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NYA TIDER, NYTT MARKNADSOMRÅDE 
Knallar, tivoli och bandvagnar, samt träffa dina politiker inför valet

Två års uppehåll pga pandemin

Selånger

Selånger
MarknadMarknad
äntligen tillbaka
äntligen tillbaka

bättre än någonsin

BÄST PÅ PLÅT
Egen tillverkning – snabba leveranser

Vi ser alltid till att plåten har rätt 
längd och med rätt tillbehör för 
ett säkert och snyggt montage.  

Läs mer på  profilplat.se

ALLA VÅRA ÖPPETTIDER
Tivolit
Fredag: 16-24,
Lördag: 10-24,
Söndag: 10-17.
Knallar & matställen
Fredag: 16-20
Lördag: 10-20
Söndag: 10-17
Foodcourten
Fredag: 16-20
Lördag: 10-20
Söndag: 10-17



Birsta city

Willys

Birstavägen 21
863 33 Sundsbruk
060-12 81 00, info@birstahusbil.se

Öppettider: Mån-Fre 10.00-17.00
Lördag 11.00-14.00

BJÖRN MAGNUS

Ny eller begagnad husvagn/
husbil för SNABB LEVERANS

Kläm ut det  Kläm ut det  
sista ur sommaren! sista ur sommaren! 

Vi på Birsta Husbil har det du behöverVi på Birsta Husbil har det du behöver

Home-Car PR 622
Årsmodell: 2007
Mätarställning: 8396 mil

Pris: 325.000:-

Solifer Artic 420
Årsmodell: 2014
Pris: 219.000:-

Bra köp just nu från  
vårt begagnatlager!
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ANNONSER MediaInvest AB  
Åke Schultzberg, 070-256 29 97, ake@mediainvest.se

TEXT OCH FOTO Åke Härdfeldt 

FOTO Selånger marknad 

LAYOUT Lotta Kempe, Rebetsky kommunikation och design AB 

OMSLAGSBILD Mostphotos

TRYCK Pressgrannar

DISTRIBUTION Delas ut till hushållen i Sundsvall och Timrå kommuner av SDR 

UPPLAGA 42 000 ex
Annonser och redaktionellt material får ej användas i andra 

sammanhang utan särskilt medgivande av representanter från 
marknadens styrelse eller MediaInvest AB. 

SELÅNGER MARKNAD arrangeras av Selånger SK Idrottsallians,
som består av Selånger Bandy, Selånger Fotboll samt Selånger
Skid- och orienteringsklubb. HELA ARRANGEMANGET sköts
av ideellt arbetande föräldrar, aktiva och andra som älskar
föreningslivet. Allt överskott går oavkortat till föreningarna
och är ett viktigt bidrag till verksamheten.

S elånger marknad startar åter upp efter två 
års coronastängning. Att efter två års uppe
håll åter starta en stor marknad i en ideell 

organisation som Selånger SK är ingen lätt sak. Vi 
är otroligt tacksamma för det engagemanget som 
föreningarnas föräldrar som bär på viktig kunskap 
och kontinuitet när vi under några dagar bygger 
upp och driver en av Sveriges större och mest om
tyckta marknader. 

Marknadsområdet får i år en helt ny utformning, 
vi går från en solfjäder med mellangator som inte 
var så välbesökta till mer raka gator utan mellan
gator. Den nya utformningen kommer innebära 
mer likvärdiga platser för våra knallar. Vårt mål 
är att alla platser i marknadsområdet skall ligga i 
ett Aläge. Alla knallar är värda Alägen efter deras 
kämpande under pandemin. Vi är verkligen glada 
att välkomna alla knallar tillbaka.

Selånger marknad erbjuder något för alla besöka
re: traditionell marknad, ett högklassigt tivoli, kva
litetsmat och det så aktuella uniform/ blåljusmässa 
med många frivilligorganisationer som verkligen 
kan krisberedskap. 

Vi ser att det finns ett stort sug på marknader 
efter pandemin. Nu gäller det att vi arrangörer och 
knallar gör vårt yttersta för att återstarta Selånger 
marknad till den kvalitetsmark
nad den varit och skall fortsätta 
vara. 

Framåt  med omtanke om  
varandra. 

