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Välkommen till

Selånger marknad 2016
Då var det dags för årets upplaga av Selånger marknad, den 34:E i ordningen.
I år är det BARNENS ÅR .
Vår barnby är fylld med olika idrottsföreningar, föreningar m.m. som vill visa upp sina idrotter och testa på arrangemang.
Även i år har Medeltidsföreningen GYLLENGRAN byggt upp en Medeltidsby. Här visar man
stolt olika saker från förr. De har även bjudit in sina vänner, bland annat vikingaföreningen
Gnejron som visar hur det är att skjuta med pil och båge.
Söndag förmiddag kommer vi ha GRATIS barnunderhållning från stora scen. Alla barn
är varmt välkomna .
Förra året var det premiär på att kunna betala med kort (online) på marknaden, i år har
vi utökat användandet så det går bra att använda kort även i alla Selånger-kiosker och i vår
Food Court. Dock ber vi er alla att ta med kontanter då en del knallar endast tar kontanter.
I och med detta hoppas vi att vi kan fortsätta att vara en av Sveriges största marknader.
Årets öppningstider för marknaden är fredag kl. 16.00 samt lördag och söndag kl. 10.00.
Vår samarbetspartner ”MITT GASTRONOMI” står för vårt mattorg/Food Court.
Även här har det hänt en hel del förändringar, tältet är stort och rymligt och
vad gäller menyn finns det en hel del nyheter. Det kommer alltså att i vanlig ordning finnas möjlighet till att äta och dricka gott.
Om man så vill går det att beställa både vin och starköl till maten. Observera dock att vi har en skarp ålderskontroll. Under fredag- och lördagkvällen
kommer det att bjudas på underhållning på mattorget, se separat program.
Våra egna kiosker har fått tillökning. Vi erbjuder fortfarande snabbmat så som,
grillad/kokt korv, hamburgare, stekt strömming, munkar, langos samt vårt stora
cafétält, det s.k . Selångerfiket.
Nytt för i år är FISH AND CHIPS, direkt från brittiska öarna, samt vår CREPERIA och
CHURROS.
Alla dessa kiosker sköts helt av klubbmedlemmar, vilka är några av den över 600 personer starka skaran från de arrangerande klubbarna som ingår i Selånger SK Idrottsallians (Selånger Skidor & Orientering, Selånger Fotboll och Selånger Bandy).
Det är denna fantastiska arbetsinsats som bär upp marknaden.
Under lördag och söndag kommer även i år HELIKOPTERFLYG att ha uppstigningar
från fotbollsplanens bortre ända.
Utbudet i övrigt hoppas vi ska tillgodose de flestas önskemål. AXELS TIVOLI bjuder på ett
stort antal åkattraktioner och i Barnbyn finns en massa aktiviteter att ägna sig åt: ponnyridning, tävling i cocosbollsätning, godisregn, underhållning, tävlingar och utmaningar
m.m. Under söndag svarar Selånger Församling för en musikgudstjänst i anslutning till
mattorget, Rotundan.
Vi hoppas på perfekt väder under de tre marknadsdagarna, detta förhöjer alltid helhetsintrycket för såväl besökare, knallar som oss arrangörer.
Till sist vill vi framföra ett varmt tack till alla knallar, besökare, samarbetspartners, leverantörer, sponsorer och inte minst alla ideellt arbetande människor som gör marknaden till det
fina och imponerande arrangemang det är.

Vi önskar er hjärtligt välkomna till årets Selånger Marknad, upplaga 34.
Mikael Buller
Projektledare

Roger Gustafsson, Peter Zacco
Marknadskoordinatorer
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Annonser och redaktionellt material i marknadstidningen får ej användas i andra sammanhang
utan särskilt medgivande från representanter.

Välkommen till

STENSTAN VISITOR CENTER

Här får du uppleva och interagera med Stenstans historia genom visualisering med ny modern teknik.
Stenstan Visitor Center är en blandning av galleri, informationsplats och turistbyrå.
Det är startpunkten för att titta på staden och regionen, ett fönster och en vägvisare. Stenstan Visitor Center
erbjuder dessutom guidade turer, seminarier, dramatiserat berättande och en lekfull musikstudiomiljö.

SVC BUTIKEN
Här hittar du allt från lokalproducerade delikatesser, souvenirer, glasunderlägg från
Sundsvalls bryggerier till Heja Sundsvalls produkter och beskyddande drakar.

Varmt välkommen till oss på Stenstan Visitor Center - då, nu och i framtiden!
Föresläsningar eller dramatiseringar. Möt personer som har något
spännande att berätta och lyssna till berättelser som knyter an till
Sundsvalls historia, kultur eller utveckling! Kostnadsfritt.

Tid: 12.00 -12.30
Tema - Det gröna Sundsvall

2 september

Det ska vara lätt att sortera rätt
Margareta Lindgren från Reko berättar hur du
källsorterar och hur det påverkar miljön till det
bättre.

9 september

Stenstansdagarna
Föreläsning med anknytning till Stenstansdagarna.

16 september
Är Sundsvall framtidens Dubai
– när olja stavas skog?
Vår region kan bli centrum för tillverkning av gröna
drivmedel från skog när världens länder skall fasa
ut oljan. Bengt Aldén från BioBusiness Arena ger
hopp om en grön framtid för Norrland.

23 september

Grönt boende
Viveca Norberg berättar om Sundsvalls kommuns
projekt för hållbart byggande och boende.

30 september

Gör frisk luft synlig
Mårten Sjöström berättar om Mittuniversitetets
och Sundsvalls kommuns projekt som syftar till
att framhäva och visualisera luftkvaliteten
i Sundsvall.

Tema - Idrott

7 oktober

OS från insidan
Anna-Karin Kammerling, som deltagit i tre OS,
berättar om sina upplevelser som idrottare från
”insidan” av ett olympiskt spel.

14 oktober

Sundsvall som SM-veckastad
Maria Åslin talar om effekter och reflektioner
från det stora evenemanget.

21 oktober

När idrotten kom till Sundsvall
Bertil Astby och Kjell Carnbro berättar om när
idrottsrörelsen växte fram i Sundsvall.

28 oktober

Snyftfredrik öppnar Norrlandsfönstret
Tommy Jansson berättar om när ”Norrlandsfönstret” öppnades i den Allsvenska fotbollen
och gör nedslag i Giffarnas historia.

Tema - De sköna konsterna

4 November

Wejdan
Konstnären Wejdan Derky berättar om
sin resa från hemlandet till Sverige och
hennes konstnärskap.

11 november
Vi reserverar oss för eventulla ändringar.

Johanna Ulfsdotter –
Fäbodskogens magiska kraft
Om fäbodar och fäbodliv i Medelpad.

Läs mer om våra aktiviteter på stenstanvisitorcenter.se

Boka på telefon 060-658 5800 • Besök oss i Stadshuset, Stora Torget Sundsvall

18 november

Fredrik Wimmercranz – Livemålning
Fredrik Wimmercranz berättar om sitt
konstnärskap och målar live.

25 november

Petra Staav - Skapa egen papperskonst,
en miniworkshop i Visitor Centers lokaler
Välkommen till en kreativ miniworkshop, där ni
tillsammans med papperskonstnären Petra Staav
använder skalpell och pappersark för att själva
skapa vackra pappersklipp. OBS! 45 - 60 min

Tema - Framtidens Sundsvall

2 december

Teater Soja – Teater SOJAs Sundsvallstrilogi
Hur blev de till, succé-föreställningarna “Spelet
om Stenstan”, “Sagerfeldts i Sundsvall” och
“Sundsvallsbor 3.0”? Sofia Andersson och
Jan Boholm berättar om sitt arbete.

9 december

Muhammad Khanadmani –
Så här bygger man ett företag… tror jag
Företaget Tolkresurs började sin bana 2009 i
Mohammeds vardagsrum, i år omsätter företaget
65 miljoner kronor. Mohammed berättar om
företagets historia och framtida mål.

16 december

Sundsvalls nya framtidslabb
Maria Åslin berättar om Sundvalls nya arena
för medborgardialog och diskussion kring
Sundsvalls framtid.
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Renässansfäktning

Gyllengran

– en medeltid nära dig!

TEXT: GUDRUN HÖGLUND OCH MARIE HAMBERG

Vi försöker under säkra former studera
och återskapa den typ av civil fäktning som
växte fram i Europa under 1400–1600-talen.
Förutom att vi studerar historiska träningsmanualer så tränar vi fäktningen praktiskt,
cirka en gång i veckan.

Kämpalek (heavy fighting)

Kämpalejk är en modern kampkonst med
historisk förebild. Män och kvinnor strider
med fullkontakt i okoreograferad strid.
Kämpalekarna kommer ni att kunna se
på Selånger Marknad!

Sömnad

Vi träffas för att sy, göra mönster och få inspiration. Flera av våra medlemmar är kunniga i sömnad och dräktkonstruktion samt
har en stor erfarenhet av återskapande av
medeltida dräkter. Dräkterna vi skapar använder vi sedan vid olika tillställningar, fester och event.

Gyllengran är Medelpads medeltidsförening.
Föreningen är ideelt, politiskt och religiöst obunden.
Vi samlar dem som är intresserade av åren 600 – 1600.
Vi försöker att återskapa delar av historien genom
olika hantverk, dans, kämpalek, matlagning, fäktning,
sömnad och mycket annat roligt! För närvarande
finns cirka 12 lokala medeltidsföreningar i Sverige.

FOTO: ANGELIKA WESTERLUND JONSSON

Vi gör mycket mera men det viktigaste är
att vi har roligt tillsammans och det har vi!
Ung som gammal, familjer eller enskilda.
Under Selånger Marknad kommer ni att
få se en del historiska hantverk och vackra kläder, men även tält och en lägerplats
som vi ska bygga upp tillsammans med
vikingaföreningen Gnejron. Försäljning av
historiska och historiskt inspirerade saker
kommer att finnas i liten skala.
Allt detta och mycket mera finner ni
i medeltidsbyn.
Välkommen till Gyllengran – en medeltid nära dig!

