läm-

na platsen som du vill finna den när 

du kommer tillbaka nästa gång.  

Att fiska innebär att du måste köpa 

ett fiskekort. Fiskevårdområdena 

erbjuder olika möjligheter att köpa 

kortet. Vissa affärer säljer, liksom pri-

vatpersoner. Några områden har valt 

att sätta ut fiskekortsautomater eller 

erbjuda möjligheten att köpa via sin 

mobiltelefon. . 

 

I Gideälvdal–området finns 15 fiskevårdsområden som sköts av fiskeentu-
siaster som ideellt arbetar för att bevara fiskevatten, utveckla tillgänglig-
heten och arrangera olika fiskeevenemang. I vårt område finns fiskevatten 
med ett naturligt bestånd av abborre, mört, gädda och andra arter, men 
även ett stort utbud av vatten med ädelfisk, regnbåge, öring och röding. 
Utbudet är minst sagt stort!
TEXT & BAKGRUNDSBILD: ELISABETH ERIKSSON

Albin Westberg med storgäddan från Movattssjön. 
Foto Agneta Westberg.

Foto: Roland Eriksson.
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FÖRETAGSLOTSEN

Företagslotsen är en kostnadsfri service till dig som är, eller 
är på väg att bli, företagare. Vi vill göra det enklare för dig att 
starta, driva och utveckla ditt företag i Örnsköldsvik. 

Företagslotsen arbetar för att förenkla och underlätta  
kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen.

Det gör vi genom att ge dig snabb vägledning och samordning 
av dina kontakter. Med företagslotsens näringslivsutvecklare 
som guider slipper du onödiga omvägar och hittar rätt direkt. 
Du får en väg in i kommunen och en kontaktperson gällande 
dina frågor om till exempel företagsetableringar, företagsstöd, 
starta eget, lediga lokaler, mark- och utbyggnadsfrågor samt 
energi och VA-frågor. 

Vi hjälper dig kartlägga vilka ärenden som kan bli aktuella 
rörande trafiklösningar, plan och bygglov, brand och säkerhet, 
miljö och hälsa, livsmedel, alkohol och tobak mm. 

Din kontaktperson blir någon av våra näringslivsutvecklare och 
bakom dem finns engagerade och specialiserade handläggare 
från kommunens olika delar.

På  www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen kan du hitta 
kontaktuppgifter och och  
länkar. Här finns också  
information om aktiviteter  
som vänder sig till dig som 
företagare, aktuella  
upphandlingar, fakta om  
Örnsköldsviks näringsliv, 
organisationer och nätverk mm.

En väg in för dig som är företagare. Företagslotsen finns här för att underlätta för dig som företagare, 
ger dig vägledning i ärenden som rör tillstånd och regler och samordnar dina kontakter med kommunen.  

www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen         foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Välkommen att ta kontakt med oss på Företagslotsen!

Karin Orav och Lars Berglund,  
näringslivsutvecklare,  
Örnsköldsviks kommun
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Fredrik berättar att gruppen be-

står av totalt 16 elever, både kil-

lar och tjejer i årskurs 7 och 8.

Gruppen har varierande erfaren-

het av att fotboll. Många är aktiva 

i något ungdomslag men det finns 

även elever som inte spelar fotboll 

på sin fritid. 

Några krav på förkunskaper finns 

inte. Dock bör inte gruppen vara 

större än 20 elever. 

– Målet är att fånga upp eleverna 

i en tid då det händer mycket i 

deras liv.  Här ska man ha roligt 

utan krav på prestationer, men få 

möjlighet att utvecklas som spelare, 

säger Fredrik.

BRA FÖRUTSÄTTNINGAR
Gruppen träffas måndagar direkt 

efter skolan och onsdagar under 

lektionstid. Elever på Björnaskolans 

högstadium har möjlighet att under 

skoltid på elevens val träna fotboll. 

Något som påbörjades lite på prov 

under förra läsåret och utvecklats 

för att bli permanent. En idé som 

funnits hos Björna IF och BLTG 

under en tid och som mötts positivt 

från skolans håll. 

Björnaskolan har möjlighet att 

utifrån vissa mål bli certifierad av 

Svenska Fotbollförbundet, få en 

kvalitetsstämpel. En läroplan som 

innefattar både teori och träning 

ska följas och ledare ska ha viss 

utbildning. Något som Fredrik 

Ulander har.  

Den nya hallen i Björna är en viktig 

kugge. Nu finns möjligheten att kun-

na bedriva träning i ändamålsenlig 

lokal även vintertid. Att ge högsta-

dieelever möjlighet att välja fotbolls-

profil är lite unikt i vår del av Sverige. 

Söderut är det vanligare, där större 

fotbollsklubbar är inblandade. 

OLIKA MÅL
Jag får en snabb pratstund med två 

av eleverna, Ester Söderlind och 

Amandus Gidlund. Två sjundeklassa-

re som spelat fotboll sedan fem-sex-

årsåldern och som på sin fritid är med 

i BLTGs ungdomsverksamhet. De 

berättar att de är glada över möjlig-

heten att få träna fotboll även under 

vinterhalvåret. Få extra träning. Kan 

man bli less på fotboll liksom?  

De tycker det är roligt att få träna 

med andra än i det vanliga laget. 

Träna med elever som man inte 

umgås med annars och få dela ett 

gemensamt intresse. Att kombinera 

övriga skolarbetet med fotbollen 

fungerar bra. 

Båda ungdomarna har fotbolls-

drömmar. Amandus vill utvecklas 

som spelare och spela i något stort 

lag i framtiden. Ester vill ta sig till 

spel i ÅFF och spela för Ångerman-

land. Att få gå fotbollsgymnasiet är 

också en dröm som hon har.•

Det är måndag i april och i Björnahallen har tolv högstadieelever sam-
lats för veckans första fotbollspass tillsammans med Fredrik Ulander 
som tränare. 

Det är en härlig stämning i hallen. Det är inte svårt att se att dessa 
ungdomar gillar att vara här. En fin miljö att växa i. 

TEXT OCH FOTO: ELISABETH ERIKSSON

på gång
I BYGDEN!

YES...sommaren är här. Våra årstider är ett 
fantastiskt fenomen. Naturen visar tydligt på alltings 
föränderlighet, att allting går i cykler. Även människan 
genomgår förändringar. Det kommer nya tider, nya 
mål, nya förväntningar, nya bekantskaper, nya 
kunskaper...

Projektet Bygd & Stad i balans har varit igång sedan hösten 
2011 i olika etapper. Vi har jobbat mot olika mål men den 
röda tråden i arbetet har varit att stärka samverkan, bygga 
positiva attityder, inkludera och minska utanförskapet. Det 
arbetet fortsätter i Bygdsam Gideälvdal. Föreningen är en 
tillgång och resurs för bygden. Det kan inte sägas nog mycket 
vikten av att ni använder er av föreningen med frågor och 
tyckanden. Det är det som gör den levande och kraftfull till 
att kunna genomföra önskvärda förändringar och aktiviteter. 
Besök www.gidealvdal.se för mer information.

B o S i balans har genomfört en del orts vandringar i bygden 
och Björna står på tur i höst. Glöm inte bort Örnsköldsviks 
Kommuns Felanmälnings-App. Skicka in felanmälningar som 
ni tycker är viktiga för bygdens trevnad. De hamnar då i kom-
munens ”rullar” och ärendet kan inte ”falla mellan stolarna”. 
Appen Felanmälan Örnsköldsvik finns att hämta på App Store 
(iOS) eller på Google Play (Android)

Att värna om vår lokala service ute på landsbygden är viktigt 
för dess överlevnad. Handlar du i din matbutik? Har du koll 
på de lokala tjänsteföretagen i bygden? Uppdatera dig med 
Hjälpredan vilka företag vi har i bygden. Den finns att tillgå 
på Bygdsam Gideälvdals hemsida. www.gideälvdal.se

Projektet, Innovation Gideälvdal har kommit så lång att 
ansökan till Världsklass är inlämnad. Syftar med projektet 
är att stimulera och inspirera människor och organisationer 
till att vidareutveckla sin kreativitet och innovationsförmåga. 
Projektet innehåller tre delar; Föreläsningsserie, Innovations-
mässa och Idétävling.

 
TILLSAMMANS GÖR VI DET OMÖJLIGA MÖJLIGT!!

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

Sommar sommar 



39R U N TO M .  BLTG BLADET

Fo
to

: O
lle

 H
ed

va
ll

Det är lönsamt 
att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk innebär att man  
tar ansvar för både miljö, människor och ekonomi. 

Du som satsar på ett ansvarsfullt skogsbruk  
ska därför belönas.

Vi vill uppmuntra fler att certifiera sitt skogsbruk enligt  
FSC® och PEFC™. Om ditt virke är certifierat enligt antingen 

FSC eller PEFC får du nu en premie på 10 kr/m3. Är det certifirat 
enligt båda systemen är premien 15 kr/m³.

Vill du veta mer om hur du kan certifiera ditt skogsbruk? 
Kontakta våra virkesköpare.
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Besök oss på sca.com/skog

Ångermanlands skogsförvaltning  

Tel 0612-257 20

Få upp till 
15 kr/m3 mer
för ditt virke
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Mitt första tips blir 

Skallbergsgrottorna som 

är ett äventyr för alla och 

framförallt för de med barn. 

Dessutom finns där en fin 

natur att uppleva.

Kålhuvudets naturreser-
vat ligger mellan Björna och 

Hemling och erbjuder en fin 

vandringsled genom gam-

melskogen som består av 

granskog eftersom det inte 

varit skogsbränder här. Det 

finns en övernattningsstuga 

med kamin och vi åker dit 

med familjen minst en gång 

per år.

Stockholmsgatorna och 

naturen i det området är 

fascinerande, speciellt om 

man är naturmänniska som 

jag och kanske intresserad 

av geologi. Hela bakgrun-

den till hur de skapats och 

själva platsen är speciell.

Trolltjärn ligger i samma 

dalgång som Stockholms-

gatorna, ungefär 1,5 mil 

söderut. Det är en fin liten 

tjärn med branta klippväg-

gar runt om och på en av 

dem finns hällmålningar 

från slutet at stenåldern.

Vändåtbergets naturre-
servat med gammelskog, 

där det till skillnad mot 

Kålhuvudet är tallarna som 

klarat sig bäst, tack vare att 

det varit skogsbränder un-

gefär vart hundrade år. Här 

finns tallar så gamla som 

400 år och de hade de aldrig 

kunnat bli utan bränderna. 

Här finns en övernattnings-

stuga vid en tjärn dit det är 

ungefär 1 km att vandra.

Lidtjärn, mellan Lång-

viksmon och Långvattnet, 

erbjuder fint öringfiske och 

den ligger avskilt så där 

är inte så mycket folk. Det 

går inte att köra ända fram 

men efter en promenad på 

en knapp kilometer är man 

där.

Johans Stugor vid 

Gideälven ligger fint och 

lättillgängligt vid Gideälven. 

Där finns två övernatt-

ningsstugor att hyra och en 

grillplats.

Gideälven erbjuder bra 

kanotpaddling i varierad 

miljö. Det går att starta 

ovanför gränsen till Väs-

terbotten och paddlingen 

ner till Nyliden går genom 

vildmark med god chans att 

se bäver men också annat 

vilt som älg och kungsörn. 

Paddlingen från Björnforsen 

till Gideåbruk går genom 

mer bebyggda områden 

med åkermark och spår 

av flottning. Även det en 

upplevelse.•

GABRIELLA RÖSCHMANN

SE & UPPLEVA  
I GIDEÄLVDAL

START uppe vid Stockholmsgatorna  
(12 km från Örnsköldsvik).

Vandra och upplev den unika naturen.

Trolltjärn med sina klippväggar  
och hällmålningar. 
(Stockholmsgatorna –  
Trolltjärn 15 km)

Våndåtbergets  
naturreservat med vandring  

i gammelskog med tallar. Här kan  
man stanna kvar och övernatta.

(Trolltjärn – Vändåtberget 42 km)

ÅLDER: 51 år.

BOR: Långviken, Långviks-
mon.

YRKE: Egen företagare.

FRITIDSINTRESSEN: Jakt, 
fiske, vin och god mat.

Förslag på dagstur:

Nordsjöviken
Lördagen den 2 juni

08.00 - 15.00
Försäljning av mat och dryck

HEMSIDA:
FACEBOOK:

VÄLKOMMENFI
SK

EP
RE

M
IÄ

R

Tips!Skaffa en bra karta och vill du 
ha ut mer av äventyret väljer du att köra 
skogsbilvägar mellan de olika platserna.
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www.ecodan.se

LLLLLLUUUUUUFFFFFFTTTTTTVVVVVVAAAAAATTTTTTTTTTTTEEEEEENNNNNN VVVVVVÄÄÄÄÄÄRRRRRRMMMMMMEEEEEEPPPPPPUUUUUUMMMMMMPPPPPPAAAAAARRRRRR

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!
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Sommaren 2017 kallades det ihop till Veteranfordon-
sträff i Gideå.
Under två sommarkvällar i juli och augusti ställdes det 
ut ett 40-50-tal veteranfordon: automobiler, mopeder, 
motorcyklar (varav en med sidovagn och tillhörande 
hund), traktorer, en skogsmaskin från 1955 och ”bugs”. 
De som fixade med servering och grillning uppskatta-
de att cirka 150 personer kom vid varje träff. 
Inför sommaren 2018 har vi planerat för två träffar 
igen:
Torsdagskvällarna den 12/7 och 9/8, 18.00-21.00. 
Det är bara att komma, med eller utan veteranfordon. 
Ingen föranmälan krävs. 
Arrangör och inbjudare är Gideå Hembygdsförening.

TEXT: ELEONOR GIDLUND      
FOTO: ARNE LUNDBERG, CALLE HALLIN

Gideå bygdegårdsförening har ett större projekt igång där man 
erhållit strandskyddsdispens föra att rusta upp Gideå badplats. 
I projektet finns också en stor bastuflotte som rustats upp 
ordentligt med ideella krafter, förhoppningsvis har man också till 
säsongen utrustat den med motor!

Förutom en trevlig badplats mitt i byn skapar man nu också möj-
ligheter för en härlig upplevelse med att åka flotte efter Gideälven 
och göra strandhugg i natursköna Granto och naturreservatet 
Skallberget.

Gideå bygdegårdsförening tänker fira in den nyrenoverade bad-
platsen och bastuflotten lördagen den 25 augusti med grillfest 
och filmen ”Mamma Mia – the Party” på Gideågården.

TEXT OCH FOTO: BENGT RÖNNKVIST

 

WestbergsMaskinRep.se
070-5150294



43R U N TO M .  BLTG BLADET

Norra  
bygger vägar
för en hållbar framtid

43R U N TO M . BLTG BLADET

www.norra.se

Kontakta våra skogsinspektorer – så berättar vi mer!  
Anundsjö   
• Cecilia Persson, 070-336 37 84 • Axel Rödström, 072-147 89 30 • Jörgen Tellström, 070-341 31 74  
• Oscar Jakobsson, produktionsledare, 072-510 85 15 • Linnea Forsberg, föräldraledig, 070-890 34 47

Örnsköldsvik södra   
• Ove Eriksson, 070-224 26 32  
• Staffan Nordin, 070-219 58 68  
• Arne Alstergren, 070-604 14 06  
• Axel Nilsson, 070-665 99 80

Örnsköldsvik Norra  
• Emil Andersson, 070-305 98 56  
• Erik Forsberg, 072-141 17 12  
• Jonas Sjödin, 070-359 98 00  
• Leif Strandberg, 070-687 10 17
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Har ni någon gång reflekterat över 

hur många personer i vårt land 

som varje dag sitter i samman-

träden. Små och stora. Viktiga och 

meningslösa. Allt ifrån våra 349 

riksdagsledamöter (ofta frånvarande) 

till den lilla föreningsstyrelsen. Att 

fatta mer eller mindre viktiga beslut 

är för många en daglig sysselsättning. 

Historiskt sett har detta beslutsfat-

tande styrt mycket av vår samhälls-

utveckling. Även om kungamakten 

förr var väldigt stark i vårt land har 

ända sedan tidig medeltid den gamla 

ståndsriksdagen varit en viktig insti-

tution. Män med förtroende hos folket 

kom samman och dryftade betydelse-

fulla frågor som rörde det gemensam-

ma. Otaliga beslutsprotokoll kom att 

vara en del i samhällsutvecklingen.

Gamla protokoll utgör därför en 

outsinlig källa att ösa ur för den som 

strävar efter insikt i gamla tiders 

händelser. I det lokala föreningsli-

vet var man ytterst noggranna med 

protokollskrivning vid alla samman-

komster. Både inom nykterhetsrörel-

sen såväl som inom frikyrkan finns 

det säkert många dokument i form av 

forna protokollsböcker. Det var väl förr 

inte så noga hur dessa protokoll kom 

till alla gånger. Jag fick mig en gång 

berättat från ett vägföreningssam-

manträde i Storsjöbygden av en man 

som bevistade ifrågavarande samman-

träde. När gubbarna samlats hemma 

hos ordföranden och förrättningen 

skulle börja hälsade han välkommen 

med orden ”Je kan ju börj å funder je 

sä sätt je mäg in i kammarn å skriv 

protokolle”.

Under 1900-talets första hälft 

gick de skogsägande jordbrukarna 

samman och bildade Långviksmons 

ångsåg föreningUPA, (UPA stod för 

utan personligt ansvar). De anlade 

då den såg som förr stod nere vid 

badplatsen i Långviksmon. Den revs 

i slutet av femtitalet efter att ha 

förfallit. Kvar idag är endast sågramen 

som står som ett monument av en 

svunnen epok. Sågen drevs av en ång-

maskin fram till dess att Gammelbyns 

kraftverk byggdes. Min farmors far 

Nils-Erik Johansson som hade sitt hus 

där Jollen finns idag var en av delä-

garna och med i föreningens styrelse. 

Dessvärre har jag inte ännu kunnat 

forska fram några protokoll från den 

tiden. Men det skulle vara intressant 

om en sådan forskning skulle lyckas. 

Några andelsbevis i föreningen som 

denne Nils-Erik ägde har jag.

Idag styr de flesta samhällsfunk-

tioner av idel sammanträdare. En 

stor del av deras tid går ut på att i 

olika styrelser och nämnder komma 

samman, överlägga och besluta. Jag 

vill här citera Alf Henriksson, en poet 

med många kluriga dikter, där han 

beskriver sammanträdaren:

"Latmasken sammanträder.

Han pratar vind och väder.

Han hyvlar inga bräder.

Han garvar inget läder. 

Han sömmar inga kläder. 

Han bygger inga städer. 

Han hedrar inga 
fäder. 

Han bara samman-
träder."

JÖRANS BLOGG

JÖRAN LUNDBERG

Själv har jag skrivit  
en prosadikt som heter;

Beslutsfattarens  
dilemma.
På sammanträdet fattas beslut. 
Men, om det på sammanträdet 
inte fattas beslut så fattas det 
beslut. Om det således fattas 
beslut måste det på samman-
trädet fattas de beslut som fat-
tas. När det så småningom på 
sammanträdet fattas de beslut 
som fattas kan man konstatera 
att det inte fattas några beslut. 
Kontentan blir således, att när 
det på sammanträdet fattades 
de beslut som fattades, fattades 
inga beslut eftersom de beslut 
som fattades slutligen fattades.
Fattar ni?

020-66 78 77   www.morups.se

-de nya säkra 
fönstren gör oss 

tryggare

ÄNTLIGEN…. 
-det märks dom 

kan de´här !

-bra kontakt genom 
hela fönsterbytet

 Fönsterbyte 
 som det borde vara
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PICKUP EXPERT

Bränsleförbr. bl. körn. 7,0–7,8 l/100 km, CO2 bl. körn. 183–205 g/km. Pickupen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.  *Leasing via Isuzu Finans: 30 % särskild leasingavgift, 36 mån, fr. 40 % restvärde.  
Kostnaden är vägledande, individuell beräkning lämnas av din återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Den högre skatten gäller de tre första åren

Fordonsskatt ISUZU Expert under tre år EFTER 1 juli 2018 ..................  32.196 kr 
 under tre år FÖRE 1 juli 2018  ..................... 14.571 kr

Du sparar  .................................................................................................................  17.625 kr

1 juli 2018 höjs fordonsskatten
Försäkra dig om att få din pickup registrerad före 1 juli 2018. 

Vi har begränsat antal pickuper  
för OMGÅENDE leverans!

KAMPANJPRIS ISUZU EXPERT
 

 fr. 256.900:– exkl. moms | 1.795:–
fr. /DAG*

SELECT Double Cab VIKING Double CabBASE Single Cab EXPERT Double CabACTIVE Extended Cab

WORKMAN Extended Cab PROMAN Double Cab AT35 Double CabCRAFTSMAN Double Cab HUNTSMAN Double Cab

ÖRNSKÖLDSVIK Skortsedsvägen 5, 0660-186 60 
Mån-fre 9-18, www.nylandersbil.se
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Det var 15 år sedan så jag har 

hunnit ha mycket roligt under 

den tiden. 

Att cykla i skogen ger natur-

upplevelser, fart och spänning och 

ibland tävlingsnerver. För det var ju 

genom att delta i det som kallas för 

Långloppscupen, en serie tävlingar i 

Sverige med en längd på minst 65km, 

ett s.k. cykelmarathon, som jag kom 

på idén att börja tävla. 

Att tävla ger motivation till att träna 

mer regelbundet och strukturerat för 

att bli ännu snabbare och tekniskt 

duktig. För att tävla måste man vara 

medlem i en cykelklubb och skaffa 

tävlingslicens, som är ett sorts körkort 

för att man ska få tävla. När jag bör-

jade med detta fanns en cykelklubb 

i Örnsköldsviks kommun, Gottne 

Cykelklubb, så jag blev medlem där 

och tävlade för dem ett par år. Tyvärr, 

var det inte så många som sysslade 

med mountainbike inom den klubben, 

utan det var mest landsvägscykling. 

Jag provade det med men tyckte 

inte det var lika roligt som att cykla i 

skogen.

2009 återupplivades den gamla cy-

kelklubben CK Örnen, som ursprung-

ligen bildades 1948 och varit verksam 

till slutet på 1990-talet. Eftersom 

att jag älskar allt med cykel blev jag 

medlem även där och här blev vi fler 

mountainbikeintresserade, så vi kun-

de ha gemensamma träningar. Är man 

fler blir det ju liksom roligare.

STARTADE EGET LOPP
2012 kom jag på idén att arrangera ett 

eget långlopp i mina hemtrakter kring 

Svedje och Långviksmon. Efter hårt 

arbete av mig och mina cykelkompisar 

stod banan klar och arrangemanget 

marknadsfördes till mina kontakter 

från tävlingsbanorna och via vår nya 

fina hemsida. Facebook hade inte rik-

tigt slagit igenom då. Vi kallade loppet 

för Tolvtjärnsloppet då det passerade 

många fina tjärnar. Arrangemanget 

blev lyckat och vi fick ett 80-tal delta-

gare på sommarens varmaste dag och 

det blev en liten folkfest i den lilla byn 

Svedje. 

2013 utökade vi och startade en 

MTB-cup, ”Ö–vikscupen,” där jag till 

slut stod som huvudansvarig tack vare 

min ”dumma” förmåga att ta på mig 

allt möjligt och driva det till mål. Tänk 

det och gör det.

Fyra deltävlingar blev det med 

Genesmon, Skyttis och Varvsberget 

i form av korta tuffa varvlopp samt 

det längre loppet, Tolvtjärnsloppet. 

Vi lockade på så sätt sammanlagt 

nästan 300 deltagare att terrängcykla i 

Örnsköldsviks kommun. Start och mål 

för Tolvtjärnsloppet lades detta år i 

Långviksmon, där den lokala idrotts- 

och intresseföreningen Långviksmons 

IF, hjälpte till på ett bra sätt med 

arrangemanget.

SJUNDE UPPLAGAN I ÅR
Att arrangera en hel cup blev dock för 

tufft för oss arrangörer med vanliga 

jobb och familj så vi koncentrerade oss 

fortsättningsvis på Tolvtjärnsloppet.

Där har vi nu, tack vare ett bra 

samarbete med markägare och spon-

sorer, utvecklat ett av Norrlands mest 

populära långlopp för mountainbike. 

Varje år lockar det cirka 200 delta-

gare till Långviksmon som cyklar på 

fina stigar i den tuffa och varierande 

terrängen till Västergissjö. Vi har 

både tävlings- och motionsklasser i 

sträckor från 5 km för barnen, till 40 

km, 65 km och nytt för i år, 20 km. Den 

längsta sträckan fungerar även som 

ett seedningslopp till Sveriges största 

terrängcykellopp, Cykelvasan. Det 

innebär att man med sitt deltagande i 

tolvtjärnsloppet kan kvalificera sig till 

att starta i ett bättre startled längre 

fram i det loppet.•

Vi kör i år den sjunde upplagan, helgen 
innan midsommar. Välkomna till Tolv-
tjärnsloppet där ni kan utmana er själva i 
en fantastisk natur!

.

Jag själv som deltagare på Ö–vikscupen i Örnsköldsvik, här på 
Varvsberget med Veckefjärdens golfbana i bakgrunden.

Tolvtjärnsloppet som går på vackra stigar på Västergissjömon. Här 
med Anton Niederbach som numera går Cykelgymnasiet i Falun.

Att cykla i skogen är roligt  
och är man fler är det oftast ännu roligare. 

Den insikten har vuxit fram sedan jag på min 40-årsdag 
fick en Mountainbike – eller MTB, en sorts terrängcykel 

med grova däck och stötdämpare – av min fru. 
TEXT: JAN–ERIK BACKMAN
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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
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllll  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEdddddddddddddddddddddddddddddddddddllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

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.

 

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 
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Jag fick tag i kursmaterial från en 

högskoleutbildning i timrings-

teknik och har läst på det som 

går att hitta. Sedan handlar det om att 

arbeta upp en känsla för hur material-

et beter sig och hur krafterna jobbar 

ihop, så att konstruktionerna håller 

ihop sig utan hjälp av skruvar och 

beslag, förklarar Johan.

Timmer är ett otroligt roligt material 

att jobba med. Resultatet blir både 

vackert och gediget. Det är mest bara 

fördelar.

– Faktiskt har studier visat att man 

inte kan få bättre inomhusmiljö än i ett 

timrat hus, då veden reglerar fuktighet 

och håller ett bra och sunt inomhus-

klimat. Det går inte att ersätta den 

funktionen som korrekt timrade hus 

har med moderna material. Naturen 

är som vanligt smartast och utklassar 

tekniska material och moderna venti-

lationssystem, säger Johan.

SPECIELL KÄNSLA
Det är en speciell känsla att gå ut i 

skogen, välja de träd som har rätt ål-

der och kvalité, sedan fälla och hämta 

tillbaka till sågen med hjälp av en häst 

som kan kryssa mellan träd och ta sig 

fram utan åverkan. Sedan såga till 

råämnen med det flyttbara sågverket 

och kapa till rätt längder och urtag 

med motorsåg. 

– Solosågen kan ju dessutom tas 

med ut i skogen om man vill bygga 

något lite avlägset. Man kan göra hela 

jobbet där träden vuxit, utan att släpa 

dem fram och åter.

En ung ardenner står och spanar på 

arbetet från hagen intill. 

– Han har påbörjat utbildningen till 

skogshäst och kommer orka dra fram 

rätt tunga lass. Rasen har en fysik och 

temperament som tål både väntan och 

krånglig terräng utan att stressa upp 

sig eller bli trött, säger Johan.

MJUKA TRÄ I SVERIGE
Jag står fascinerat och ser på hur det 

som nyss var en stock i snön snabbt 

formas och byggs ihop till ett bord. Ett 

grillbord med bänkar blir det nu, där 

det behövs lite funderingar för att få 

till designen utan att tappa i funktion 

på knutningen. 

– Trä är så tacksamt, så länge det får 

torka upp ordentligt och klarar sig från 

röta så håller det så oerhört länge, och 

blir bara vackrare med åren. 

– De träd vi har i Sverige är oerhört 

mjuka jämfört 

med andra mer 

exotiska träslag 

som växer i 

andra delar av 

världen. Så att 

använda kärn-

virke till de mest 

utsatta delarna 

i byggen som 

man visste om mkt väl förr är värt det 

med tanke på hållbarheten. Det är en 

skön kontrast mot modern rastlöshet 

och slit och slängmentalitet att bygga 

saker på det här viset, för att hålla och 

finnas kvar, säger Johan.

Doften av nysågat trä gör en lite 

lycklig. Det känns nästan att det här 

materialet sitter i DNA:et på en som 

har rötterna i landsbygden.•

 

Johan Giek är en snickare från Östavall som lärt sig traditionell timringstek-
nik och även jobbat mycket i skogen med stormfälld skog. Som liten grabb 
var han med sin morfar och drog hem timmer med en nordsvensk häst. 

Vi besökte honom för att få veta hur man lär sig bygga med de här gamla 
metoderna, utan att få kunskapen från någon äldre timmerman.

TEXT OCH FOTO: MÄRTA LINDKVIST

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!
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RECEPT

Fattiga Riddare & Rika Ryttare

Kärt barn har många namn, det är en ofta 
uttalad fras som är helt rätt.
Då det gäller ”Fattiga Riddare” minns jag från 
min barndom att min morfar ofta lagade dtill 
enna rätt, eftersom han stod för mathållningen 
hos dem på ålderns höst då min mormor var 
sängliggandes.
Rätten utgår ifrån torr formfranska eller 
vetebröd som i stort sett doppas i pannkakss-
met någon minut, steks i smör, med sylt som 
tillbehör.
Serverat med ett stort glas mjölk är det både 
mättande och gott.