VÄLKOMNA TILL  
SELÅNGER MARKNAD 

Fredrik Hammarström 
Marknadsgeneral  

Välkomna till
Selånger marknad
- en marknad som
förändras med tiden
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Inkludering är ledordet
Sebastian Falk är huvudtränare för Selånger Bandy. 
- Jag ser det mer som att vi jobbar tillsammans, Mats 
Pantzar och Erik Öckerstedt i tränarteamet och de övriga 
ledarna Kenneth Bodin och Ola Eriksson, säger Sebastian.

D e har ett utvecklingsbart lag att jobba 
med.

 De är motiverade att göra en för
ändring och de måste man om man vill spe
la intressantare matcher än mot Söråker och 
Härnösand i framtiden, säger Sebastian.

D ET HAR VARIT VÄLDIGT BRA UPPSLUTNING på trän
ingarna inför den kommande säsongen.

 Vi har varit i snitt 17 personer på träning
arna. Det är inte illa för ett bandylag i div I 
på sommaren, konstaterar han.

Selånger Bandy har också ett ledord   
Inkludering!

  Idrottsvärlden är generellt allt för exklu

derande. Vi försöker våga jobba med inklude
ring istället. Det mest inkluderande du kan 
göra på en bandyplan är att spela passningar 
till andra, säger Sebastian Falk.

 Så då blir det mitt ansvar att se till att 
spelarna kan slå och ta emot en passning, 
fortsätter han.

SEDAN JOBBAR SELÅNGER också hårt med att höja 
spelarnas fysiska status.

Även när det gäller lagets målsättning i 
bandyns div I har man valt en lite annorlun
da formulering.

De sätter ingen siffra på var i tabellen man 
ska hamna.

 Vår målsättning är att spela ett spel som 
håller i en högre serie, förklarar Sebastian.

Det är mycket Selånger över spelartrup
pen. Många har börjat sina karriärer i klub
ben. Och de som flyttat hit för att spela har 
i regel också bosatt sig i Sundsvallsområdet.

- INGEN AV SPELARNA har någon ersättning hel
ler. Så det är starkt att de är så motiverade att 
skapa en förändring, säger Sebastian Falk.

Sebastian är själv skridskoåkare i grunden 
men har även verkat inom både Sandviken 
AIK:s och Falu BS bandyorganisationer, bl.a 
tillsammans med Jonas Claesson.

- Vad är det mest 
inkluderande du kan 

göra på en bandyplan? 
Det är att passa andra 

spelare, säger Sebastian 
Falk, huvudtränare för 

Selånger Bandy.



Invigning den 3 september
Nu är det äntligen dags för invigningen av Timrås nya badhus och 
arenaområde! Lördag den 3 september bjuder vi på en heldag fylld 
av aktiviteter, framträdande med Klara Hammarström och Tobbe 
Trollkarl, idrottsaktiviteter och självklart bad! 

• Klara Hammarström
• Tobbe Trollkarl
• Prova på olika sporter
• Mattält
• Baddisco
• Goodiebags

Timrå simhall ∙ Lill-Strimmas väg 9 ∙ 861 43 Sörberge
Foto Klara Hammarström: Peter Knutson, United Stage
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Herrarna siktar uppåt
Selångers fotbollsherrar andas optimism igen. Under nya 
tränarparet, Jesper Hellström och Filip Renman, har laget 
tänt till igen i fotbollsfyran. Och börjat att blicka uppåt. 
- Det är ett härligt gäng att jobba med, konstaterar  
Jesper och Filip.

D e båda kom till Selånger från Kuben, 
där de i fjol hade hand om deras U 19 
lag.

Vårsäsongen har varit bra för Selångers 
fotbollsherrar.

Nu väntar en tuff höstavslutning.
 Vi vill komma så högt vi kan. Ettan går 

upp och tvåan får kvala. Det är väl någon av 

de platserna vi siktar på, säger Jesper Hell
ström och Filip Renman.

Det är ett ungt och utvecklingsbart lag 
som de nya tränarna förfogar över.

 De flesta är födda 01 och 02, men vi har 
även en del äldre. Så det är en bra mix, säger 
tränarna.

DET ÄR BRA UPPSLUTNING på träningarna.
Så Jesper och Filip verkar trivas bra som 

nya tränare för Selånger i fotbollsfyran.
 Absolut. Vi trivs jättebra. Det här är ett 

härligt gäng grabbar att jobba med. De är 
duktiga, säger Jesper Hellström och Filip 
Renman.