FOTO: GUDRUN HÖGLUND

FOTO: YLVA ÖHRLING

För andra året i rad kommer Gnejron att låta gammal som ung pröva på bågskytte med träpilbågar.
Gnejron har funnits i 12 år och bågskyttet har alltid varit en del av det medlemmarna ägnat sig åt.

Traditionellt bågskytte
med Gnejrons levande historia
Föreningen ägnar sig åt reenacktment

Niclas Lindgren från föreningen Gnejron.

eller historiskt återskapande.
– Man skapar sina egna kläder och mycket av de andra sakerna vi bär, som till exempel skor och skydd, säger Niclas Lindgren
från Gnejron.
Föreningen har ibland även demonstrerat och instruerat i gamla lekar som också
oftast var träningsmetoder för styrka, balans, smidighet och taktiskt tänkande. I år
kommer det troligen att finnas möjlighet att
prova på en eller flera lekar. Yx- och knivkastning är andra aktiviteter som har demonstrerats på olika marknader och event.

gäller det att man är med på vad som händer
annars kan det bli farligt på riktigt.
Gnejron har ca 12–15 medlemmar som är
aktiva och startades av tre familjer. Då var
medlemmarna mellan 3–45 år. I dag ligger
medelåldern runt 35 år och det är en jämn
fördelning mellan män och kvinnor.
– Vi har få föreningsträffar men då brukar vi hantverka eller hitta en trevlig plats att
skjuta pilbåge på. Skulle vi bli fler så blir det
nog enklare att ha mer regelbundna träffar.

Föreningen höll sin egen marknad fem
år i rad på Norra berget och en dröm är att
hålla marknad igen.
– Iallafall en av mina, säger Niclas. Förhoppningsvis så kommer vi ha ett tält med
vardags föremål från vikingatiden som
man kan få titta på och höra om. Lite som
ett minimuseum. Vi tycker det bara är roligt att få berätta om de föremål vi har med
oss, var de kommer ifrån eller har inspirerats av.

Några medlemmar i föreningen har del-

Lekdemo i Gene fornby.
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tagit i strider med trubbiga stålvapen.
– På grund av att det är riktiga vapen (fast
inte skarpa) så blir det stränga regler kring
skydd, var man får träffa och för vissa vapen hur man får träffa, säger Niclas.
– Många ”strider” som jag har deltagit i
är mest uppvisning för att visa taktiker som
vikingarna använde och vilka vapen som
användes. När det blir mer tävlan av det så

Förra årets final i
bågskyttetävlingen
i Gene formby.

Tävling från Jamtli i Östersund
som även besökare fick delta i.
FOTO ALLA GNEJRON-BILDER: CATRIN ELMEHÖG OCH JOHAN LINDGREN
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Butik Sussi

UNDER
MARKNADEN
Hittar du oss på

Den lilla mysiga butiken med
heminredning, loppis och fika

Bollegatan.

Ordinarie öppettider: Tisdag 15–19, samt sista helgen
varje månad 12–16 (fika endast vid helgöppet)
Åhvägen 7, Njurunda • 070-573 06 81 • www.butiksussi.se

NI KAN RÄDDA LIV!
Låt mig lära Er



Med en hjärtstartare
ökar chansen till överlevnad med 70%

”Barnen ska ha roligt
på en marknad”
På Axels Nöjesfält finns något för alla. Här kan du åka karusell,
äta sockervadd, köpa lotter, kasta boll och hoppa i hoppborgarna.
”Barnen ska ha roligt på en marknad” sa Kenny Andreassons farfarsfar Axel och startade Axels Nöjesfält 1928. Det är nu fjärde
generationen Andreasson som driver det ambulerande tivolit.
Man kan nog räkna Axels Nöjesfält till

inventarierna på Selångers Marknad. De
har gästat marknaden 15 år med sitt tivoli.
– Selånger Marknad är en fin gammal
klassisk marknad, säger Kenny Andreasson. Det finns inte så många sådana kvar i
landet, fortsätter han. Han tycker att det är
kul att Selånger Marknad fortfarande har
så många knallar som kommer år efter år.

Kenny är fjärde generationen, som

tillsammans med sin far Mikael och sin
bror Kevin, driver Axels Nöjesfält sedan
1995. Det var Axel Andreasson, Kennys
farfarsfar, som grundade nöjesfältet
och det ambulerande tivolit 1928 då Axel
tyckte att ”barnen skulle ha roligt på en
marknad”.
Axels tivoli är ett familjetivoli, där finns
karuseller för de allra minsta till de allra
djärvaste.

FOTO: JOACIM GRANSTRÖM

Förutom karuseller finns naturligt-

vis sockervadd, lotteri, bollkastning och
hoppborgar, bara för att nämna något. Det
ska finnas något för alla, förklarar Kenny. Det som kanske kännetecknar Axels
tivoli är att de har Europas största variation av karuseller. De har i dag ett 50-tal
karuseller och är Skandinaviens största
ambulerande tivoli.
Under sommaren åker tivolit runt i Sverige och Norge och under vintern hyr de
ut sina karuseller till hela världen. De har
bland annat hyrt ut karuseller till Shanghai, Peking,Bangkok och Dubai.
– Varje karusell har sin egen specialutbildade personal som alltid följer med, berättar Kenny. Det har med säkerheten att
göra, fortsätter han. Varje karusellskötare
upprättar dagligen ett säkerhetsprotokoll
när de besiktigar karusellen. Säkerheten
är absolut viktigast, avslutar Kenny.



HLR I Sundsvall utbildar Er
inom hjärt-lungräddning
och förstahjälpen.
HLR i Sundsvall erbjuder
paketerbjudande
på hjärtstartare och
utbildning!

Per@hlrisundsvall.se

Att investera i en hjärtstartare är en
investering för livet. Jag har under
mina tio år inom ambulansen sett en
uppsjö av olika märken och modeller.
Zoll AED Plus är enligt mig den bästa
för de som inte övar kontinuerligt.
Det är den enda hjärtstartare som
hjälper livräddaren genom hela
återupplivningsprocessen. Endast
AED Plus kan mäta djup, frekvens
och ge vägledning som säkerställer
effektivt utförda kompressioner genom
röstinstruktioner.
Ni kan även hyra
hjärtstartare till
Ert företag!

www.hlrisundsvall.se

Tel: 070-5653662

STORT TIVOLI

SELÅNGER MARKNAD
Fre. 19 augusti - Sön. 21 augusti

Sveriges största nöjespark är på plats i Sundsvall!

FRI
ENTRÉ
på hela
området

ÖPPETTIDER

Fredag:
Lördag:
Söndag:

16.00-24.00
10.00-24.00
10.00-17.00

Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare.

THE

KING
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”En förtjust kund”

är Mitt Gastronomis motto

Åsa Ingemarsson Sofia Nordell.

I år handlar det om god logistik i foodquarten. Kunden bestämmer själv sina tillbehör.
Barnen får större utrymme och underhållningen är anpassad till kunden.
Så kan man sammanfatta Mitt Gastronomis strategi för årets Selånger Marknad.
All mat är som vanligt lagad från grunden och du kan vara alldeles lugn – langosen
och de hemgjorda hamburgarna finns naturligtvis kvar på menyn.
”Du ska orka” var ett koncept som Sofia

Nordell och Åsa Ingemarsson tog med
sig från de förra ägarna när de köpte Mitt
Gastronomi. Det betyder att om du äter
en näringsrik lunch, lagad från grunden
med de bästa råvarorna, orkar du hela
dagen.
När Åsa och Sofia tog över i Bergsåker
var kärnprodukten catering och utbildning. Både Sofia och Åsa insåg snabbt
att de måste ändra strategi för att få fart
på verksamheten. Deras kärnprodukt i
dag är lunch. Lunch till skolor, företag

och privatpersoner. Flera av deras stora
kunder är friskolorna, dit de levererar
cirka 500 portioner varje dag. Mat lagad
från grunden, alltid flera rätter att välja
på plus en välfylld salladsbuffé är vad
skolungdomarna får.

Mitt Gastronomi har tre koncept –

Skolmat, Livets goda och Asylmat som är
det senaste.
Skolmaten är alltid lagad från grunden.
Till Livets goda räknas det lilla extra.

– En mysig miljö med levande ljus och
sköna stolar i vackra färger. Att kunna
välja om jag vill ha en hel eller halv portion mat och om jag vill ha ett helt eller
halvt glas vin till.
– Vi älskar vår kund, säger Sofia och då
måste vi också lyssna på våra kunder. Vi
vill ha en ”förtjust kund” förklarar hon.
En kund som känner sig förtjust och
glad efter ett besök på våra restauranger.

Asylmat är ett koncept som går ut på
att erbjuda asylsökande ”sin” mat, eller

Dansa med oss!

Mellannorrlands största socialdansklubb med 500
medlemmar. Kom med i vårt härliga nätverk där
alla älskar att dansa, Varje söndagkväll har vi
social dans, öppet för alla, och fikar i Trollcaféet.
Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser!
BUGG, vuxen, grundkurs
Söndagar, kl 17.30-19, start 28/8
Tisdagar, kl 18-19.30, start 30/8

DANS & BUGG, Barn & Ungdom
13-18 år, torsdag, bugg, kl 17-18.30, start 1/9
5-7 år, söndag, lek & dans, kl 10-11, start 28/8
8-12 år, söndag, lek & dans, kl 11-12, start 28/8
WCS, West Coast Swing - ny kurs!
Grundkurs, varannan söndag, kl 13-15, start 4/9
För mer information, kursanmälan och alla
övriga kurser, se Trolldansarnas hemsida

Lokal: Bergsåkers Folkets Hus

BUGG-träning, Nivå 5
med SM-vinnaren
Benjamin Österlund
Varannan söndag, fr 28/8
N5A, kl 12.30-13.30
N5B, kl 13.30-15.20
N5C, kl 15.45-17.15
Mer info se hemsidan!