RECEPT PÅ SMET:  
2 ägg  

2 dl vetemjöl

4 dl mjölk

 ½ tsk salt.

ETT ANNAT MATTIPS  
ÄR ”KRABELURER”.
Vispa ihop smeten och slå i en petflaska, ta med ut, 
gör upp en eld, stek i Muurikka eller stekpanna, slå 
eller skopa upp försiktigt ett antal och vänd dem 
efter någon minut.

O´boy eller kaffe smakar bra till och som tillbehör 
frukt eller bär.

RECEPT :
2 ägg

2 dl mjölk

4,5 dl vetemjöl

½ strösocker

2 tsk bakpulver.

SÅ TILL DET SOM MIN MORFAR 
KALLADE ”RIKA RYTTARE”.
Det görs i princip likadant som ”Fattiga Riddare” 
men rullas i kanel och socker och med en kopp kaffe 
till är det supergott.

Nu när jag spanat runt gällande detta och pratat 
med folk och googlat säger de flesta att ”Fattiga 
Riddare” rullas i socker och kanel.

Det tycker jag är fel, så jag håller fast vid att ibland 
är man ”fattig” och får ta till gammalt torrt bröd, 
lättmjölk och ett ägg. Ibland är man ”rik” och då 
använder man torrt vetebröd, gräddmjölk, flera ägg 
och drivor med kanel och socker.

VILL DU ANNONSERA?
Ring eller maila

Fredrik Forsberg eller Tomas Grundström

HAR DU EN NYHET
ELLER ETT REPORTAGETIPS?

Ring eller maila Olof Wigren

FREDRIK FORSBERG 
0660-29 99 63
fredrik.forsberg@agrenshuset.se

TOMAS GRUNDSTRÖM
0660-29 99 60
tomas.grundstrom@agrenshuset.se

OLOF WIGREN
070-657 50 85
olof.wigren@agrenshuset.se
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STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

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

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

Välkommen att åter lyssna på det 
uppskattade radioprogrammet Se-
mesterpratarna i Radio Nolaskogs! 
Liksom tidigare år hittar du politiker, 
musiker, industrifolk, idrotts- och 
medieprofiler med flera. 

Vi är inne på sjunde året och åldersför-
delning spänner som vanligt mellan 20 
och dryga 80 år. En nyhet 2018 är att 
programmet kortats från 60 till 45 minu-
ter för att senare kunna anpassas till en 
modernare podd. Men även i år hittar du 
som vanligt nya och gamla program via 
podden på vår hemsida www.radioovik.se

Denna sommar och med rötter i 
BLTG-området finner du tidigare Björ-
nabon och kommunalrådet Glenn Nord-
lund, 56 år. Han närde som ung drömmen 
att bli hockeyproffs men blev istället en 
god lagbyggare. Gemensamma mål och 
resultat genom samarbete har fortsatt 
varit en viktig drivkraft för honom. Detta 
valår väntar också många nya utmaning-
ar på honom.

 I Gideå hittar vi Fride Gustafsson, 63 år, 
som varit präst och kantor i omgångar. 
Från fönstret i hans arbetsrum syns en 
flik av Gissjön som han gärna glider ut på 
i sin utvikbara och batteridrivna båt. An-
nars är det ordet och musiken han växlar 
mellan och som för ”livsskutan” framåt. 

HUR JAG LYSSNAR:
Radio Nolaskogs sänder fyra gånger om 
dagen under juli med repriser i augusti. 

På vissa platser har det varit svårt att 
hitta frekvenserna 89,8 eller 105,7 Mhz.  

En stor hjälp är Radio Ö-viks-appen för 
androida telefoner. I Tidningen 7, ÖA lik-
som på vår hemsida ser du när program-
men sänds och hur man kommer åt dem. 

Även denna sommar lär du alltså känna 
Nolaskogsprofiler hemmavid eller ut-
socknes genom Semesterpratarna. Du 
gör det via radion, datorn eller mobiltele-
fonen vare sig du är kvar i sängen, solar 
på stranden eller målar huset.  

ROBERT RUNGSTAD 
Ordförande, Radio Nolaskogs

 

SOMMAR-
PRATARE
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Öppettider drop in: Lör-Sön 12.00-18.00
v.27-31 öppet 12.00-18.00 varje dag!

O-ringenveckan öppet till 20.00
vargkartracing@gmail.com  |  www.vkrc.se

VKRC har även en DUBBELKART 
anpassad till handikappade och för att 
skjutsa barn. Välkomna in och prova!

Caroli Hammerhead med  
Honda 270cc motorer.

NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK!

NYA ÖPPETTIDER
Fr.o.m. 1/6: Tis, ons, fre 11.00-17.00

Tors 12.00-14.00. Lör 10.00-13.00

Kom och Fynda
Besök oss gärna på Facebook.

www.salongm.se

 
 

Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Boka tid:
www.smidig.info
eller 070-244 56 30

Dipl. Massageterapeut 
Esmee de Vries 
Långviksmon

VÄLKOMMEN ATT  
SHOPPA HOS OSS 

I SOMMAR!

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

TEL 0662-303 00

måndag–fredag 10–13.30 

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

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

Vi har Rölunda  
• Plantjord
• Täckbark
• Kogödsel
• Toppdress 

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

SEMESTERSTÄNGT VECKA 28-31
Övriga öppettider och arrangemang se 

www.langviksmon.nu
Restaurang Milla´s på facebook

Fullständiga rättigheter

Denna bild är tagen framför den 
numera rivna Järnvägsstationshuset i 
Björna. Året är 1987 på sommaren.

1986 hade intresseföreningen i Björna 
bildatsoch en interimstyrelse med 
Gunvald Persson som ordförande 
tillsatts. Mötena hölls uppe på Järn-
vägshuset och det äskades pengar av 
Björna Hembygdsförening för att frä-
scha upp huset. Sommaren därpå blev 
det invigning av lokalen och ett ångtåg 
gick från Örnsköldsvik till Björna, med 
påstigningar efter vägen.

Mötande på perrongen var Arne 
Söderström som invigningstalare 
och dåvarande ordförande Ragnar 
Grundström.

Det var olika aktiviteter runt om i Björ-
na, många föreningar ställde upp med 
olika arrangemang. Det serverades 
smörgås, kaffe och strutglass i försam-
lingshemmet, och på centrum var det 
go´fika. Det såldes ost genom LRF på 
Hembygdsgården och kärnades smör 
från medverkande Ångermanlands 
Mejeriförening.

Hösten 2006 revs järnvägshuset 
eftersom SJ krävde att huset måste 
flyttas. Intresseföreningen i Björna 
lades då ner.

TEXT: MONICA NYSTRÖM 
FOTO: EIVOR GRUNDSTRÖM

FOTNOT: Ta kontakt med oss, Monica 
Nyström eller Eivor Grundström, om du har 
bilder, något tidningsurklipp eller något att 
berätta kring.

EN BILD  
BERÄTTAR



V i har tänkt försöka visa hur 

allround basjkirhästen är och 

givetvis får den som vill prova 

på att rida en basjkir, som förutom att 

vara ”allergivänlig” också är förhållan-

devis bekväm att sitta på.

En lördag i mitten av april i år fick 

jag åka ner till Axevalla travbana för 

att mot ta rosett och plakett. Avels-

hingsten Djingis Kahn, som kom bland 

de fyra första till Gideå, hade tilldelats 

värdebokstav A på grund av sina 

avkommors fina resultat på premie-

ringar. Numera kan han titulera sig 

Sveriges första avelshingst av rasen 

basjkir som fått A. Djingis Kahn är far 

till 54 avkommor, rasen är fortfarande 

relativt liten med cirka 400 hästar i 

hela Sverige. Och han bor i Gideå.

FET OCH LUKTSVAG PÄLS
Basjkirhästen har väldig fet pälsen och 

luktar knappt häst. Kanske är det ett 

skydd mot rovdjur? På vintern har de 

en tjock päls, som tillåter dem att ligga 

ute i snön utan att det tinar. Under 

våren fäller de pälsen för att skaffa sig 

en sommarskrud. Jättestarka hovar 

har alla basjkirer och de behöver inte 

ha skor. På sommaren växer hovarna 

extra mycket eftersom de slits mer 

mot grus.

Efter att lagården brann ner för 

tio år sedan, har vi byggt ett ridhus i 

stället. Där man kan vara när det blå-

ser och yr som värst på vintern. Den 

är även bra att ha när det regnar på 

sommaren och vi har ridläger. 

I sommar blir det två ridläger i 

”Sommardragets” regi och två ridläger 

som jag har själv. Det brukar vara max 

nio elever per kurs och man får bo i 

Mållegården. Är det fint väder kan det 

bli bad med hästarna. Men övrig tid 

under sommaren ägnar vi åt så kallad 

turridning i vår vackra natur runt Gi-

deälven. Längsta turen är på drygt tre 

timmar och det är effektiv ridtid. 

Basjkirhästen är lätt att sitta på 

och tar väl hand om sin ryttare. Jag 

brukar alltid starta på ridbanan, innan 

man tar ut någon i naturen. Vi går 

igenom hur man ”pratat” med sin häst 

på hästars vis, och gör hästen trygg 

i människans sällskap. Bra för alla 

inblandade och förhöjer upplevelsen 

för den som är mottaglig. På ett finare 

språk kallas det Natural Horsemens-

hip.

GRÖN ARENA–CERTIFIERAD
Gården och hästarna är en s k Grön 

Arena Gård (certifierad). Det innebär 

att vi klarat kraven för att ha någon 

form av habilitering här med hästar-

na. 

Framtidsplanerna för gården är i 

första hand att bli kvar och utveckla 

verksamheten. Min plan är att köpa 

in en ny hingst och avla fram fler fina 

basjkirhästar. 

Min önskan är att jag ska kunna 

hjälpa några med någon form av han-

dikapp till ett liv med livskvalitet. 

Så länge jag orkar och hästarna 

ställer upp kommer jag finnas här för 

att sprida en filosofi och ett nytt med-

vetande om hästens sätt att tänka och 

vara när den får vara häst. Men bara 

för den som kan öppna sina sinnen 

som ett barn.•

Välkommen till en upplevelse på stall-
backen den 30 juni!

Det var ett barnprogram om basjkirhästarna från Hammarby Gård 
i Haninge, som fick mig, Carina Hedman, att bestämma mig för att 
satsa på rasen. 

Den 30 juni är det exakt 20 år sedan som den första ryska hästen 
satte sin hov på marken i Norrgissjö. Många är de insikterna som 
varit och alla aha–upplevelser hästarna skänkt den som velat lyssna. 
Det firas med öppet hus på jubileumsdagen.
TEXT OCH FOTO: CARINA HEDMAN
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Asylmottagningen – Läget för asylfrågor i BLTG- och Anundsjöområdet

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

Vill du också engagera dig?  
Kontakta varje orts integrationsstödjare:
BLTG: Elisabeth Eriksson, 070-36 11 774

Anundsjö: John Heberg, 072-586 57 44

Kontaktuppgifter:

Anette Eikelboom Sällström

anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se,

070-3010039

I BLTG- och Anudsjöområdet pågår en fantastisk 
verksamhet för att stötta och lära känna 
asylsökande som bor på orten. Aktiviteterna 
ordnas av frivilliga; privatpersoner, föreningar, 
trossamfund med flera. Örnsköldsviks kommun 
stöttar aktiviteterna för asylsökande och de är 
till för alla, vare sig man är asylsökande eller har 
bott länge på sin ort. Meningen är att man ska 
umgås tillsammans.

Här pågår aktiviteter såsom:
• Svenskundervisning 
• Caféverksamhet 
• Babysång 
• Lekverksamhet för barn 
• Sygrupp
• Vävgrupp 
• Bakning 
• Utflykter 
• Samhällsinformation
• Idrotts-och hälsoaktiviteter 
• Fadderverksamhet
• Slöjdgrupp
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Redan året efter var det över 100 

löpare (109) som genomförde lop-

pet och antalet deltagare ökade 

år för år. 

2013 passerade loppet 200 deltaga-

re då 215 löpare tog sig i mål. 2016 var 

det 306 löpare på startlinjen varav 299 

tog sig hela vägen in i mål. 

NY BANSTRÄCKNING
Loppet hade sin första bansträckning 

fram till 2013. Då ändrades avslutning-

en med målgång på Biggevallen och 

loppets längd blev 19,7 km. 

Urskogsloppet är lite unikt med 

tanke på sin bansträckning. Det är 

inget landsvägslopp, utan här springer 

man på enkla stigar genom fantastisk 

urskogsmiljö. 

I samband med Urskogsloppet ar-

rangeras också Lilla Urskogsloppet och 

Knatteloppet för barn upp till 13 år.

Arrangemanget har vuxit och 

utvecklats för varje år. 2016 var första 

året med digital tidtagning med chip 

vilket blev ett lyft. Dels arrangörsmäs-

sigt men även för publiken som följer 

loppet då möjligheten finns att se vart 

löparna befinner sig efter banan. 

Det har också varit en intressant 

utveckling sett till könsfördelningen i 

loppet. 2009 var det drygt 21 procent 

kvinnor som deltog, 2016 var det över 

37 procent. 

JUBILEUM I ÅR
Den 16 juni går startskottet för Ur-

skogsloppet 2018. Det firar alltså tioårs 

jubileum i år och det tänker vi fira på 

lite olika sätt. 

För det första kommer vi att utöka 

antalet löpare. Tidigare hade vi ett tak 

på 350 löpare, på grund av att loppet 

går igenom ett naturreservat. I år 

kommer vi att tillåta 500 deltagare i 

två startgrupper. 

En annan nyhet är att vi kommer ha 

prispengar till dem som slår banrekor-

den. 3 000 kr till dem som lyckas med 

den bedriften, samma till både dam- 

och herrklassen.

Vi har också bjudit in alla tidigare 

års segrare i både dam- och herrklas-

sen. Vi hoppas få se alla på startlinjen, 

då kan det bli ett riktigt spännande 

lopp! 

Vi har också bjudit in de fyra löpare 

som sprungit alla nio lopp och vi hopp-

as att även dessa kommer till start så 

att vi får hylla dem efter loppet.•

Den 13 juni 2009 gick startskottet för det första Urskogsloppet. 
73 herrar och 20 damer tog sig i mål och vinnare blev Henrik Pilvinge  
och Sara Nordstrand. Då mätte loppet 19,5 km och målgången var vid 
hembygdsgårdens parkering där Björnadagen då höll till. 

       HÄLSINGEKRYSS
                   Konstruerar jordnära och underhållande korsord för alla!

www.halsingekryss.se  ~  kontakt@halsingekryss.se  ~  070-242 18 40

HHH
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Privatpersoner se hit!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och

Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner” 

Varje fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och 

medverka i vinstdragningen.

Företag se hit!

Underhållande korsord

för privatpersoner

och företag
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STOLT SPONSOR AV 
URSKOGSLOPPET I 10 ÅR

Öppettider: vardagar 10-18, lördag 10-16, söndag 11-16

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

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

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

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

 
 

 

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

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

Gunilla berättar att ett gott minne 

från hennes uppväxt var somrar-

na och Skråvika, byns badplats. 

Då flyttade hennes kompis Jasmin 

till sommarstugan och de tillbringade 

många timmar och nätter på badplat-

sen tillsammans med grabbarna i byn. 

Så fort det blev torrt på vägen började 

hon att cykla. När hon sommarjobbade 

cyklade hon till Gideå på dagen, sen 

hem för att äta och på kvällen blev 

det en ny tur till Gideå för att träffa 

kompisarna.

– Det kunde bli fyra mil på en dag, 

flera gånger i veckan, säger hon.

Direkt efter gymnasiet flyttade Gunilla 

till Stockholm, där jobbade hon inom 

sjukvården, på en budbilsfirma och i 

en fotoaffär. Hon var även i Frankrike 

och jobbade åt en 90–årig svensk dam 

under sju månader innan hon flyttade 

hem 1990. Då utbildade hon sig till 

sjuksköterska för att sedan jobba på 

Björnaborg/Björkhem fram till år 2000. 

Hon började sedan på Rådgivnings-

byrån i missbruksfrågor, som det 

hette då. Där har hon blivit kvar och 

nu heter det Behandlingsteamet. Det 

är kommunens öppenvård. Gunillas 

arbete är att möta personer som har 

problem med alkohol eller andra dro-

ger. Hon är utbildare i en metod som 

hjälper personer att sluta med drogen 

cannabis och brukar informera i olika 

sammanhang vilka skadeverkningar 

som Cannabis ger.

– Att informera föräldrar vilka 

skadliga effekter som cannabis har 

på ungdomars hjärna är viktigt. Jag 

är även med i nationellt nätverk för 

behandlare, säger hon.

Gunilla gillar att promenera tillsam-

mans med familjens hund Plexus som 

är en tollare. 

– Att vara ute i skogen och leta 

svamp ger en helt otrolig lycka när 

man till slut hittar trattkantareller eller 

svart trumpetsvamp, säger hon. 

Hjortron gillar hon också att 

plocka. 

– Att få vara på en myr och plocka 

skogens guld är helt underbart och då 

kan man bortse från småkryp. Andra 

intressen som jag har är körsång och 

dans, men det blir av allt för sällan, 

tycker hon.

Hon har även köpt kort på det nya 

gymmet i Björna.

– Men jag gillar ocksp att bara vara 

hemma, se på tv-serier.  Jag är bra på 

att vara lat, skrattar hon.

Gunilla berättar att deras söner har 

spelat både fotboll och hockey och att 

hon är en ständig supporter. 

– Jag är just nu dåligt engagerad 

i föreningar men ställer upp om det 

behövs. Jag har varit med som sjuk-

vårdare på Urskogsloppet sedan start 

men i år står jag över då yngsta sonen 

tar studenten, säger hon.

Tomas och Gunilla har ett nytt 

smultronställe och det är Klimpfjäll där 

deras husvagn står över vintern.

– Dit åker vi så ofta vi kan och 

fiskar, kör skoter eller bara är, avslutar 

hon.•

STAFETTPINNEN

Gunilla är uppväxt i Västergissjö södra. Hennes föräldrar var jordbrukare. 
Hon är yngst i familjen och har fem syskon. Själv hon var en ” sladdis ”. 
TEXT: ”STRÖM”

   Gunilla  Persson
GUNILLA PERSSON
FAMILJ: Maken Tomas och 
barnen Manfred, Anton och 
Albin.
BÄSTA EGENSKAP: God 
lyssnare och humoristisk.
SÄMSTA EGENSKAP: 
Tidsoptimist och väldigt 
svårt att bestämma mig om 
jag ska köpa något. 
MOTTO: ”Gör inget mot nå-
gon annan som du själv inte 
skulle vilja att någon gjorde 
mot dig.”  
BÄSTA MED BLTG–BYG-
DEN. Lugnt och avstressan-
de med att natur och vatten 
är nära inpå. 
LÄMNAR ÖVER TILL: Sol-
veig Pusa i Långviksmon.
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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.

%U¦QVOHGHNODUDWLRQ�&DGG\�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��7UDQVSRUWHU�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�H[NO�PRPV����P§Q��������PLO�§U������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�

S§�9:)6�EDVU¦QWD��MDQ��������8SSO¦JJQLQJV��RFK�DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW�WLOONRPPHU��9L�UHVHUYHUDU�RVV�I¸U�HYHQWXHOOD�¦QGULQJDU��DYYLNHOVHU�RFK�WU\FNIHO��9DUMH�9RONVZDJHQ�§WHUI¸UV¦OMDUH�¦U�IUL�DWW�V¦WWD�VLQD�HJQD�SULVHU��(UEMXGDQGHW�J¦OOHU�HQGDVW�YLG�Q\ELOVI¸U�

V¦OMQLQJ��3ULVHUQD�I¸OMHU�J¦OODQGH�FLUNDSULVOLVWD��6DPWOLJD�SULVHU�¦U�DQJLYQD�H[NOXVLYH�PRPV��%LODUQD�S§�ELOGHUQD�¦U�H[WUDXWUXVWDGH���

&DGG\�3UROLQH�7',����KN�PHG�.RPIRUWSDNHW�RFK�GUDJNURN�IU§Q�

��������Ȑ�H[NO�PRPV�HOOHU�IU§Q� ������Ȑ��P§Q�
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7UDQVSRUWHU�7�������0�/§QJ� PHG�.RPIRUWSDNHW�IU§Q�

��������Ȑ�H[NO�PRPV�HOOHU�IU§Q� ������Ȑ��P§Q�
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EVENEMANG

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Ons 6 juni 11.00 Gideå Hembygdsgård  Nationaldagsfirande. 
Ons  6 juni 12.00-15.00 Björna Hembygdsgård Nationaldagsfirande, Gudstjänst Björnakören, Högtidstal, Servering, tunnbrödsförsäljning
Sön 10 juni 14.00-16.00  Gideå Hembygdsgård Caféet öppet. Samarr. Gideå kyrka 200 år - visning av kyrkstallet, utställning i salen. 
Ons 13 juni  18.00-20.00 Premiär: Ungdomsfiske i Salmonstjärn, gratis för ungdomar t o m 16 år. Arr Långvattnets fiskevårdsförening.
Fre 15 juni 18.00-23.00 Premiär: Fiske i Salmonstjärn, fiskekort köps på plan. Kontant eller swish. Arr: Långvattnets fiskevårdsförening
Fre 22 juni 13.00   Gideå Hembygdsgård Midsommarfirande
Fre   22 juni 12.00-15.00 Björna Hembygdsgård Midsommarfirande, dans kring lövad stång, musik, servering, hamburgare, tunnbrödsförsäljning
Sön  1 juli 11.00  Gideå Hembygdsgård Friluftsgudstjänst Sv.k:a. Servering   
Sön  1 juli 13.00 Gideå Hembygdsgård Konsert: ”Rallarvisor: Elsa Fahlén med vänner”
Mån 2 juli 12.00 Gideå Hembygdsgård   Sommarcaféet öppet varje dag tom 5 Aug 12.00-16.00. Se program Berättaraftnar i facebook: Gideå Hembygdsgård
Lör    7 juli 11.00-15.00  Lockstatorpskvarnen  Kvarnfest, servering, hamburgare, lotteri, nymalet kornmjöl. Skogsfalke underhåller.
Tor 12 Juli  18.00-21.00 Hembygdsområdet Gideå Veteranfordonsträff. Ingen föranmälan.Välkommen med eller utan fordon, servering o grill 
Lör 4 aug 11.00 Movattnet Trialtävling, Norrlandscupen
Sön 5 aug  10.00 Movattnet Trialtävling, Norrlandscupen
Tor 9 aug    18.00-21.00 Hembygdsområdet Gideå  Veteranfordonsträff. Ingen föranmälan.Välkommen med eller utan fordon, servering o grill

HAR DU NÅGOT PÅ GÅNG? 
Inför varje nummer av Grundsunda Tidning söker vi händelser på gång att lägga upp i evenemangskalendern. Där kan alla som läser se vad just du vill 
tipsa om.  Men under övrig tid kan du mejla till info@gfg.se så lägger vi upp det på www.gfghusum.se. Oavsett om det är årsmöten, pubfester eller 
annat så är det välkommet.      #tyckt

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

TIF LOPPIS
Öppet alla lördagar kl 12-15
Onsdagar; se anslag

Start av Gåfotbolls-träningar den 31/5.
Vi kommer att inviga vår renoverade 
omklädningsbyggnad i sommar. 
Trehörningsjö IF

Lördag 30/6
Välj mellan 14 km, 7km eller 3km. 
Se anslag. Ett traillopp, motionslopp, 
för hela familjen. 

För info (och anmälan) maila till; 
trehorningsjo.if@telia.com

TRESJÖLUNKEN 

ToToToToTorr r rr 9 9 9999 auauauauauggg g g g   18181818.00.0000-00-0-0-2121212121.00.0.000000 HeHeHeHeHeHeH mbmbmbmbmbmbygygygygygdsdsdsdsdsdsomomomomomområrårårårådededededeeet tt t ttt GiGiGiGiidededededeååååå VeVeVeVeVeteteteteeterarararaanfnfnfnfnfororororordodododoonsnsnsnssnstrtrtrtrträffäffäffäffäff. InInInInInI gegegeggegen nn n föföföföfööörararararrr nmnmnmnmnmäläläläläälanaananan.V.VV.VVäläälälä kokokokokommmmmmmmmmenenennennn mmmedededededed eeeeeeellllllll ererererer uuuutatatatatannnnn fofofofofordrdrdrdrddononononon, , , , seseseseservrvrvrvrvererererere inininining gggg g oo oo o grgrgggrgrilililililllllll

10
september

Chatarina Holmgrens

Kantarelltarte
1 rulle smördeg
ca 150 gr kantareller
2-3 st schalottenlökar
smör
3/4 dl crème fraiche
salt
svartpeppar
2-3 dl riven västerbottensost
färsk örtkrydda, t ex rosmarin
ruccola

GÖR SÅ HÄR:
Rulla ut smördegen, bred ut crème fraiche
och salta och peppra. Stek svampen
i smör, tillsätt hackad lök och bryn
ytterligare någon minut. Smaka av med
salt och peppar. Fördela osten och sprid ut
kantareller, lök och rosmarin. Gratinera i
ugn i 210 grader tills osten är gratinerad
och botten är krispig. Toppa med ruccola.
Om man vill göra tarten/pajen matigare 
kan
man lägga kokt, tunt skivad potatis under
kantarellerna. Med lite hackad krondill på
toppen passar pajen ypperligt som tillbehör
till kräftor. 

ÅGRENSHUSETS 
RECEPT
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Felsökning av AC

Boka tid: 0660-823 05

Utbildade tekniker 
med Kylcertifikat

Boka tid: 0660-823 05

295:-

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

INRED
SOMMAR-
HEMMET

  

KÖP NU - SPARA 480:- 
Mölle Trädgårdsgrupp med 4 stolar
Teak med underrede i galvaniserat stål och 4 stolar.

5.995:- (6.475:-)
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Stora och lilla Orrvattnen i Gideå Västra Fiskevårdsområde har genom omfattande 
insatser förvandlats till ett eldorado för fritidsfiskare. Fiskevårdsområdet har verkat 
sedan 1989 för att förbättra fisket i bygden.

Med hjälp av regleringsmedel från Gidekraft, samt otaliga timmar frivilligt arbete har 
ett flertal goda fiskevatten skapats. I dessa vatten finns fiskar i alla storlekar, från små 
fiskar till sådana som väger över ett kilo. På senare tid har även öring fångats i Stora 
Orrvattnet varför sjön också är lämpad för sommarfiske. Försurningen motverkas 
genom regelbunden kalkning.

På tre olika platser runt Orrvattnen finns fina vindskydd med grillplatser, där det också 
är tillgång till toaletter typ utedass. Därför är sjöarna väl anpassade för en utflykt med 
familjen eller med fiskekompisarna. Vid stora Orrvattnet finns också en stuga som 
kan disponeras. Gå in på nätet och slå upp Köp fiskekort.se klicka vidare till Gideå 
västra fiskevårdsområde för köp av fiskekort. Lokala försäljare är bland andra Hans 
Olof Nyström, Svedje, Åke Strömberg, Västergidsjö, Benérus fiske i Örnsköldsvik och 
Sixten Edlund, Gideå.

Sörgissjö 144 • 896 93 Gideå • Jens •

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

Blommor och 
inredning från 
GYNNING 
DESIGN 
hittar du på 
Blomsterhörnan

Fabriksbetong • Hålsten • Brunnsringar

0662-300 06

LÅNGVIKSMON 
CEMENT AB
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1RUGHPDQV�%LO�$%�
�QJHUPDQODQGVJDWDQ������516.�/'69,.��������������
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1DWXUHQ�WXU�RFK�UHWXU���

7',������%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJ�EODQGDG�N¸UQLQJ�����Ȑ�����O�����NP��&2��XWVO¦SS�����Ȑ�����J�NP��3ULVHUQD�J¦OOHU�WRP�������������9RONVZDJHQ�/HDVLQJ����P§Q��H[NO�PRPV��������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW�������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�S§�9:)6�EDVU¦QWD��PDUV��������
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7U\JJW�KHOD�Y¦JHQ�WLOO�GLQD�QDWXUXSSOHYHOVHU��RFK�V¦NHUW�KHOD�Y¦JHQ�WLOOEDND���
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I¸U�7LJXDQ�([HFXWLYH�(GLWLRQ�RFK�7LJXDQ�$OOVSDFH���
�

7LJXDQ�$OOVSDFH�

9RONVZDJHQ�%XVLQHVV��SULV�IU§Q���������NU��

9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�������NU�P§Q��
)¸UP§QVY¦UGH�IU§Q�������NU�P§Q��

7LJXDQ�

9RONVZDJHQ�%XVLQHVV��NDPSDQMSULV�IU§Q���������NU��

9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�������NU�P§Q��
)¸UP§QVY¦UGH�IU§Q�������NU�P§Q��

SKOGSJONAS

Jonas Strandberg 
070 - 2618185

Per-Olof Nordin 
0730 - 486528

Utför skogsvård
Säljer ved

Servar din bil
Hjälper till med din fastighet
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Välkommen till våra 
sommargudstjänster!
31/5 kl 19:  Trivselafton Lillkyrkan Nyliden

  6/6 kl 12:  Andakt Björna hembygdsgård 

17/6 kl 11:  Pilgrimsvandring med mässa 
 Samling vid Björna kyrka. 