Jesper Hellström och Filip Renman 
är nya tränare för Selångers 

fotbollsherrar och de siktar uppåt.
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Vid t.ex översvämningar eller skogsbränder 
kan Röda Korset snabbt vara ute och stötta 

myndigheterna och hjälpa folk som drabbats.
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Röda Korset visar upp sig
Röda Korset i Sundsvall kommer att närvara på 
Selånger Marknad under lördagen och söndagen. 
- Vi vill gärna visa upp lite av allt vi gör, säger Maj 
Gottarp, ansvarig för krisberedskap inom Röda Korset  
i Sundsvall och Timrå.

R öda Korsets lokala kris och katastrof
beredskap är ett stöd till myndig
heternas insatser i händelse av kris 

och katastrofer.
De har ett samverkansavtal med Medel

pads Räddningstjänstförbund och samarbet
ar med kommuner och länsstyrelse i Väster
norrland.

EN SAK SOM RÖDA KORSET tänkt visa marknads
besökarna gäller krisberedskap.

 Vi vill visa vad man kan behöva och hur 
man kan förbereda sig inför eventuella kri
ser, säger Maj Gottarp.

Inte minst det pågående kriget i Ukraina 
har gjort det extra tydligt att det kan vara 

bra att förbereda sig.
 Sedan blir de kriser som kommer i spå

ren av klimatförändringar också att bli van
ligare, säger Maj.

VID T.EX ÖVERSVÄMNINGAR eller skogsbränder 
kan Röda Korset snabbt vara ute och stötta 
myndigheterna och hjälpa folk som drab
bats.

 Vi har nyligen bistått kommunen i sam
band med mottagandet av de ukrainska flyk
tingarna, berättar hon.

Röda Korset kommer att ha en hjärtstarta
re på plats och vill man prova på att ge  HLR, 
hjärt och lungräddning så kommer det att 
finnas dockor att öva på.

 Vi hoppas även att tillsammans med hem
värnet och deras bandvagnar visa hur man 
tar hand om skadade och hur man fraktar 
dem på bårar, i bandvagnarna  berättar Maj.

OM DEN INTE ÄR UPPTAGEN av något akut, ska 
Röda Korsets ledningsbuss finnas på plats på 
marknaden. Den ställs annars upp i området 
där det pågår en insats.

 För att ytterligare visa på bredden av vår 
verksamhet funderar vi på att ha lite second 
hand kläder från Kupan, säger Maj Gottarp.

Det verkar alltså som om Röda Korset ska 
bjuda på ett späckat program.

Friluftsgudstjänst
21 AUGUSTI  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad
Komminister Carina Bengtsson,  
kantor Lars Lind. 
Björn Hedströms brasskvintett. 

www.svenskakyrkan.se/selanger
Tel 060-56 35 75

Öppet:   vard 9-17    lörd 11-17    sönd 12-17
www.selangerpilgrimscenter.se  Tel 060-64 50 60

Njut av det goda i livet  
i vacker, historisk miljö 

Välkommen till oss!

     LUNCH      CAFÉ      CATERING      KONFERENS 
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Missing People gör stor insats
När människor rapporteras försvunna kopplas ofta Missing 
People in för att hjälpa polisen med sökandet och att stötta 
anhöriga.

M issing People är en rikstäckande  
organisation med visionen att ing
en ska försvinna utan att hittas.

 Bara i Västernorrland har vi 4 000 söka
re som kan få ett sms om någon försvunnit, 
säger Mikael Klein, insatsledare på Missing 
People i länet.

MISSING PEOPLE BYGGER i grunden på att frivilli
ga personer är beredd att offra en del av sin 
tid för att hjälpa till med sökandet.

 Vi kan i regel dra igång sökandet bara 
några timmar efter att vi kallats in, säger 
Mikael Klein.

 Det är viktigt att poängtera att vi aldrig 
går in innan vi fått klartecken från polisen, 
fortsätter han.

Väl på plats så använder Missing People 
samma sökmetoder som polisen själva gör.

 Vi utgår från var personen senast sågs 

och söker sedan av området därifrån enligt 
ett rutmönster, säger han.

ARBETET LEDS PÅ PLATS av välutbildade insats
ledare.

 Vi ska komma ihåg att 80 procent av de 
vi letar efter hittar vi vid liv, säger Mikael 
Klein.

Därför vill Missing People också kopplas in 
så snart som möjligt.

 Bara vi har polisens tillstånd vill vi kom
ma igång så snart det går. konstaterar Mika
el.