Se våra fina kurslokaler
i Bergsåkers FH och
nyrenoverande dansrotundan

www.trolldansarna.com

Härliga plask & glada stänk!
Välkommen till Sundsvalls äventyrsbad
ɜŌ-tVt{
ɜÎ-m{{m-
ɜĘmY tJ
ɜŁ-)
ɜı-m°ª)-mtYtJ

ɜĶ7-s
ɜÀ7J
ɜı-tJʈÏ7/

är finns
Kom! H r alla!
fö
vatten

Tel 060-19 20 00 eller info@himlabadet.se
För mer information: www.himlabadet.se

LÅNA AV DIG SJÄLV
– SNABBT, ENKELT OCH TRYGGT

STORGATAN 56B

060 - 17 54 50

LÅT INTE PLÅNBOKEN HINDRA DIG, LÅNA AV DIG SJÄLV!

WWW.SUNDSVALLSPANTBANK.SE
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I år satsar Mitt Gastronomi på logistiken. Vi har lärt oss så mycket av
fjolårets marknad, i år ska det vara
enkelt, säger Sofia. Vi ska servera
alla tillbehör, så som sallad, såser,
potatis och så vidare, i bufféform
vilket innebär att kunden själv får
bestämma vad de vill ha, förklarar
hon vidare. All mat är lagad från
grunden, som vanligt. Och lugn –
langosen kommer att finnas kvar,
likaså de hemgjorda hamburgarna.
Vi kommer att öppna foodquarten redan

Mitt Gastronomi har lagt ner extra energi på underhållningen som är anpassad
efter kunderna i år.

Vi har en stor grej på gång nu, säger Sofia

hemlighetsfullt. Vi har hunnit ganska långt
i processen att utveckla en app (applikation
för smartphones) för skolluncher, fortsätter
hon. I appen ska eleverna själva kunna beställa sin egen lunch. Tanken bakom appen
är att få mindre svinn av mat vilket innebär
ett hållbarare sätt att sälja mat. Det som blir
över i dag från restaurangen och skolköket
går vidare till kyrkan för utskänkning.

klockan 12.00 i år, då vi såg ett stort behov redan i fjol att öppna tidigare, förklarar Sofia.
I år finns det sex mindre tält i foodquarten vilket ger ett mycket större utbud. Det
är meningen att hela familjen ska hitta något, förklarar Sofia. Vi satsar mycket på familjen i år. Till exempel så äter barnen gratis på söndagen när föräldrarna också äter,
fortsätter Sofia.

åtminstone så nära som det går.
Vi har anställt en kvinnlig arabisk
kock som har superkoll på arabisk mat,
förklarar Åsa.

Pinchos, en lillebror till Tapas, är

ett uppskattat tillskott till menyn. Det
är en matig baguettesmörgås med olika

KURIOSA
Mitt Gastronomi sålde nästan
10 000 artiklar på 1 700 minuter
på fjolårets marknad.

pålägg och röror. Det har vi tagit med oss
från Italien och Spanien, dit vi gärna reser för att få inspiration och lite vila, säger Sofia. Restaurangens middagskasse
finns i olika storlekar och där finns alltid minst 19 olika rätter att välja mellan.
Kassen är mat lagad från grunden och
bara att värma i mikron eller ugnen.
FOTO: PIXHILL.COM

EGEN KOLLEKTION

samt att vi syr upp och gör
ändringar efter ert behov!

UPPTÄCK RIKTIG SNABBMAT
NU TILL HALVA PRISET!
Klipp ut och ta
med den här
kupongen
till butiken
så bjuder
vi dig på
halva din
sallad!
Erbjudandet
gäller till och med
2016-09-20 vid köp
av max 1 kg sallad.
Kan ej kombineras med
andra rabatter. Kupongen gäller på
Ica Nära Bergsgatan i Sundsvall.

Tidsbokning 070-564 00 35 • Trädgårdsgatan 14, Sundsvall
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Snabba växlingar och sprint är modern orientering,
enligt Sofia Lindén, SOK. Vill du prova på att orientera ska
du komma till Barnens Marknad. Här bjuds en helt autentisk orienteringsbana som tar mellan 1 och 5 minuter att
springa eller gå. Alla är välkomna att prova på lite modern
orientering med digital teknik.

ANNONS

Prova-på-orientering
I år kommer du att kunna prova på att
orientera på Selånger Marknad. SOK,
Selånger Skid- och Orienteringsklubb
kommer att bygga upp en autentisk orienteringsbana men i miniformat på Barnens
Marknad.
– Alla är hjärtligt välkomna att prova,
säger Sofia Lindén, SOK.
Banan kommer att byggas med digitala kontroller där du bara kan prova på
att orientera eller tävla mot dig själv eller
andra.
Det digitala systemet som används heter Sport Ident och fungerar så att man lånar en ”pinne” som innehåller ett chip som
registreras vid varje kontroll. ”Pinnen” visar sedan vid målgång i vilken ordning du
tagit kontrollerna och hur lång tid det tagit
mellan kontrollerna. Sluttiden mäts också
med ”pinnen”.
Banan kommer att ta mellan en och fem
minuter att komma runt, beroende på om
du springer eller går. Du kommer naturligtvis också att få en orienteringskarta så
att du hittar alla kontroller.
– Vi vill visa vad modern orientering
innebär, förklarar Sofia. Orientering är
i dag mer av sprintkaraktär, där snabba
växlingar i riktning är det nya och spännande.

FOTO: SELÅNGER FOTBOLL

FOTO: PIXHILL.COM

På Barnens Marknad kan du prova 5-kamp i år. Där kan
alla – ung som gammal – prova på till exempel fotboll,
hockey, handboll, bandy eller innebandy. Kanske kan man
till och med få en glimt av en elitspelare om man har tur.

Att prova är viktigare
än att vinna
På Barnens Marknad i Sportquarten

kommer det att anordnas 5-kamp.
– Det är viktigt för ungdomar och barn
att röra på sig, säger Annelie Arvidsson,
Selånger Fotboll.
Annelie är den som ansvarar för 5-kampen, som är ett helt nytt inslag på marknaden i år. Det kommer i första hand att vara
ett roligt inslag där alla kan vara med på
sina egna villkor.

Det viktiga är inte att vinna utan att

man får prova på lite av varje. Man köper
en biljett, ungefär som på Gröna Lund,

och sedan provar man på fotboll, hockey,
handboll, bandy och innebandy. Grenarna
kan komma att ändras men det kommer att
bli en rolig 5-kamp lovar Annelie.
Man vinner inget direkt utan är med i
utlottningen av vinster som sker på söndagen. Det innebär att alla som provar på
kan vinna.

Om man håller ögon och öron öppna

kan man kanske till och med få se någon
elitspelare på plats på lördagen.
– Vi lovar inget men chansen är stor,
säger Annelie.

FOTO: SSOK

Bom Sicka Bom
– här svänger det!

BomSickaBomOrkestern kommer till
Selånger Marknad för
första gången i år.
Klockan 12 på söndagen
underhåller de i
Mitt Gastronomis tält.
Gruppen består av Krister Frid, gitarr,

munspel och sång, Anne Frid, tvärflöjt och
sång, Rune Frid, bas och Tommy Ekmark
på fiol och trummor.
Krister är i botten keramiker, skulptör och konstnär men lever i dag mest på
musiken och hans fru Anne är scenkonstnär, teaterpedagog, musiker och
sjuksköterska.

BomSickaBomOrkestern kommer att

underhålla i Mitt Gastronomis tält söndag
kl 12. De kommer till största delen att spela Astrid Lindgrens musik, som de flesta
barn känner igen. De kommer också att
bjuda upp till dans och lek och få det att
svänga ordentligt, utlovar Krister.
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FOTO: BOMSICKABOMORKESTERN

BomSickaBomOrkestern
på besök i Mitt Gastronomis
tält söndag 21 aug. kl. 12.00
Mitt Gastronomi bjuder alla barn
(som är i vuxen ätandes sällskap)
på maten. Välj mellan:
pannkaka, sylt och grädde
eller penne med köttfärssås.
Dryck ingår ej.
Gäller mellan kl. 11–13.

– Vi vill att alla barn, mellan 1 och
100 år ska vara med och sjunga och leka,
säger Krister. Det kommer att bli mycket
fantasifullt och medryckande agerande
på scenen.
– Vi hoppas att det blir mycket barn som
vi kan sjunga och dansa med, för det kommer att bli ett ordentligt drag när vi sätter igång. Vi tycker att det ska bli väldigt
roligt att komma till Selånger Marknad,
avslutar Krister.

Mitt Gastronomi passar också på att
bjuda alla barn, som är i vuxen ätandes
sällskap, på maten. Välj mellan pannkaka,
sylt och grädde eller penne med köttfärssås. Dryck ingår ej. Gäller mellan kl. 11–13.

ANNONS
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Ungdomsprojektet
som blev en egen skiva

Bandet Oh Brother startade som ett projekt i Selånger
församling. Nu står bandet snart på egna ben då det bara
är den egna skivan som ska färdigställas som slutkläm och
kronan på verket. Eva Näsman, församlingsassistent i
Selånger församling startade projektet och nu har Kennth
Silfveråsen tagit över taktpinnen. Båda delar med sig
av sina kunskaper i sång respektive instrument.
Ungdomsbandet Oh Brother består

av My Bergvik, gitarr, Sofie Jansson, bas
och Sonja Puusaari på trummor. Oh Brother träffar ni för fjärde gången på Selånger
Marknad i år.
Bandet kom till genom ett projekt i
Selånger Församling där Eva Näsman, församlingsassistent, såg det som en rolig utmaning att få vara med och starta upp bandet. Numer är det Kennth Silfveråsen som
tagit över taktpinnen och hjälper bandet
framåt.