24/6 kl 11:  Gudstjänst Lillkyrkan Nyliden 

  8/7 kl 11:  Mässa Björna kyrka

15/7 kl 15:  Friluftsgudstjänst Bergvattnet 

22/7 kl 15:  Friluftsgudstjänst Mattarbodum

29/7 kl 10:  Friluftsgudstjänst Björnsjö

  5/8 kl 12:  Friluftsgudstjänst Björna hembygdsgård

  5/8 kl 18:  Sommarmusik Björna kyrka
 ”På sången vingar” 
 Gunilla, Ania och Kerstin

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

 

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM 
aluminium och stål 

www.alab.com 

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:-DJUPVÅGSMASSAGE
0708-760387 •  thorstenssonhelen@hotmail.com

Vi besiktar dina IBC-behållare / ADR-tankar

IBC-control 
890 51
Långviksmon

Ring oss: 0662-30004

VI STÖDJER BLT-BLADET

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

Medeltidsdagen Linatorpet Trehörningsjö  
3 juni kl 13 – 16 
Dagen inleds med Karin Runows musikal ”Luthers ungar”.  
Ett samprojekt med Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorats och 
Örnsköldsviks församlings barnkörer under ledning av Erika 
Sjödin samt Jonas Nyström kvartett. Vi har prova-på-aktiviteter, 
riddarskola, marknad och pilgrimsvandring med historiska möten.  
Se hemsidan för detaljerat innehåll.

Jubileumsåret ”Gideå kyrka 200 år”  
10 juni 2018 – 9 juni 2019
Startar med festmässa 10 juni kl 11 Medverkan av biskop emeritus 
Hans-Erik Nordin (född i Källfors), församlingens körer, Sune 
Pettersson, trumpet.

Lunch i församlingshemmet med bildspel. Hembygdsgården visar 
kyrkstall och har caféet öppet 14-16. Kyrkogårdens personal visar 
runt och kyrkan är öppen. 

Under jubileumsåret planeras studiecirklar om ”Gideå kyrka och
församlingens historia” och ”Smide” som tar fram design och
skapar ett dopträd. Om du är intresserad och vill veta mer
gå då in på vår hemsida för mer information och anmälan.  
www.svenskakyrkan.se/gidea

Musik i sommarkväll
Trehörningsjö kyrka 17 juni kl 18 "Nu är det sommar på  
jorden". Tres Voc.

Gideå hembygdsgård 1 juli kl 13 "Rallarrosor". Viskonsert  
med Elsa Fahlén med vänner.

Gideå kyrka 14 juli kl 18 med Familjen Eriksson

Gideå kyrka 22 juli kl 18 Tres Voc goes classic! 

Trehörningsjö kyrka 12 augusti kl 18 Gideå blås, förmågor 
uppmuntrade av Harald-Pettersson-stiftelse
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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

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



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

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

DREAM & DREAM ROYAL SÄNGAR

20% RABATT

UTVALDA SÄNGBORD

200:- RABATT

Prisexempel: Dream Royal kontinental 180x200 cm inkl. ben och bäddmadrass Dream Royal Latex 14.790:- (ord.pris 18.490:-) exkl. huvudgavel.

DRÖMKAMPANJ
Just nu har vi erbjudanden på sängar, sängbord, bäddsoffor, 

våningssängar, byråar, täcken, kuddar och mycket mer!

JENSEN SÄNGAR

BÄDDMADRASS PÅ KÖPET

BÄDDSOFFOR

10% RABATT

Gäller utvalda modeller.Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller t o m 13/5 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.
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DIN VVS-INSTALLATÖR I NÄTRA 

RING ROBIN – SERVICE PÅ PLATS 

076-106 97 84

RORTEAMET.SE  •  JOURNUMMER OLIVER 070-241 97 87  •  PRISFÖRFRÅGAN; TOMAS@RORTEAMET.SE 

D

Tolfhamn i Näske var under nästan 60 år målaren Malte Nyberg XII:s paradis. 
En oas där han bodde sommartid och uppförde en ateljé där han målade och 
tog emot både kolleger och besökare.

Malte avled 2013. Kommunen äger hela fastigheten och nu vill ett antal 
föreningar i området skapa ett resisedens för ungdomskultur och någonting 
som kan bli en ännu dragare för besöksnäringen i Höga Kusten.
TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

Initiativtagare till det spännande 

projektet är Näske Bygårdsförening 

som i sin tur krokat arm med Hålan 

Ungdomsförening, Bygdsam Nätrada-

len, HSO Örnsköldsvik, Örnsköldsviks 

Kollektiva Konstnärsverkstad och 

Örnsköldsviks kommun.

Bygårdföreningens ordförande Ste-

fan Andersson är drivande och menar 

att det finns stor potential att åstad-

komma något som kan få betydelse 

både lokalt och attrahera besökare i 

ett nationellt perspektiv.

– Malte var en öppensinnad man 

med många idéer och i slutet av sitt 

liv intresserade han sig bland annat 

för ungdomars graffitikonst. Det vi gör 

är att utgå mycket ifrån det Malte stod 

för och hans anda, säger Stefan.

Och koppla samman både konst och 

besöksnäring. 

– Redan idag passerar cirka 20 000 

människor förbi Tolfhamn varje år. De 

flesta på väg till eller från Skulesko-

gens nationalpark, säger Sofie Holm-

gren i Bygdsam Nätradalen.

På resans gång har det uppstått tre 

olika mål för Tolfhamn:

* Att skapa ett ungdomskulturre-

sidens med ateljé med både vandrar-

hem och funkisboende.

* Att inom ramen för befintliga High 

Coast Art Valley etablera Tolfhamn 

som ett centrum för utbildning och 

utveckling av nya konstformer.

* Att vid Näskeån skapa en upple-

velseramp där konst ställs ut tillsam-

mans med installationer och ljud– och 

ljusskapelser. Upplevelserampen ska 

förändras över tid och variera i uttryck 

beroende på årstid och dessutom vara 

särskilt anpassad för personer med 

funktionshinder.

– Vårt upplägg har vi bollat mellan 

alla inblandade föreningar, kommunen 

och även exempelvis Allmänna Arvs-

fonden, som vi ser som en potentiell 

finansiär. Alla är odelat positiva, säger 

Stefan Andersson.

Totalt skulle projektet i sin totala 

omfattning kosta 12–15 miljoner 

kronor och utöver Allmänna Arvsfon-

den, som föreningarna hoppas ska bli 

huvudfinansiär, förväntas medfinan-

siering från bland annat Örnsköldsviks 

kommun.

– Vi hoppas så snart som möjligt 

kunna få klartecken från olika håll och 

välkomnar också intresset från privata 

finansiärer. Vi har redan fått löfte 

om ett större belopp från en kvinna i 

Chicago, USA, som har kopplingar till 

kommunen och konstlivet, avslöjar 

Stefan Andersson.

Om projektet förverkligas, kommer 

de också att uppföras någon slags 

hyllning till Malte Nyberg XII. Arthur 

Danielsson är en av dem som kände 

honom bäst och har mycket material 

samlat om den både legendariske och 

mytomspunne konstnären.

– Det finns gott om uppslag och 

mycket som är samlat om och av 

honom, som skulle kunna bli till ett 

bra och värdigt minne av Malte, säger 

Arthur, som är med i bygårdsfören-

ingen.•

FOTNOT: Tolfhamn uppfördes 1906. 
Malte Nyberg köpte det 1956.

Fr v Arthur Danielsson, Näske Bygårdsförening, 
Sofie Holmgren, Bygdsam Nätradalen, och Stefan 
Andersson, Näske Bygårdsförening.

En skiss på hur det föreslås att boningshus och 
ateljé byggs samman.
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Det dyker alltid upp nya idéer 

och projekt och ser jag potenti-

al i dem kör jag utan en tanke 

på allt jobb det innebär, säger Fredric 

medan han fixar kaffe åt mig.

Till hösten har det gått tio år sedan 

allting började 2008, på det som då 

var Swedbank Arena, numera Fjällrä-

ven Center. Tanken i starten var att se 

om det gick att leva på att arrangera 

konserter och föreläsningar.

– Det skulle vara småskaligt och jag 

arrangerade några mindre konserter 

och föreläsningar. Sedan kom Sjun-

deisjunde som var ett bra event att 

utvecklas med. Efter det utökade jag 

med uthyrning av teknik och mobila 

scener i bolaget Norrscen och nu är 

jag här, säger Fredric.

Han tog över Skule Naturscen 2013 

efter en rätt lång process eftersom 

naturscenen genom åren blivit något 

av ett skötebarn för Docksta BTK. 

– Jag kände att jag ville utveckla 

sommaren som varit en lugn period 

i min verksamhet tidigare. Det tog 

nästan ett år att komma till ett avslut 

där jag tog över och det känns riktigt 

bra att allt blivit så lyckat, att jag levt 

upp till förtroendet jag fick.

Sedan dess har Fredric blivit med 

både camping och fastigheter i 

Docksta. Fast blivit och blivit, det har 

inneburit en hel del hårt arbete och 

mod att satsa.

– Campingen i Veåsand kom ur ett 

behov av parkeringsytor i och med 

att det försvann ytor vid Skuleberget i 

samband med byggandet av rastplat-

sen där, förklarar Fredric. Jag hade en 

idé om att vi kunde köra bussar från 

Veåsand till Skule vid våra evenemang. 

Men campingen var fullsatt hela som-

maren så det blev aldrig aktuellt.

 Campingen färdigställdes i 

rekordfart och det var tur att vintern 

2016/2017 var snöfattig. Arbetet star-

tade på riktigt i mars 2017, med målet 

att allt skulle stå klart till konserten 3 

juni med Veronica Maggio.

– Vi hann och det var tack vare 

fantastiskt bra jobb av entreprenö-

rerna nere i Docksta. Vi kan ha gjort 

Sveriges snabbaste campingbygge, 

skrattar Fredric.

I slutet av 2017 blev han fastighets-

ägare i Docksta. Även det ett naturligt 

steg i företagets utveckling.

– Det kan kanske verka spretigt om 

man ser det utifrån, att jag äger natur-

scenen, campingen och nu satsar på 

fastigheterna. Men det finns en tanke 

bakom och en röd tråd. Naturscenen 

är navet där även Norrscen har sin 

bas och campingen fyller en funktion 

med boendemöjligheter vid eventen. I 

och med fastighetsköpet behöver jag 

arbetskraft året runt som jag även kan 

koppla till säsongsverksamheten kom-

binerat med extra säsongspersonal.

Fredric lyfter ofta fram Docksta BTK 

under vårt samtal och öser lovord över 

företagarföreningen.

– De är extremt driftiga, ser möjlig-

heter och startar upp projekt. De har 

även modet att sälja och lämna över 

till andra. Dessutom är de en viktigt 

ideell kraft som är skickliga på att 

söka bidrag och som vågar satsa.

Örnsköldsvik är platsen där konto-

ret och familjen finns, men Docksta får 

en stor del av Fredrics fokus. Han ser 

sin verksamhet där som början på ett 

längre engagemang och är tacksam 

över förtroendet han fått.

– Jag spenderar mycket tid i Docks-

ta och skulle nog säga att jag mentalt 

är mer i Docksta än i Örnsköldsvik nu-

mera. Mitt driv har förändrats sedan 

jag startade 2008. Det är lika starkt 

men jag är mer regional nu. Tanken i 

början var att skapa något för Öviks-

borna men nu är jag en ambassadör 

som jobbar för hela Höga Kusten.

Sommaren 2018 bjuder Skule Natur-

scen på ett utbud som många kallar 

det bästa någonsin och det märks på 

Fredric att han är stolt över listan av 

artister som kommer.

– Känslan inför sommaren är som 

att vi jubilerar fast vi inte gör det. Vi 

går mot en fantastisk campingsom-

mar och jag tror nästan inte att det är 

sant när jag ser vilka artister vi har på 

naturscenen.•

Fredric Wedin vid  
Skule Naturscen. 
 Foto: Håkan Nordström.

När jag möter Fredric Wedin är det lugnt på Verkställande Byråns kontor i centrala Örnsköldsvik.  
Men skenet bedrar. För Fredric är det alltid mycket att stå i och han har själv förklaringen till varför.

GABRIELLA  MÖTER

TEXT: GABRIELLA RÖSCHMANN

-
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facebook.com/Dackladanbjasta     Instagram: Vianorbjasta

HELA SOMMAREN
VI HAR DÄCKEN FÖR SOMMARENS ALLA MASKINER & FORDON

 0660-104 21

ÖPPET
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BREDBYN

MELL

ÅSELE

KUBBE

SIDENSJÖ

SKORPED

JUNSELE

SOLBERG

Anundsjö + centrala Ö-vik
Aldas Loppis  16
Annicas Recond 32-33 
Anundsjö Allservice 32-33
Anundsjö Bygg  15
Anundsjö elektriska 32-33
Arnäs Glas  30 
Asylannons  29
B.Westmans Skogsvård 32-33
BE Transport 32-33
Bilbolaget  19
Boström & Persson bygg 32-33
Brattsjö Marktjänst 32-33
Bredbydagen  22
Bredbyns Däckservice 32-33
Bröderna Perssons 32-33
Bröderna Sjölanders Åkeri 32-33
Bygd och Stad  16
Bygdsam/Shoppa i anundsjö  5
Centern  28
Cesam  19
Elon Lundgrens hushållmaskiner 140
Esspee 32-33
Exero 8
Falck Ekonomipartner 32-33
Flärke Kojservice 32-33
Fäbolunken  28
Gotee Productions AB 32-33
Gårdsbackens Hundcenter  9
Hagelbergs bil & motor 32-33
Handelsbanken  5
Hellström Bil & Maskinverkstad 32-33
Holger Nilssons Åkeri AB 32-33
Hoppets Stjärna 133-139
HS Nilsson Bygg AB 32-33
Höglands Sågen  29
ICA Bredbyn  34
Ingelsson Entreprenad 32-33
Junsele Djurpark  15
Kalles Maskinuthyrning 32-33
Kents Skog & Maskin AB 32-33
Kents skog o maskin  20
Klippverkstan  28, 32-33
Kubbe Byggaren 32-33
Kyrkan  17
Livet på landet  7
Mellansels Folkhögskola 32-33
Mio Möbler  31
Molidens Dansbana  6
Mosjö Buss 32-33
MPS  8, 32-33
MW bygg  14
NI KE Golv AB 32-33
NKI-Kyl  31
Nordemans personbilar  12
Nordemans transportbilar  21
Norra Skogsägarna  13
Norrflärke Allservice  23, 32-33
Nya Begravningsbyrån  30
Nylanders Bil  11
Per-Orsgården  30
Polarbröd  30
Renmarks Måleri 32-33
Salong Tonette  32-33
Samsound 32-33
SCA  3
Skoaffärn  27
Skorpeds EL 32-33
Spelmansstämma  27
Sundbergs Åkeri 32-33 
Sörflärke Skog AB 32-33
Tellströms Måreliservice 32-33
Tidlösa Ting  24
Toppform Fysiologi 32-33
Trygghetsgruppen  21
Trädas/Erik Pers Loppis  20, 32-33
Tystforest AB  25
Ulrik Östmans Åkeri 32-33
Vattenfall  25
Vulk & Transport 32-33
WJ Skogstjänst 32-33
Y-Tech 32-33
Åkerström & Company  27, 32-33
Åsele Marknad  4
Östansjö Skogsavverkning 32-33
Östmans Åkeri 32-33

1 Life 98-99
Bettans Hundpensionat 98-99
Bjästa bibliotek 98-99
Bjästa Reklamtryck 98-99
Bygd och Stad  80
Bygdsam Nätra  84
Collens fönsterputs 98-99
Coop Köpmanholmen  92
Crizam 98-99
Docksta Baren  96
Docksta Sko  85
Englunds slipservice/kyl  72
Frölens Kross  95
Grävman 98-99
Gärdins Glas 98-99
Handelsträdgårn  76
HK Begravningsbyrå  97
Hoppets Stjärna 133-139
Hälsokällan 98-99
Högland Såg  94
ICA Bjästa  100
Jens bilar 98-99
Kornsjö Marknad  74
Kornsjögårdens camping 98-99
Kyrkan Bjästa  89
Köpmanholmen Trädg.  82

Mark&isol 98-99
Mark&isol  91
Marlenes Hälsobalans 98-99
Mio Möbler  91
Mjäla Loppis  82
Nordemans personbilar  84
Nordemans transportbilar 93
Nordlanders skor  93
Norra Skogsägarna  77
Norrlandsfonden  78
Nylanders Bil  75 
Nätra hembygdsgård  79
Nätraälven  83
Pirrå´s  88
Renmarks Måleri 98-99
Rörteamet  65
SCA  81
Sibylla  67
Sidensjö El 98-99
Sidensjö Handelsbod 98-99
Sidensjö trafik 98-99
Skandinaviska Byggelement 98-99
Stefan Petterssons frisering 98-99
Två ekonomer  85
Tältmissionen/konsert  97
Ullas fotvård  96

DOCKSTA

Collage Nätra/Höga Kusten + centrala Ö-vik

ANNONSÖRER & BESÖKSMÅL

perorsgården

gammelgården 
    myckelgensjö

anundsjö hembygd

Ullstens mekaniska 98-99
Verkställande byrån  87
Vianor  69
Västanåskolan 98-99
Ågrenshuset 98-99
Ö-Viks slipservice 98-99
Örjan Byström Bygg 98-99
Östman rör 98-99
Överförmyndaren  86
Öviks Brunnsborrning  66
Öviks Hamn o Logistik  73

mellanselsbadet/camping

sku
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LANSEL

MOLIDEN

BJÖRNA

GIDEÅ

LÅNGVIKSMON

TREHÖRNINGSJÖ

BJÄSTA

KÖPMANHOLMEN

HUSUM

Grundsunda + 
centrala Ö-vik
Ahlenius Ink 127
Ankis Frisering 129
AutoTeknik 121
Bil & Motor 123
Bottnia Maskinproffs 119
Bruksgodset 127
Bygd och Stad 106
Carins Fotvård 129
Dina Försäkringar 129
Fröken Grön 130
Grundbergs Åkeri 126
Guns Frisering 129
Handelsbanken 101
Hanells Salteri 121
Hoppets Stjärna 133-139
Husumgården/ Folkets Hus 129
Husums mekaniska AB 129
Höglands sågen 123
Ica Matrosen Husum 122
Jaktshop 112
Kyrkan 113
LOLAB 129
Megaloppis/NKM 102
Melins 129
Mera Måleri 120
Metsä 105
Mio Möbler 125
Nolatandläkarna 125
Nordbergs Såg 118
Nordemans personbilar 117
Nordemans transportbilar 127
Nordgrens Buss 129
Norra Skogsägarna 107
Nya Begravningsbyrån 110
Nylanders Bi 109
Pelle Holmströms Fastigheter 124
Restaurang Björnen 129
SCA 111
Sjöströms Åkeri 108
SUVE 112
Tandhälsan 128
Utekompaniet 122

100% Liv 53 
ALAB 62 
Anders Perssons Åkeri 62-63 
Asylannons 53
Bilisten Hemling 62-63 
Björna Camping 58 
Björna IF 55 
Björna Pizzeria 62-63 
Björnavagnar 62-63 
Blomsterhörnan, Gullänget 60
Bo och Bygg 62-63 
Bygd och Stad 38
Dina Försäkringar 55 
Djurpunkten 62-63  
Forsbergs Bygg 62-63 
Färgmagasinet Övik 57 
Företagslotsen 39
Gideget 62-63 
Gidegården 62-63 
Glasfiberprodukter 62-63 
Gården i Långsjön 62-63 
Gårdsbackens hundcenter  9
Hemlings Lanthandel 35

Hjälpande händer 62-63 
Hoppets Stjärna 133-139 
Högland Såg 49
IPS 62-63 
Jens Rantala 60 
Jollen 51 
JS Bygg 62-63 
Kallmyra Mohair 62-63 
Kassagirot 50 
Lena M design 62-63  
Lissans frisering 62-63 
Långviksmons cement 60
Magdas Mek 62-63 
Mio Möbler 59
Nilssons VVS 58 
NK trä & traktor 62-63
NKI-Kyl 59
Nordemans personbilar 61 
Nordemans transportbilar 57 
Norra Skogsägarna 43
Nya Begravningsbyrån 56 
Nylanders Bil 45
Näsbacka Gård 62-63 

Paradisbadet Ö-Kommun 1 
PMI 62-63 
Rolf Lindström 62-63 
SCA 47
Sjölunds Värme 41
Skogsjonas 61
Stegbo Möbler 64
Storsjöbygdens skytteklubb 49 
Strandbergs Dryckeskonsult 62-63 
Strandbergs konsultbyrå 62-63 
Svennes Bygg 62-63 
Svenska Kyrkan Björna 62
Svenska Kyrkan Tresjö 62
SWG 62-63 
SWG rekryteringsannons 48
Träkompositprodukter 62-63 
Ulanders Buss 50 
Varggropen 51 
Westbergs maskin 60 
Westbergs maskinrep 42
Önskasjöns Fiskepremiär 40

A

ÖRNSKÖLDSVIK

BLTG + centrala Ö-vik

dsgård

modomuseet

skallbergsgrottorna

kålhuvudets naturreservat

ng

trehörningsjö    camping & stugby

uleskogens nationalpark 

salusands havsbad

mosjö camping
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Mitt första tips Nät-
terlundskonsten med 26 

konstverk. En kulturskatt 

som utvecklas hela tiden 

där varje skapelse är unik 

i sitt slag. Till det får man 

historien bakom allt med 

Jonas Nätterlund.

Herrgårdsparken med 

bruksmuseet är en skön 

plats på många sätt. Här 

finns fem av Nätterlunds 

konstverk och i museet får 

man veta mer om Mikko An-

dersson, som inspirerades 

av Jonas Nätterlund när han 

skrev sitt testamente.

Vill man uppleva his-

torien om Nätra/Sidensjö 

linhanteringsområde, med 

lärftmangeln och linlogen 

besöker man Brynge kul-

turområde. Här finns konst-

hall med utställningar och 

ett av de äldsta finbladiga 

såghusen.

För mig är Sidensjö kyr-
ka ett fint utflyktsmål. En 

av Örnsköldsviks tre äldsta 

bevarade medeltidskyrkor, 

med fantastiska sniderier 

och målningar och vacker 

utsikt över Drömmesjön och 

nejden.

Hembygdsgårdarna 

erbjuder historiska miljöer 

kombinerat med musik, 

utställningar, teater med 

mera. Både Sidensjös och 

Nätras hembygdsgårdar 

ligger vackert belägna.

Skärgården och öarna 

har sin charm på olika sätt. 

Där finns fiskehistorien med 

de gamla bevarade miljö-

erna men också havet med 

sina vågrörelser och öarnas 

natur med fina badvikar, sol 

och klippor. Björnviken på 

Trysunda är en favorit.

I Docksta väljer jag 

att tipsa om att utforska 

Skuleskogen och national-

parkens olika delar med 

sitt varierande natur- och 

djurliv. Här kan man hitta 

sina egna favoritplatser om 

man tar sig tid att vand-

ra. Tärnättholmarna och 

Tärnättvattnet gillar jag och 

Dalsjöfallet.•

GABRIELLA RÖSCHMANN

SE & UPPLEVA  
I NÄTRADALEN & DOCKSTA

ÅLDER: 64 år.

BOR: Domsjö men född 
och uppvuxen Drömme, 
Sidensjö.

YRKE: Kulturarbetare.

FRITIDSINTRESSEN: Natur, 
familj, kultur och musik.

Förslag på dagstur:

TELEFON: 070-225 83 84  •  ENGLUNDSKYL.SE

VI UTFÖR ÄVEN  
SVETSARBETEN

OCH HAR PERSONALUTHYRNING

VI UTFÖR REPARATIONER
BIL • MC •  ATV •  ENTREPRENAD

NU MED BROMSBÄNK 
– FÖR EFFEKTMÄTNING OCH OPTIMERING AV DIN MC

RING FÖR TIDSBOKNING OCH PRIS!
  

Starta i Rössjö för att få bakgrunden     
   till Nätterlunds konst. 

Näs rastplats (via Drömme) där 
”Två bryggorna” och ”Skidåkerskan” 

finns. Fika och njut av utsikten. 
(Rössjö-Näs 10 km)

Sidensjö med flera konstverk, 
vid fotbollsplanen, skolan 
och Sidensjö Sparbank. 
Missa inte Sidensjö kyrka och 
utsikten där. 
(Näs – Sidensjö 5km)

Brynge kulturområde. 
(Sidensjö – Brynge 6km)

Västanå friskola – konst-
verket Kottkorna. 
(Brynge – Västanå 4km)

Bjästa via Kornsjösjön. Upptäck 
Bjästas butiker, ta en lunch, sma-
ka på den omtalade jordgubbs- 
tårtan på Nätra hembygdsgård. 
(Västanå – Kornsjö - Bjästa 12km)

Köpmanholmen  
med Herrgårdsparken.  

(Bjästa –  
Köpmanholmen 5km)

Sedan kan du åka tillbaka mot E4,  
dra till havs eller kanske till skogs.
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och skärgårdsöarna med
M/F Ulvön & M/F Minerva

TURLISTAN DIREKT 
I  DIN MOBIL ,  SE 

WWW.MFULVON.SE

m/f Ulvön

m/f Minerva

Höga KustenUpplev

SOMMAR  21  jun i  –  19  august i  2018
Måndag – Söndag

Avgång från Ulvöhamn M/F Minerva M/F Ulvön M/F Minerva M/F Minerva M/F Ulvön M/F Minerva M/F Ulvön M/F Ulvön

Ulvöhamn 06.20 09.50 – 11.30 15.00 15.30 20.15

Fjären 06.45 10.05 – 11.55 – 15.55 20.40

Strängöarna – 10.25 – 12.30 – – 21.15

Trysunda 07.30 – 11.25 – – 16.40 –

Köpmanholmen 08.20 10.40 11.50 13.00 15.45 17.30 21.45

Avgång från Köpmanholmen

Köpmanholmen 08.45 09.00 11.00 12.15 13.30 – 18.00 22.00

Strängöarna 08.55 – – 12.25 13.50 – – 22.20

Trysunda – 09.35 11.25 – – – 18.35 –

Fjären 09.15 10.20 – 12.40 14.25 – 19.20 22.55

Ulvöhamn 09.40 11.00 – 13.05 15.00 – 20.00 23.30

HELA TURLISTAN OCH RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR SE HEMSIDAN:  WWW.MFULVON.SE

BIL TILL  BÅTEN  Avgi f tsbelagd parker ing f inns  på kajen i  Köpmanholmen.

BUSS TILL  BÅTEN  Sök  bussresa på www.dintur.se  e l ler  r ing  t i l l  D inTur  kundserv ice 0771-100  110 .

KÖPMANHOLMEN – TRYSUNDA,  STRÄNGÖARNA OCH ULVÖN
Telefon till MF Ulvön 070-651 92 65 • Biljettkontoret 0660-22 38 55 • www.mfulvon.se
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I början av maj flyttade Ullas Fotvård i Bjästa. 
Numera tar Ulla Magnusson emot sina kun-
der i lokaler där förut Swedbank huserade.

Jag är nog den enda fotterapeuten som har 

ett stort kassavalv i behandlingsrummet, 

skrattar Ulla.

Hon har haft sitt företag i två år, i en fastighet 

intill den nuvarande, och kundkretsen har blivit 

allt större.

– Idag har jag kunder både från Nätradalen, 

söder om Skuleskogen, inåt landet och från 

Örnsköldsvik. Behovet av fotvård är stort och vi 

blir äldre  mer medvetna om vår hälsa.

Ulla, som bor i Köpmanholmen, gick yrkes-

högskoleutbildningen till medicinsk fotterapeut 

i Örnsköldsvik innan hon öppnad eget.

– Dessförinnan jobbade jag inom bland annat 

vården – jag är utbildad undersköterska – och 

andra områden, men jag kände att fotvård är 

spännande och att jag ville driva något själv.

Ett val hon inte ångrat.

– Men de nya lokalerna känns det som om 

hela verksamheten fått ett lyft. Miljön är triv-

sam, jag har utrymme att sälja fler produkter 

och det finns tankar på att eventuellt anställa 

någon person framöver. Fortsätter det att 

snurra på i den takt det gör, kommer det att 

behövas.

Och för att återknyta till detta med kassa-

valvet.

– Där kommer det att hända intressanta saker 

framöver. Det är synd att inte använda ett så-

dant till någonting. 

Vad det blir ber jag 

att få återkomma till, 

säger Ulla hemlig-

hetsfullt.•

–
Cilla Hector. 
Foto: Pressbild.

 

Den 5 augusti kommer sångerskan Cilla Hector 
(bilden) till Nätradalen för en konsert på Nätra 
Hembygdsgård.

Cilla är född i Björna och har etablerat sig som 
artist och låtskrivare inom den kristna genren.

Konserten arrangeras av Hoppets Stjärna i samar-
bete med Nätra Hembygdsförening, som ansvarar 
för servering under evenemanget och har både 
sina utställningar och loppisen öppen.

Kornsjöstrand

Nätra Marknad
6-7-8 juli
Ledande NÖJESPLATS
info 070-291 55 05

VÄLKOMMEN! 

2 mil söder om Övik * 4 km från E4 Bjästa



75R U N TO M .  COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTENBränsleförbrukning bl. körn. 6,2-7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 140-159 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, kör-
sträcka 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. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Privatleasing fr. 3.130:– /mån *

SUCCÉN FORTSÄTTER!
NYA SUBARU XV 

fr. 244.900:–
PREMIÄR!

NYA SUBARU IMPREZA 

fr. 214.900:–
Privatleasing fr. 2.674:– /mån *

PREMIÄR 
NYA SUBARU
XV & IMPREZA 
MED FYRHJULSDRIFT
SOM STANDARD
SÄLJSTART 20 APRIL

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

Mån-fre 9-18
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–

Stort grattis till VM-guld och OS-sil-
ver, Niklas Edin, skipper för curlingla-
get som representerat Sverige i båda 
mästerskapen.