Även om det är det stora antalet människor 
som Missing People kan mobilisera som är 
den stora styrkan så saknar man inte heller 
tekniska resurser.

 Vi har tillgång både till drönare och 
under vattenssök, säger Mikael.

TROTS ATT MISSING PEOPLE har så många som 
4 000 sökare på sin lista i länet så vill de 
locka fler. Det är den största anledningen till 
att man närvarar på Selånger Marknad.

 Det är populärt att gå på marknad så där 
kan vi träffa folk och berätta mer om vår 
verksamhet, säger Mikael.

FÖR ATT UPPNÅ MISSING PEOPLES VISION om att 
ingen ska försvinna utan att hittas jobbar 
man även vidare med gamla fall.

 De äldsta som vi fortfarande jobbar med 
är nog tvåtre år gamla försvinnanden, be
rättar Mikael Klein.

Missing People är beredd att rycka ut året 
runt, men de flesta fallen sker på sommartid.

- Vi ska komma ihåg 
att 80 procent av de 

vi letar efter hittar vi 
vid liv, säger Mikael 

Klein, insatsledare 
på Missing People i 

Västernorrland, som 
kommer till Selånger 

Marknad för att 
informera om sin 

verksamhet.
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Bli medlem
Som medlem i Missing People är du med och 
stödjer sökandet efter försvunna personer. Vi får 
inget bidrag från staten utan finansieras till stor del 
av medlemsavgifter och gåvor. Därför behöver vi 
din hjälp. Bli medlem och visa ditt stöd för alla som 
drabbas när en person i deras närhet försvinner. 
Tillsammans kan vi hitta fler försvunna personer 
och rädda fler liv. missingpeople.se/engagera-dig

Du kan också swisha 100 kr till 900 56 20  för att visa ditt 
stöd. Din gåva räknas!

Missing People firar i år 10 år. Sedan starten 
2012 har vi hjälpt många anhöriga med att 
hitta sina nära och kära. Vi drivs av mottot 
att alla som försvinner ska hittas, och att 
inga anhöriga ska behöva leva i oro och 
ovisshet. Men för att kunna fortsätta söka 
efter försvunna personer behövs din hjälp.

Se öppettider på vår hemsida www.hanssonsvedspisar.se
Bergsgatan 72, Sundsvall • 060-12 07 79, 070-588 12 80
Kika in på våra sociala medier      Nu även webbshop

UNIKBUTIK MED ELD • KONST • DESIGN FÖR HEM & TRÄDGÅRD
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Skaffa en egen "kris-låda"
Civilförsvarsförbundet i Medelpad tar chansen att informera 
om sin verksamhet på Selånger Marknad. 
- Det är ett bra ställe att träffa människor och att informera 
om vad vi gör. Vi är en del av Sveriges försvar. Så vi har en 
viktig uppgift att fylla, säger Patrik Norberg.

S peciellt efter kriget i Ukraina har  
intresset för hemberedskap ökat  
lavinartat.

 Det är en stor kunskapstörst hos folk vad 
man ska ha hemma för att klara sig vid en 
eventuell kris och om strömmen försvinner, 
säger Patrik Norberg, ansvarig för Civilför

svarsförbundet i Medelpad.
Ett tag fanns det knappt några stormkök 

eller vattendunkar att få tag på i affärerna.

DÄR HAR TILLVERKARNA nu hunnit i kapp. Så 
det finns produkter att få tag i till sin egen 
"krislåda".

 I grunden handlar det om att vi ska kun
na trygga vårt behov av mat, vatten, sömn, 
värme och information vid en kris, konstate
rar Patrik Norberg.

 För att vara säker på att kunna få informa
tion även om elnätet slås ut är en vev radio 
perfekt. Den kan man även ladda mobiltele

Här är några förslag på vad du kan 
se till att ha i din egen ”kris-låda”.
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- I grunden handlar 
det om att vi ska 

kunna trygga vårt 
behov av mat, vatten, 

sömn, värme och 
information vid en 

kris, konstaterar Patrik 
Norberg, ansvarig för 
civilförsvarsförbundet 
i Medelpad, som finns 

på plats på Selånger 
Marknad för att lämna 

ut information.
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Höstens nyheter nu i butik

direktoptik.se



VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Gäller vid köp av kompletta glasögon 
i erbjudandet 3 för 1. 400:-Kan ej kombineras med andra 
kuponger eller erbjudanden.