När bandet startade hade ingen av dem

varken spelat gitarr eller trummor. Det
stoppade inte tjejerna från att hoppa med i
projektet. Eftersom Eva är en god sångerska delade hon med sig av sin erfarenhet vad
gäller sång och nu när Kennth tagit över blir
det hans erfarenheter av instrument som
bandet får ta del av.

– Vi delar med oss av det vi är bra på, förklarar Kennth.
– Oh Brother spelar mest Popmusik kan
man säga men har ett brett spektra i sin musik. De håller som bäst på att avsluta inspelningen av sin egen skiva som får symbolisera avslutet och kronan på verket och på
projektet, berättar Kennth.

Bandet repeterar i Selånger Församlings

Sockenstuga, där de också brukar spela efter gudstjänsten på söndagar.

Selånger församling driver också Café

Himlagott, i S:t Annastugan, där de har musikfredagar från midsommar fram till augusti. Församlingen håller som bäst på att
utveckla ett helt nytt Pilgrimscenter vid
Selånger Kyrka. Pilgrimsleden S:t Olavsleden börjar nämligen vid Selånger Kyrka och
slutar 50 mil senare i Trondheim.
FOTO: OH BROTHER

Aron gillar vatten

Tommy Jansson och hans brandbil Aron

är ett stadigt återkommande inslag på
Selånger Marknad. Tommy kör och guidar,
i vanliga fall, turister i Sundsvalls stadsområde under somrarna. Det är sjunde året i
år som Aron och Tommy patrullerar Sundsvalls gator, till glädje för turister, handlare
och boende i Sundsvall.
– När det blir tomt på turister i stan åker
jag till Selånger Marknad, för det är där alla
är, berättar Tommy.
I år erbjuder Tommy och Aron en åktur
runt Selånger Marknad för 20 kronor per person. De kommer att finnas på marknaden
hela helgen så det kommer att finns många
tillfällen att åka brandbil. Om det blir soligt och varmt kommer Tommy att arrangera
spruttävlingar med vatten för alla barn.
– Så kom ihåg att ta med badkläder och
handduk, uppmanar Tommy.
FOTO: TOMMY HANSSON
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Travskola för ung och gammal
Trav är inte bara tävling. Det är ett ställe där du kan utbilda dig inom
sporten. Det är ett ställe där människor samlas och har trevligt.
Det är ett ställe där du kan få din dröm uppfylld, oavsett ålder eller kön.
Helt enkelt ett ställe där alla har samma intresse – hästar.
FOTO: COOP NORD

Ekologiskt

– trendigt och nyttigt

– På Selånger Marknad borde vi vara

med, sa våra ägarombud i Sundsvall.
Varje butik i Coop Nord har ett ägarombud som fungerar som en länk mellan
medlemmarna och butiken, förklarar
Elin Bäckman, kommunikationschef på
Coop Nord.
– Konsumentföreningen ägs av medlemmarna så att synas på Selånger Marknad är ett ypperligt tillfälle att träffa
både medlemmar och icke medlemmar,
fortsätter Elin. Coop Nord är troligen de
första du stöter på när du kommer till
Selånger Marknad, de står nämligen vid
ingången under lördagen.

på Selånger Marknad, säger Elin.
Familjen är en viktig målgrupp för
Coop Nord.
– De är viktiga för att påverka vad kunden vill se i våra butiker, förklarar Elin.
Man får inte glömma bort att medlemmen också är ägare, fortsätter Elin.

– Coop Nord kommer att bjuda alla barn

NGER

MA

BERGSÅKER
Bergsåkers Travbana drivs av
Norrlands Travsällskap, som också
driver all utbildning inom travskolan. Bergsåkers Travbana är
Sveriges tredje bana och bil
bildades 1932. På Bergs-åker
tävlingsda
genomförs 50 tävlingsdagar per år och under
varje tävlingsdag finns
mellan 130 och 140
hästar på banan.
Travbanan har tävling 54 dagar per år,
varje dag körs i snitt
elva lopp vilket blir 5 941
lopp per år. Här körs
också fyra heldagar ponnytrav per år, där det är runt 130
ponnyer per dag som tävlar.
FOTO: MARIE HOLM
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För att få köra lopp krävs det en licens
och det finns ett antal olika licenser.
– De vanligaste är A, B, lärlings- och
montélicens förklarar Jens. För alla licenser utom monté sitter en kusk bakom hästen i sulky men i monté sitter det en ryttare på hästen. Men allt handlar om trav
och inget annat.

R
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på ett snurr i det Ekologiska frukthjulet.
En frukt är en bra början på besöket

– Travskolan är ett utbildningscenter för
alla åldrar, från 6 år och upp till 70-80 år,
förklarar Jens Berglund, ny travbanechef
på Bergsåker sedan drygt ett år tillbaka.
Jens är även ansvarig och chef för Dannero travbana vilket innebär ett nära samarbete mellan de två travbanorna.
– Travskolan är en skola
där du får lära dig allt från
att rykta hästen, kratsa
hovarna, spänna för hästen och att köra natur
naturligtvis. I början kör du
så kallad tandemvagn
vilket innebär att
både du och din
tränare sitter
i sulkyn, du
framför och
tränaren
bakom. Det
fungerar
precis som
när du övningskör
med bil,
det funkar
som ett
dubbelkommando,
förklarar Jens.
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EKOLOGISK FRUKT TILL ALLA BARN
SNURRA PÅ VÅRT FRUKTHJUL
DU KAN PÅVERKA!

VÄLKOMMEN TILL OSS OCH BEKANTA DIG MED NYA

ALSTOR 833

EN KOMPIS I SKOGEN

MecoTeck i Ånge AB
Ängsvägen 5
84132 Ånge

ANNONS
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VI GRÄVER, LASTAR,
TRANSPORTERAR &
INHÄGNAR ÅT DIG!
Vår affärsidé, det ska vara enkelt att äta hälsosamt.
Fokus ligger på att orka och då måste man fylla
på med rätt energier. Lunchen är ett underskattat
mål men det är vårt fokus och vår expertis. Besök
oss gärna på något av våra ställen eller läs mer om
oss på facebook, www.mittgastronomi.com eller
instagram @mittgastronomi

Vi utför allt inom branschen förekommande mark- och anläggningsarbeten
samt levererar och monterar stängsel.
Vi har ett brett utbud av hjul- och bandgrävmaskiner, lastmaskiner, dumprar,
trailrar, lastbilar och containrar.

RÄTT FOLK – RÄTT TID – RÄTT PRIS

www.selangerslastmaskiner.se
060-55 26 71, 070-342 40 03

Temagudstjänst
Rotundan, Selånger Marknad

21 AUG SÖNDAG
kl 11.00 Selånger marknad
d
Komminister Inger Witkowsky
Kantor Larissa Jigarova

Mitt Gastronomi
Deli och Pinchos
Storgatan 3 • tel: 12 01 12
Take-away
Middagskassen
After Work
After Shopping
Catering
Pinchos, vår profilprodukt
Italiensk och spansk kvällsmeny onsdag till lördag
Prisvärt
Härliga drinkar
Ost och kolonial
Uteservering

Mitt Bergsåker
Gastronomi
Catering
• tel: 060-12 06 00
Företagsevenemang
Skolmat
Volymcatering
Bröllop
Födelsedagar

Mitt Gastronomi Mokajen

Post Nord huset Kolvägen 9 • tel: 010-436 63 88
Buffélunch
Stans största salladsbuffé
Allt lagat från grunden
Inget socker
Försiktiga med salt
Catering
Företagsleveranser av luncher i låda eller bufféform

ÄKTA FINSK
BASTURÖKT SKINKA,
SIDFLÄSK, KORV MM

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SELÅNGER MARKNAD

Storgatan 10 • 852 30 Sundsvall

Tomas 070-508 01 01

Bygger centraler, fördelningar & ställverk

KOLLA DIN
FIBERSTATUS
Alla behöver snabb uppkoppling. Fiber är en bra lösning och
en investering för din fastighet.
Idag får vi många frågor kring
fiberstatus. Kan jag få fiber och
när? Hur går det till? Besök vår
anslutningsguide så ger vi
dig klarhet.
www.anslutningsguiden.nu

ANNONS

ANNONS
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Program
Dag för dag under helgen

Fredag 19 augusti

Lördag 20 augusti

Söndag 21 augusti

16–24

10–24

10–17

Marknaden håller öppet

MATTÄLTET
18.00

21.30

Trubadurerna
Tjoppa & Tottis värmer
upp publiken i början
på kvällen.
”Piloterna” i CO-PILOTS
rockar loss med härligt
gung fram till midnatt.

Marknaden håller öppet

BARNBYN
11.00
12.00

12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00

Gycklaren Zack
Ballongsläpp och
Gycklaren Zack
Godisregn
Historiska lekar med
Stenstans Visitor Center
Gycklaren Zack
Cocosboll-tävling
Gycklaren Zack
Historiska lekar med
Stenstan Visitor Center
Godisregn

MATTÄLTET
14.00
18.00
22.00

Trubadur Bengan
Trubadurerna Tjoppa & Tottis
Ständigt populära Ständut
Blakk skapar stämning
till stängning.

Marknaden håller öppet

BARNBYN
11.00
11.45
12.00

13.00
13.30
13.45
15.00
15.00

Gycklaren Zack
Godisregn
BomSickaBom-Orkerstern,
se mattältet
Gycklaren Zack
Historiska lekar med
Stenstan Visitor Center
Godisregn
Musikunderhållning
med gruppen Oh Brother
Gycklaren Zack

MATTÄLTET
12.00

Barnunderhållning med
BomSickaBom. Barn i sällskap av ätande vuxen bjuder vi på mat kl. 11–13.
Pannkaka, sylt och grädde
eller penne m. köttfärssås.
Dryck ingår ej.

FRI ENTRÉ PÅ HEL A OMR ÅDET!

13

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SELÅNGER MARKNAD

ANNONS

Här hittar du knallarna
KLÄDSHOPEN
ROBERTSFORS

NORD DESIGN KÖK

www.kladshopen.nu, 070-320 36 99

060-122 72

Boråsgatan

Rydsgatan

Bambukläder, klänningar,
haremsbyxor, barnkläder

CDH-TRADING

Måttanpassade luckor
och kompletta kök.
Kostnadsfria hembesök.