TEXT: PELLE ANDERSSON 
FOTO: BILDBYRÅN

 Tack så mycket! VM-guldet kän-

des som en skön revansch för 

den förlorade OS-finalen. Båda 

turneringarna är i sin helhet i paritet 

med det bästa vi gjort som lag. Så vi 

är nöjda med prestationerna men det 

hade så klart gjort stor skillnad med 

ett OS-guld.

Du bor numera i Karlstad men hur var det 
att växa upp i Sidensjö?

– Det var en riktigt bra plats att 

växa upp på. Stora fria ytor för mitt 

redan då stora idrottsintresse men 

också mysigt nära naturen som jag 

tror gett mig ett inre lugn som jag fått 

stor nytta av i livet. Jag bodde där 

till jag började på curlinggymnasiet i 

Härnösand som 16-åring.

– Sedan gjorde jag lumpen i Öster-

sund och flyttade tillbaka till Härnö-

sand innan jag två år senare flyttade 

ned till Karlstad på hösten 2007. Jag 

började läsa på universitetet medan 

jag försökte klättra till världstoppen 

inom curling. Det gick så bra att jag 

gick över till curling på heltid, även om 

det fortfarande var på amatörnivå.

Vad tyckte du om att göra som barn?
– Jag tyckte om att idrotta, speciellt 

ägna mig åt bollsporter. Jag tyckte 

också om att titta på serier och filmer 

och att se nya platser och ta in nya 

intryck.

När och hur ofta åker du hem?
– Jag försöker åka hem varje jul 

men mer än så är tyvärr en bonus nu-

mera. Mina fler än 200 resdagar per år 

för curlingen gör det svårt att planera 

in så mycket annat än enstaka kvällar 

med kompisar i Karlstad. Mina föräld-

rar och min syster kommer dock ner 

och hälsar på några dagar varannan 

sommar eller så.

Har du planer på att flytta hem i framtiden 
eller kanske skaffa sommarboende där?

– Som det ser ut just nu finns ingen 

tid eller planer på det men det kan 

såklart ändras med åren. 

I övrigt, hur ser dina planer ut för framtiden?
– Jag har precis tagit beslut om att 

fortsätta satsa en fyraårsperiod till så 

målet är inställt på nästa OS 2022. 

Slutligen, vilka ”smultronställen” tycker du 
att man inte ska missa när man kommer till 
Sidensjö med omnejd?

– Sidensjö kyrka, Bysjön och elljus-

spåren där Sidensjö IK tränar oriente-

ring och skidor. Det beror så klart på 

intresse och smak men annars är nog 

ett tips att bara åka runt och bekanta 

sig med naturen runtom Sidensjö. 

Den är väldigt fint och ger i alla fall m 

i g den där lugna känslan i kropp och 

knopp.•

MÅNDAG-FREDAG 9 - 17.30
LÖRDAG-SÖNDAG 10 - 14

MIDSOMMARAFTON 10-13

VÄLKOMNA IN TILL OSS PÅ TRÄDGÅRN’!

Öppet hus  

6/6 kl 10-15

Vi bjuder på korv m bröd,  

kaffe, saft och kaka.

Tävling med chans att  

vinna presentkort.

VI FINNS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

Stort utbud av sommarplant 
från egen odling

Försäljning av buskar,  
 träd & perenner

SOMMARTIDER FRÅN V26:

MÅNDAG-FREDAG 9 - 17
(LUNCH 13-14)

LÖRDAG 10 - 13

ÖPPETTIDER
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Utför åtgärder i rätt tid…

Din bästa tid
är nu!

77R U N TO M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

www.norra.se

Kontakta våra skogsinspektorer – så berättar vi mer!  
Anundsjö   
• Cecilia Persson, 070-336 37 84 • Axel Rödström, 072-147 89 30 • Jörgen Tellström, 070-341 31 74  
• Oscar Jakobsson, produktionsledare, 072-510 85 15 • Linnea Forsberg, föräldraledig, 070-890 34 47

Örnsköldsvik södra   
• Ove Eriksson, 070-224 26 32  
• Staffan Nordin, 070-219 58 68  
• Arne Alstergren, 070-604 14 06  
• Axel Nilsson, 070-665 99 80

Örnsköldsvik Norra  
• Emil Andersson, 070-305 98 56  
• Erik Forsberg, 072-141 17 12  
• Jonas Sjödin, 070-359 98 00  
• Leif Strandberg, 070-687 10 17
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Sven Bodin är ansvarig för Ulvö 

Museum. Han kommer egentli-

gen från grannön Trysunda. Där 

föddes han 1944 och släkten har varit 

fiskare i flera generationer.  

– Jag har ingen släkt på Ulvöarna 

men har bott i flera omgångar som-

martid hos framlidne Ulvöforskaren 

Kjell Söderberg, som bland annat skri-

vit Ulvöhamn – två bilder och Lotsarna 

på Ulvön, berättar Sven.

Han är professionell historiker och 

specialist på dokumentdatabaser och 

har sedan början av 1990-talet ägnat 

sig åt att samla fakta och dokument 

om fiskarkulturen vid Höga Kusten i 

en databas. Dokument från 1500-tal 

och framåt, fotografier från senare 

delen av 1800-talet och framåt, kartor, 

ritningar, filmer och ljudinspelningar 

från 1917 och framåt. Allt visar på hur 

folket levde förr. 

ETT EU–PROJEKT
Ulvö Museum kom på tal redan i slutet 

av 1990-talet när Ulvö kapellag skicka-

de iväg frågan om ett ”fiskemuseum” 

till Örnsköldsviks kommun. 

– Tidigare fanns endast en hem-

bygdsgård som invigdes 1948. Det 

bestod av ett gammalt kokhus som 

flyttades från sin ursprungliga plats 

vid Hamngatan, upp i backen vid 

föreningshuset.

Det tog alltså flera år innan museet 

kunde bli verklighet. 

– Först 2013 tillsattes en mycket 

kompetent projektgrupp med Tom 

Sahlén, Janne Bagge, Ingmar Hellman 

och Ulla Olsson. Det blev ett EU-pro-

jekt på dryga miljoner. Örnsköldsviks 

kommun skänkte strandtomten längs 

Hamngatan, där Ulvö lotsplats bod 

och båt hade legat ända till 1967 då 

lotsplatsen lades ner. Allt revs bort 

och marken planerades. Åke Skott från 

Gideå bruk fick i uppdrag att timra en 

sjöbod, likt en sådan som sjöbodar såg 

ut förr i tiden runt sekelskiften 1800 

– 1900. Den gamla hembygdsgården 

timrades ner och timrades upp på 

museitomten, berättar Sven. 

Själv blev Sven delaktig i projektet 

2014.

– Jag tillfrågades av Tom Sahlén om 

att delta i projektet Ulvö Museum, på 

grund av mina kunskaper på området. 

Jag anställdes för att tillsammans med 

Tom och utställningskonstruktören 

Leo von Euler skapa en utställning på 

sjöbodens övervåning. Texter, bilder 

och filmer bygger mestadels på mina 

insamlade dokument. Jag är också an-

svarig för urval och placering av föremål 

i sjöbodens markplan. Det är föremål 

som har med fisket att göra: alltifrån nät 

till föremål för beredning av fisk. 

INTRESSANTA PLANER
Ulvö Museum invigdes i juni 2015. 

För de intresserade besökarna är 

Lotsstugan på Lotsberget ett trevligt 

besöksmål, som också ägs utav Ulvö 

kapellag. Även Gamla kapellet, som 

anses vara Ångermanlands äldsta 

träbyggnad och sattes upp år 1622. 

– Inom de närmaste åren är planen 

att även Ulvö gruva, på södra Ulvön, 

ska upparbetas som besöksmål. Vi har 

gruppvisningar med start redan i maj. 

Ulvöhamn som besöksmål behöver 

mer än själva naturen, matställena 

och promenaderna, har det visat sig. 

Museum kapellet och Lotsstugan med 

kompetenta guidningar har rönt stor 

uppskattning av både svenska och 

utländska turister.

– Vi har ambitionen att bli en nod i 

Höga Kustens kulturarv och försöker 

samarbeta med andra kustmuseer, ex-

empelvis Vålen i Norrfällsviken, säger 

Sven Bodin.•

Sven Bodin är ansvarig för Ulvö museum.

2015 invigdes Ulvö museum. Här finns öns hela historia samlad.
Nu finns spännande planer för framtiden.

TEXT: LINNÉA WIKMAN     FOTO: OLOF WIGREN

www.norrlandsfonden.se

Topplån för tillväxt
Prata företagsfinansiering
med Daniel Moberg
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KULTURVECKA
21-28 JULI 2018

ÖPPET KL 12-21

Allt från ett par timmar i Herrgårdsparken till 
en heldagstur i Nätradalen, med Nätterlunds-
konsten, Brynge Kulturområde, Sidensjö kyrka 
och annat trevligt att besöka och se.

BOKNINGAR OCH FRÅGOR tel 0660-22 30 97
bokning@natrahembygd.se

Kul tur
i Nätradalen

FYLLD AV SPÄNNANDE KULTUR, 
KONST, NATUR OCH HISTORIA. 

Kul turKontakta oss så skräddarsyr vi en
               i Nätradalen.

VETERANBILAR och MUSIK-show 60-tal 
PÄR-ÅKE STOCKBERG, KLAS NORBERG, 
ANN-CATHRINE WIKLANDER, TOMMY THELIN

Biljetter via tickster.se och deras ombud inom Höga Kusten.
Bjästa hos ICA Supermarket och Second Hand.
Tel 0660-22 30 97, bokning@natrahembygd.se

NOSTALGI-
KVÄLL 60-TAL
NÄTRA HEMBYGDSGÅRD
ONSDAG 1 AUGUSTI KL 18.00

ENTRÉ 150 KR

ENTRÉ 280 KR

Biljetter via tickster.se och ticksters ombud i Höga Kusten. Även via arrangören på tel 0660-22 30 97, 
bokning@natrahembygd.se, samt i Bjästa även hos ICA Supermarket och Second Hand

HENRIK ÅBERG
RONNIE SAHLÉN • HOLMSTEN TRIO
KLAS NORBERG • EILERT PILARM
Konferencier TOMMY THELIN

ELVIS
 IN MEMORY

MÅNDAG 23 JULI KL 19.00
Nätra Hembygdsgård, Bjästa
I HÄNDELSE AV OTJÄNLIG VÄDERLEK I NÄTRA KYRKA

Nätra Hembygdsgård, Bjästa Sommaren 2018

Vi finns på
Facebook!

Gilla oss idag! www.natrahembygd.se

Öppet alla dagar 25/6-12/8, kl 12-16 
Kulturvecka 21/7 – 28/7,  kl 12-21

6 juni Nationaldagsfirande i Nätradalen Se annonser/affischer för tider mm
22 juni  Midsommarfirande  kl 11.00 Nätragillet dansar, sång, musik och danslekar med  
 Linn Bodin, Agneta Westerlund och Karl-Ivan Bergström 
30 juni Sommarschack med SK Örnen, Schack & Musik kl 12.00 – 16.00   
29 juni-1 juli & 6-8 juli  
 Höga Kusten Teaterförening spelar "Ge oss musik – och två  Mariekex” 
15 juli Hönsbytardag/Hembygdsfest/Familjedag  
 Marknad */, underhållning, servering, hoppborg och ponnyridning mm
23 juli Elvis in Memory- konsert  med Henrik Åberg  
              Holmsten Trio, Ronnie Sahlén, Klas Norberg, Eilert Pilarm & Tommy Thelin
29 juli Familjedag med Cirkus  
1 aug Nostalgi-kväll, 60-tal Veteranbilar på besök och Musikalisk show med bl a   
 Pär-Åke Stockberg, Klas Norberg, Ann-Cathrine Wiklander. Vi kör härliga   
 60-tals-låtar och hyllar dessutom Jerry Williams och Lill-Babs lite extra.
5 aug Hoppets Stjärna-konsert med Cilla Hector
23 sep Äpplets Dag med Höstmarknad */  

Se våra annonser, affischer och hemsida för tider, ev ändringar och övrig information. För Höga Kusten Teaterfören-
ings och Hoppets Stjärnas arrangemang – se deras resp hemsida och annonser.
Rödmarkerade är entrébelagda arrangemang. Biljetter kan köpas via hembygdsförenings tel och mejl enligt  
nedan, Second Hand i Bjästa, ICA Supermarket Bjästa, www.tickster.se och ticksters ombud inom Höga Kusten.
*/ Boka marknadsplats på tel 0660-22 30 97 eller via mejl till bokning@natrahembygd.se
Vi erbjuder guidade turer i Köpmanholmen med Herrgårdsparken, Bruksmuseet och Café Svea, liksom i Nätra 
och Sidensjö med Nätterlunds konst och många andra sevärdheter. Kontakta oss på tel och mejl enligt ovan, för 
bokningar och förfrågningar. Hembygdsgården, Bruksmuseet och Café Svea öppet alla dagar 25/6 - 12/8, kl 12-16.

Utställningar:   Kornsjöstrands festplats  O  50- 60- & 70-talskläder  O  Folkskolan 

Se våra annonser, affischer och hemsida för tider, ev ändringar och övrig information. 
För Höga Kusten Teaterförenings och Hoppets Stjärnas arrangemang – se deras resp hemsida och annonser.
Rödmarkerade är entrébelagda arrangemang. Biljetter kan köpas via hembygdsföreningens tel och mejl enligt  
nedan, Second Hand i Bjästa, ICA Supermarket Bjästa, www.tickster.se och ticksters ombud inom Höga Kusten.
*/ Boka marknadsplats på tel 0660-22 30 97 eller via mejl till bokning@natrahembygd.se
Vi erbjuder guidade turer i Köpmanholmen med Herrgårdsparken, Bruksmuseet och Café Svea, liksom i Nätra 
och Sidensjö med Nätterlunds konst och många andra sevärdheter. Kontakta oss på tel och mejl enligt ovan, för 
bokningar och förfrågningar. Hembygdsgården, Bruksmuseet och Café Svea öppet alla dagar 25/6 - 12/8, kl 12-16.

HEMBYGDSFÖRENINGENS
SECOND HAND

NÄTRAGATAN 37, BJÄSTA mitt emot Circle K, fd Statoil

Öppettider
TIS-ONS-TOR-FRE  11-17, LÖR 11-14

Sommar-/plasttofflor 20 kr/par (3 par = 45 kr)
Massor med kläder, gardiner, husgeråd, porslin, 
böcker, skivor, möbler och annat smått och gott

HAR DU SAKER ATT 
SKÄNKA SÅ TAR VI 
TACKSAMT EMOT DETTA. 

www.natrahembygd.se
070-217 95 70 • 0660-22 30 97

Café
  hörna
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Det är tryggt, snyggt och säkert i serviceorten Bjästa 
säger folket i bygden. Det finns framtidstro och stolthet i 
Nätradalen med ökad inflyttning, höjda huspriser, samverkan 
i föreningslivet, många arbetstillfällen och mängder av 
arrangemang och aktiviteter.

Nätradalen är en viktig bygd i Höga Kusten med många 
besökare som vill uppleva både naturen och kulturen; 
världsarvet Höga Kusten, skärgårdsturer, havskajak, 
kanotturer på Nätraån, guidade turer i Konstdalen, 
vandringar i Nationalparken och att få bo, äta och shoppa.

Handla lokalt i Nätradalen i sommar
Vi handlar på ett nytt sätt idag, vi har ett annat köpmönster än 
tidigare.

Vi besöker större köpcentrum för att handla snabbt och 
effektivt och vi handlar på nätet. Inga konstigheter med det 
men vi vill samtidigt behålla och utveckla vår lokala service 
där vi bor eller hur?

En landsbygd som lyckas behålla och utveckla en bra service 
för boende och besökare är en vinnande bygd. Allt fler vill 
flytta hit och Nätradalen lockar många  besökare som ger 
”klirr i kassan” för de företag och föreningar som erbjuder 
shopping, mat och fika, boendemöjligheter, aktiviteter och 
besöksmål.

Det ska vara tryggt,  
snyggt och säkert i Nätradalen
Tillsammans i Nätradalen har vi genomfört 2 ortsvandringar 
för att spana och besikta hur det ser ut i bygden. Vid 
ortsvandringarana har privatpersoner, företagare, föreningar 
och kommunen deltagit. Vissa saker har vi åtgärdat direkt och 
andra saker får ta lite längre tid men syftet är att gemensamt 
utveckla orten. Efter sommaren bjuder vi in till en ortsvandring 
i Köpmanholmen

Växtplats Nätradalen
För att ta vara på utvecklingsidéer och engagemang i bygden 
jobbar just nu en arbetsgrupp med att ta fram ett förslag hur 
vi kan skapa ”Växtplats Nätradalen” för gemensam tillväxt 
och utveckling.

Trevlig Sommar!

på gång
I BYGDEN!

Det pågår en 
positiv utveckling 
på landsbygden!

Kontakta mig
Siv Sandberg, Delprojektledare Bjästa med omland
Tel: 070-3468720
siv@strangoservice.se  

Västanåskolan är friskolan som 
upplevs som Bullerbyn. 
Det är så rektor Sara Ebbeståhl 
beskriver känslan av skolmiljön. Här 
får barnen vara ute väldigt mycket 
och samtidigt vara kreativa. 

TEXT OCH FOTO: LINNÈA WIKMAN

Västanåskolan byggdes 1935 och 

var en kommunal skola fram till 

2003. Skolan skulle då läggas 

ned och som med många andra 

byskolor valde föräldrarna att ta över 

och driva skolan som en friskola. 

Ansvarig för den är en ekonomisk 

förening, där styrelsen är skolans 

huvudman. 

– Tanken från början var att 

skolan skulle leva kvar, så därför 

valde föräldrar att engagera sig. 

Det är de som sitter i styrelsen och 

driver skolan, förklarar rektor Sara 

Ebbeståhl.

– Det finns också en vilja att 

skolan ska vara ett alternativ till den 

kommunala skolan. Vi vill inte se 

oss som en konkurrerande verksam-

het. Vi brukar säga att vi vill vara 

ett alternativ för de som vill ha sina 

barn i en mindre skola med mindre 

klasser, mer personal och stora, fina 

utemiljöer. Det är en annan typ av 

skola. Vi brukar säga att det är lite 

som Bullarbyn. Vi har väldigt många 

barn som inte bor i byn. Vi löser det 

då vi har två bussar som kör och 

plockar upp barnen på olika ställen, 

bl.a. i Gärden och Lövsjö. 

MAX 15 ELEVER PER KLASS
Antalet barn i grupperna skiljer sig 

från den kommunala skolan.

– Vi har sagt att ingen klass ska ha 

mer än 15 elever. Som det ser ut här 

är det tre klasser. På de tre klasserna 

är vi fem anställda personaler på 

skolan, men inte alla på heltid. 

Intill skolan ligger också en för-

skola. Förskolan byggdes senare än 

skolan och var också kommunal tills 

den togs över av den Ekonomiska 

föreningen 2010, då förskolan blev 

fristående. 

– Det är samma tänk med förskolan 

att det ska vara små barngrupper. På 

småbarnsavdelningen har vi satt en 

gräns på tolv barn och på 4-5 åring-

arna får det vara 15 barn. Mer än så 

ska det inte vara. Vi har fått ta del av 

statsbidrag för att minska gruppstor-

lekarna, precis som den kommunala 

skolan. Däremot tror jag inte att man 

på alla skolor eller förskolor verkligen 

i praktiken kan se resultat av att 

grupperna har blivit mindre. Men här 

har pengarna verkligen gjort nytta 

och gett resultat.

KREATIV MILJÖ
I Västanå går det nu 35 barn på 

skolan och 25 barn på förskolan. Där 

har man satsat på att låta barnen få 

vara kreativa och vara mycket ute 

i naturen, samt att det bjuds på en 

lugn och trivsam skolmiljö.

– Om de som jobbar på en större 

skola hade kommit hit på besök, 

tror jag nog att de skulle bli väldigt 

förvånade. Vi har det väldigt lugnt 

och det är bra språkbruk. Barnen 

brukar säga att fröknarna är stränga, 

men på ett positivt sätt. Alla lärare 

ser alla barn och det är våra barn 

tillsammans. 

Sara berättar om vardagen på sko-

lan och att barnen tillåts vara barn, 

eftersom de får vara ute och leka 

väldigt mycket. 

– Här leker barnen verkligen. De 

leker ända upp till årskurs 6. Man 

får inte ha några mobiltelefoner på 

skoltid och det är ingen som skulle 

vilja det heller. De har fullt upp med 

att leka och de är tillsammans i blan-

dade åldrar och kön. Det spelar ingen 

roll om man går i årskurs 5 och leker 

med någon i förskoleklassen. Har 

man roligt i lag då leker man. Sedan 

är det självklart att det kan uppstå 

konflikter och bråk ibland, för de är 

barn. Man ska inte måla upp att allt 

är gulligt och toppen. 

FORTSÄTTNING SID 82 
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Det är lönsamt 
att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk innebär att man  
tar ansvar för både miljö, människor och ekonomi. 

Du som satsar på ett ansvarsfullt skogsbruk  
ska därför belönas.

Vi vill uppmuntra fler att certifiera sitt skogsbruk enligt  
FSC® och PEFC™. Om ditt virke är certifierat enligt antingen 

FSC eller PEFC får du nu en premie på 10 kr/m3. Är det certifirat 
enligt båda systemen är premien 15 kr/m³.

Vill du veta mer om hur du kan certifiera ditt skogsbruk? 
Kontakta våra virkesköpare.
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Besök oss på sca.com/skog

Ångermanlands skogsförvaltning  

Tel 0612-257 20

Få upp till 
15 kr/m3 mer
för ditt virke
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Hon fortsätter:

– Vi har barn med inlärningssvå-

righeter och annan problematik, 

men det här med att de är så pass 

få i grupperna gör att det blir bättre 

för alla. Det är dessutom nära till 

oss vuxna, då vi har valt att aldrig 

stänga dörren till personalrummet. 

Dörren står alltid öppen. 

INSPIRERAD AV BIFROST
Skolan i Västanå är Bifrost-inspire-

rad, vilket är en pedagogik som ur-

sprungligen kommer från Danmark. 

De jobbar inte som en Bifrost-skola 

utan har valt att plocka ut bitar av 

den pedagogiken. 

– Det handlar mycket om att man 

ska utgå ifrån barnens intressen. I 

början på varje termin har vi lärare 

bestämt årets tema, vilket barnen 

inte vet någonting om. De har ingen 

aning om vad det kommande årets 

tema ska bli. Vi börjar med att de 

får en sommarläxa som är kopplat 

till temat. De ska då ofta skapa eller 

bygga någonting. Det är kreativa 

saker som de gärna tillsammans med 

föräldrarna ska göra under somma-

ren. När de sedan kommer tillbaka 

första skoldagen redovisar man 

sommarläxan. Det är så roligt att se 

och höra dem berätta, beskriva och 

förklara hur de har gjort inför hela 

skolan. Det är helt otroligt, berättar 

Sara och är märkbart stolt. 

Utöver detta har man också en 

upplevelsedag. 

– Beroende på vad temat är blir 

det olika upplevelser. När vi hade 

forntiden hade vi hit några arkeolo-

ger och vi beredde skinn, kokade lax-

ar och gjorde halsband av kotorna. I 

år hade vi temat rymden och då tog 

vi barnen med på en rymdresa som 

vi hade hittat på och gjort i ordning. 

Vi hade gjort ett rymdskepp i ett 

utav klassrummen, säger Sara som 

ursprungligen kommer Vilhelmina. 

Hon läste till lärare i Umeå och 

flyttade tillbaka till Vilhelmina för 

att jobba, men hamnade slutligen i 

Örnsköldsvik när hon fick jobbet på 

Västanåskolan. 2015 blev hon rektor 

Mjälagårds
LOPPIS
Mjäla 124 i Bjästa

Massor av loppisprylar
på hela 800 kvm!

ÖPPET ALLA DAGAR
10.00-17.00

Allt inom BYGG
45 års erfarenhet
även grävarbeten
stora som små.

ALLTID ÖPPET!

Välkommen  
att besöka  

Örtagården,  

Köpmanholmen

www.ortagarden-kopmanholmen.se

och sedan i höstas är hon också 

förskolechef. 

– Jag har ett fantastiskt jobb. Jag 

är rektor, förskolechef och undervi-

sande lärare. Ibland får man tänka 

till i vilken roll man ska prata om 

saker, säger hon och skrattar. 

Skolan har en egen husmor som 

lagar maten från grunden.

– Ingenting är färdiglagat, i stort 

sett bara korven. Allt annat är hem-

lagat. Det finns alltid mycket grönsa-

ker och barnen äter bra. Vi har inga 

problem med att barnen inte äter. 

Här har vi istället problemet med att 

man bara får ta två portioner, för det 

är så god mat, berättar Sara. 

   På vägen ut från förskolan berät-

tar Sara om att det planeras en reno-

vering av hallen och trapphuset.

– Det behöver målas om. Vi har 

ständiga renoveringsprojekt. Vår 

styrelse är så driftig, de har koll på 

ett års-listan och fem års-listan. Det 

är fasader och andra saker som be-

höver ordnas, men det tar tid och det 

finns mycket annat som går före.•

Rektor Sara Ebbeståhl till-
sammans med några barn.
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EN SOMMARHÄLSNING TILL 
ALLA ER I NÄTRADALEN

FRÅN OSS I BYGDSAM

På vår hemsida hittar ni 

både lokal information och 

aktiviteter i bygden

www.bygdsamnatradalen.se Följ oss på Bygdsam Nätradalen

070 229 79 78 sofie@bygdsamnatradalen.se

Valkommen att kontakta

..
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Alla företagare strävar efter att känna trygghet i allt som rör företagets ekonomi. 
Det är skönt att veta att det finns någon med hög kompetens som har hand 

om bokföringen och finns tillgänglig för personlig service.
2Ekonomer erbjuder precis det.
Vi har har lång erfarenhet av olika branscher och företagsformer och vi  

strävar efter att göra vardagen enklare för alla våra kunder. Oavsett om  
det är ett enmansföretag eller ett stort företag med många anställda.

Öppet året runt. Under sommaren håller vi öppet 
alla dagar mån-fre 10-18 samt lör-sön 10-16.

Köp på
dockstasko.se

Välkommen till vår fabriksbutik 
i Docksta, Höga Kusten.

ch företagsformer och vi   
ååra kunder. Oavsett om 

mmmeded mmånångaga aansnstätälllldada.

För att återknyta till inledningen:
Vi vill att du som vår kund ska vara trygg i ditt företagande.
Vi är mer än bara siffror.
Vi engagerar oss i det som rör din verksamhet för att underlätta för dig att göra det 
du kan bäst, för att kunna utveckla ditt företag.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig och ditt företag.

Med e-bokföring kan samarbetet 

bli ännu mer flexibelt och i 

ännu högre utsträckning ske 

på dina villkor.

Den digitala och webbaserade han-

teringen gör att du har full tillgång, 

året om, dygnet runt, till din bokfö-

ring. 

Flera moment kan automatiseras 

och alla kvitton och fakturor finns 

upplagda och synliga för omedelbar 

åtkomst vid behov och damtidigt som 

det råder full säkerhet kring allt som 

görs.

Vid telefonsamtal med oss kan båda 

parter vara uppkopplade mot nätet 

och enkelt diskutera detaljer och reda 

ut frågeställningar.

E-bokföring är både smart och 

tidsbesparande och du väljer alltid hur 

mycket av arbetet du vill göra själv 

och vad du vill överlåta till oss att ta 

hand om.

2Ekonomer har kontor i både Örn-

sköldsvik, Bjästa och Sidensjö.

Detta för att vara så nära våra kun-

der som möjligt.

Men tack vare e–bokföring har vi 

också kunder utanför kommunen, 

ända ned till Mälardalen.

För många kan det räcka med ett 

eller ett par personliga möten om 

året. Resten kan ske via nätet och 

telefon.•

 

Katarina Hilberer  070-664 04 07   •    Louise Byström  070-307 72 30
www.tvaekonomer.se   •     info@tvaekonomer.se

Bjästa   •   Sidensjö   •   Örnsköldsvik

ANNONS
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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? 
Torsdag den 30 augusti, kl 18:30 har vi informationsträff. 
Välkommen att anmäla ditt intresse, senast den 28 augusti,  
till overformyndaren@ornskoldsvik.se 
Vi bjuder på fika.

A llt startade 1967, med två olika 

gäng som åkte vattenskidor på 

olika sjöar.

– Christer Strömkvist, Lars–Göran 

Östman och bröderna Lars och Ulf 

Gärdin höll till i Sörtjärn. Jag och Hans 

Lindgren åkte på Skulesjön, säger Leif 

Jensstad.

Grabbarna bestämde sig för att gå 

samman. Både för att det skulle gå 

mindre bensin men även för att upp-

träda inför publik.

– Vi fick en del utrustning av Sea–

boys, en grupp som sysslat med det 

här tidigare. På så vis kom vi över 

skidor, linor och ett hopp. Resten som 

behövdes skaffade vi själva, eller 

byggde.

När det kom till vilket namn 

grabbgänget skulle ta, föll det sig 

naturligt. 

– Någon sa, ”vi kommer att falla 

som käglor”. Då blev det Käglorna, 

skrattar Leif.

Käglorna debuterade på Sörtjärn, 

sedan blev det en show på Mosjön och 

genom åren har det fyllts på med flera 

hundra. 

– Vissa år genomförde vi 30 shower 

och ganska snabbt kom det med tjejer 

som också var med. De har stått för 

några av de mest publikfriande num-

ren. Numren förresten; många har vi 

kopierat men ännu fler har vi hittat på 

själva. Det har ibland inte varit någon 

hejd på uppfinningsrikedomen.