17/9-2022

Sundsvall, Esplanaden 10, 060-176260, vard 10-18 lör 12-15

foner och liknande med, fortsätter han.
Alla bör väl egentligen tänka igenom vad 

som händer om det t.ex blir ett längre ström
avbrott. Har man mat hemma? Hur lagar vi 
maten? Hur säkrar vi vårt behov av vatten? 
Har vi en ficklampa och batterier?

Det är bara några av frågorna som det är 
bra att ställa sig.

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET TIPSAR OCKSÅ om vil
ka saker som kan vara bra att ha i sin egen 
"krislåda" hemma i sin bostad.

 Det är viktigt att vara förberedd om det 
händer, säger Patrik.

Civilförsvarsförbundet håller kurser i 
hjärt och lungräddning, HLR.

 Besökarna på marknaden kommer att få 
chansen att prova på HLR på en docka, berät
tar Patrik Norberg.

 Då får man även chansen att anmäla sig 
till kurs i HLR. Är man flera, 68 stycken så 
kan vi komma ut och hålla HLRkursen hos 
er, fortsätter han. 

Civilförsvarsförbundet håller även kurser 
i säkerhet för både barn och äldre.

Det är alltså många olika saker som civil
försvarsförbundet kan passa på att informe
ra om på Selånger Marknad.
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Café

VALTORGET

FOODCOURT

BLÅLJUS, CIVIL-
FÖRSVAR OCH 
HEMVÄRNET

Finska 
delikatesser
Finsk korv
Basturökt skinka
Finsk bröd och godis
Tel 076-821 03 86

VI FINNS PÅ RYDSGATAN

Biqupemums finns i många  
smaker, alla baserade på svensk honung. 

VI FINNS PÅ BORÅSGATAN

BMJ FRITIDSPRODUKTER
~ stödstrumpor ~

~ bambustrumpor ~
~ ullstrumpor ~

~ strumpor med extra lös resår ~
www.bmjfritidsprodukter.se

VI FINNS PÅ BOLLEGATAN

Independent Forever Business Owners: Susanne Sahlin  
och Monica Hellstrand. Din lokala Foreverleverantör.

VI FINNS PÅ KNALLEGATAN

Här är vi!!
MER SMAK FÖR PENGARNA !

JUNIs KRYDDOR
FALUN 023-644 74

VI FINNS PÅ VISKAGATAN

070-096 27 19
riccardo.rabita@hotmail.it

070-096 27 19
riccardo.rabita@hotmail.it

070-096 27 19
riccardo.rabita@hotmail.it

070-096 27 19
riccardo.rabita@hotmail.it

070-096 27 19
riccardo.rabita@hotmail.it

VI FINNS PÅ ENTRÉGATAN

”ROCKEAGLES” 
T-SHIRTS 

LONG-SLEEVES
HOODTRÖJOR
HOODJACKOR
LINNEN M.M.
WWW.LINDERIX.SE

LINDENS IMPORT 
/LINDERIX

070-548 60 49

VI STÅR VID 
SÖDRA YTTERRINGEN!

VI FINNS PÅ BOLLEGATAN

www.norrslojd.se

Mönster, garn, 
stickning, virkning 
& tillbehör

Norrslöjd

NYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING
Vi har lösningen som passar dig! Vill du spara tid och pengar genom
att byta luckor och lådor på ditt befintliga kök eller önskar du ett helt
nytt måttanpassat kök. Boka ett gratis hembesök för att få veta mer
om möjligheterna.

Boka gratis hembesök på 060-12 22 72

SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1980

PA
SSAR ALLA

 KÖK!

NYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING
Vi har lösningen som passar dig! Vill du spara tid och pengar genom
att byta luckor och lådor på ditt befintliga kök eller önskar du ett helt
nytt måttanpassat kök. Boka ett gratis hembesök för att få veta mer  
om möjligheterna. Vi gör även kompletta kök! 

Boka gratis hembesök på 060-12 22 72

E-post. hda@norddesign.se
Hemsida. www.norddesign.se

SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1980

VI GÖR ÄVEN 

KOMPLETTA KÖK
Boka gratis hembesök

060-12 22 72

PA
SSAR ALLA

 KÖK!

NYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING
Vi har lösningen som passar dig! Vill du spara tid och pengar genom
att byta luckor och lådor på ditt befintliga kök eller önskar du ett helt
nytt måttanpassat kök. Boka ett gratis hembesök för att få veta mer
om möjligheterna.