CITRINEN HB

Hällbröd, barkbröd, forbondekorv,
salami, svagdricka, enbärsdricka m.m

Garn med tillbehör, stickade tröjor
och cardigan i ull

cdhtrading@outlook.com

www.citrinen.com

Boråsgatan

Södra Ytteringen

KYCKLINGVAGNEN
Världens godaste kyckling
(-om vi får säga det själva)
Kalkon, minst lika god.
Välkomna!

BOA

Köper, Byter, Säljer
Tv/dataspel, filmer mm
070-343 48 95

Östra Ytteringen

Marksgatan

DRÖMFYND

VÄSKCONTAINERN

Änglar, Nallar, Smycken,
Heminredning m.m.
www.dromfynd.se

Pragt Design. Märkesväskor &
Kvalitetsplånböcker
till halva butikspriset!

Bollegatan

Entrégatan

OTTOS ROSTFRIA
HERMAN

HAMSTA LOPPIS

070-678 92 53

Prylar & möbler, köper & säljer
Dödsbon, gamla leksaker,
verktyg & div.
Välkomna!

Lilla ringen

Rydsgatan

Allt inom rostfria hushållsprodukter!
Bra kvalité och bra priser.

STRANDS
HEMPRODUKTER

Helsingesåpa, super 10, bubbelpool,
sidenprodukter, bambusockar m.m
070-202 64 23

070-544 94 04

Lilla Ringen

Entrégatan

HEDENS
LUSTGÅRD

Drakar - Dödskallar - Änglar
070-353 13 83
Bollegatan
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KUNDKÖP AB

Nyhet från Ockelbo: miljövänliga
bambustrumpor & underkläder.
5 par strumpor 100:-

ÅKES KORG
& TRÄSLÖJD
070-397 69 30

Södra Ytteringen

ANNONS
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CS FLOWER BV

Säljer ute- och inneblommor

FIRMA GUN
LIVERSTAM

Aloe vera-produkter inom hälsa,
träning och skönhet från Forever
070-204 61 90

Entrégatan

HÄLSINGESÅPA
Hemkokt såpa

www.halsingesapa.se

Bollegatan

JAANAS MÅ BRA

Hälsoprodukter, Copparsockar,
leggings och strumpyxor som håller
in och jobbar med celluliter.
070-300 44 18

Lilla ringen

Knallegatan/Mattorget

COSMOSTEKNIK HB

DJURSKYDDET
SUNDSVALL

Rengöring, Wrapmaster,
Plastfolie, Riktiga fryspåsar,
Diamant Bilvård, Sugatex
070-645 68 95
Kinnagatan

”RockEagles”
T-Shirts
Long-sleeves
Hoodtröjor
HOODjackor
linnen m.m.
www.linderix.se

Hjälp djuren, stöd oss
PG: 755531-4
060-56 78 50

Entrégatan/Östra Ytterringen

LLindens import
/Linderix

0070-548 60 49
vi står vid
södra
ytterringen!
s
sö

Stans
bredaste
sortiment
av portar
Vi har marknadens bredaste sortiment
av portar från en rad leverantörer,
som Hörmann, Crawford, Reco,
Dieden och Ryterna.
Men sortimentet är bara ena halvan
av vad vi har att erbjuda.
Den andra är vår kompetens.
Vi finns på ”Entregatan”
på marknadsdagarna

Birsta/Sundsvall
d
ll
Timmervägen 4

060-568 070

garageportexperten.se
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Äntligen är ordningen återställd
Det är inga ombyggnationer som stör

biltrafiken i området och vi har fått en ny
fin bro i Bergsåker.
Detta betyder att lokaltrafiken kan gå ordinarie turer, men vi har ett samarbete med
DIN TUR om större bussar och utökad turtäthet, se info-rutan om DIN TUR.
Ni hittar också hela turlistan på Selånger
Marknads hemsida, selangermarknad.se
eller på dintur.se

Nytt för i år är att vi bygger upp en Taxi-

station tillsammans med Taxi Drakstaden.
Taxistationen finns vid Busshållplatsen/
Kiosken i Bergsåker.

Var parkerar man då bäst?

Enligt mitt tycke är bästa parkeringen vid
EON – den är lugnast och närmast.
Men av erfarenhet vet vi att de flesta
kommer att dundra in på Bergsåkers sko-

la och Travets parkeringar. Det viktigaste är dock att ni tar det lugnt, att ni följer
instruktionerna från vår personal och
parkerar på den plats ni har blivit hänvisade till.
Vi har ca 2 000 ordinarie parkeringsplatser som har hög omsättning. Vi kommer också att ha ett reservområde att tillgå
om tillströmningen blir extremt hög, upp
mot Selångerkyrka.

För er som kommer långväga ifrån har

vi ett samarbete med Hotell Södra Berget
Sundsvall, tel: 060-67 10 00, mejl: reception@sodraberget.com

Ta det lugnt, med en förhoppning om att
ni får en fantastisk Marknad i dagarna tre.

Marknadsgeneral
Mikael Buller

Från Birsta

Travbana

TIDTABELL UNDER
SELÅNGER MARKNAD

Bergsåkers
Skola

FREDAG
Busslinje 1
går efter
ordinarie
tidtabell.

Från Kovland

PARKERINGSPLATSER =

P

Bergsåkers
tjärn

LÖRDAG
Busslinje 1
går efter
ordinarie tidtabell, men
utökade med
större bussar,
s.k. ledvagnar.

SÖNDAG
Busslinje 1
går med
30 minuters
trafik och
utökade med
större bussar
s.k. ledvagnar.

Vill ni se en exakt turlista, hittar ni den på Selånger
Marknads hemsida: www.selangermarknad.se
eller DIN TURs hemsida: www.dintur.se

Marknadsområde

Norrfjärden

Eon

Från Granlo

BOKA MED OSS TILL
OCH FRÅN MARKNADEN
PRISEX. LITEN BIL

STENSTAN – SELÅNGER
Från Sundsvall

Här bor du bekvämt!
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240 kr

SÖDRA BERGET – SELÅNGER

350 kr
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Lämna hunden hemma!
Marknader och andra stora evenemang, där mycket människor är i stän-

dig rörelse, är ingenbra plats för hundar.
Det spelar ingen roll vilken ras eller hur
stor eller liten hunden är.
Hunden finns längst nere vid marken,
bland alla ben, fötter och barnvagnar, och
där kan den lätt bli knuffad, sparkad och
trampad på. Några som också finns i samma höjd är barn.
– Värsta scenariot kan ju bli att hunden blir rädd och gläfser till för något och
detta kan ju resultera i att barnet som finns
i närheten blir skadat och rädd för hundar
för alla framtid, säger Eva Norberg, Djurskyddet Sundsvall.
Många hundägare försvarar sig genom
att säga att det är bra social träning för hunden, men en marknad eller dylikt är inget
bra ställe att göra det på.
– Att träna hundens sociala beteende
ska ske när ägaren har fullt fokus på hunden och inget annat, förklarar Eva.

– På en marknad till exempel har säkert
ägaren fullt fokus på allt annat runt omkring, fortsätter hon.

Eva vill också göra oss uppmärksamma

på om man ser en hund i en bil som ser ut
att lida av hög värme.
– Du har rätt att krossa bilrutan och ta ut
hunden om du bedömer att det är nödvändigtoch du blir inte skyldig till något brott
för det, berättar Eva. Om du inte kan eller
vill krossa rutan själv kan du göra en Polis
eller vakt uppmärksam på vad du sett. Vid
Djurskyddets monter på Selånger Marknad
finns alltid en vattenskål till hundar som
trots allt tagits med och behöver tillgång
till friskt vatten.
Du hittar Djurskyddet på Selånger
Marknad under lördagen.
– Kom gärna och besök vår monter om
du har frågor, uppmanar Eva. Vi gör ju så
mycket mer än att finnas på marknader,
avslutar hon.

Realtidssystem
är det nya i Din Tur

Mötet med människor
bygger kundrelationer
Taxi Drakstaden har alltid haft en bra

relation med Selånger Marknad och 2015
var uppstarten till ett närmare samarbete. Taxi Drakstaden kommer att finnas på
väg in till marknadsområdet, där de träffar människor som både kommer till och
som har varit på marknaden.
– Det är mötet med människor som bygger kundrelationer, förklarar Tove Larsson, Taxi Drakstaden.
Taxi Drakstaden är vana mässdeltagare, de har bland annat funnits med vid Leva
& Bo-mässan och Open Trot.
– Vi tycker om att synas där det är mycket människor i rörelse, förklarar hon.

Din Tur ansvarar för all linjelagd busstrafik i Västernorrland.
Din Tur pekar gärna på fördelarna att ta bussen. På deras
Beställningscentral i Ånge kan man få all information man
vill om hur och när bussarna går. En nyhet på gång är
en utveckling av Din Turs App till ett realtidssystem.
Bussen är ett naturligt val för många

– Det är alltid lika roligt att svara på
frågor som kunden har. Vi är ju faktiskt det
största taxibolaget här i Sundsvall, men det
kanske det inte är så många som vet om,
fortsätter hon.

och Din Tur vill ge fler möjligheten att åka
buss.
– Det är många som väljer att åka bil
bara för att man inte känner till hur bussarna går och när, säger Hans Fälldin, presskontakt på Din Tur.
Din Turs verksamhet är uppdelad på
Förvaltningen som ligger i Kramfors och
Beställningscentralen som finns i Ånge.