1973 åkte man på turné till Norge, 

då bestod gruppen av tre båtar och 

över 15 åkare.

Tre år senare, 1976, slog Käglor-

na världsrekord genom att bygga 

en pyramid av tio personer i fyra 

våningar.

– Det gav stor uppmärksamhet och 

ledde även till några TV–inslag. Efter 

det blev truppen ännu större och 

var under en period världens bästa 

showgrupp på vattenskidor.

I slutet av 1970–talet genomgick 

dock Käglorna ett par kriser.

Först i samband med en tragisk 

dödsolycka, där en av medlemmarna 

av en olyckshändelse avled under en 

filminspelning. Därefter av att den 

ekonomiska situationen var mycket 

ansträngd.

– Men vi klarade det, även om det 

skedde en mindre generationsväxling. 

Sedan dess har det varit stabilt.

Ingen av de aktiva har någonsin fått 

lön från klubben för sina shower. 

– De första tio åren betalade vi all-

ting själva, inklusive de båtar och den 

utrustning vi skaffade. Därefter har 

olika företag, både lokala och natio-

nella, sponsrat oss. Plus att vi kunnat 

finansiera delar av verksamheten 

med de intäkter vi fått med hjälpa av 

intäkterna från alla shower.

Man har numera ett eget klubbhus 

nära Veckefjärden och unga åkare 

fyller på underifrån.

Käglorna har firade sitt 50–årsjubi-

leum i fjol och släppte lagom till detta 

en bok.

– Vi tyckte att det vore roligt att 

sammanfatta de första fem decennier-

na på det sättet, säger Leif Jensstad.

Han slutade som aktiv i Käglorna i 

början av 1990–talet. Sedan dess har 

verksamheten hållits igång av bland 

andra Kent Hållberg.

– Men det har alltid funnits många 

som varit engagerade i det här, en 

del har fört över det till sina barn. 

Så Käglorna har förhoppningsvis 

många fina år framför sig. Dessutom 

är intresset fortfarande stort för att se 

showerna.

Hittills har Käglorna besökt 121 

platser i tre länder. Somliga fler än tio 

gånger.

– I fjol blir det sex–sju shower. 

Vissa år har vi gjort 15, ibland ingen 

alls, säger Kent Hållberg som förklarar 

att Käglorna just nu är inne i en liten 

generationsväxling.

– Vi har hög kompetens i den aktiva 

gruppen med den är relativt liten. Det 

gör att vi måste tänka till och inte ta 

på oss mer än vi klarar av.•

 
käglorna 50 år   VATTEN

SH
O

W SIN
C

E 1967

Av OLOF WIGREN och GABRIELLA RÖSCHMANNTidningsartiklarna och rubrikerna har varit många genom åren.
Vattenskidgruppen Käglorna har både slagit världsrekord  
och bjudit på shower i både Sverige, Norge och Finland.
I fjol fylllde man 50 år och firade bland annat jubiléet  
med en bok om allt som hänt.
TEXT: OLOF WIGREN
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För dig som uppskattar det enkla och trygga, 
med havet, skogen och bergen som närmsta 
grannar. Välkommen till Docksta.

Söker du bostad? Kontakta oss
Vardagar 08.00 – 12.00 • Telefon 070-567 27 37

E-post info@dockstabo.se

2:a 56m² 3:a 78m² 4:a 94m²
Från

3788 kr/månad

Från

5 535 kr/månad

Från

5991 kr/månad

1:a 47m²
Från

3342 kr/månad

hyreslägenheter
1-4 rum och kök med balkong

36

Hyreslägenheter
i hjärtat av Höga Kusten

parhuslägenheter
2 rum och kök med egen uteplats
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Pirrås Plattsättning AB 
Drillvägen 9  89330 Bjästa

Tel: 070-632 00 17

VI FIXAR ALLT INOM

GOLV & VÄGG

Centralt i Bjästa, i det gamla Hantverkshuset,  
ligger två loppisar. Det startades av ”Benke” Persson 

för åtta år sedan, det andra drivs av Nätra Hembygds-
förening sedan mindre än ett år tillbaka.

Det här är ett urval av vad man kan hitta där.

TEXT OCH FOTO: LINNÉA WIKMAN

LOPPISBESÖK 

FÅTÖLJ
Skön fåtölj  

i ”kunglig” stil.
Nätra Hembygds- 

förenings Second Hand

KMAN

BURKAR
Gamla men fina köksburkar för kryddor, mjöl och annat.

Nätra Hembygdsförenings Second Hand

LP-SKIVOR
Intresset för vinylskivor har ökat.

Nätra Hembygdsförenings Second Hand

BOK
Trevlig läsning om historiska minnen 

och händelser får man är man 
bläddrar genom Örnsköldsviks 

skattkammare.
”Benke” Perssons loppis

RADIOMÖBEL
En gammal radiomöbel av märket Concerton, 

i mycket fint skick.
Nätra Hembygdsförenings Second Hand

ligge
för å

BRUN SKÅL
En fin liten skål för frukter 

eller annat smått.
”Benke” Perssons loppis

TAVLA
En oljemålning gjord av en lokal 

konstnär från Örnsköldsvik.
”Benke” Perssons loppis

SPARGRIS
En stor, mönstrad  
och fin spargris.

Nätra Hembygdsförenings 
Second Hand

STOLAR
Två stolar med 100-årig historia. 

Tillverkaren är Petrus Olsson, som 
var dammvakt på Bjästasågen vid 

Nätraån.
Nätra Hembygdsförenings Second Hand
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Församlingsblad  
Svenska kyrkan i Nätra Sidensjö pastorat 4 juni -  2 september

Nätra
kyrka om inte annat anges 

Ons 6/6 kl 12:30  
 

 
Sön 17/6 kl 14  

 

Sön 24/6 kl 18 

Ons 11/7 kl 19  

 
 

Ons 25/7 kl 19  
 

Sön 5/8 kl 16 

Lör 11/8 kl 18  
 

 
Sön 12/8 kl 10  

Sön 19/8 kl 13 
 

Lör 1/9 kl 11-16  
 

Sön 2/9 kl 11  

Händer i våra kyrkor 
4 juni - 2 september Sidensjö

kyrka, om inte annat anges

Sön 10/6 kl 11 

Sön 24/6 kl 11 

Sön 8/7 kl 11 
 

Sön 29/7 kl 11 

Sön 5/8 kl 11  

Sön 26/8 kl 11 

Sön 2/9 kl 18  

Köpmanholmen
Brukskyrkan  

Sön 15/7 kl 10  

Lör 25/8 kl 18  
 

Ulvö
kyrka

 

 

Trysunda
kapell

 
ÖPPET PÅ PASTORSEXP.

I BJÄSTA 
  23 juli - 12 augusti 

Mån 9 - 12 
Ons 9 - 12 

Skicka gärna mejl,  
vi svarar så fort vi kan!

   

TREVLIG SOMMAR 
 
 
 
 
 

önskar  
 

Svenska kyrkan i Nätra Sidensjö 

ANNONS
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Kontakta oss eller besök oss 

 
Vi vill rikta ett stort tack  

till alla fantastiska körsångare  
för fin sång och engagemang 

 i pastoratet.  
Samt önska er en trevlig sommar! 

 
Vi hälsar samtidigt nya som  
gamla körsångare hjärtligt  

välkomna till körstart i höst! 
 

//Marianne, Ida och Michael

 

   Mer information hittar du på: www.svenskakyrkan.se/natra-sidensjo         
  epost till pastorsexp: natra.forsamling@svenskakyrkan.se  

  Pastorsexp. och Nätra församling, 29 97 40 
  Kyrkvägen 9, 893 30 BJÄSTA  
  Öppet må 9-12, 13-15, on 13-15, to 9-12, 13-15, fre 9-12 
  Tel tider: må 10-12, on 13-15, to-fre 10-12

  Sidensjö församling, 26 05 75 
  Prästbordet 202, 89395 SIDENSJÖ

 
När dagen fylls av fågelsång, 
när äng och hagar blommar, 
när markens hela rikedom  

förkunnat Nordens sommar. 
Då spelar Skaparen 

 och vi är toner i hans symfoni  
av ljud och ljus och färger. 

Sv.Ps 754

ANNONS
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info@markoisol.se I www.markoisol.seStefan 073-207 21 10 Anders 070-695 88 03

MARKARBETEN
ISOLERING

FUKTSKYDD

STENSÄTTNING
PLÅT

SNICKERI

Boka i tid, börja planera – dags att dränera!

DRÄNERING
ENSKILDA AVLOPP

Leverans  
med fullständig  
dokumentation

ENTREPRENAD
Mark&isol

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

INRED
SOMMAR-
HEMMET

  

KÖP NU - SPARA 1.600:- 
Davenport Trädgårdsgrupp
Grå konstrotting, bord med glasskiva och soffa med dynor 
i antracitgrått tyg.

7.995:- (9.595:-)



92 R U N TO M .  COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

KÖPMANHOLMEN

VI HAR MAT FÖR SOMMARENS ÄVENTYR OCH BESTYR
Sommaröppettider v 24-v 33 11/6–19/8 • Må-fr 9-20 • Lö-sö 9–18

Sonia föddes 1941 i Köpmanhol-

men. 

De första åren bodde hon på 

”Bruket” i de gamla arbetarbostäder-

na. Pappan arbetade som snickare åt 

Forssbolaget, mamman var linnesöm-

merska och sydde kläder till tjänste-

männen. 

– Mamma var en duktig sömmerska 

och sydde även kläder till romer och 

samer, berättar Sonia.

Tyvärr, tvingades mamman sluta 

med detta i ung ålder när hon fick 

reumatism. 

I den gamla arbetarbostaden fick 

de bära in vatten och hade bara 

utedass.

– När det blev is på golven gick 

pappa till direktören på bruket för att 

få byta bostad. 

Bolaget sålde en tomt till honom 

och här byggde de en villa. De flyttade 

in 1948. 

Under uppväxtåren upplevde Sonia 

hur människor hånade och retade 

henne. Ibland kallades familjen för 

Lapp-Larsson. 

– Jag trodde, som ung, att de berod-

de på att vi var en fattig familj.

Det hände även att människor här-

made hennes mors sätt att gå.

– Mamma föddes med höfterna ur 

led, hon hade svårt att gå och folk 

hånade henne för det. 

Sonia gick till olika kyrkor, bön-

hus, IOGT och SSU för att träffa olika 

människor. Vid sjutton års ålder flyttade 

hon hemifrån till Härnösand. Hon gick 

en kontorslinje på gymnasiet och träffa-

de barnens far, Gunnar. Han var också 

same men det visste hon inte då.

– På något sätt dras vi samer till 

varandra.

Sonia har hunnit att arbeta och 

studera på många orter. I Kiruna arbe-

tade hon på Tempo. Sen gick flytten 

till Nacka och Atlas Copco. Hon hann 

också med Umeå innan det blev Här-

nösand igen. Under tiden kom parets 

båda barn.

– I Härnösand gick jag på folkhög-

skola och sen läste jag på distans på 

Umeå universitet.

Bland annat,data och etnologi.  

Nu blev hon intresserad av sitt 

samiska arv som med tiden blir allt 

viktigare för henne. 

– Gunnar började släktforska i mit-

ten på 70-talet och då blev jag också 

intresserad.

Hon läste även samisk historia och 

mycket mera.

– Jag har alltid varit intresserad av 

att lära mig, få mera kunskap.

I slutet på 80-talet gick hon med 

i Same Ätnam (Riksorganisationen 

Same Ätnam (RSÄ) är en samisk 

organisation, bildad 1945 för att stärka 

samisk kultur.) 

– Först hamnade jag i kulturnämn-

den och efterhand blev jag ordföran-

de.

1993 invigde kungen, Carl XVI 

Gustaf, Sametinget och Sonia blev 

inröstad. 

– Det är ett viktigt datum för oss 

samer. Då fick vi ett eget parlament. 

Här satt hon med i åtta år. 

– Det var lärorikt att träffa alla sam-

er med olika ursprung. Jag fick också 

resa stora delar av  världen och träffa 

andra urfolk. Jag tycker att Sameting-

et har påverkat en hel del.

Numera bor Sonia i Köpmanholmen 

i föräldrarnas hus. 

Hon är aktiv i Orrestare, Örn-

sköldsviks sameförening, och även i 

samhällsföreningen. Dessutom är hon 

kyrkvärd i Brukskyrkan. 

– Jag kan inte tänka mig något 

annat än att fortsätta att vara aktiv, 

säger hon med ett leende.•

STAFETTPINNEN

Sonia Larsson har provat på ett flertal yrken och utbildningar och varit verksam 
i flertalet föreningar. Men främst har hon kämpat för samers rättigheter under 
större delen av sitt liv.

– Jag upplevde att mina föräldrar blev kränkta och upprättelse har varit 
ledordet för mig.

TEXT OCH FOTO: PELLE ANDERSSON

Sonia Larsson
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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.

%U¦QVOHGHNODUDWLRQ�&DGG\�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��7UDQVSRUWHU�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�H[NO�PRPV����P§Q��������PLO�§U������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�

S§�9:)6�EDVU¦QWD��MDQ��������8SSO¦JJQLQJV��RFK�DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW�WLOONRPPHU��9L�UHVHUYHUDU�RVV�I¸U�HYHQWXHOOD�¦QGULQJDU��DYYLNHOVHU�RFK�WU\FNIHO��9DUMH�9RONVZDJHQ�§WHUI¸UV¦OMDUH�¦U�IUL�DWW�V¦WWD�VLQD�HJQD�SULVHU��(UEMXGDQGHW�J¦OOHU�HQGDVW�YLG�Q\ELOVI¸U�

V¦OMQLQJ��3ULVHUQD�I¸OMHU�J¦OODQGH�FLUNDSULVOLVWD��6DPWOLJD�SULVHU�¦U�DQJLYQD�H[NOXVLYH�PRPV��%LODUQD�S§�ELOGHUQD�¦U�H[WUDXWUXVWDGH���

&DGG\�3UROLQH�7',����KN�PHG�.RPIRUWSDNHW�RFK�GUDJNURN�IU§Q�

��������Ȑ�H[NO�PRPV�HOOHU�IU§Q� ������Ȑ��P§Q�
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ECCO OFFROAD
STL. 36-47 

999:-

ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-136 75 • BJÄSTA, 0660-220 118

GILLA & FÖLJ OSS PÅBIRKENSTOCK
FINNS I FLERA MODELLER.

STL. 36-46  

FR. 850:-

CROCS 
FINNS I FLERA FÄRGER.

STL. 36-41 

  399:-

NETWORK
FINNS ÄVEN I SVART.

STL. 36-46  

499:-
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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!

En gång var det Norrlands största 

skofabrik. Det kan inte Docksta 

Sko kalla sig längre. Men deras 

klassiska slippers har överlevt i alla år 

och har under de senaste årtiondena 

utvecklats till en modesko, uppmärk-

sammad även utomlands.

Ett tag betraktades det som lite av 

töntigt att gå omkring med slippers. 

Yngre såg dem som skor för gamla, 

men det ändrades när slippers ham-

nade på kända människors fötter, fick 

kultstatus och sedermera upphöjdes 

till modesko.

Jason ”Timbuktu” Diakité har haft 

dem i offentliga sammanhang, förre 

statsministern Carl Bildt likaså och 

Leif GW Persson bär slipper i både 

Veckans Brott på SVT och annars.

Tillverkningen av slippers sker fort-

farande som ett gediget hantverk. 

Lädret, som är nubuck, stansas 

ut och sys ihop. Sedan sätts den så 

kallade nåtlingen på läst och sträcks, 

innan sulan sätts på och kanterna 

trimmas.

Faktum är att inte mycket skett i 

produktionsutförandet sedan 1923. 

Skon görs för hand. Det gör att ingen 

sko är exakt den andra lik.

Ännu en charm med ett par slippers 

från Docksta. 

Klassikern som snart fyller 100 

år.•

 

Det var artisten Ronny Eriksson som döpte  
Dockstaslippers till världens mest offensiva skor.
"Man kan ju aldrig backa med dem."
Numera är den också en modesko.

TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN
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BERG- OCH 

GRUSKROSSNING 

FRÖLÉN KROSS AB

Frågor och beställning till Maria: 

0611-214 40, 070-654 72 70

www.frolenkross.se 

med moderna,  

transportabla verk.  

Från bland annat våra  

egna täkter i Binböle,  

Kallsta och Torsboda

EVENEMANG
juni

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY!
Information till evenemang ska bestå av datum och eventuell tid för evenemanget, kort information om vad 
det rör sig om, arrangör, samt eventuellt var man kan få mer upplysningar. Inga pris- eller anmälningsup-
pgifter. Max 3 rader. Maila till olof.wigren@agrenshuset.se senast 13 augusti för nr 5 av Collage Nätra.

JUNI
SÖN 1 7 Kvartersloppis Köpmaholmen. 13.00-19.00. Arr: De bonde på 

Kläppa.

AUGUSTI

LÖR 1 1- 
SÖN 12

Lokal dressyrtävling i Näske Arr: Näste Ryttarsällskap

juli aug

NÄSTA NUMMER

BOKA ANNONS SENAST 13 AUGUSTI

13
september

Praktikantlinnéas 
daimkaka i långpanna
 
Den består av en saftig vaniljbotten som täcks av en härlig smörkräm 
och toppas slutligen med massor av hackad Daim. Den är verkligen 
supergod och receptet ger 30 goda bitar.

RECEPT

 
5 ägg
4 dl strösocker
7 ½ dl vetemjöl 
5 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
2 ½ dl ljummet vatten

KRÄM
250 g smör
4 dl strösocker
3 äggulor 
2 ½ tsk vaniljsocker

GARNERING
3-4 st. dubbel Daim 

GÖR SÅ HÄR:
Sätt ugnen på 175 grader. 

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda i de övriga 
ingredienserna och häll smeten i en smord och 
bröad stor långpanna, 30x40 cm. 

Grädda kakan mitt i ugnen i ca 20 minuter. 

Känn med en sticka så att kakan är klar. Nagga 
kakan med en gaffel och låt den svalna. 

Hacka under tiden daimen och ställ åt sidan. 

Blanda ingredienserna till krämen i en kastrull 
och låt sjuda till en tjock smet. Häll den varma 
krämen över kakan och strö på den hackade 
daimen. Skär i rutor när den har svalnat.  
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HOLMEN     SOM DET VAR FÖRR

Mitt första minne av gruspla-

nen, som då fanns på den 

plats där konstgräsplanen 

ligger idag, var när farsan skulle 

spela en korpmatch med arbetskam-

raterna från fabriken. Jag var väl 7-8 

år. Det visade sig att ingen hade tagit 

med sig någon fotboll. Efter en del 

diskuterande vändes blickarna mot 

mig och min fina plastboll som hade 

smyckats med namnet Ove Kindvall 

i rött på vit botten. Motvilligt lät 

jag gubbarna ta bollen, ett beslut 

jag ångrade i flera veckor tills jag 

tjatade till mig en ny med namnet 

Kevin Keegan. De två korplagen 

spelade helt enkelt sönder min boll. 

Först blev den misstänkt oval till sin 

skepnad vid ett hopslag och någon 

gång i slutet av första halvlek gav 

den punkterad upp med ett tjut i en 

nickduell. Vid det laget kunde dock 

någon låna en läderboll från KB65:s 

bollskåp under läktaren och matchen 

kunde fortsätta. 

Då jag under många år spelade 

fotboll i KB65 har jag enligt mina 

beräkningar tillbringat minst 3000 

timmar på denna hårda grusiga 

fritidsinrättning och då har jag ändå 

räknat bort timmarna från de 3 år då 

jag spelade i Nätra GIF. Grusplanen 

hade den egenheten att den i början 

på säsongen, kanske i mars, var helt 

fantastisk. Troligen norra Europas 

bästa grusplan. Men att den redan i 

mitten av april började bli så uttorkad 

och nedtrampad så att ytan mer likna-

de betong. Vaktmästarna gjorde vad 

de kunde för att förlänga planens goda 

kondition. Man saltade, skrapade, 

vattnade, hackade, och sladdade. Men 

allt tycktes förgäves, samma visa varje 

år i mitten av april - stenhård plan. Det 

var vanligt att man haltade hem efter 

träningar då benhinnor, leder knän, ja 

hela kroppen tog ordentligt med stryk. 

Grusplanernas Dr Jekyll och Mr. Heid 

vet jag att vi utnämnde den till.

Då planen också låg nära Köpman-

holmenskolan vistades vi också under 

många raster på den stora grusytan. 

Där ägde episka händelser rum. ”Det 

stora snöbollskriget”. Det var när vi 

femmor drabbade samman med sex-

orna i ett snöbollskrig, där vi femmor 

gick segrande ur striden. Senare fick 

jag veta att deras fröken ringt in sex-

orna till lektion, men det uppfattade 

jag inte då. ”Grushögstävlingen”. Den 

gången vi satte oss i onåd hos den 

dåvarande vaktmästaren på Forsvallen 

genom att tävla i att bygga den högsta 

grushögen och därigenom fördärva 

planen. Samt den gången då en kille 

från Näske i vår klass slickade på och 

fastnade med tungan i, det på fabri-

ken byggda, sjumannamålet. Fröken 

fick tillkallas för att hjälpa den arma 

pojken loss med hjälp av en bunke 

varmvatten. Den episoden döptes till 

”Slickepotten” och under några veckor 

bar nu även denne pojke, stolt, detta 

namn.  

Ofta under sommarhalvåret hände 

det sig så att vi ungdomar bestämde 

oss för att spela brännboll på planen. 

Alla fick vara med. Vi spelade långt in 

på den ljusa sommarnatten och ibland 

så sent att de äldre ungdomarna körde 

fram sina bilar och tände billyktorna 

till hjälp åt den sjunkande solen. Spon-

tanidrott kallade man det visst. Men 

vi tänkte aldrig på 

vad det kallades, 

vi hade bara så 

förbaskat roligt.•

TEXT:  
PATRIK VESTIN

Forssvallen IP 
och 

Grusplanen

Nu i nya lokaler
Telefon 073 047 92 70

NÄTRAGATAN 31 BJÄSTA 
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För den som förlorat en nära vän eller anhörig är 

omgivningens stöd oerhört värdefullt. Att bidra med 

det stödet är en av våra viktigaste uppgifter. Vi är en 

begravningsbyrå med mångårig erfarenhet som kan  

ge råd och hjälp med allt som rör begravningar.  

Lägg därtill att vi är auktoriserade, så hoppas vi att du 

känner full trygghet i att anlita oss. Vi finns till din  

hjälp i Örnsköldsvik, Bjästa och Ullånger.  

Välkommen.

Vår erfarenhet  
– en viktig del av din trygghet

GULLÄNGET - 0660-102 10  
BJÄSTA - 0660-22 06 08 

ULLÅNGER - 0613-107 06
www.hogakustenbegravningsbyra.se

Garanti för rätt hjälpt hjälpi för ör rätt hjäl

Gunilla Söderberg 
Lars Söderberg

Ann-Sofie Jonsson
Lars Perbo



Frisörer

Bilar

Bygg & Entreprenad

Bibliotek

Entreprenad maskinarbeten

070-350 46 64

Tfn. 0660 - 22 26 00
www.byggelement.se

0660-22 02 25
www.1life.se/Bjasta • bjasta@1life.se

Friskvård

Ring Janne, 070-321 16 68 eller 
John-Erik, 070-525 16 68

Elinstallationer

Fönsterputs & Städ

Tel 070-221 96 25

COLLÈNs
Fönsterputs
& Städ
070-221 96 25

KONTAKTA OSS
VILL DU SYNAS HÄR?  

Kontakta fredrik.forsberg@agrenshuset.se, 0660-29 99 63 1 år för endast 1800:-

Valkommen till  
Vastanaskolan!

Förskola för barn 1-5 år  
och grundskola åk F-6

0660-22 51 31 • www.vastanaskolan.se
 

:
: .

Barnomsorg/skola

070-228 00 05

0660-22 01 81
www.petterssonsfrisering.se

Nätragatan 33D, Bjästa
073-047 92 70

Fotvård

Glas & Bilrutor

0660-22 04 44

STÖD BYGDEN
– ANLITA LOKALT

TELEFON 0660-26 50 23
MAIL bjastabibliotek@ornskoldsvik.se

MERÖPPET mån-fre 7-21 
BEMANNAT mån 9-19, ons 9-17, tor 9-15  
(lunch 12:30-13:30)

BJÄSTA BIBLIOTEK
info@markoisol.se I www.markoisol.se

Stefan 073-207 21 10 I  Anders 070-695 88 03

ENTREPRENAD
Mark&isol

DRÄNERING   I   ENSKILDA AVLOPP

DIN  
ANNONS
HÄR?

       
     Kornsjögården
Camping

Uthyrning av lokal för t.ex. barnkalas,  
familjemiddagar, bröllop, svensexa/möhippa

ÅRET RUNT ÖPPET

Telefon: Frank 070- 25 10 596      
Maila för mer info: info@kornsjoegarden.com

Camping & lokaluthyrning
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DIN  
ANNONS
HÄR?

Mekaniska verkstäder

0660-22 03 47 • 070-590 51 16

Mekaniska arbeten
Tillverkning & reparation av hydralcylindrar

Hundpensionat

www.bettans.se
073-028 93 74

Bettans Hundpensionat

Massage & friskvård

Behandling av hela kroppen 
 Massage • Djupvåg • MID La-

ser • Manipulation • Detox
Fotbad • Häst- och hund- 

massage

Välkomna till Nätragatan 33, Bjästa  
Marlene Näslund • 0707-88 38 61

Målare

reklamtryck.nu

Reklam

Sliptjänster

Ö-viks Slipservice
S L I P T J Ä N S T E R  I N O M  T R Ä  O C H  M E TA L L

070-366 69 44

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

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

Plastprodukter

0660-22 02 10

0660-260000
       Sidensjö Handelsbod

 Sidensjö     
                                    Handelsbod  

                   

Livsmedel & Café

Även  
lackering  
av luckor,  

dörrar  
m.m.

VVS

073-746 33 66
www.ostmanror.se

(utgår ifrån Bjästa) 

Din lokala rörmokare i Nätra

Transporter

0660-26 01 83

Bokning sker via mail eller sms 
naskegarden@hotmail.com eller 070-2237589

www.naskegarden.com
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BJÄSTA

Välkommen till vår butik!  
Hälsar Toni & Alexandra med personal

ÖPPET 8-22 – alla dagar
Se även vår hemsida www.ica.se/bjasta

S M A K L I G  S P I S

 G O D  G E N U I N  E N K E L

Vi på ICA Supermarket Bjästa erbjuder  
catering till alla tillfällen. 

Beställ 3 vardagar innan avhämtning tel 0660-221600. Vi har även utkörning.

Hos oss hittar ni även Manuell Deli, Mackbar, Salladsbar,  
Nygrillat, nybakat varje dag.

Vi gör Smörgåstårtor, festplankor, allt till grillen, buffé, lunch m.m. 



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

Precis som alla andra föreningar 

har även Husum IF Brottning sina 

utmaningar. Inte minst gäller det 

de ekonomiska förutsättningarna.

– Vi kämpar hårt för att få det att gå 

runt och visst hade man hoppats på 

att kommunen skulle se oss litegrann 

i alla fall. Men tyvärr när det kommer 

till idrott så är det mest bara hockeyn 

som gäller för dem, säger Thom som 

de senaste åren lagt massor av resur-

ser på integrationsprojekt.

– Egentligen startade vi upp det 

redan för tio år sedan. Sedan blev det 

ännu mer aktualiserat i samband med 

flyktingvågen för några år sedan. I 

vår verksamhet har vi många otroligt 

duktiga ensamkommande barn som 

nu fått möjligheten att utöva den 

sport som ligger dem allra varmast om 

hjärtat. För man ska komma ihåg att 

när det gäller nationaliteter som Iran 

och Afghanistan så är just brottning 

lika stort som hockey och fotboll är i 

Sverige, säger Svensson.

BUSSAR FRÅN STAN
Under veckorna har klubben ordnat så 

att det går bussar från Örnsköldsvik 

och upp till Husum när det är dags för 

träningar – och det har skapat ytterli-

gare förutsättningar.

– Man ska komma ihåg att för dessa 

flyktingar så är det mycket som är tufft 

i vardagen. Det skrivs också mycket ne-

gativt om dem. Men jag kan säga att vi 

i klubben har enbart positiva erfaren-

heter kring dem, säger Svensson.

Just arbetet med integrationspro-

jektet har också gjort att klubben på 

några år mer eller mindre fördubblat 

siffran av aktiva.

– Det är självklart både positivt och 

kul. Vi har en bra verksamhet. En fördel 

med verksamheten är att tränaren Meh-

di Farokhian kan språket, så de känner 

sig ju välkomna på ett helt annat sätt. 

Vi har som utgångspunkt att det på 

träningarna ska pratas svenska men 

ibland så kan det vara enklare att för-

klara saker på det språk som individen 

känner till allra bäst, säger Svensson.

MERITERAD TRÄNARE
Svensson och tränaren Farokhian är 

nyckelpersoner i den satsning som 

gjorts på brottningen i Husum. Farok-

hian är förutom tränare i Husum även 

landslagstränare för Sverige i Fristil 

och när det vankades EM i Ryssland 

i början av maj representerades 

klubben också av två aktiva – Naib 

Ilaladayev och Mustafa Kasiri.

– Det är oerhört kul att vi är 

representerade på den nivån, säger 

Svensson stolt.

Men klubben har också många 

riktigt unga brottare. Svensson och 

Farokhian har självklart stor del i det 

uppsvinget också. För de yngre så är 

det Jesper Sundberg som är tränare.