Boka gratis hembesök på 060-12 22 72

E-post. hda@norddesign.se
Hemsida. www.norddesign.se

SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1980

VI GÖR ÄVEN 

KOMPLETTA KÖK
Boka gratis hembesök

060-12 22 72

PA
SSAR ALLA

 KÖK!

NYTT KÖK MED SMART 
KÖKSRENOVERING

www.norddesign.se

Två års uppehåll pga pandemin

Selånger

Selånger
MarknadMarknad
äntligen tillbaka
äntligen tillbaka

bättre än någonsin

VI FINNS PÅ ÖSTRA YTTERRINGEN
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BLÅLJUS, CIVIL-
FÖRSVAR OCH 
HEMVÄRNET

Förbättrat 
marknads område
Efter två inställda pandemiår är Selånger 
Marknad nu äntligen tillbaka igen.
Helgen den 19-21 augusti är det dags för 
den populära marknaden igen.
Och de som jobbar med marknaden har 
verkligen ansträngt sig för att Selånger 
Marknad ska bli en bra marknad för 
besökare och knallar.
Bland annat har man förbättrat årets 
marknadsområde mot tidigare år.

D et blir ett mer enhetligt marknads
område med raka gator och inga tvär
gator.

 En del knallar som hamnat på någon tvär
gata har tyckt att besökarna inte har hittat 
in till dem. Därför har vi försökt lyssna på 
dem och skapat ett marknadsområde med 
breda och raka gator utan tvärgator, berättar 
marknadsgeneralen Fredrik Hammarström.

 Det blir bättre även för besökarna som 
inte riskerar att missa något marknadsstånd, 
fortsätter han.

NÄR NU SELÅNGER MARKNAD återkommer efter 
två års uppehåll vill man att det ska bli bra.

 Vi vill göra ett så bra marknadsområde 
som möjligt för både våra knallar och våra 
besökare, säger Fredrik.

Det ska vara bra gator med högt tryck i 
hela marknadsområdet.

 Det gör det mer intressant speciellt för 
besökarna, säger marknadsgeneralen Fred
rik Hammarström.

FÖR ATT FÅ BESÖKARNA ATT TRIVAS ännu mer 
kommer Selånger Marknad också att satsa 
på att ha trubadur på plats under dagtid.

 Vi testade det för några år sedan. Det blev 
verkligen uppskattat. Så därför vill vi ha en 
trubadur på plats även i år, säger Fredrik.

 Vi vill skapa en bra känsla på marknaden 
och ge marknadsbesökare en så bra upple
velse som möjligt. Därför väljer vi att satsa 
mer på dagtid än på kvällen, fortsätter han.

Marknadsområdet har gjorts om. Tvärgatorna har 
plockats bort. Nu blir det raka breda gator så att 
inga stånd riskerar att missas.

ALLA VÅRA ÖPPETTIDER
Tivolit Knallar & matställen Foodcourten
Fredag: 16-24, Fredag: 16-20 Fredag: 16-20
Lördag: 10-24, Lördag: 10-20 Lördag: 10-20
Söndag: 10-17. Söndag: 10-17 Söndag: 10-17
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Testa att åka bandvagn
Hemvärnet medverkar på årets upplaga av  
Selånger Marknad. 
- Vi har mycket att visa upp men huvudattraktionen 
är våra bandvagnar. Det brukar vara väldigt populärt 
att få testa att åka bandvagn, säger Daniel Zetterqvist, 
bataljonkvartersmästare på Hemvärnet i Medelpad.

I nnan pandemin ringlade köerna långa 
för att få chansen att åka bandvagn.

Och nu kommer möjligheten alltså åter 
att finnas vid årets marknad.

HEMVÄRNET HAR OCKSÅ HAFT ett väldigt speciellt 
år.

 Kriget i Ukraina har gjort att intresset för 
att söka sig till hemvärnet har ökat. I hela 
landet har 35 000 personer anmält sig för att 
gå med i hemvärnet, berättar Daniel Zetter
qvist.

 En vecka efter att kriget startade hade 
vi fått lika många anmälningar som under 
hela fjolåret, fortsätter han.

HEMVÄRNET GÖR OMFATTANDE säkerhetspröv
ningar och intervjuer med de sökande innan 
de får börja någon utbildning.

 Så det kommer nog att ta resten av det 
här året innan vi tagit hand om alla nya, 
konstaterar Daniel.