Taxi Drakstaden kommer att dela ut

Bussarna kör efter ordinarie turer,

godis och bonuskort till marknadsbesökarna. Bonuskortet stämplas med en
första gratisresa och när man sedan åkt
sex resor till får man 100 kronor rabatt på
den sjunde resan.
– Bonuskorten är väldigt uppskattade
och innebär också för vår del att vi får trogna, återkommande kunder, avslutar Tove.

så kallad turlistelagd trafik, där Din Tur
samarbetar med länets sju kommuner
och Landstinget som gemensamt ansvarar för Din Tur. Vissa förändringar i turerna är vanligt under sommaren då delar av
Din Turs busstrafik handlar om att skjutsa
skolelever som är lediga under sommaren.
Sundsvalls kommun kan också förstärka

och förtäta busstrafiken vid speciella tillfällen om de anser det befogat.
– Vi tycker det är roligt med marknader
där det är mycket folk och rörelse, berättar Hans. Vi vill gärna peka på kollektivtrafiken vid sådana tillfällen och upplysa
folk om hur den fungerar, fortsätter han.

Din Tur har sin kundtjänst i Ånge där de

svarar på alla frågor gällande bussturer i
länet. Där kan du också beställa turlista i
pappersformat om du inte har möjlighet att
använda Din Turs App (Applikation) på mobilen eller gå in på deras hemsida.
Din Tur håller som bäst på att utveckla
sin App för mobiltelefon som kommer att
fungera i realtid. Det innebär bland annat
att du snart kommer att kunna se vart din
buss är just nu, när realtidssystemet är färdigutvecklat och sluttestat nu i sommar.

Trådlös uppkoppling med nya fibernätet
– Nu slipper vi kontant hantering av peng-

ar vilket känns väldigt skönt, säger Anders
Wiklander, ansvarig för kortautomaterna
på marknaden. 2015 fixade Servanet fiber till
hela området vilket innebär att vi har trådlös uppkoppling på hela området, förklarar
Anders.
– Tanken är att Selånger Marknad ska

kunna erbjuda WiFi till alla men då behöver systemet förstärkas i ytterområdena.
Det är bara fördelar med det nya fibernätet,
säger Anders. Vi håller just nu på att bygga vidare för att få ett mer stabilt nät med
fler accesspunkter, fortsätter han. Vi har ju
själva nytta av att ha fiber på området, inte
minst vid tävlingar och andra arrangemang.

Kontantuttag

Det finns tre ställen på marknadsområdet
där det går att ta ut kontanter med hjälp av
kort. Dessa ställen ligger vid Foodcourten,
där vi serverar kolbullar samt vid hamburgerian/baguettkiosken. Se kartan för exakt
position.
FOTO: PIXHILL.COM
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Selånger SK Idrotts
SSK är en allians mellan Selånger Fotboll,
Selånger Bandy och Selånger Skid - och
Orienteringsklubb. Det är tre väldigt
aktiva klubbar som engagerar många
barn och ungdomar – sommar som vinter.
Välkommen du också!

I Selånger Skid- och
Orienteringsklubb
har vi roligt året om!
Vi
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Skid och Orienterings ska man vända sig till Selånger
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Från skridskoskola
till bandyskola

.
Intresset för bandy har växt under de sista åren
som
n
kola
skos
skrid
rivas
– Mycket kan nog tillsk
vi startade 2010, berättar Bengt Berglund, aktiv
i Selånger Bandy. Klubben har som motto att
t.
”Alla ska känna ansvar för alla” förklarar Beng
et.
A-lag
Här hjälper alla till, från föräldrar till
– Selånger Bandy fungerar som
knallekoordinator. De tar emot
bestä llning och bokar plats för
alla knallar på Selånger Marknad. Det är ett arbete som pågår under hela året, förklarar
Beng t Berglund, aktiv förälder i
Selånger Bandy och en av de som
arrangerar Selånger Marknad.
Bandyn har också ansvar för
marknadsföring, konta kt med
Näringslivsbolaget i Sundsvall
och ansvarar för konta kten med
det tivoli som kommer.
– De kommer också att bli
någon aktivitet i Barnbyn på
marknaden som A-laget håller
att klura på, berät tar Beng t.
– Bandyn har växt mycket de
sista åren, säger Beng t. Det innebär bland annat att det finns fler
aktiva medlemmar som kan hjälpa till på Selånger Marknad och
tack vare det kan Bandyn i år ut-

öka sina mattält med Fish and
Chips, förutom Langos som funnits sedan tidigare.
– Fler barn- och ungdomslag
har gett bra skjuts i klubben, förklarar Beng t. Det är en positiv
stämning i klubben och det smittar av sig, fortsätter han.
Klubben startade en skridskoskola 2010 där både flickor och
pojkar är med. Alla som gått
skridskoskolan kan sedan börja
i bandyskolan där det är lite mer
lekfullt lärande i början.
Selånger Bandy arbetar under
mottot att ”Alla ska känna ansvar
för alla”, eftersom alla tillhör
samma klubb.
Det innebär bland annat att
klubben har ordnat en resa till
Rättvik för att skapa en större samhörighet. Det innebär
också att A-laget hjälper till på
träningarna.
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allians

Många timmar blir det innan allt är på plats

och riva tälten på Selångers
Det krävs många engagerade för att klara av arbetet runt att resa
lning svarar Selånger Fotboll för.
Marknad. Detta och bemanning av kioskerna, Barnbyn och renhål
t, berättar Anders Wiklander,
– Alla i föreningen, förutom de allra yngsta, är involverade i arbete
Selånger Fotboll.

.
berättar Anders Wiklander, en av tre het vara ledord, säger Anders
gångna
det
Föreningen har under
i ledningen för Selånger Marknad.
fokuserat på att få seniorverkåret
000
6
runt
ner
vi
lade
året
– Förra
mtimmar i ideell tid bara under själva samheten och ungdomsverksa
få
och
ra
marknadsdagarna, förklarar Anders. heten att närma sig varand
Selångers Fotbollsklubb är en del till ett tätare samarbete.
ning.
– För att få en bra seniorverksamamt
Det innebär att så gott som alla i i Selångeralliansen som gemens
het måste föreningen ha en väl fund.
klubben är involverade när mark- arrangerar Selånger Markna
Våra
– Föreningen strävar efter att vara gerande ungdomsverksamhet.
nadsarbetet kör i gång.
framtid
stan” ungdomar är föreningens
– Så fort sista matchen i Drakencu- det självklara valet på ”vår sida
en och det är vår skyldighet att värna
fotboll,
spela
att
gillar
som
pen (årlig fotbollscup) spelats på sön- för de
och topp. om alla våra spelare.
dag eftermiddag stormar Tivolit in förening med både bredd
Selångers fotbollsklubb har cirka
ska vara
klubb
fotbolls
rs
och Selånger Fotboll börjar att märka Selånge
vår dag- 600 medlemmar och föreningen har
ut var alla knallar ska stå, plus rullar en förening för alla och i all
gen ska drygt 20 lag, varav tre seniorlag,
ut mattor i alla gångar mellan knal- liga gärning inom förenin
ödmjuk- representerade inom seriespel.
larna. Det är en otrolig ideell insats, kamratskap, öppenhet och

Att sätta upp och riva tälten till
Selånger Marknad har Selånger Fotboll som sitt ansvarsområde.
De ansvarar också för att bemanna kioskerna, Barnbyn och renhåll-

TÄLTFAKTA
O 12 mindre tält, 5x5 m, används till mat,
kiosk och annat.
O Bilutställarnas tre tält är 10x5 m.
O De två största tälten, för foodquarten,
är vardera 25 m breda och 20 m djupa.
Tälten behöver 14 stycken 2-tons
betongförankringar för att stå stadigt
under marknaden.
O Ett lite mindre tält för Selångercaféet är 15x20 m och kräver 12 stycken
250-kilos betongförankringar.
O Redan på måndagen före marknaden
levereras runt 200 bänkar och bord.
Det tar runt 6 turer för en lastbil att
leverera allt detta plus ca 120 m staket
till foodquarten.
O Det krävs en teleskoplift för att resa
och riva tälten och en traktor för att
transpor tera allaförankringar till tälten.
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Zack lever för att underhålla
Det är första gången Selånger Marknad gästas av Zack Segelström, gatuartisten som också
arbetar med scenframställning. Han började sin karriär som gatuartist som 20-åring
i London. I dag finns han större delen av året i och runt Arboga där han har sin familj.
– Man lever, när man arbetar som gatuartist, förklarar Zack.
Det handlar om trolleri, jyckleri och medeltid när Zack Segelström uppträder. Zack
är en man som man inte riktigt vet var man
har alla gånger.
– Det är inte omöjligt att jag dyker upp mitt
bland besökarna, mellan mina föreställningar på scen, säger Zack hemlighetsfullt.
Det är första gången Zack uppträder på
Selånger Marknad och tycker att det ska bli
kul att möta publiken där.

Zack har ett förflutet som gatuartist och
har arbetat som gycklare i 25 år. Han är utbildad clown och inom fysisk teater. Han
har arbetat som gatuartist i större delen av
Europa och hans resa började i London som
20-åring.
– Ja, fast det var ju meningen att jag skulle åka till Paris, förklarar Zack.
I Tyskland tog reskassan slut och
han såg där möjligheten att hanka
sig fram genom att uppträda på gatan.
–Jag levde väl mer på upplevelser än mat

under den tiden, säger Zack med ett skratt.
Allt detta utspelade sig under tidigt 90tal. Det var ett mycket mer välkomnande
klimat på den tiden, tycker Zack.

År 1999 drog Zack, tillsammans med någ-

ra kollegor, igång en kulturförening där inriktningen var barncirkus i första hand.
Här vill man visa unga att det finns alternativa vägar att välja för att leva och försörja
sig. Man vänder sig i stor utsträckning mot
immigrationstäta områden runt storstäderna. Föreningen bildade också Cirkus Utopia
som är en ”1920-50-talsvarité, så spännande
och konstig den kan bli”.