– Han är också otroligt engagerad 

och viktig för det arbete som bedrivs 

i klubben, säger Svensson som förra 

året prisades för sina insatser när han 

utsågs till Årets ledare inom svensk 

brottning.

– Visst är det kul att man blir upp-

märksammad men den största glädjen 

finner jag i att se alla aktiva som 

tränar och har roligt.

ARRANGERAR SM
Första helgen i juni väntar en stor 

händelse för Husum IF Brottarklubb. 

Då står man nämligen som arrangör 

för Fristils-SM och man kommer att 

använda Sporthallen Paradiset som 

lokal.

– Verkligen kul att vi fått möjlighe-

ten att arrangera och det blir bra PR 

för vår verksamhet. Det blir kul för 

Farokhian att kunna visa upp våra 

duktiga killar, säger Svensson.

Fristils-SM är ett stort arrangemang 

då det handlar om ungdom, junior och 

senior.

– Deltagarantalet kommer att ligga 

någonstans mellan 140 och 160. Från 

vår klubb så blir det tio-tolv deltagare 

och vi har siktet inställt på att plocka 

hem fyra medaljer, avslutar Svens-

son.•

Husum IF Brottarklubb benämns med respekt i brottnings-Sverige 
och under vinterhalvåret har man haft drygt 55 aktiva brottare.

– Det är jätteroligt att så många håller på med den här idrotten 
och ser man på våra aktiva är ungefär hälften av dem under 12-13 år, 
säger ordföranden och eldsjälen Thom Svensson som nu laddar för 
arrangörskapet i Fristils-SM.
TEXT: PATRICK EDLUND        FOTO: HUSUMS IF

Eldsjälen Thom Svensson (t v) och tränaren Mehdi 
Farokhian.
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ÅTERBRUKA MERA!
Sälj dina överblivna saker hos oss på megaloppis!

Ta med annonsen till oss och få 50kr rabatt på din första vecka!

Bussväge
n 2
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Salusand Soulsurfers bildades 2004 

(det surfades dock på Salusand 

även före dess) i syfte att verka 

för att sammanföra surfintresserade 

för att gemensamt utveckla möjlighe-

terna för vågsurfing i området mellan 

Örnsköldsviks kommun och Umeå 

kommun. Salusand Soulsurfers håller 

även i nybörjarkurser i vågsurfing för 

de som är intresserade. Under 2017 

var det hela 105 medlemmar i Salu-

sand Soulsurfers.

Vågsurfing, då kanske man tänker 

på Hawaii och Northshore men denna 

idyll har vi bara runt hörnet som 

grundsundabor i och med Salusand. 

Med rätt vindar och förutsättningar 

kan den bjuda på vågor som är upp 

till 2,5 meter höga. På somrarna när 

vindarna är de rätta fylls vattnet med 

vågsurfare från Sveriges alla hörn, 

även surfare från Peru, Norge och 

Tyskland har dykt upp.

STÄDAR STRANDEN
Under 2017 flyttade Salusand Soul-

surfers sin surfkoja till sin nya plats 

inne på campingområdet. Från att ha 

varit en koja att värma sig i har den nu 

utvecklats till ett riktigt fint Surfhouse 

för sköna surfhäng. 

Surfhouse har kommit till helt ideellt 

av de inbitna medlemmarna i surfklub-

ben och med stor hjälp av långliggar-

na på camping samt genom ett bra 

samarbete med Salusands Camping 

och Havsbad.

I samarbete med Städa Sverige 

har Salusand Soulsurfers utfört Städa 

Strand där, förutom en liten slant till 

klubben, medlemmar och andra intres-

serade fått vara med och göra skillnad 

genom att städa vårt kära Salusands 

strand. I dagens debatt kring plaster 

i havet är det något som Salusand 

Soulsurfers känner starkt för och det 

är ju inte helt fel att få göra skillnad 

trots det lilla.

LÅNG SÄSONG
För en surfare är inte bara sommaren 

den tid på året man kan surfa på Sa-

lusand. Det surfas stort sett året om. 

Den enda tid på året surfaren tvingas 

avstå från att surfa Salusands magiska 

vågor är när det finns is och isflak som 

driver omkring, då blir det helt enkelt 

för farligt att ge sig ut i vattnet. Det 

finns ganska många utövare av cold 

water surf som det heter när det sur-

fas i kallare vatten. Nyårsafton 2017 

besökte en professionell surfare från 

Portugal vårt Salusand och testade 

cold water surf för första gången.

Vågsurfing är något som passar alla 

åldrar och förenar dessa. På Salusand 

är de yngsta kring 5 år och de äldsta 

kring 60 år och alla delar samma 

passion: känslan av harmoni med na-

turens makter. Det är aldrig för tidigt 

eller sent att börja surfa!• 

Salusand

Salusand är Grundsundas finaste badstrand, kanske även Norrlands finaste  
med sin kilometerlånga strand och långgrunda badvatten. Här har flera 
generationer av grundsundabor badat och haft trevligt under somrarna.

Nu är detta inte bara en badstrand utan även ett mecka för vågsurfing  
och hemvist för föreningen Salusand Soulsurfers.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SILVERNORD
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V id starten var det keramiken som 

stod i fokus medan kaféet var 

tänkt som ett komplement. Idag 

ser det annorlunda ut.

– Nu har de ungefär lika stor del och 

i stället är det våra evenemangsdagar 

som vuxit, säger Anna-Karin Rask 

Nygren, som driver Bruksgodset till-

sammans med maken Peter Nygren.

NYA ARRANGEMANG
När nya arrangemang kommer till är 

det ofta som ett resultat av förfråg-

ningar och idéer från gäster och 

vänner.

– En besökare undrade varför vi inte 

hade några djur på gården, berättar 

Anna-Karin. 

– Vår ladugård är ju café och kera-

mikverkstad och där kom idén att låna 

in djur och skapa Familjedagen. En 

mamma som besökte Familjedagen 

frågade om vi inte kunde ordna något 

för de riktigt små barnen och därmed 

uppstod Barnkalaset.

 Flera arrangemang har liknande 

bakgrund. 

Triathlontävlingen kom ur en idé 

från en anställd som läste till idrottsle-

dare, jaktmässan är en följd av att ett 

jaktlag valde att fira sitt jubileum på 

Bruksgodset och byggnadsvårdsda-

gen är ett initiativ från en bekant med 

intresse för gamla hus.

OLIKA MÅLGRUPPER
– Vi vänder oss till många målgrup-

per och det kan kanske verka spretigt, 

men det finns en tanke bakom allt och 

vi gör bara det som känns bra utifrån 

vår grundtanke. 

– Det här är en plats som lockar till 

sig andra kreativa människor med roli-

ga idéer som vi får vara med på.

Bruksgodset har något för alla och 

Anna-Karin understryker att det var 

just det som var viktigt när de startade 

upp verksamheten. 

– Vi väljer själva att besöka ställen 

där alla känner sig välkomna och där 

ingen behöver känna sig fel. 

– Till oss är man välkommen precis 

som man är, ensam om man vill, med 

vänner, som par, med sina gamla 

föräldrar eller med sina barn.

Någon brist på nya idéer råder inte, 

men just nu finns det inte utrymme för 

så mycket mer. Det finns begränsning-

ar utrymmesmässigt och Anna-Karin 

är mån om sin unga sommarpersonal 

och att hålla hög kvalitet.

– En lärare sa till mig en gång, om 

keramiken, att jag aldrig ska lämna 

ifrån mig något jag inte kan tänka mig 

att möta igen om tio år. Jag vill inte 

lämna ifrån mig något som jag inte 

kan stå för och det gäller allt vi gör här 

på Bruksgodset också, säger Anna–

Karin.•

Sommaren är en intensiv period på Bruksgodset i Banafjäl. 
Under åtta veckor ska allt hända och antalet arrangemang 
under sommaren har ständigt ökat.
TEXT OCH FOTO: GABRIELLA RÖSCHMANN

Anna–Karin Rask Nygren 
driver Bruksgodset 

tillsammans med  
sin man Peter.

JAG VILL INTE LÄMNA IFRÅN MIG NÅGOT 
SOM JAG INTE KAN STÅ FÖR OCH DET  
GÄLLER ALLT VI GÖR HÄR…

,,

RESTAURANG • MUSEUM • SERVICEHUS • STÄLLPLATSER • VANDRINGSLEDER
Besök Fiskevistet med restaurang och museum med bl.a surströmmingsutställning.  
Servicehus och elstolpar finns att hyra.  
Fyrstigen, Lotsstigen och Landhöjningsstigen är populära vandringsleder.

Välkommen till 
   Skeppsmaln!

ww
w.

fis
ke

vi
ste

t.s
e

Fiskevistets restaurang har öppet
juni – juli – augusti

För meny, bokningar och öppettider se:

www.fiskevistet.se

SKEPPSMALNS KAPELLAG
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METSÄ BOARD HUSUM
Lukt- och smaklaboratorium

H
ar du tänkt på hur det smakar när du dricker ur en 
engångsmugg, smakar det alltid vatten eller har du ibland 
känt en bismak av något annat?  För att undvika detta 

så satsar Metsä Board Husum på ett eget Lukt- och smaklabo-
ratorium med egen testpanel. Hittills har de skickat PE-kartong från 
Husum till bruket i Tako, men med eget labb blir det snabbare och 
kostnadseffektivare. För att ingå i testpanelen krävs det träning 
och åter träning.  Under ett halvår så har deltagarna blivit drillade 
och testade på olika vattenprover för att kunna urskilja avvikande 
smak och lukt. Vattnet har på olika sätt varit i kontakt med den egna 
producerade PE-kartongen.

Hur går testet till?
Martina Henrysson, Projektledare Lukt- och smaklabb förklarar; 

– Vi utför ett så kallat triangeltest, panelen erbjuds 3 vattenprover, 
varav 2 är referensvatten och 1 prov innehåller vatten som varit i 
kontakt med vår kartong. Nu är det upp till de i panelen att lokalisera 
vilket prov som sticker ut.  Nästa steg  är att gradera provet på en 
skala 0-4, hur lång från referensvattnet som smaken och lukten på 
vattenprovet ligger. Sista steget är att försöka beskriva lukten och 
smaken på det vatten som personen tror är provet. För att bli en 
fullfjädrad paneldeltagare ska de ha utfört minst 7 testtillfällen. Men 
det är inte klart där utan panelen ska även göra en kalibreringstest, 
för att bli mer säker på skalan 0-4, som en standardiserad skala. 

– Vi lär oss inte bara rutinen utan även vilka utomstående faktorer 
som faktiskt kan påverka resultatet: förkylning, stress, smakminnen 
från senaste matintaget med mera, säger Martina avslutningsvis.

Testpanelen
För att ingå i panelen med bästa förutsättningarna så finns det vissa 
riktlinjer. Nummer ett är att vara rök-och snusfri, inte använda medi-
ciner regelbundet och att inte ha någon allergi under större delen av 
året. Förutom det så finns det andra krav som måste tänkas på inför 
varje test. 

– Vi får inte äta eller dricka något annat än vatten en timme före 
testet, berättar Annelie Byström, en av deltagarna i panelen. Det  är 
även viktigt att varva ned innan testet för att kunna fokusera bättre. 
Vid ett tillfälle hann jag inte varva ned tillräckligt och märkte direkt att 
det var svårare att koncentrera sig på sitt lukt- och smaksinne.

– Jag kan se att dessa tester har haft stor betydelse i hur vi alla kan 
uppleva och urskilja smak och lukt. Det är stor skillnad från första 
testet och var jag nu befinner mig. Det har varit en intressant resa att 
vara med på.

Martina Henrysson, Projektledare 
går igenom testresultatet.

Nils Berggren och Anders Elfving 
nöjda med testet.  

I väntan på test Emma Eskilsson, Anita Hörnström och Anita Berglund. 

Thomas Edlund luktar medan Lena Rönnquist smakar av vattent.

METSÄ BOARD HUSUM ÖNSKAR 
ALLA EN TREVLIG SOMMAR!
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TEXT: ÅSA RINGLÖV, MIA BYLUND EDSTRAND 
FOTO: ÅSA RINGLÖV, SUSANNE SVENSSON

Vi handlar på ett nytt sätt idag, vi har ett annat 
köpmönster än tidigare.

Vi besöker större köpcentrum för att handla 
snabbt och effektivt och vi handlar på nätet. Inga 
konstigheter med det men vi vill samtidigt behålla 
och utveckla vår lokala service där vi bor eller hur?

En landsbygd som lyckas behålla och utveckla 
en bra service för boende och besökare är en 
vinnande bygd. Allt fler vill flytta hit till vår bygd 
samt att sommaren lockar många besökare 
som ger ”klirr i kassan” för de företag och 
föreningar som erbjuder shopping, mat och fika, 
boendemöjligheter, aktiviteter och besöksmål.

Ska vi behålla en attraktiv bygd att leva och driva 
företag samt besöka, så bör vi alla försöka handla 
där vi bor. Det skapar på sikt en levande bygd som 
många vill vara dela av och då stiger även våra 
huspriser. 

Växtplats 
För att ta vara på utvecklingsidéer och engage-
mang i bygden jobbar just nu en mindre arbets-
grupp med att ta fram ett förslag hur vi kan skapa 
en ”Växtplats” för gemensam tillväxt och utveckling 
i Husum.

Det händer spännande saker överallt i Grund-
sunda. Det gäller att ta vara på det engagemang 
som finns och se till att vi möts och pratar ihop oss. 
En arbetsgrupp jobbar just nu med att ta fram ett 
förslag hur vi kan skapa en ”Växtplats” i Husum, 
för gemensam tillväxt och utveckling. Växtplats ska 
stå på flera ben för att bli ett hållbart och lång-
siktigt koncept. Företag, föreningar, kreatörer och 
kommunen ja alla som vill vara med på utveck-
lingsresan i Grundsunda.

I arbetskonceptet ”Växtplats” vill vi bla bjuda in 
företagare som arbetar hemifrån och som vill 
träffa andra någon gång nu och då. Vill du som 
företagare veta mera hör av dig till Åsa Ringlöv.

Handla lokalt 
i sommar!

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

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

på gång
I BYGDEN!

Dag 1 
Börja dagen med besök i Skeppmalen vid Skagsudde. Här finns unika 

klippor som formats av inlandsisen. De inbjuder till balansgång. Ta med 

picknick eller att ligga och sola på.

För den aktiva finns möjligheten att vandra på den historiska Lotssti-
gen, de nio kilometrarna i lotsarnas spår.

Surströmmingens historia härstammar från området, så besök Fis-
kevistet med det anslutande Surströmmingsmuseet.  

Fortsättnng på sid 1O8

Välkommen  
att besöka
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Jörgen Tellström 
Skogsinspektor
Mobil -  
jorgen.tellstrom@norra.se

Anundsjö

Cecilia Persson 
Skogsinspektor 
Mobil -  
cecilia.persson@norra.se

Anundsjö

Linnea Forsberg 
Föräldraledig
Mobil -  
linnea.forsberg@norra.se

Ö-vik södra/Anundsjö

Axel Rödström
Skogsinspektor 
Mobil -  
axel.rodstrom@norra.se 

Anundsjö 

Ove Eriksson 
Skogsinspektor 
Mobil -  
ove.eriksson@norra.se

Örnsköldsvik södra

Oscar Jakobsson 
Produktionsledare
Mobil -  
oscar.jakobsson@norra.se

Ö-vik södra/Anundsjö

Staffan Nordin 
Skogsinspektor 
Mobil -  
staffan.nordin@norra.se

Örnsköldsvik södra

Arne Alstergren 
Skogsinspektor 
Mobil -  
arne.alstergren@norra.se

Örnsköldsvik södra

Vi finns för ditt  
skogsägande
Kontakta oss – så berättar vi mer!
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www.norra.se

Emil Andresson 
Skogsinspektor 
Mobil -  
emil.andresson@norra.se

Örnsköldsvik norra

Leif Strandberg 
Skogsinspektor
Mobil -  
leif.strandberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Erik Forsberg 
Skogsinspektor 
Mobil -  
erik.forsberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Jonas Sjödin 
Skogsinspektor 
Mobil -  
jonas.sjodin@norra.se

Örnsköldsvik norra

Vi hjälper dig att lyfta blicken 
och se helheten av fastigheten
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Olle 070-525 48 91     •     Rickard  070-211 39 30     •     Kontor 0663-210 87

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

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Dag 1 fortsätter
Charmigt krukmakeri med café hittar ni i Banafjäl på Bruksgodset. Ett givet 

ställe att fylla sina smaksinnen med möjlighet till hantverksshopping.

På vägen vidare mot E4:an så passerar du Myragård som har ekologiska 

ägg till försäljning i sin äggbod.

Nästa äventyr består av Bouldring vid Mosjön. Klättring kring, på och 

under stenblock som bildades i samband med landhöjning efter senaste 

istiden.

Avsluta dagen med ett härligt bad vid Mosjö camping, Det finns även möj-

lighet till trampbåt och fiske, och varför inte ära en bit mat här?

Dag 3
HELDAG:  Höga kusten Nords Riviera är Salusands havbad med den kilome-

terlånga sandstranden, med anslutande sanddynor som är unika i sitt slag. 

Här kan du äta, bada, sola, spela beachball och minigolf samtidigt som 

du får uppleva havssurfarnas favoritställe. Ta även möjligheten att besöka 

Stavarhall som är en geologstig söder om stranden.

Fortsättning på sid 11O

Dag 2
Ladda fikaväskan och ta på oömma kläder, bra skor och en pannlampa för nu 

ska du upptäcka Skallbergsgrottorna i Gideå.

Efter ett spännande och lite krävande äventyr passar det perfekt med ett 

uppfriskande bad på badplatsen Granto, som ligger vid foten av Skallber-

get.

(Se på flygplan på Flygplatsen och passa på att äta och fika)

Varför inte äta på restaurang, proviantera på ICA Supermarket i Husum och 

passa på att göra andra ärenden?

Hyr discar på Husums Servicestation och ta en runda på Örnsköldsviks 

enda discgolfbana. En bana med 18 hål, som även ingår i Norrlandstouren 

för discgolftävlingar.
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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.

3 ÅRS FRI SERVICE*

PREMIÄR
NYA SUBARU
OUTBACK
MED FYRHJULSDRIFT
SOM STANDARD

SUBARU OUTBACK, AUTOMAT
med förarassistanssystemet EyeSight 

fr. 329.900:–

ÖRNSKÖLDSVIK 
Skortsedsvägen 5 

0660-186 60
www.nylandersbil.se 

Mån–Fre 9–18

SÄLJSTART 9 MARS

BOKA DIN PROVKÖRNING  AV NYA SUBARU OUTBACK  
REDAN NU PÅ 0660-18660 ELLER INFO@NYLANDERSBIL.SE
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Begravning 0660-131 07, 0661-441 85                                 Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)                                                 Familjejuridik 0660-843 00

 
 

 

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

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

Dag 4
Börja dagen med att besöka smedjan i Gideåbackas kraftstation. En fantas-

tisk plats med vingslag från svunnen tid.

Åk sedan norrut efter E4:an och ta en historisk tur på Grundsunda hem-
bygdsgård. Här finns även möjlighet att äta en våffla i en trivsam miljö och 

besöka boden för shopping. I nära anslutning finns även Grundsunda kyrka 

som har anor från 1300 talet.

Åk söderut till Husums gäst– och båthamn med möjlighet att fiska på 

bryggan och grilla en korv på grillplatsen. Samtidigt en härlig plats med en 

fantastisk kvällssol.

Om intresse finns kan man även fiska i Gideälven (fiskekort finns att 

köpa på Husums Servicestation) eller varför inte ta en golfrunda på Putt-
oms Golfbana och samtidigt få en bit mat på restaurangen.

Dag 5
Börja dagen med ett aktivitets– och träningspass på Husums 
utegym och generationsmötesplats.

Därefter går färden till Sandvikas havsbad som ligger i Husums 

samhälle och är en mycket långgrund sandstrand som inbjuder till här-

liga vattenlekar. Varför inte packa picknickkorgen och eventuellt även 

grilla lite?

Middagen tar du bekvämt på en lokal restaurang i Husum och passa 

samtidigt på att proviantera och handla i de lokala butikerna.

* Naturnära campingar
* Mosjö camping  
* Salusand vid havet

* Bo på lantgård och känna 
närheten till djur och natur. 

Boenden i Höga Kusten Nord:
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Det är lönsamt 
att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk innebär att man  
tar ansvar för både miljö, människor och ekonomi. 

Du som satsar på ett ansvarsfullt skogsbruk  
ska därför belönas.

Vi vill uppmuntra fler att certifiera sitt skogsbruk enligt  
FSC® och PEFC™. Om ditt virke är certifierat enligt antingen 

FSC eller PEFC får du nu en premie på 10 kr/m3. Är det certifirat 
enligt båda systemen är premien 15 kr/m³.

Vill du veta mer om hur du kan certifiera ditt skogsbruk? 
Kontakta våra virkesköpare.
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Besök oss på sca.com/skog

Ångermanlands skogsförvaltning  

Tel 0612-257 20

Få upp till 
15 kr/m3 mer
för ditt virke
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BJÖRNEN TIPSAR

Somrig  
laxfrestelse
 
Antal portioner: 4

Då var det äntligen dags för att ta fram grillen. Men visst är det så, 
att solen inte skiner alla dagar, och att grillen inte alltid finns till 
hands. Därmed har vi det perfekta förslaget – en somrig laxfrestelse 
med härligt god sallad. 

Du behöver:
1 gul lök
1 liten purjolök
1 msk smör
850 g fast potatis
300 g kallrökt lax
1/2 dl dill
1 krm salt
Svartpeppar
2 dl grädde
2 dl standardmjölk
Ströbröd

1. Sätt ugnen på 200 grader (175 grader för Varmluftsugn).
2. Skala och hacka löken. Fräs den i smör i en stekpanna.
3. Skala och strimla potatisen. 
4. Strimla laxen.
5. Varva potatis, lax och lök i en form. 
6. Salta, peppra och strö över hackad dill. 
7. Häll över grädden och strö över med ströbröd.
8. In i ungen i cirka 50-60 min. 
9. Hacka och blanda en god sallad med salladshuvud, ruccola, 
tomater, gurka, melon och strö pinjenötter över. 
10. Servera Laxfrestelsen med salladen och ringla gärna över lite 
balsamvinäger över salladen.

Björnen önskar er en smaklig måltid och skön sommar! 

Glöm inte att  
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   
info@suve.se

Värmepumpar 
för alla hus!

Luft/vatten  
värmepump

Bergvärme- 
pump

GlGlGlGlGGlömööömömömömömömm iiiiiinntntttnnn e e atatatatatata t ttttttt
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T llll 006666633 6166177 20202020

Återförsäljare

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Hunter Premium 
trail camera

JAKTSHOP.NU

2195:-
ENDAST

Bevaka din sommarstuga och se det i din mobil.
Med mms-funktion.

Tillbehör:
Salladshuvud
Ruccola
Tomater
Gurka
Vattenmelon
Honungsmelon
Pinjenötter, alt. Solrosfrön
Balsamvinäger

EVENEMANG

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY!
Information till evenemang ska bestå av datum och eventuell tid för evenemanget, kort information om vad 
det rör sig om, arrangör, samt eventuellt var man kan få mer upplysningar. Inga pris- eller anmälningsup-
pgifter. Max 3 rader. Maila till olof.wigren@agrenshuset.se senast 13 augusti för nr 4 av Grundsunda Tidning.

JUNI
TIS 12 Plantbytardag kl. 18.00, Laila Lundqvist i Kasa,  OBS Medtag fika 

och stol, Husum trädgårdsförening

FRE 22 Traditionellt midsommarfirande kl 13.00, Grundsunda hembygds-
förening

MÅN 25 Hembygdsgården sommaröppet 25/6 – 5/8 kl.12.00-16.00, alla 
dagar, Grundsunda hembygdsförening

JULI
SÖN 15 Hembygdsfest kl.13.00, gästtalare Sven Teglund, Grundsunda 

hembygdsförening
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Kyrkbladet
Nr 3, 2018

Sommarprogram
Bra bokslut för 2017
Barnverksamheten växer
Sommar på Grundsundavallen
Besök på  kyrkogården
Maynes tankar

Grundsunda kyrka. Foto: Kurt Enberg

ANNONS
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JUNI

Sön 3 juni 11.00 Grundsunda kyrka. 
Mässa. Mayne Åström och präst från Nord-
malings församling som besöker gudstjäns-
ten. Servering. 

Ons 6 juni 13.00 Hembygdsgården. 

Servering.

Sön 10 juni 11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst. Mayne Åström. Servering.

Sön 17 juni 11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst. Mayne Åström. Servering. 

Fre 22 juni Midsommarafton 
15.00. Grundsunda kyrka. Konsert. Sara 
Karlsson sång och Stefan Sjölander gitarr.  
Präst: Kurt Enberg.

Lör 23 juni Midsommardagen 12.00 
Gudstjänst vid Kyrkans Hus. Kurt Enberg. 
Sång Kornelius Christensen. Servering. 

Sön 24 juni 12.00 Skeppsmalns kapell. 
Gudstjänst. Kurt Enberg. 
Kören Sångglädje. Servering.

 

Ons 27 juni 18.00 Bruksgodset Banafjäl. 
Sommarkvällsmusik. I ögonblickets stillhet 
-Tankar & visor tillägnade dig som behöver 
en stunds betänketid och andrum i varda-
gen. Sara Öhlén & Pelle Nordlander.
Caféet öppet.  Präst: Mayne Åström

JULI

Sön 1 juli 11.00 Skags kapell. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Servering. 

Sön 8  juli 12.00 Degersjön. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Servering. Vid regn i Kyr-
kans Hus.

Ons 11 juli 18.00 Skeppsmaln. Jazz och 
visor med ”Norrlandsfamn”. Se nedan och 
presentation på nästa sida. Präst: Mayne 
Åström. 

Lör 14 juli 18.00 Grundsunda kyrka. Som-
markvällsmusik. Lisbeth Fors-Malm och 
Kristina Öhman med ”Boxens Bästa Bitar”, 
50 och 60 – tals nostalgi från jukeboxreper-
toaren. Se nedan. Präst: Ingrid Skagersten.

Sön 15 juli 11.00 Grundsunda kyrka. 
Mässa. Ingrid Skagersten. Åke Sjöqvist, 
sång.

Lör 21 juli 18.00 Grundsunda kyrka. Som-
markvällsmusik. Irina och Pelle Sundström. 
Präst: Mayne Åström.

Sön 22 juli 12.00 Fillingen. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Servering. Vid regn i för-
samlingshemmet.

Lör 28 juli 18.00 Salusand. Sommarkvälls-
musik. Kenneth Nordwalls Swinggrupp 
med Tina Almqvist-Hilli. Präst: Kurt Enberg

Sön 29 juli 12.00 Grundsunda Hembygds-
gård. Gudstjänst. Kurt Enberg. Kören 

AUGUSTI

Sön 5 aug 11.00 Skeppsmalns kapell. 
Gudstjänst. Kurt Enberg. Sång, Simon 
Byhamre. Skeppsmalnsdagen med mark-
nad och servering. 
 
Sön 12 aug 11.00 IOGT-NTO Banafjäl. 
Gudstjänst. Kurt Enberg. Servering. 

Sön 19 aug 11.00 Grundsunda kyrka. 
Gudstjänst. Ingrid Skagersten. 

Sön 26 aug 11.00 Grundsunda kyrka. 
Mässa. Kurt Enberg och Erika Albertsdot-
ter. Höstfest med lunch för alla 70 år eller 
äldre. 

Tis 28 aug Höstbussresa till Åsele. Anmä-
lan till 0663-101 80 senast onsdag 22 aug. 

och vid gudstjänster samt 

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

Vi samverkar med

Händer i församlingen i sommar
6 juni - 28 augusti 2018

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

För texter i Kyrkbladet svarar Kurt Enberg om inte 
annat anges.

Foto: Göran Lundberg

Tina Almqvist Hilli                 

ANNONS
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Norrlandsfamn 
Gruppen består av fyra herrar som bor i Åsele:

Peter Grahn, Dan Eriksson, Petri Kivimäki 
och Jonny Nilsson.

Musiken är central i deras liv – både i yrkes-
livet samt på fritiden. Deras musikbakgrund är 
gedigen men väldigt olika – körsång, rockband, 
dansband, visor, storband, teatermusik m.m.

Hösten 2013 kom de på att ”olika är roligt” och 
började spela/sjunga tillsammans. De framför 
bara musik som de själva gillar – allt från visa/
folkmusik till pop/rock. Norrlandsfamn kom-
mer som vanligt att bjuda Er på en mycket blan-
dad repertoar – precis som det brukar bli när de 
står på scenen.

Om ni undrar över namnet ”Norrlandsfamn” så 
är det ett gammalt längdmått som motsvarade 3 
1/2 alnar = 7 svenska fot = 2,078328 m och var 
således något längre än en ”vanlig” famn som 
var 3 alnar eller 6 svenska fot. Gruppen tycker 
det stämmer in på dem – något äldre och lite 
mer än vanligt!

Dra inte alla över samma kam
och mät inte dina medmänniskor med samma 
måttstock.

Den kanske inte är helt skrupelfri eller foträt, 
så bjud på en kram
lång som en Norrlandsfamn!
Utdrag ur dikten “Poesi för poeter”. 
Del 99 (Millimeterrättvisa) av Gunnar Ideström.

Bra bokslut för 
2017, 
plus 613 000 kr.
När kyrkofullmäktige sammanträder tors-
dag 7 juni kommer man att få del av ett 
oväntat bra ekonomiskt resultat för för-
samlingen, med ett överskott, tvärtemot 
det budgeterade underskottet. 