Trots alla nya som anmält sig till hemvärn
et så söker man ändå fler intresserade.

 Vi söker folk som vill göra skillnad och 
stötta samhället då det civila samhällets re
surser inte räcker till. Det kan t.ex gälla ef
tersök och skogsbränder, säger Daniel.

Efter säkerhetsprövningar finns det två 
vägar in i hemvärnet. En för de som gjort 
värnplikten. De andra får börja med en 

grundutbildning på 14 dagar.
 Sedan kan man börja någon av våra speci

alistutbildningar. Vi har många inriktning
ar med olika frivilliga försvarsorganisatio
ner, som t.ex bilkåristerna och lottakåren, 
säger Daniel.

SELÅNGER MARKNAD ÄR EN BRA PLATS att visa upp 
hemvärnets verksamhet.

 Det finns inget annat evenemang där vi 
når så många människor på kort tid. Dess
utom når vi alla sorters människor. De flesta 
tycker om att besöka marknaden, säger Da
niel Zetterqvist, bataljonkvartersmästare på 
hemvärnet i Medelpad.

Köerna brukar ringla långa 
när hemvärnet erbjuder 
möjligheten att åka bandvagn. 
Det är en upplevelse lite över 
det vanliga, som erbjuds på 
Selånger Marknad.

- Det finns inget annat evenemang 
än Selånger Marknad där vi når 
så mycket folk på kort tid, säger 
Daniel Zetterqvist, ansvarig på 

hemvärnet i Medelpad.
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Parkering kostar 40 kr 
kontant eller Swishbetalning
Intäkten går oavkortat till  
ungdomsverksamheten

TAXI

Från Kovland

Eller ta bussen!

Med linje 1 mot Bergsåker kan du resa smart 
till Selånger Marknad. Köp biljetten i Din Turs 
app eller med betalkort ombord på bussen.  

Välkommen ombord!

Ta bussen till Selånger 
Marknad!

Kundcenter: 0771-100 110
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Varierat utbud i food-courten
Det kan ta på krafterna att gå runt bland alla knallar på 
Selånger Marknad. Då kan det vara skönt att ta en paus 
och äta och dricka något gott. Selånger Marknads food-
court bjuder i år på ett varierat utbud, med Bite Lines stora 
utomhustält som centralpunkt.

O la Hermansson driver Bite Line till
sammans med sin bror Pelle.

 Det blir våra pizzor, tacos och bur
ritos. Sedan ordnar Selånger själva med bl.a 
langos, hamburgare och fish & chips, säger 
Ola.

 Då kan folk själva välja vad de vill äta. Det 
är bra, fortsätter han.

Det här blir tredje gången som Bite Line 
står för maten på Selånger Marknad.

 Det är jätteroligt att marknaden nu är 
tillbaka igen. Den sätter liksom punkt på 
sommaren i Sundsvall tillsammans med 
Sundsvall Open Trot veckan efter, säger Ola.

BITE LINE HAR dessutom ett färdigt koncept, 
och har fått stor vana av att servera mat på 
evenemang och festivaler.

 Vi har ett eget tält, 10 x 30 meter, som vi 
sätter upp med allt som hör till. Det fungerar 
bra, säger Ola.

Och de har redan varit ute på event en hel 
del i sommar.

 Vi började på Timråland, sedan var det 
Torgfesten och Rix FM festival, säger Ola.

Så Bite Line är väl inkörda när Selånger 
Marknad avgörs 1921 augusti.

 Sedan avslutar vi med Sundsvall Open 
Trot helgen efter, säger han.

- SELÅNGER MARKNAD är en av Sveriges största 
marknader. så det känns bra att de är tillba
ka efter två pandemiår, säger Ola.

 Många trivs med att komma dit och träffa 
folk och kanske äta lite, fortsätter han.

Och med Bite Line på plats behöver i alla 
fall inga gå hungriga.

Det kommer att finnas en stor variation 
att välja på i foodcourten.

- Marknadsbesökarna kommer att hitta ett varierat 
utbud i food-courten, säger Ola Hermansson på Bite Line.