Kulturföreningen bildades när Zack när-

made sig de 40 och familj och barn betydde
mer än det kringflackande liv han tidigare
haft. Under somrarna blir det fortfarande
mycket åkande och uppträdande men på
vintern arbetar han gärna socialt med utsatta ungdomar.
FOTO: PRIVAT

Sommaren ska avnjutas på vägarna
Med ett brett och högklassigt urval av husvagnar, husbilar, släpvagnar,
mopedbilar, skotrar och fyrhjulingar erbjuder vi det mesta inom camping
och fritid. Dessutom servar och reparerar vi självklart alla fabrikat.

Välkommen in så visar vi vägen
till en bättre sommar.

TIMRÅ — TERMINALVÄGEN 30
WWW.SORBERGEHUSVAGNAR.COM

Ett av Sveriges ledande
elteknikföretag. www.eitech.se

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SELÅNGER MARKNAD

VÄLJ NATURBRUK
NÄR DU SKA SÖKA
TILL GYMNASIET!
Lantbruk - växter och djur
Hästhållning
Djur
Välkommen till oss på studiebesök.
Prova att vara elev för en dag.

Platser kvar på
dningar.
höstens vuxenutbil
Sök nu!

22/8
Hovslagare 40v, start
rt 15/8
Trädgård grund 40v, sta
rt 15/8
Florist fyra terminer, sta
start 7/11
Jordbruk 20v distans,
lagare-, trädgårdsNya starter på hovs
arna i januari.
och oristutbildning
www.naturbruk.net • nordvik@naturbruk.net

PVC-FÖNSTER

ALUMINIUMFÖNSTER

TRÄFÖNSTER

VÄ L J S J Ä LV - V I E R B J U D E R E R A L L A M Ö J L I G H E T E R
Prisexempel:
PVC - f ön s ter 1 0 x1 2
(980mm x 1180mm)
2-glas, ej öppningsbart

118 6 kr inkl. moms
Slutligt pris per fönster beror på
storlek och tillval. Läs mer på vår
hemsida—www.byggiganten.se

i n f o @ b y g g i g a n t e n . s e | w w w. b y g g i g a n t e n . s e
VÅR MONTERINGSPARTNER
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Musikunderhållning på mar
Mellan alla fynd, korvar, karuseller och sockervadd
bjuder vi även på musik för en blandad publik!

”Vi har så roligt på scenen”
”Har man levt med någonting sedan barnsben blir det ett naturligt inslag varje
sommar.” Så beskriver Danne Jonsson sitt och bandet CO-PILOTS Selånger
Marknad. Tre av medlemmarna kommer från Sundsvall och har besökt marknaden sedan de var små. Den fjärde medlemmen kommer från Härjedalen.
CO-PILOT är ett gäng som tyck-

er att det är fantastiskt kul att spela musik.
– När folk hittar en låt som de
inte visste att de saknat förrän de
hör den, då är upplevelsen total,
berättar Danne.

Bandet spelar allt från Britney
Spears till hårdrock.
– Publiken ser att vi har roligt
på scenen och då får de också
roligt, säger Danne. När man ser
en ”stor skäggig hojåkare” stå och
sjunga med i Dansa i neon, då vet

vi att vi lyckats, fortsätter han.
Bandet förmedlar glädje och
energi när de är ute på turné.
Danne tror att årets upplaga av
Selånger Marknad blir den bästa
hittills, så missa inte CO-PILOT
på fredag kväll i foodquarten!

Bandet består av Fredrik Jonsson – sång och gitarr, Mattias Hermansson – gitarr och sång, Jonte Lindblom – trummor
och Dan ”Danne” Jonsson – bas och sång.

StÄndUT
blakk
– nu blir det drag under skorna
Fem musiker från Östersund som gärna förknippas med Sundsvall. Bandet som har 10-12
år som professionella musiker. Som spelar från Stockholm och uppåt och som varit med
på Sundsvalls Gatufest i elva år. Så kan man enkelt sammanfatta Standut blakk.
Ständut blakk är ett härligt
gäng killar från Östersund som

har hållit på i 10-12 år som professionella musiker och tycker
att musik är det bästa som finns.
Markus Albertsson startade, tillsammans med två personer som inte längre är med
i bandet, för 20 år sedan. Året
efter kom Pär Hedman på fiol med
och nu är bandet fulltaligt med
Roger Hansson, sång och gitarr,
Morgan Jönsson, trummor och
Jonas Gladh på keyboard.
Bandet har runt 100 spelningar per år och kan i dagsläget försörja sig på att spela.

– Jag är den enda som har ett
fast jobb på sidan om, det känns
bra med en backup, förklarar
Roger.
Bandet har spelningar från
Stockholm och uppåt i landet.
I Stockholm spelar de bland
annat på partybåten Vindhem.
De spelar allt från 50-tal till egna
låtar.
– När jag skriver nya låtar gör
jag det gärna med lite humor och
lite pop, berättar Roger och vi har
ju ett lite speciellt sound i och med
stråken, fortsätter han.
– När vi spelar gör vi det till
största delen efter vad publiken

vill höra, berättar Roger. Vi är ju
här för publikens skull, fortsätter han.
Många förknippar Standut
blakk med Sundsvall.
– Det kan ju bero på att vi har
varit med på Gatufesten i 11 år,
förklarar Roger.
Annars är sommarfestivalen
i Skellefteå och Storsjöyran inget
som bandet missar.
– Vi har fått flera förfrågningar att vara med på Selånger Marknad och i år passar det in i vårt
schema, berättar Roger.
Bandet kommer att spela
i Foodquarten, missa inte det.

Bandet består av Markus Albertsson, Pär Hedman, Roger Hansson, Morgan Jönsson, och Jonas Gladh.
FOTO: MARIE HOLM
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knaden

Fart och fläkt med Tjoppa och Tottis
– Det är fart och fläkt över Selånger Marknad, säger Thomas Sjöbom, sångare i Tjoppa och Tottis.
Thomas Sjöbom och Peter
Bengtsson, som spelar gitarr,

har varit med och underhållit på
Selånger Marknad i tre år.
Det är mest covers som spelas, där de flesta kan sjunga med.
De spelar allt från 60-talsmusik
till nutid.
– Man känner in publiken och
spelar därefter, säger Tomas.

Tjoppa och Tottis håller till
i mattältet där de underhåller
publiken på lördagen. De spelar från klockan 18.00 fram till
midnatt.
– På dagen är det många
familjer som kommer och då
anpassar vi musiken till den
publiken.
Tjoppa och Tottis spelar och

sjunger ca 3-4 kvällar i månaden, året om.
– Det blir mest att vi spelar på
jämna födelsedagar och bröllop,
berättar Tomas. Vi tycker om att
roa människor och vi tycker om
musik .
En bra kombination om man
ska underhålla på Selånger
Marknad.

Bandet består av Thomas Sjöbom och Peter Bengtsson.

”Nu vill jag spela!”
sa Bengan
Om man tycker att sång och musik är det bästa man vet
så gör man som Bengan. Man tar kontakt med en manager och säger:
– Nu vill jag spela!
Nu, runt 20 år senare, sjunger och spelar han som professionell trubadur. Utöver att han turnerar i Sverige, Norge
och Finland har han också ansvaret som nöjesvärd på
café InBetween i Timrå centrum.
En meriterad party- och singa-long-trubadur som har sin

naturliga plats på pubar och
after ski. Så beskriver sig Bengan
bäst själv.
Trots hans ringa ålder, 42 år,
har han jobbat som professionell
trubadur i ungefär 20 år.
– Nu vill jag spela, sa Bengan
till Lars Fridlund, Engberg Nöje,
för ungefär 20 år sedan och sedan dess har Bengan spelat och
turnerat på heltid.
Bengan turnerar i Sverige,
Finland och Norge. Han har också hunnit med att spela på afterski Schweiz. Dessutom har han
varit trubadur och nöjesvärd på
Birka Princess ett tag. Numer,

förutom när han turnerar, hittar
man Bengan på café InBetween i
Timrå, där han innehar tjänsten
som programansvarig och musiker. InBetween drivs av Svenska
Kyrkan.
Bengan spelar det publiken
vill höra. Han har en bred repertoar där han spelar och sjunger
allt, från gamla klassiker till dagens hits. Han skriver och sjunger även lite eget material.
Om du kommer till Selånger
Marknad på lördag eftermiddag
så missa inte en ”riktig stämningshöjare med klassiska låtar
där alla kan sjunga med” enligt
Lars Fridlund, Bengans manager
sedan ungefär 20 år.

Bengans fullständiga namn är Bengt Finnäs.
FOTO: MARIE HOLM
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NORRLANDS STÖRSTA IDROTTSEVENEMANG ARRANGERAS AV

www.duplicera.nu

DAGS FÖR
NYA FÖNSTER?

ANNONS

20%

REA
vi kampanjpriser
r
a
h
u
n
r sfö
fönst
ster.
Just
PVC Grönborg
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på sa det gäller t.o.m. 2016-08-31.
Erbjudan

0%

rä nt a
Vid beställning innan 31 augusti 2016 kan vi även
erbjuda vårt fördelaktiga lån på 36 månader med 0 kr i
uppläggningskostnad, 0 kr i administrativ avgift och 0% ränta.

•
•
•
•

FÖNSTER
FÖNSTERDÖRRAR
SKJUTPARTIER
MONTERA SJÄLV
ELLER LÅT OSS GÖRA
HELA JOBBET!

TVÅ DAGARS TRAVLIGA FESTLIGHETER I

VÄRLDSKLASS
26-27 AUGUSTI 2016
Missa inte Norrlands största idrottsevenemang.
Sundsvall Open Trot samlar de främsta travstjärnorna
för två dagars tävlingar och festligheter i världsklass.
Ta med dig familjen, vännerna eller kollegorna och
kom till Bergsåker för en sensommarfest att minnas.
Den årliga efterfesten hålls i år på Hotell Södra Berget
med magnifik utsikt över vårt vackra Sundsvall. Vi ses!