Församlingen har alltså med mindre re-
surser ändå lyckats genomföra den verk-
samhet som fanns i verksamhetsplanen för 
2017.

Vill du ta del av detaljerna i årsbokslutet 
och verksamhetsuppföljningen, är du väl-
kommen till församlingshemmet torsdag 
7 juni 19.00. Kyrkofullmäktige är en of-
fentlig tillställning. Kan du inte komma, så 
kan du läsa de dokument vi lägger ut från 
kyrkofullmäktige på 
www.svenskakyrkan.se/grundsunda efter 
att justeringen av protokollet är gjort i mit-
ten av juni.

Barnverksam-
heten växer
Under våren har antalet barn i våra grupper 
ökat markant, både i Kyrkans Hus i Husum 
och i IOGT-NTO-lokalen Banafjäl.

Mest tydligt är det i Juniorgruppen som nu 
har 19 deltagare. Men även övriga grupper 

-
na och Banafjälsgänget har bra uppslut-
ning. 

Vi känner tacksamhet för det förtroende 
ni vårdnadshavare visar församlingen. Det 
ska vi försöka förvalta på bästa sätt.

-
samheten. Men eftersom vi fått en ny da-
taskyddslag som trätt i kraft 25 maj, krävs 
skriftligt samtycke från alla vårdnadsha-

-
gänglig på internet. Till hösten har vi kan-
ske hunnit få skriftliga samtycken som gör 
det möjligt att visa bilder. 

Vi kan dock sätta ut bilden här ovan till hö-
ger samt på vår församlingsassistent Linda 
(ovan t.h.) och vår barnledare Margaretha 
(t.h.) som välkomnar barn till höststarten. 
Håll utkik i Tidningen 7 när det är dags. 
Vi påminner också om gruppstarterna i vårt 
kommande nummer 3 september, samma 
vecka som vi startar vår verksamhet. 
Läs gärna mer på 
www.svenskakyrkan.se/grundsunda.

Välbesökta 
ekumeniska möten
Ekumeniska möten är tillfällen då kyrkorna är 

-
kan i Grundsunda församling och Centrumkyr-
kan hade en gemensam mötesserie i mitten av 
april. Under torsdag - söndag träffades vi vid 
fem tillfällen. Serien avslutades med mässa på 
söndagen.

Värd dessa dagar var Centrumkyrkan. Eftersom 
den renoveras nu och målas med ljusa färger, 
höll vi till i den vackra och ljusa EFS-kyrkan.

Talare och sångare var Ingemar Helmner. Även 
Centrumkyrkans kör medverkade.

Många har uttryckt glädje över gemenskapen 
både i gudstjänsten och kring kaffeborden.

Till vänster ser du bilder från mötesveckan. På 
övre bilden ser vi Ingemar Helmner vid pianot 

Nedre bilden visar deltagarna vid mässan. 
Foto: Göran Lundberg 

ANNONS
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Prästen Maynes tankar
Bön inför framtiden

det sant? Men hur kan vi se något ljus, något 
hopp när framtidsprognoserna för jorden och 
mänskligheten verkar vara så mörka? Den krist-
na tron kan ge oss svaret. Vi tror på en skapande 
och räddande Gud. Vi tror också på att Gud gav 
oss människor vilja och förstånd att vara goda 
förvaltare och medskapare. Guds kärlek och 
skapakraft känner inga gränser. Gud ger liv och 
Guds gåvor räcks åt alla. Men tyvärr är många 
av oss människor ofta egoistiska, likgiltiga och 
bekväma. Och detta skapar problem, inte bara 
för mänskligheten utan för hela vår vackra pla-
net. Om vi verkligen omsatte vår tro i handling 
och tillät Gud verka inom oss och genom oss 
skulle mycket här i världen se annorlunda ut. 

om en bättre och tryggare värld för alla. Ingen 
kan göra allt, men alla kan göra något för att 
bekämpa och stoppa det som hotar oss och hela 
Guds skapelse.

Många människor, världen över, ber för jordens 
framtid. Men ibland känns det som om vi helst 
vill att Gud skall göra allt, så att vi själva kan 
sitta med armarna i kors och slippa ta itu med 
det som känns svårt och jobbigt. Visst kan Gud 
uträtta underverk, men vi människor måste ändå 
ta vårt ansvar och aktivt medverka till att orätt-
visorna, miljöförstöringen och andra livsförstö-
rande hot minskar. Vi är beroende av Gud och 
av varandra. Om vi hjälps åt kan vi göra det till 
synes omöjliga möjligt, för undrens tid är inte 
förbi. 

Bön inför framtiden (okänd författare)
Vi kan inte nöja oss med att be till dig, Gud, 
om att göra slut på alla krig. Vi vet ju att du 
har skapat världen på ett sådant sätt att varje 
människa måste hitta sin egen väg till fred med 
sig själv och sin medmänniska.
Vi kan inte nöja oss med att be till dig, Gud, om 
att göra slut på all svält; Du har redan gett oss 
resurser som ger mat till en hel värld om vi bara 
använder dem klokt.
Vi kan inte nöja oss med att be till dig, Gud, 
om att göra slut på alla fördomar; Du har re-
dan gett oss ögon med vilka vi kan se det goda 
i varje människa om vi bara använder dem på 
rätt sätt.
Vi kan inte nöja oss med att be till dig, Gud, om 
att göra slut på all nöd; Du har redan gett oss 
makten att utrota slummen och ingjuta hopp om 
vi bara använder vår makt rättfärdigt. 
Vi kan inte nöja oss med att be till dig, Gud, om 
att utrota alla sjukdomar; Du har redan gett oss 
förmågan att tänka stort, som gör det möjligt att 
hitta bot och helande om vi bara använder vår 
förmåga konstruktivt.
Därför ber vi till dig, Gud, om styrka, beslut-
samhet och viljekraft att inte endast be, utan 
också göra, inte bara önska, utan också för-
verkliga. Amen.

Mayne Åström, komminister

     

   

    Vi är till för dig! Hör gärna av dig!

Expedtionstid, Maria Lundberg, kyrkoskrivare.
OBS andra öppettider under juni - augusti!
Ons 13.00 - 15.00, Fre 09.30 - 12.00 i pastorsexp.
Tel. 0663-101 80 
Telefontid under expeditionstid
samt mån, tis, tors 10.00 - 12.00 
och fre 08.00-09.00.

E-post: 
grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Grundsundavallen 108, 896 91HUSUM

Bankgiro: 273-8912

123 579 0845
Swish kollekter: 
123 148 1936

Kontaktuppgifter:

Kurt Enberg, kyrkoherde           
Direktnummer och mobil 0663-108 60              
Bostad  0660-583 88
sms  076-814 28 85
E-post: kurt.enberg@svenskakyrkan.se      

Mayne Åström, komminister           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms  070-551 86 02
 E-post: mayne.astrom@svenskakyrkan.se       

Erika Albertsdotter, diakon
Direktnummer och mobil 0663-108 67
sms  070-261 99 18
 E-post: erika.albertsdotter@svenskakyrkan.se

Göran Lundberg, kantor 
Direktnummer och mobil 0663-108 62  
sms  070-247 36 76
E-post: goran.lundberg@svenskakyrkan.se

Linda Nydahl, församlingsassistent
Direktnummer och mobil 0663-108 69
sms                                    072-534 70 36 
 E-post: linda.nydahl@svenskakyrkan.se

Eeva-Liisa Åhlén, församlingsvärdinna
Direktnummer och mobil 0663-108 63
sms  073-063 56 10
E-post: eeva-liisa.ahlen@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Exp.tid må, to, fre 11.30 - 12.00
Göran Melin, vaktm. exp 0663-616 02
Direktnummer och mobil  0663-616 03 
sms  070-304 86 80 
E-post: goran.melin@svenskakyrkan.se

Ulf Norgren, vaktmästare
Direktnummer och mobil 0663-108 61
sms  073-063 50 44
E-post: ulf.norgren@svenskakyrkan.se
 

Sommar på 
Grundsundavallen
Tack vare ideella krafter kan vi även i år ha 
öppet vårt sommarloppis vid församlings-
hemmet 25 juni - 12 augusti. Eftersom många 
besöker Hembygdsgården kan närheten gynna 
båda parter.

Arrangemang på Hembygdsgården vi vill puffa 
för: 
Midsommarafton 13.00 - 15.00. Traditionellt 

-
der ledning av Lars Wikberg. Stövelkastning 
och servering.

bra att gå till Grundsunda kyrka med den kon-
sert vi annonserar här i Kyrkbladet. Se sidan 2.

Hembygdsfesten på Hembygdsgården äger 
rum 15 juli kl 13.
lotteri. Högtidstalare är Sven Teglund, Lu-
leå. Passa på att först besöka mässan i Grund-
sunda kyrka 11.00. Se sidan 2 i Kyrkbladet.

Besök på 
kyrkogården
Vi har många besök på kyrkogården under som-

egen skötsel eller med det blomsmyckningsav-
tal man tecknat med församlingen. Den vackra 

-
tanke. 

Vi vill upprätthålla så god service vi kan med 

du vill besöka vår pastorsexpedition, vill vi att 
du kontaktar oss först om du kommer på tider 
då vi inte har öppet. Av arbetsmiljö- och säker-
hetsskäl kan vi inte ha öppet när vår kyrkoskri-
vare sitter ensam. Men vet vi om att du kommer, 
kan vi boka tid för besök även då pastorsexpedi-
tionen är stängd.

Vi kommer att ha telefontid alla vardagar i som-
mar för att kunna svara så bra som möjligt på 
era gravfrågor. 

Skickar du e-post, försöker vi svara så snabbt 
vi bara kan.

Hitta oss på

R U N TO M .  GRUNDSUNDA TIDNING

ANNONS



117R U N TO M .  GRUNDSUNDA TIDNING

Att sjunka in i böckernas fantas-

tiska värld är ett utmärkt sätt att 

fördriva tiden med när du ligger 

på stranden och väntar på att få en 

perfekt bränna. 

I Husum har vi ett litet med nag-

gande gott bibliotek. Här finns det 

mesta inom alla generar och finns inte 

just den boken du är ute efter kan du 

antingen gå in på bibliotekets hem-

sida och beställa den till ditt närmsta 

bibliotek, eller be våra duktiga och 

behjälpliga bibliotekarier Siv och 

Trulsa om hjälp.   

Vill du inte läsa själv finns möjlig-

heten att låna ljudböcker att lyssna 

på på bibliotekets hemsida. Dessa 

ljudböcker kan du sedan lyssna på i 

datorn, på din surfplatta eller din tele-

fon. Även e-böcker och tidningar, det 

vill säga böcker/tidningar som du läser 

i datorn, telefonen eller surfplattan 

går att låna via bibliotekets webbsida. 

Fantastiskt, va?

Husums bibliotek har också meröp-

pet. Det betyder att du kan besöka 

biblioteket utöver de ordinarie öppetti-

derna. Det enda du behöver göra är 

att ansöka om ett meröppet-kort på 

ditt bibliotek. 

Vi frågade Siv på biblioteket i Hu-

sum om hennes bästa boktips till lata 

sommardagar. På nästa sida hittar du 

hennes tips.•

SIV ENGBLOM,  
bibliotekarie vid Husums bibliotek.

 

En heldag på stranden är inte fel en solig och varm sommardag.  
Men visst kan det bli lite tråkigt att bara ligga där? 

I stället för att ta fram mobilen och slösurfa, låna en bok att läsa  
eller lyssna på. Här kommer lite tips på böcker för både stora och 
små att läsa i sommarvärmen eller när regnet smattrar mot rutan.
TEXT: ANNA STRANDBERG   FOTO: SUSANNE SVENSSON
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Annika Estassy Lovén

Det är sommar i Måneby men i år är inget sig likt. Sjukdomen 
gör så att Agnes inte längre orkar sköta sin älskade koloniträd-
gård längre. Dessutom har hon i ett svagt ögonblick lovat sin 
granne att ta hand om hans kakadua. Utanför Stockholm bor 
Leyla med sin man Johan och deras sexårige son Hugo .Efter att 
Johan gått över gränsen i ett av sina raseriutbrott bestämmer 
sig Leyla för att fly med Hugo. Hon svarar på en annons för en 
kolonistuga och hamnar i Måneby

Frida Skybäck

Charlotte är för ung för att vara änka, för ung för att förlora den 
hon älskar. I sitt vilsna tillstånd tar hon en paus från sitt fram-
gångsrika företag och söker ro på den skånska landsbygden. 
Men så får hon får ett oväntat besked, hon har ärvt ett hus i 
London av en moster hon knappt visste att hon hade. Och huset 
inrymmer en bokhandel. 

Inställd på att sälja huset flyger Charlotte till England, där 
den konkursfärdiga Riverside Bookshop och den excentriska 
personalen verkar bortom all räddning. Men trots att Charlotte 
inte vet något om hur man driver en bokhandel växer snart en 
gemenskap med den motsträviga personalen fram.

Samtidigt som Charlotte kämpar för att rädda bokhandeln 
inser hon att det är något som inte riktigt stämmer. Varför har 
Charlotte aldrig fått träffa sin moster och vad är det för mörk 
hemlighet som döljer sig i huset?

  
Maria Adolfsson 

Det är morgonen efter oistra, den stora ostronfesten i Dogger-
land. En kvinna vaknar bakfull på ett hotellrum, i sällskap med 
fel man. En annan kvinna hittas brutalt ihjälslagen i sitt kök. 
Kriminalinspektör Karen Eiken Hornby får i uppdrag att leda 
mordutredningen, som inte underlättas av att hennes arrogante 
chef varit gift med offret.

Kanske började allt redan i det märkliga kollektivet på sjut-
tiotalet. Kanske med ett telefonsamtal i våras. Kanske finns 
sanningen i byskvallret på puben Haren och Kråkan.

Karen inser att hon måste hitta ett alibi åt en av de misstänkta 
för att själv slippa skylta med sina misstag. Samtidigt växer en 
vänskap fram mellan henne och offrets dotter.

Karen Eiken Hornby har återvänt till Doggerland för att glömma 
sitt förflutna med hjälp av arbete, alkohol och män hon inte 
tycker om. Nu tvingas hon navigera mellan egna och andras 
felsteg. 

Liane Moriarty 

Alice Love vaknar upp på golvet på gymmet och förstår inte vad 
hon gör där. Hon avskyr ju att träna! Hon får veta att hon slagit 
i huvudet och tuppat av, och blir hjälpt till sjukhuset. Alice 
som nyligen fått veta att hon är gravid med sitt första barn 
ber oroligt läkaren se efter att allt är som det ska. Hon möts 
av förvåning. Alice är inte alls gravid, påstår läkaren. Däremot 
måste hon ha fått barn tidigare – hon har tydliga ärr efter ett 
kejsarsnitt på magen. Långsamt inser Alice att något är fel. 
Långsamt inser hon att smällen mot huvudet har fått henne att 
glömma ett helt årtionde. 

Mia Öström • Läsålder: 9-12år

Vem är det som viskar om natten? 
Nino och hennes mamma flyttar in i en gammal lägenhet. Ett 
dödsbo, säger mäklaren. Det betyder att alla möbler och saker 
ingår, inte att någon har dött där, förklarar mamma. Men Nino 
är inte så säker. Damen som tidigare bodde i deras lägenhet 
kanske dog på ett vårdhem, men vad är det för barnröster som 
viskar om nätterna? Var kommer alla kajor ifrån? Varför finns 
det en nästan osynlig dörr i vardagsrummet? Och varför är det 
så varmt? 

 
Lotta Olsson, Olof Landström • 3-6 år

Sömnen kommer. Och den bär oss, bort från allting som vi ser. 
Sömnen bär oss och vi lär oss: världen - det är mycket mer.

I När vi blundar kliver vi in i sömnens och drömmens rike - ett 
besök i världen bortom den vakna verkligheten! En resa där 
fantasi blandas med intryck från dagen och glimtar från det för-
flutna. Lotta Olsson och Olof Landström bjuder på en poetisk 
och visuell bilderboksupplevelse utöver det vanliga!

Jörg Mühle • 0-3 år

En söt och interaktiv bok för de minsta om Lilla kanin, som ska 
bada och behöver din hjälp. 
Schamponera hans hår och skölj av, men akta så att han inte får 
vatten i ögonen! Eftersom hårtorken är trasig får vi hjälpa till att 
blåsa. ”Hårdare!” ropar Lilla kanin. Snart är han ren och torr. 
En uppföljare till populära God natt, min lilla kanin som på kort 
tid har blivit mångas favorit.

Annika Widholm • 6-9 år

Nu är det dags för ett nytt äventyr för kompisarna Malva och 
Hanna! Den här gången är det en lite läskig grotta som ska 
undersökas. Hanna vill gå in där och spana. Det vill inte Malva. 
Men när kompisen försvinner i grottans mörka gångar har Mal-
va inget val. För att hitta Hanna måste hon själv ge sig in bland 
skuggorna och fladdermössen. Malva är rädd, men nu är det för 
sent att vända om...
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Låt ett proffs se om ditt hus!

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Följ oss på Facebook!
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Han fortsätter:

– Jag skulle vilja säga att vi är 

en relativt välmående förening 

och en förening som varit livaktig i 

många år.

Verksamheten i föreningen består av 

många delar. Inte minst det faktum att 

man har 19 byggnader att ta hand om.

– Det krävs en hel del underhåll 

och arbete kring dessa, säger Nord-

ström.

Föreningen har också ewn egen 

medlemstidning – Grundsunda Skor-

ven – som man ger ut två gånger/år.

– I vårt arkiv har vi cirka 14 000 

bilder och vi har 20-30 meter med 

diverse olika handlingar, berättar 

Nordström.

Sedan fem år tillbaka har man även 

en smedja igång där man håller kurser 

och utbildningar.

Ett annat stort projekt är att man 

varje år sedan mitten av 1960-talet 

delat ut ett kulturstipendiat. Hans 

Wigert var den förste stipendia-

ten.

– Vi har 35-40 sökande varje år 

och det är egentligen ur alla sorters 

konstnärsyttringar som de sökande 

kommer ifrån. Det här stipendiet är 

stort för vår förening, säger Nord-

ström.

Grundsunda Hembygdsförening 

anordnar också två fester per år. Dels 

handlar det om midsommarfesten och 

även om hembygdsfesten. Från mid-

sommar och fram till och med första 

veckan i augusti har man en servering 

öppen.

– Det är mycket uppskattat och 

även välbesökt. En bra inkomstkälla 

för föreningen samtidigt som det 

även skapar sommarjobb för 15- och 

16-åringar. De som jobbar gör våfflor 

och serverar, det finns även fika, kaffe, 

tunnbröd, honung och hemgjorda 

karameller till försäljning, berättar 

Nordström.•

Grundsunda Hembygdsförening är Ångermanlands största  
i sitt slag. I nuläget har man 850 medlemmar.

– Vi har varit drygt 1 200 medlemmar som mest men det  
vi ligger på nu är också en stark siffra, säger Stig Nordström, 
 ledamot i Grundsunda Hembygdsförenings styrelse.
TEXT: PATRICK EDLUND 
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Skortsedvägen 2 • Arnäsvall • Tel 0660-842 52 • info@autotekab.se • www.autotekab.se • Öppet vardagar  7–16

Din kompletta bilverkstad

Se över din kylanläggning

Vi utför alla typer av AC jobb

VI FLYTTAR till ÅBA-huset den 1 juni • Skortsedvägen 2 • Arnäsvall

Varmt välkommen 

gamla som nya kunder! 

Hälsningar    

Anders Karlsson 

0660-842 52
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

VI ÄR OMBUD FÖR

VÄLKOMMEN TILL 
UTEKOMPANIET 

OCH  

HUSUMS SERVICESTATION

ARBETSKLÄDER & SKOR – FRILUFTSPRODUKTER – FÄRG 

TVÄTTINLÄMNING OMBUD POST & SYSTEMBOLAG – KIOSK 

ATG – SVENSKA SPEL – BILJETTERBILTILLBEHÖR 

RÖJSÅG- OCH MOTORSÅGSTILLBEHÖR – MINILIVS

Bruksvägen 90 HUSUM   •   0663-611 80   •   utekompaniet.se   •   husumservicestation.se

MÅN-FRE 8-19   •   LÖR 9-17   •   SÖN 9-16

HUSUMS  
SERVICESTATION

Äntligen börjar vi känna 
våren, som vi har längtat. Det 
här numret blir det fokus på 
att reflektera vad som hänt 
under 2017.

Under första halvan av 2017 blev 

GFG 2.0 GFG-Bygdsam och det 

innebär att vi numera är i sam-

verkan med kommunen som bidrar 

med att vi har en närmare kommu-

nikation och snabbare beslut, vi har 

en styrelsemedlem från kommunen i 

Lena Lindström som bidrar med oer-

hört mycket. Samtidigt bidrar de med 

250 000kr per år till vår förening.

Pengarna har såklart gett oss 

större utrymme och en grund för 

fortsatt utveckling av Grundsun-

da. I den här processen visade 

det sig att vi stod för samma 

värderingar att jobba för Vår bygd 

och vi som lever och verkar här.                                                                                                                                  

Samtidigt har vi möjlighet att köpa 

tjänsten för en verksamhetskoordina-

tor som kan driva och ta oss framåt 

i att utveckla vår bygd med t.ex. 

underlag från Ortsvandringar. Som ni 

säkert har förstått så är det jag, Mia 

Bylund Edstrand.

Varför fortsatte vi inte som vanligt?
Föreningen var inne i ett ske-

de där vi visade på trötthet och 

GFG-Bygdsam med Örnsköldsviks 

kommun och med en del peng-

ar kan vi göra nytta. Idag har vi 

kommit en bit påväg och känner 

stor motivation att jobba vidare.                                                                                                              

Vi har även fått med oss GFF 

(Grundsunda Företagar Förening) i 

föreningen vilket kommer att göra 

oss ännu starkare. Så nu har  GFF en 

arbetsgrupp i  GFG-Bygdsam som ar-

betar med företagsfrågor. Så såg det 

ut när GFG startade också men det 

knoppade ut i en egen förening.

Vad har det gett Bygdsams första år?                                                                                                                                    
Dels att vi är fusionerade med GFF 

och vi har kommit igång med ett 

projekt Torget där tanken är att vi till-

sammans med Metsä och företagen på 

Torget har i samråd kommit fram med 

flera förbättrings punkter som ska 

göra Torget till en plats man vill besö-

ka för att det är mycket trevligare.

Efter att vi kommit överens om detta 

så är det även bestämt att Husumda-

gen kommer att bli på Torget i år. Vi 

har även påbörjat en projektansökan 

för att utveckla Husums Båtklubb, 

Båthamnen. På grund av att marken 

har bytt ägare från Metsä till Örn-

sköldsviks kommun så utreder vi 

några oklarheter så arrendet är inte 

färdigt än och då kan vi inte komma 

vidare. Det senaste vi har dragit 

igång är en förstudie ansökan för 

att utreda våra möjligheter till att 

kunna bli Höga Kusten Nord med 

allt vad det innebär i att bli en turist 

magnet.

Vad kommer i framtiden?
Vi behöver värva medlemmar och vår 

förhoppning är att så många som möj-

ligt vill bli medlem i GFG-Bygdsam 

för verksamheten bygger på att vi blir 

många som tror på att vår bygd kan 

och vill utvecklas.

Så bli medlem, nedan ser ni vad 

det kostar och hur ni gör för att bli 

medlem.

Vi har snart en ny hemsida efter-

som den gamla har tagit ut sin rätt 

och den nya får en annan inriktning 

i att bli vår kanal ut till er och där ni 

kommer att kunna läsa allt som hän-

der i våra projekt med text och bilder 

bland annat.•
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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!

0 7 0 - 2 9 5  1 8  1 8

SERVICE REPARATIONERDÄCK & FÄLG

Bilverkstad i Husum, utför Service, reparationer, felsökning med Autocom diag-
nosutrustning, däckbyten samt försäljning av däck. 

Välkomna!
För kontakt

ring maila, eller sms´a.
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Pelle Holmström fastigheter

Lägenheter & lokaler i Husum - Övik

Tel 070-305 67 70  /  www.phfast.se

Det blir till att skapa spellistan 

”Sommar 2018”, hålla utkik 

efter sommarens filmer och för-

boka biljetter till några de evenemang 

som erbjuds denna sommar. 

På något vis kan jag känna att 

vi upprepar samma sak varje år. 

Eller kanske rakt utav varje säsong. 

Oavsett om det är vår, sommar, höst 

eller vinter tycks vi ha våra egna 

låtar, de filmer vi alltid tycker om att 

finna nostalgi i och de återkommande 

evenemangen. Men samtidigt är ju det 

i sig något vi ser fram emot. För mig 

är musiken viktigast under hela året. 

Jag ska dock erkänna att jag inte är så 

öppen för genrebyten under åren. Nej, 

nej. Jag är ytterst konservativ och har 

redan bestämt vilken musik jag ska 

lyssna på. Av samma anledning som 

det ska vara storband och klassiska 

julsånger på vintern, ska det vara 

dansband och rock n roll på somma-

ren. Det är för mig en ren lag. Däremot 

har jag mitt undantag. Tomas Ledin. 

Jag är ju, som vissa tidigare förstått, 

rätt så tokig i Tomas Ledin. Sedan blir 

det ju liksom inte sommar utan några 

låtar från Ledin. Framförallt skivan 

”Höga Kusten”. Det blir garanterat 

många sena sommarkvällar med ett 

glas vitt, en skön altanstol och Ledin i 

bakgrunden. 

Men om sanningen ska fram gillar 

jag att festa en del på sommaren. 

Och visst blir det någon tur till någon 

närliggande cruising. Även om jag 

själv inte har någon jänkare tycks det 

alltid behövas chaufförer. Då gäller det 

att spellistan är komplett med redig 

rock n roll. Det blir alltifrån Chuck 

Berry och Elvis till Refreshments och 

Arvingarna. Larz-Kristerz är ju inte 

heller så dålig cruising musik. Beror 

förvisso på sällskapet. 

När det gäller film är jag inte så 

kulturell. Jag spelar nog hellre tv-spel 

en regnig dag än myser under en filt 

framför någon gammal film. Men om 

jag ska välja är det skräckisar. De är 

ju som gjorda för sommaren. Ett evigt 

smattrande på altanen ger en tillåtelse 

hemma att vrida upp volymen högt på 

tv:n i samband med någon väl utvald 

skräckis. Jag är en ärlig allätare när 

det kommer till skräckisar och rekom-

menderar inget annat än att vara just 

det. Det är ren allmänbildning att se 

både bra och dåliga skräckisar. För de-

finitionen av en bra eller dålig skräckis 

är en allmänbildning i sig. 

Några evenemang brukar det bli 

under sommaren. Cruisingar och 

konserter. Det finns ju helt klart ett 

brett utbud i år vilket jag uppskattar. 

Personligen har jag unnat mig platser 

till GES på Skule Naturscen. Blir som 

vanligt ett evigt planerande med 

skjuts. Men jag var smidig och valde 

söndagskonserten. Känns som inte 

riktigt okej att ta en öl då. Om inte 

sambon erbjuder sig köra. Fast det 

är hennes julklapp. Jag kan i vilket 

fall varmt rekommendera er som inte 

besökt Skule Naturscen att passa på 

och göra det. Det är, helt ärligt, en 

sevärdhet att bara komma till platsen 

– oavsett vem som spelar eller sjunger 

på den. 

Så nog kommer spellistan att grön-

ska av härliga rock n rolltoner, tv:n gå 

varm innan solsken och fötterna vara 

ömma efter alla stående ovationer i 

sommar. Det finns det ingen tvekan 

om. Här i Höga Kusten kan man 

överlägset göra sig mer än mätt på 

kultur.• 

Ha en  
superkulturell  
sommar!

R O B I N S  
H Ö R N A :

Äntligen ser vi hur snön tar farväl för denna gång 
och vi kan börja blicka framåt till en skön och härlig 
sommar, full av kultur. Just denna sommar tänkte jag 
försöka vara sådär extra kulturell. Även om jag sa det 
förra året tänkte jag att just denna sommar kan jag 
vara lite extra kulturell. Men för att vara det  
– krävs planering. 
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST 

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

www.mio.se

INRED
SOMMAR-
HEMMET

  

KÖP NU - SPARA 480:- 
Mölle Trädgårdsgrupp med 4 stolar
Teak med underrede i galvaniserat stål och 4 stolar.

5.995:- (6.475:-)
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För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

För säkra transporter i tre generationer!

SOFI'S PYSSEL

Nu är sommaren på ingång, veckorna bara flyger fram. Vill önska er alla redan nu,  
en underbar sommar!
Denna gång så tänkte jag visa er hur man gör ett magnetiskt bokmärke! På sommaren så 
ligger man gärna i hängmattan eller sitter i solstolen på stranden mm. och läser en härlig 
bok, men bokmärken är lätt att tappa/ramla ur då man bär med sig boken i tex väskan,  
hur många gånger har det inte hänt en själv och sedan måste man gå tillbaka för att kolla 
vart man var! Och man vill helst inte göra några "hundöron" i sin bok. Så nu tänkte jag visa 
er hur man gör detta fantastiska bokmärke som ej ramlar ur boken eller försvinner! Ja, 
med hjälp av magneter! Jätte enkelt! Visningsbilden visar lite variationer.
Lycka till! Glad Sommar!

Ta fram ditt papper och mät upp 4,5 x 14 
cm, ni kan göra i vilken storlek ni vill, och i 
vilken form ni vill, låt fantasin flöda helt enkelt.

Klipp nu ut ditt bokmärke. 

Nu kan du runda av hörnen om du så vill, 
använd en sax så ska du se att det blir bra! 

Vik ditt bokmärke på mitten.

Nu kan du även dekorera ditt bokmärke, skriva 
något/måla eller du kanske har fina klistermär-
ken som du vill ha på. 

Jag äger en lamineringsmaskin, och det är 
min bästa vän i pysselrummet, man kan göra 
mycket med en sådan liten maskin. En bra och 
billig investering om man gillar att pyssla! Men 
nu kanske du inte har någon och det är helt 
okey. Det finns andra sätt!

Du kan ha ditt bokmärke precis som det är 
nu, eller så tar du vanlig genomskinlig tejp 
och tejpar längst långsidorna både bak och 
framsida. Och klipp sedan runt kanterna, då 
blir bokmärket mer hållbart.

MAGNETISKT BOKMÄRKE

KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: PYSSEL OCH ÅTERBRUK!   INSTAGRAM: SOFISPYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 29

Bor: I Husum 
Familj: Min underbara son Oliver, 11 år,  

min underbara sambo Peder och våra två  
busiga katter, Tussi och Skrollan

Skönlitteratur Faktaböcker
Skogspromenad Joggingtur
Hemmamiddag Restaurang
Dokusåpor TV-serier
Vatten Läsk
Avskalat Ombonat
Sportbil Familjebil
Instagram Snapchat
Sommar Vinter

Valfritt papper, gärna tjockare material

Sax

Linjal

Magnet tejp (Jula) 

Lamineringsmaskin (valfritt)

DU BEHÖVER:

Nu är vi snart klar! Nu behöver du magneter, 
jag hade en rulle magnetisk tejp men du kanske 
hittar andra magneter där hemma! Testa dig 
fram. Jag klistrade fast magnet tejpen på insi-
dan, både uppe och nere, tryck till ordentligt! 

Och nu har du ett häftigt bokmärke som sitter 
där den ska! Perfekt att ha i alla sina böcker, 
skolböcker, anteckningsblock m.m.
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 Sara Öhlén & Pel le  Nordlander   

Hans Kasslers

Alex och Peter 

 

Föl j  oss  på instagram Bruksgodset872 

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.

%U¦QVOHGHNODUDWLRQ�&DGG\�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��7UDQVSRUWHU�EODQGDG�N¸UQLQJ�IU§Q�����O�����NP������&2��NP��9RONVZDJHQ�/HDVLQJ�H[NO�PRPV����P§Q��������PLO�§U������V¦UVNLOG�OHDVLQJDYJLIW������UHVWY¦UGH��U¸UOLJ�U¦QWD�EDVHUDG�

S§�9:)6�EDVU¦QWD��MDQ��������8SSO¦JJQLQJV��RFK�DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW�WLOONRPPHU��9L�UHVHUYHUDU�RVV�I¸U�HYHQWXHOOD�¦QGULQJDU��DYYLNHOVHU�RFK�WU\FNIHO��9DUMH�9RONVZDJHQ�§WHUI¸UV¦OMDUH�¦U�IUL�DWW�V¦WWD�VLQD�HJQD�SULVHU��(UEMXGDQGHW�J¦OOHU�HQGDVW�YLG�Q\ELOVI¸U�

V¦OMQLQJ��3ULVHUQD�I¸OMHU�J¦OODQGH�FLUNDSULVOLVWD��6DPWOLJD�SULVHU�¦U�DQJLYQD�H[NOXVLYH�PRPV��%LODUQD�S§�ELOGHUQD�¦U�H[WUDXWUXVWDGH���
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Skeppsmalen är favo-

riten nummer ett för mig. 

Varje gång jag vandrar på 

klipporna känns som den 

första fast jag varit där 

sedan jag var liten. Bäst 

är kvällarna när det blir 

alldeles vindstilla. Skyltarna 

längs den blåmarkerade 

leden på klipporna är roliga 

att läsa.

En kväll i Sandviken på 
Malmön är helt fantastisk 

med brygga, sandstrand 

och bastu. Fast då måste 

man ha båt. Petviken på 

andra sidan ön är också fin 

med öppet hav utåt, kallare 

vatten, klippor och mer 

vind.

Mosjö Camping är näs-

tan granne med mig och dit 

åker vi ofta för ett kvälls-

dopp. Varmt och härligt i 

vattnet och ägarna har gjort 

fint och mysigt med bra 

mat i serveringen. Här finns 

också stora stenblock som 

folk brukar klättra på, tror 

det kallas att bouldra.

Salusand är ett mås-

teställe med den stora 

sandstranden och möjlighet 

att vindsurfa, även om jag 

själv aldrig provat, men att 

springa i vågorna är kul. Jag 

har många häftiga minnen 

från det från när jag var 

liten och gör det gärna nu 

också.

Bruksgodset är mysigt 

med toppenfika. Jag gick 

i skolan i Banafjäl och 

giller stället. Utsikten från 

Bruaberget är fantastisk och 

det finns en stig till toppen 

om man liksom kör runt 

berget.

Sälskäret i Idbyfjärden 

är ett spännande ställe dit 

det är lätt att ta sig med 

båt. Det blir mer och mer 

spännande för varje år då 

mängden fåglar där ute 

ökar.•

GABRIELLA RÖSCHMANN

SE & UPPLEVA  
I GRUNDSUNDAOMRÅDET

Förslag på dagstur:

Team Fredrik Hellström

Vi tar emot
nya patienter 
i alla åldrar

Telefon 0660-16400 

www.tandhalsanovik.se/startsidan

Barn och ungdomstandvård under samma 
regler som hos Folktandvården.

En del av

ÅLDER: 22 år.

BOR: Norrflärke, Grund-
sunda.

YRKE: VD Scenklart AB.

FRITIDSINTRESSEN:  
Musik, traktor och mat.

Starta från E4 vid f.d. Idbymacken 
och kör ut till Skeppsmalen. Stanna 
till i Skagen och känn på surström-
mingshistorian. Vandra en bit av 
Lotsstigen och på klipporna och ta 
en lunch på Fiskevistet.
(Idbyn – Skeppsmalen 17km)

Ta småvägarna vidare till Banafjäl. 
Det ger en känsla av Höga Kusten 

med jordbrukslandskapet och bergen. 
Besök Bruksgodset och fika.

(Skeppsmalen – Banafjäl 14km)

Kör inre vägen till Husum och kör längs 
vattnet i stället för in i samhället. Då får 
du se nya Varvsbron. Det blir en sådan 

kontrast när industriområdet plötsligt reser 
sig framför en. Ta med en frisbee så kan du 

passa på att testa Discgolfen.
(Banafjäl – Husum 15km)

Grundsunda blir sista stopp norr-
ut. Hembygdsföreningen säljer 
våfflor och kyrkan är vacker  
med sitt unika klocktorn.
(Husum – Grundsunda 7km)

Kör du sedan söderut passar 
det perfekt att avsluta med ett 

kvällsdopp vid Mosjö Camping.
(Grundsunda – Mosjön 12km)



Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag
 Mån-fre 8.30-17.00
 Lunch 12.30-13.30 
 Tel: 0663 - 103 98    

Carins Fotvård
TORGET, HUSUM

Carin Sedin
Tel: 0663-10038

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-197 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

Telefon  0663-105 50 Blåsåsen  2,  Husum    Tel.  0663 - 107 03
www.husumgarden.se

Husumgården

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

Hotell & Restaurang  
Björnen

Tel. 0663-107 20
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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



ÖPPETTIDER  
Mån 10-17,  Tis stängt,  Ons-Fre 10-17,  Lör 10-14

Semesterstängt 2/7 - 31/7
Bruksvägen 122, Husum

I Husum hittar ni  blomsterbutiken med värme

ÖPPPPEETTTTIIDDEERR 
Mån 10-17 Tis ssttäännggtt,, OOnnss-FFrree 1100-1177 Lör 10-14

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

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

Vi har ett stort utbud av inne-/uteväxter, jord, snittblommor, inredning,  
smycken, presenter, choklad, mjukisdjur & mycket annat.  

Varmt välkommen in till oss / Fröken Grön Pia
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Johan Berlin och brodern Linus 

driver salteriet numera. Johan är 

produktionschef, Linus arbetsle-

dare.

– Vi sommarjobbade här under flera 

år och är i stort sett uppvuxna med 

surströmmingskulturen. Jag ser det 

som en ynnest att få ha det här som 

mitt yrke och att förvalta traditionen 

som finns här ute, säger Johan.

MANNERSTRÖMS  
ÄR EFTERTRAKTAD
Kocken Leif Mannerström vurmar för 

svensk husmanskost och ser surström-

ming som en viktig del av den – och 

vill verka för att höja dess status 

ännu mer. Därför har han ett eget 

varumärke och alla romstinna honor i 

Mannerströms burkar fermenteras och 

burkeras också i Skagshamn.

Mannerströms är dyrare än andra 

märken men mycket eftertraktad.

– Vi gör bara 27 000 burkar Man-

nerströms per år och de går åt fort. 

Idén är att efterfrågan ska var större 

än tillgången för att göra den exklusiv. 

Leifs insatser för surströmmingen är 

stor och viktig.

Sammanlagt gör Hannells fisksalteri 

cirka 200 000 burkar surströmming där 

den färdigfiléade varianten av Röda 

Ulven är den som ökar mest.

– Vi har ökat produktionen lite 

grann varje år sedan 2011 och jag tror 

att det kommer att fortsätta så. Intres-

set för surströmming växer och allt fler 

yngre vill testa. 

– När vi hade en aktivitet i Malmö 

för en tid sedan där vi bjöd på sur-

strömming hos en handlare, hade vi 

räknat med cirka 200 personer. Det 

kom över 1 500.

MAN KAN HÖRA JÄSPROCESSEN
Strömmingen fiskas från slutet av 

april till mitten av maj. När det är som 

mest intensivt tar salteriet hand om 

uppemot 20 ton strömming om dagen, 

där den största andelen är fiskad i 

närområdet av fiskare från hela Norr-

landskusten.

– Strömmingen jäser sedan i tunnor 

till slutet av juni, början av juli då de 

läggs på burk. Att känna när ström-

mingen är klar kan man göra på olika 

sätt. Dels brukar vi smaka av rommen 

för att bedöma det, men det går 

även att använda hörseln, förklarar 

Johan.

– Sätter du örat mot sidan på en 

tunna kan du höra jäsprocessen och 

hur långt den kommit. Det låter otro-

ligt men det är sant. 

EN DUKTIG ENTREPRENÖR
Grundaren Gösta Hannell var en duk-

tig entreprenör. Han startade även en 

industri i Örnsköldsvik för tillverkning 

av plåtemballage – den är nedlagd nu 

– och han insåg att ett bra varumärke 

var guld värt. Därför köpte han 1946 

rättigheterna till Röda Ulven, vars 

namn kommer från Ulvön som anses 

vara surströmmingens födelseort.

– Vi skulle kunna göra mycket mer 

surströmming om den fick exporteras. 

Japanerna är till exempel våldsamt 

intresserade, men lagar och regler 

gör att surströmming bara får säljas i 

Sverige och Finland.

– Många besökare från utlandet 

kommer dock hit för att köpa burkar. 

En höst stod det en tysk husbil här 

utanför när jag kom hit. Det var tyska 

turister som ville köpa en hel kartong 

och ta med sig hem, säger Johan.

Hannells fisksalteri ligger på samma 

plats och har samma lokaler som när 

Gösta Hannell drog igång verksam-

heten för över 70 år sedan.

– Det förstärker intrycket av att det 

här är någonting gediget och djupt 

traditionsfyllt.

Johan och Linus Berlin är de enda 

som jobbar året runt, resten av perso-

nalen tas in över sommaren. Som mest 

är vi 20 personer här samtidigt.

– När surströmmingspremiären 

har varit sysslar vi bland annat med 

maskinunderhåll. Maskinerna slits 

enormt av saltet i produktionen och 

måste ses över regelbundet.

Johan Berlin äter själv surström-

ming ungefär en gång i månaden.

– Det är bland det godaste jag vet, 

jag tröttnar aldrig på det. Men jag 

är inte lika tokig som en del av de 

andra som jobbar här, som extrasaltar 

surströmmingen. Där går gränsen, 

skrattar han.

Däremot äter han gärna surström-

ming som legat i burk i flera år.

– En gång åt jag surströmming 

som var tio år gammal. Den smakade 

utmärkt. Så att kasta bort burkar som 

är två år gamla, det skulle jag aldrig 

göra.• 

Andra världskriget pågick och i Sverige rådde oron över att bli indraget i det.  
Men i Skagshamn fanns det annat att tänka på: surströmming.
Gösta Hannell startade vid den här tiden det fisksalteri som sedan dess producerat 
surströmming på orten. Röda Ulven är ett av branschens mest kända varumärken 
och på senare år har prestigemärket Mannerströms gjort det sällskap.
TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

Johan Berlin utanför fisksalteriet på Skagshamn.

Mannerström görs 
också av Röda Ulven.

Sedan 1940–talet har det 
tillverkats surströmming här.



R U N TO M .132

SUDOKU 
Fyll i siffrorna 1-9 (1-6 för barnsudoku) i de tomma rutorna så 
att alla siffror finns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje 
låda bestående av 3x2 (3x3 för medel) rutor. Varje siffra får 
endast finnas med en gång per rad och låda. Rätt lösning på 
sid 138.

 Polisbil Traktor Grön bil Vägmärke

 MC Vägmärke Vägmärke Bil med släp

 Röd bil Vägmärke Cykel Lastbil

 Vägmärke Svensk Flagga Vägmärke Vägmärke

 Vägmärke MC Lastbil Vägmärke

 Vägmärke Röd bil Vägmärke Vägmärke

 Grön bil Vägmärke Polisbil Cykel

 Vägmärke Traktor Bil med släp Svensk flagga

För varje sak du ser efter vägen får du sätta ett kryss på brickan. Den som först får fyra 
i rad vinner. Rakt (lodrätt och vågrätt) eller snett (diagonalt). Spela själv eller klipp ut 
brickorna nedan och spela mot ett syskon eller förälder!

VEM TÄNKER JAG PÅ?
Här får man vara smart med sina frågor för att få fram den dolda personen.
SÅ HÄR GÖR NI: Spelare 1 får tänka på en person – det kan vara vem som helst 
tex en kändis eller kompis. Sen får resten av deltagarna ställa ja- eller nej-frågor. 
Tex "är det en tjej?”, ”känner jag personen?” osv. Alla i bilen som är med i leken 
får ställa en fråga i taget tills någon kommer på vem det är spelare 1 tänkte på. 
Då går turen över till denne att fundera på någon ny.

FEM-MINUTERS JAKTEN
SÅ HÄR GÖR NI: Bilåkarna enas om en sak man ska leta efter, t.ex. kyrkor eller röda 
bilar. Alla gissar hur många gånger man kommer se saken inom de närmsta fem 
minuterna. Alla letar, och räknar, tillsammans. Den som gissat närmast antal vinner.

NYNNAREN
Här behövs en mobil som kan spela musik och ett par hörlurar till den. Var 
beredda på skrattfest i bilen!
SÅ HÄR GÖR NI: Person 1 är Nynnaren och får sätta på sig hörlurarna och får 
starta en en låt på mobilen (alternativt att någon annan väljer en låt åt Nynna-
ren). Nynnaren ska nu nynna med i låten (utan att använda ord) bäst hen kan 
utan att säga vilken det är och resten av bilåkarna ska gissa vilken låt det är som 
Nynnaren försöker förmedla.

SANT ELLER FALSKT FRÅN INSTRUKTIONSBOKEN
Bilens instruktionsbok kan vara en källa till både kunskap och underhållning.
SÅ HÄR GÖR NI: Utse en spelledare. Spelledaren använder bilens instruktions-
bok och hittar på sant eller falsk-frågor. Ju konstigare, desto roligare. Den som 
tror sig kunna svaret skriker sitt namn. Svarar man rätt får man ett poäng. Svarar 
man fel får man ett minuspoäng. Först till tio vinner.

LEKAR I BILEN

 S O L H A T T T Y I G H O K L L 
 P J H G D S U M V H T R W E S O 
 M N U P O I J H K L B G T D E S 
 T H J V C X U G F K H G T W E H
 B T O R E S Y Ä F M X I U F J Y 
 R W R L Ö Ä F Å B L M W A Y F S 
 V A D I U C N E F A T U K C O O 
 L C G L S T R A N D S O F N T L 
 P Ä U F T V M B I G S Å K G O K 
 Ö M B C I K H U R V X O M Å E R 
 S A B K A C Y E F O I D I N V Ä 
 E D A A N W O M C Z Å Y J Ö G M 
 R Ö R V B H T D S T H K K J F L 
 K J A S C V O Y T W E A Y I R G 
 L N C K L Ä M N Å K O M N G S R 
 T V U J F L K M F C A P I Y H F 
 I J N O Y R W S T G C Ä D O A I 
 T B D O K E P S E C N V M B L J 
 L H K G F H D G F S A O I U Y G 
 J H F D S E T Y H F G B V C J Ö 
 Ä K L J K H J K L G F T Y U G J 
 H T R E S R E D F T Y H B V C G 
 F T U J K H I L B Ä P D O W X M 
 V B L U S O M M A R L O V G M K 
 P L Ö P E S Q Y D B U J N L O K 
 N B V H U Y T F A X D R T A G O 
 L P Å Ö K J H U N G T D R S B G
 I G U J V K L T C O L H U S Ö R 
 D T Y V U M B O K R W S U T V B 
 O K Y R B O Y U N G A B U M G T 
 S S O L H V U N H G F D U R F U 
 Y R Å N G Y R S T A I H U R T Y 

 6 4   1 3 

 1     2

  3   2  

  1   5  

 3     5 

 5 2   3 6

B A R N S U D O K U

 7   6 2      

 6    4  2 3   

  9    1     

 2      8 5 1  

    2  5     

 3 5 6      7  

    4    7   

  8 7  6    2  

     7 9   8

M E D E L

Hitta 10 dolda ord som har med sommaren att  
göra. Orden kan vara lodräta och vågräta. Vårt 
exempel (DYKA) räknas inte. Rätt lösning sid 138.

SMÅTT FÖR SMÅ (& STORA)
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TACK FOR ATT JAG 
FAR GA I SKOLA

TACK FOR ATT JAG 
FAR GA I SKOLA

hoppets stjärna
star of hope

Att gå i skola är något som vi i Sverige tar för givet, men för de mest utsatta är utbildning 
inte ens möjlig. För att ett barn ska kunna bryta den onda cirkeln av utsatthet och fat-
tigdom är det avgörande att barnen får lära sig att läsa, skriva och räkna. Därför jobbar 

Hoppets Stjärna med utbildning som ett av tre fokusområden.

Tack vare våra fantastiska faddrar har tiotusentals barn genom åren fått möjlighet 
TILL UTBILDNING OCH EN BRA START I LIVET. 

TACK FOR ATT JAG 
FAR GA I SKOLA

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare 
eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6
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TACK FOR GETEN SOM 
GER OSS TRYGGHET

hoppets stjärna
star of hope

Många känner till våra insamlingar för att kunna dela ut getter, höns och kor. Men alla kanske 
inte förstår vad dessa djur ger utsatta familjer runt om i världen, som lever av jorden och 
sällan har ett enda öre sparat för nödsituationer. Förutom mjölk och kött ger djuren en eko-

nomisk trygghet som får både självkänslan och framtidstron att spira.

Tack vare våra fantastiska faddrar och givare har tiotusentals djur delats ut 
OCH GETT FAMILJER EN TRYGGHET I LIVET. 

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare 
eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

TACK FOR GETEN SOM 
GER OSS TRYGGHET

TACK FOR GETEN SOM 
GER OSS TRYGGHET
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TACK FOR HJALP NAR 
STORMEN DROG IN

hoppets stjärna
star of hope

Hoppets Stjärna jobbar med att långsiktigt hjälpa utsatta familjer och barn, men ibland blir 
behoven akuta. Stormar och andra naturkatastrofer kan på ett ögonblick slå tillvaron i spillror 

för dem som redan kämpar för sin överlevnad. Då kan våra katastrofinsatser rädda liv.

Tack vare våra fantastiska faddrar och givare har hundratusentals människor fått 
AKUT HJÄLP VID ÖVER 50 KATASTROFOMRÅDEN.

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare 
eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

TACK FOR HJALP NAR 
STORMEN DROG IN

TACK FOR HJALP NAR 
STORMEN DROG IN
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Hoppets Stjärnas historia är intimt 

sammanflätad med lilla Kärr-

sjö. Här föddes grundaren Erik 

Gunnar Eriksson 1929, och här hölls 40 

år senare den missionskonferens där 

Erik Gunnar berättade om sin dröm 

att bygga ett barnhem i brasilianska 

Montes Claros. Det var här den insam-

ling startade som gjorde hans dröm till 

verklighet, och som sådde fröet till det 

som idag är Hoppets Stjärna.

Det var också här som en gammal 

lagård förvandlades till ett stort, mo-

dernt världshögkvarter 1981.

Erik Gunnars dotter Ulrika Kallin 

minns den långa vägen fram till invig-

ningsdagen.

– Vår moderorganisation Tältmis-

sionen hade sitt säte i Borlänge, men 

Kärrsjö, 17 kilometer utanför Trehörningsjö, har bara ett 50-tal 
invånare – men den lilla byn har påverkat hundratusentals. Det var 
här som biståndsorganisationen Hoppets Stjärna föddes, och det är 
härifrån den fortfarande opererar.

– Kärrsjö är på många sätt Hoppets Stjärnas vagga, säger verk-
samhetschefen Ulrika Kallin.
TEXT: TORBJÖRN VÅRSAGA     FOTO: HOPPETS STJÄRNA

pappa hade hela tiden en dröm om att 

flytta verksamheten till sin barndomsby. 

Än idag fascineras jag av hans enorma 

drivkraft och beslutsamhet. Redan i 

början av 70-talet började han arbeta för 

den vision som förverkligades 1981.

Erik Gunnar ägnade hela decenniet 

åt att renovera lagården på den gård 

i Kärrsjö där han vuxit upp. Arbets-

kraften bestod främst av pensionerade 

byggarbetare som ställde upp ideellt för 

att förvandla den näst intill fallfärdiga 

byggnaden till ett modernt kontor.

Än saknades viss finansiering – 

men när Erik Gunnar fyllde 50 år 1979 

gick Tältmissionens givare ihop för att 

ge honom en födelsedagsgåva.

– Den gåvan blev så pass stor att 

han plötsligt hade de medel som kräv-

des för att både färdigställa kontoret 

och bekosta flytten, berättar Ulrika. 

När pappa insåg det sa han direkt ”nu 

flyttar vi till Kärrsjö!”

INVIGNING 1981
Och så blev det. Den 23 juni 1981 

invigdes det nya världshögkvarteret 

med pompa och ståt. Den som fick 

äran att klippa bandet var sexåriga 

Annica.

– Jag vet inte riktigt varför just jag 

fick chansen, säger hon. Men min 

mamma Doris jobbade här och hade 

sytt gardiner och fixat inför invigning-

en.

15 år senare, 1996, började Annica 

själv att arbeta i byggnaden – oh det 

gör hon än idag.

– Det känns som att det är här vi 

ska vara, säger hon. Den här platsen 

ä-r Hoppets Stjärna.

Från sitt kontor ser Annica ut över 

skogen, kullarna och sjön.

– Det är en rofylld arbetsplats. Det 

blir en hel del lunchpromenader; land-

skapet inbjuder verkligen till det. Det 

känns också roligt att den här flytten 

öppnar upp för arbetstillfällen på 

landsbygden. Det var något som Erik 

Gunnar vurmade mycket för.

VÄRNAR OM RÖTTERNA
Det har inte alltid varit självklart 

att fortsätta ha just Kärrsjö som 

bas. Under ett antal år när Hoppets 

Stjärnas verksamhet växte snabbt 

öppnades nya filialer på flera håll i 

landet, och under en period fanns det 

kontor i Stockholm, Jönköping och 

Örnsköldsvik – men medan många 

andra expanderande verksamheter 

lämnat landsbygden permanent valde 

Hoppets stjärna att göra tvärtom. 

Sedan januari 2015 är all verksam-

het åter fokuserad till Kärrsjö.

– Eftersom vi äger lokalerna här har 

vi väldigt låga kostnader, säger Ulrika 

Kallin. Om vår verksamhet vore förlagd 

till Stockholm skulle vi ha enorma 

hyreskostnader för samma ytor. Här 

har vi väldigt fina lokaler och dessutom 

ligger hela vårt lager här med allt från 

bokföring till vårt digra fotoarkiv. Allt 

det finns inom räckhåll nu. När det 

gäller kommunikationsmöjligheter; 

internet och telefon, ha den nya fibe-

ruppkopplingen gett oss bättre upp-

koppling än vi hade i centralorten. 

I rum fyllda av goda minnen arbetar 

ett sammansvetsat gäng med att 

förmedla givarnas hjälp till världens 

alla hörn.

– Det här är på många sätt Hoppets 

Stjärnas vagga, säger Ulrika.  Det 

känns härligt att få värna om de 

rötterna.•

Erik Gunnar Eriksson med sin mamma Karin.

Hoppets Stjärnas högkvarter i Kärrsjö.
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TILLSAMMANS 
GOR VI SKILLNAD

TILLSAMMANS 
GOR VI SKILLNAD

TILLSAMMANS 
GOR VI SKILLNAD

I snart 50 år har Hoppets Stjärna kämpat för utsatta barn runtom i världen, och nu som 
då ligger vårt världshögkvarter i Kärrsjö. Från den byn, med ett 50-tal invånare, når vår 
hjälp ut till 30 000 människor i 14 länder och 5 världsdelar.

VI BEHÖVER DIG! Allt gott vi uträttar runt om i världen blir möjligt tack vare gåvor från 
människor med stort hjärta. För vissa innebär dessa gåvor ett bättre liv. För andra utgör 
de skillnaden mellan liv och död. De hjältar som ger kallar vi för livgivare – och vi be-
höver fler.

BLI EN LIVGIVARE IDAG – BESÖK WWW.STAROHOPE.SE/LIVGIVARE

hoppets stjärna
star of hope

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare 
eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6



LUNDGRENS

7.495:-

Torktumlare TVP5571/110792

Omtumlande effektiv
Energiklass: A+. Kapacitet: 7 kg. Typ av torktumlare:
Kondens. Energiförbrukning: 237 kWh/år. Automatisk 
torktumlare. Förbrukning bomull full/halv: 1,8/1,2 
kWh. Förbrukning från-/viloläge: 0,5/1 W. Programtid 
bomull full/halv: 174/107 min. Kondensationsklass: B. 
Ljudnivå: 65 dB. H/B/D: 850/598/560.

5.495:-

Tvättmaskin Jubileum FT5274i /107303

Full av möjligheter
Energiklass: A+++. Kapacitet: 7 kg.
Energiförbrukning: 171 kWh/år. Vattenförbrukning:
9680 l/år. Centrifugeringsklass: B. Max centrifuge-
ring: 1400 v/min. Ljudnivå tvätt: 54 dB. Ljudnivå
centrifugering: 75 dB. H/B/D: 840/598/500.

Diskmaskin DM 3038/106195

Många plus
Energiklass: A+++. Kapacitet: 13
kuvert. Energiförbrukning: 234 kWh/
år. Vattenförbrukning: 2800 l/år.
Torkeffektklass: A. Ljudnivå: 44 dB.
H/B/D: 820/597/570.

7.495:-

Tvättmaskin FTA5576 /110795

Autodosering
Energiklass: A+++. Kapacitet: 7 kg.
Energiförbrukning: 169 kWh/år. Vattenförbrukning:
9020 l/år. Centrifugeringsklass: A. Max centrifu-
gering: 1600 v/min. Ljudnivå tvätt: 51 dB. Ljudnivå 
centrifugering: 75 dB. H/B/D: 840/598/540.

5.995:-

Torktumlare Jubileum TK 5270/106517

Torka tvätten tyst
Energiklass: B. Kapacitet: 7 kg. Typ av torktumlare:
Kondens. Energiförbrukning: 503 kWh/år.
Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk.
Förbrukning bomull full/halv: 4,15/2,34kWh.
Förbrukning från-/viloläge: 0,5/1 W. Programtid
bomull full/halv: 129/72 min. Kondensationsklass:
B. Ljudnivå: 65 dB. H/B/D: 850/598/560.7.795:-

Kyl/frys KF 3385NE H/107213

Toppklass
Energiklass: A++. Energiförbrukning:
263 kWh/år. Volym kyl: 230 l. Volym
frys: 94 l. Stjärnmarkering: ****.
Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 42 dB.
H/B/D: 1860/595/630.

Frys- och kylpaket vit K 3385NV/F 3385NH/110713
Frys- och kylpaket rostfri K 3385NV/F 3385NH/110714

Plats för stor matglädje
FRYSSKÅP: Energiklass: A++. Årsförbrukning: 241 kWh. Volym: 280 l.
Stjärnmärkning: ****. Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 42 dB. H/B/D: 1860/595/650
KYLSKÅP: Energiklass: A++. Årsförbrukning: 110 kWh. Volym: 380 l . Klimatklass: 
SN-T. Ljudnivå: 41 dB. H/B/D: 1860/595/650.

15.990:-

Våra övriga butiker 
Härnösand, Sollefteå 
och Saltsjöbade

TEGELBRUKSVÄGEN 12

E4 NORR

Stegbo 
möbler

ELON 
LUNDGRENS

5.995:-

FRI LEVERANS av Cylinda produkterna i denna annons i hela Ångermanland (gäller fastlandet, ej öar) värde upp till 1.0
00 kr

Tegelbruksvägen 12 Arnäsvall
0660-29 22 30

priset gäller vita skåp
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