Monterat & klart!
HÄNG MED PÅ VÅR ÅRLIGA

EFTERFEST
Våra PVC fönster är P-märkta, sidohängda, inåtgående fönster med Dreh-kipp vilket gör
vädring och putsning enklare. Karm och båge i femkammarprofil med stålram. Skåra för
utvändigt bleck, Grå tätningslist, 10-års garanti, 20-års garanti mot blekning.

Boka ett gratis hembesök!

PÅ HOTELL SÖDRA BERGET!
DJ OCH LIVEUNDERHÅLLNING
GRATISBUSSAR FRÅN BERGSÅKER

LÄS MER PÅ WWW.OPENTROT.SE
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Dåtid, nutid och framtiden
– det är Stenstan Visitor Center

Årets versioner av Oscar Knaust, Hjördis Schymberg, Kaj Gullmar, Gustav Hermansson,
Träpatron Hedberg och Elvira Madigan spelas av Zimon, Linde, Christine, Torbjörn,
Joakim och Sanna. FOTO: STENSTAN VISITOR CENTER

Mycket roligt händer i Sundsvalls
stenstad under sommaren.
Stenstan Visitor Center har aktiviteter alla dagar utom söndag och
måndag under tiden 14 juni
till 20 augusti. Allt från guidade
turer i Stadshuset till att träffa
brandmännen som var med och
släckte Sundsvallsbranden.
En spännande del av Sundsvalls
historia kommer också till
Selånger Marknad. Där träffar
du bland annat Oscar Knaust
och kan få gå i operaskola med
Hjördis Schymberg.

Vad händer i Sundsvall i sommar kanske

någon undrar. Jo, här kommer det att hända
massor av roliga saker lovar Emil Maxén,
Stenstan Visitor Center.
Hela veckan lång, under tiden 14 juni till
20 augusti, kommer det att hända saker. Tisdagar kan du komma och prova på sekelskifteslekar. Onsdagar får du träffa brandmännen som försökte släcka Sundsvallsbranden. Torsdagar kan du få en guidad visning i Stadshuset där man bland annat visar
Stenstan Visitor Centers interaktiva utställningar. Fredagar blir det pyssel och lördagar är guidad tur av fängelsecellerna och
visning av filmen om Sundsvallsbranden.
Stenstan Visitor Center håller som bäst
på att bygga ett så kallat ”Framtidslabb”
där besökare kan få prova på helt ny tek-

FOTO: DAVID SCHREINER

nik vad gäller att se in i framtiden. Framtidslabbet är ett samverkansprojekt mellan
Sundsvalls Kommun, Mittuniversitetet och
Bron Innovation med flera. Framtidslabbet är ett spännande, interaktivt upplevelsecenter för en ökad dialog med medborgarna för att fånga upp deras idéer om hur
Sundsvalls framtid ska se ut.

Med Sundsvalls historia som bakgrund

kommer också Selånger Marknad att få ta
del av utvalda karaktärer från Sundsvall. På
lördag och söndag kommer Oscar Knaust,
Hjördis Schymberg, Kaj Gullmar, Gustav
Hermansson, Träpatron Hedberg och Elvira Madigan att vandra runt på marknaden.
Det utlovas mingel med sång och spex. Man
kommer att skoja med barnen för att sedan

ta med dem till Barnbyn. I Barnbyn fortsätter roligheterna, där kommer barnen att få
delta i gammeldags lekar, tävlingar, ringlekar och mycket mer. Och om man har riktig
tur kommer man också att få gå operaskola
med Hjördis Schymberg. Håll ögonen öppna, för det kan hända att det kommer gycklare med eldshow, berättar Christine, en
av deltagarna i gruppen.
De ungdomar som spelar de olika karaktärerna har gått teaterutbildning och praktiserar detta bland annat genom att medverka vid olika evenemang. De som spelar i år
på Selånger Marknad är Zimon, Linde, Christine, Torbjörn, Joakim och Sanna. De kommer att spela de olika karaktärerna utefter
personlighetsdrag som finns beskrivna i historien om kända personer i Sundsvall.

Drömmer du om att
bygga nytt hus?
Bygg din dröm på Skidstahus.se
25
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Det är på Selånger
Marknad det händer!

Det finns en hel del skrivet om Selånger Marknad.
Här kommer några utdrag från tidigare år. Vi inleder
med hur Selånger Marknad beskrivs på Wikipedia.

Vi levererar
till marknaden

”Selånger Marknad är en årligt återkommande marknad i stadsdelen Bergsåker i
Sundsvall. Marknaden lockar årligen närmare 300 knallar och ca 100 000 besökare.
Marknaden arrangeras av Selånger Sportklubb Idrottsallians. Alliansen består av
de tre föreningarna Selånger SK Bandy,
Selånger FK och Selånger Skid-och Orienteringsklubb. Marknaden har arrangerats under helgen vecka 33 årligen sedan

ANNONS

1983 och har ett flertal gånger vunnit
priset som Sveriges bästa marknad som
knalleorganisationen Tomer (Torg och
marknadshandlarnas ekonomiska riksförening) årligen röstar fram.”
”2013 utnämnde SJ:s magasin Kupé
marknaden till en av Sveriges 10 roligaste
marknader. I marknadsstånden kan du
köpa kläder, skor, mat, marknadsgodis,
hantverk och andra typiska varor för en

Matgrossisten

–alltid nära dig!

Vi är stolt leverantör av mat & dryck till Selånger Marknad.
Svensk Cater Sundsvall 060-55 35 80.
www.svenskcater.se

VÄLKOMMEN ATT HANDLA I
VÅR VÄLSORTERADE BUTIK PÅ
BULTGATAN 9 I SUNDSVALL
eller på www.ocay.se
Hos oss handlar du Hygien & Städ, Emballage,
Möbler, Fika & Servering, Tryck & Profil,
Kontorsmateriel, Bläck & Toner samt Teknik.
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marknad. Områdets foodquart säljer alla olika typer av mat. Dessutom arrangeras allt från konserter
med olika artister, godisregn och
pärljakt till tivoli och
talangjakt. Ett uppskattat inslag är uppträdandet på lördagen

då bygdens mest lovande talanger
uppträder. Denna uppvisning regisseras av Svenska Kyrkan.”

”Godis, sockervadd, remmar,
leksaker och karuseller för de små.
Korv, ostar, frukt och hushållsprodukter för de vuxna.
Selånger Marknad har något för alla.”

(UTDRAG UR CITYSHOPPA.SE 2015)

(ST.NU 2014)

UTDRAG FRÅN
FACEBOOK.COM/SELÅNGER-MARKNAD
2015

FÅR VI OCKSÅ KOMMA
PÅ ERT EVENT?
Vi erbjuder bland annat tält, möbler och scener.
Varför inte en jäger-/popcornmaskin?

”En strålande lördag på marknaden.
Vi fick en fantastisk respons, många
besökare och ett antal medlemmar
löste medlemskap. Dessutom en
herrans massa människor som bara
ville ’snacka hockey’.”
(TIMRÅ IK SUPPORTERKLUBB 2009)

VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ E & D MÅLERI AB
073–399 67 57 Norra Fagerviksv. 43
info@edmaleri.se www.edmaleri.se

Spara annonsen

✃

“Ni sätter ALLTID kunden
i fokus, därför väljer vi ER
som vår leverantör”
Tomas S

Ring Jenny för bokning!
060–58 03 22
www.laktarproffsevent.se

Nu skördar vi!
KÖP INTE,
HYR AV OSS

Årets färskaste marknad!

ALLA LÖRDAGAR kl. 10–15

Torget i Sundsvall

Även under
”Stenstansdagarna”

Från 20 augusti till 8 oktober
(Med undantag för 3 september)

WWW.CRAMO.SE
www.bondensegen.se
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SIDFLÄSK, SKINKA, FLÄSKFILÉ, JÄGARBIT
RÖKTA VILTKORVAR

ANNONS

Hyr och kör

Från Vindeln i Västerbotten.
Rökta på gammelvis i vedugnar, sedan 1917.

4 VALFRIA RÖKTA VILTKORVAR

100:-

Perssons Delikatesshandel

HEMKOKT SYLT MED 70% BÄR!

Av högsta kvalitet: Hjortron • Hallon • Blåbär • Lingon

WHISKYCHEDDAR
Lagrad 2 1/2 år.

PÄRONCOGNACSOST
Succén från ifjol!

Allt detta och mycket mer gott hittar ni hos

Perssons Delikatesshandel

Se priser på www.hyrochkor.se

Vi syns på Selånger Marknad! Välkommen!
Telefon: 070-379 93 76

Anders Forsberg • 0703319611 • info@hyrochkor.se

Vad ska du göra med alla äpplen?
n

Vi fortsätter vår nya tradition och startar hösten med mustpremiär första
helgen i september. Kom till oss på Sundsvalls Musteri så gör vi härligt
läskande och god must av dina äpplen!
Vill du veta mer?
Se sundsvallsmusteri.se för priser och info om hur det går till. Vi finns
även på Facebook. Öppet hela september, mån–fre tidsbokning.

Välkommen till SweKos - Bil AB i Sundsvall
“När den
en
bästa råvaran
råvar
kommer
från
ommer frå
din egen
trädgård”

150:-

KÖPER–SÄLJER–BYTER
Vi erbjuder finansiering via Wasa Kredit AB och Svea Ekonomi.
Besked inom 5 minuter, även 0:- kontant finansiering.
Vi erbjuder upp till 50.000:- räntefritt.
Vi har goda inköpsn
kanaler, liten organisatio
er
ad
och låga omkostn
kan vi hålla nästintill
oslagbara priser!

Äppelplockare

Vi har tagit fram en fruktplockare som håller hög kvalité
till ett rimligt pris. Denna kan ni köpa vid mustpremiären,
och under hela säsongen.

Sundsvalls Musteri - skapar nya traditioner
sundsvallsmusteri.se | info@sundsvallsmusteri.se

SweKos - Bil
Birstavägen 1, Sundsvall • Mån-fre 10-18. Lör 11-15
Tel: 070 592 42 32, 072 042 42 32 • E-mail: Swekosbil@hotmail.se