Bite Line slår upp sitt 
stora tält, 10 x 30 
meter.
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www.trolldansarna.com/kurser

Trolldansarna
den sociala dansklubben 

Lokal: Bergsåker Folkets Hus

Bugg, grundkurser för nybörjare
Söndagar 14.15-15.45, start 11/9
Måndagar 19.30-21.00, 13-55 år, start 12/9
Måndagar 10.15 -11.45, senior, start 12/9,

Bugg, fortsättningskurser
Sön-torsdagar från 11/9

Gammeldans, grundkurs
Onsdagar 17.45-19.15, start 14/9 

Socialdans söndagar 19-21
Öppet för alla! Start 11/9www.trolldansarna.com/kurser

Trolldansarna
den sociala dansklubben 

Lokal: Bergsåker Folkets Hus

Bugg, grundkurser för nybörjare
Söndagar 14.15-15.45, start 11/9
Måndagar 19.30-21.00, 13-55 år, start 12/9
Måndagar 10.15 -11.45, senior, start 12/9,

Bugg, fortsättningskurser
Sön-torsdagar från 11/9

Gammeldans, grundkurs
Onsdagar 17.45-19.15, start 14/9 

Socialdans söndagar 19-21
Öppet för alla! Start 11/9

www.trolldansarna.com/kurser

Trolldansarna
den sociala dansklubben 

Lokal: Bergsåker Folkets Hus

Bugg, grundkurser för nybörjare
Söndagar 14.15-15.45, start 11/9
Måndagar 19.30-21.00, 13-55 år, start 12/9
Måndagar 10.15 -11.45, senior, start 12/9,

Bugg, fortsättningskurser
Sön-torsdagar från 11/9

Gammeldans, grundkurs
Onsdagar 17.45-19.15, start 14/9 

Socialdans söndagar 19-21
Öppet för alla! Start 11/9

www.trolldansarna.com/kurser

Trolldansarna
den sociala dansklubben 

Lokal: Bergsåker Folkets Hus
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Måndagar 19.30-21.00, 13-55 år, start 12/9
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Sön-torsdagar från 11/9

Gammeldans, grundkurs
Onsdagar 17.45-19.15, start 14/9 

Socialdans söndagar 19-21
Öppet för alla! Start 11/9

Välkommen till BiteLine
Bite Line finns mitt i foodcourten på marknaden.
Vi serverar vår amerikanska pan pizza, caesarsallad, burritos mm.

 TÄLTETS ÖPPETTIDER
Fredag kl 16.00 - 20.00    Lördag kl 10.00 - 20.00    Söndag 10.00 - 17.00
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Tivolit har något för alla
En av de stora attraktionerna på Selånger Marknad är  
Axels Tivoli & Nöjesfält. De har något som lockar hela familjen.
- Här finns något för alla. Från de minsta barnen till de allra djärvaste 
karusellåkarna, säger Kenny Andreasson, som driver Axels Tivoli.
- Vi har stor variation på våra åkattraktioner, fortsätter han.

A xels Tivoli & Nöjesfält är en trogen be
sökare av Selånger Marknad.

 Det är jättekul att Selånger Mark
nad är tillbaka igen efter två pandemiår. Det 
är en klassisk marknad som det inte finns 
så många kvar av. Den lockar alltid bra med 
folk. Vi har varit här fler än 20 gånger, säger 
Kenny Andreasson.

Axels Tivoli har alltså ett brett och varierat 
utbud.

 Vi har mellan 10 och 15 olika åkattrak
tioner att välja bland. Sedan har vi förstås 
klassiska saker som chokladhjul och boll
kastning också, säger Kenny.

DET FINNS ÄVEN EN RAD NYHETER för året. Den fly
gande elefanten är en ny familjekarusell  och 

tekopparna är för de allra minsta barnen. 
 Det är roligt att se alla glada barn när 

vi kommer med vårt tivoli. Det märks inte 
minst nu efter pandemin, säger Kenny.

Axels Tivoli startades redan 1928 av Axel 
Andreasson.

 Jag är fjärde generationen i familjen som 
driver tivolit. Jag är alltså barnbarnsbarn till 
grundaren Axel, skrattar Kenny.

PANDEMIN HAR VARIT TUFF för tivolit.
 Ett tag var publikbegränsningen 50 per

soner. Då gick det inte att åka ut. Sedan när 
det höjdes till 500 kunde vi börja åka runt 
igen, berättar han.

Och sedan i våras är alla pandemibegräns
ningar borta.

 Det är fantastiskt skönt att det återgått 
till det vanliga igen, säger Kenny.

Besökarna på Axels Tivoli kan välja mellan 
att köpa enkelbiljetter eller rabatthäften.

 Köper man rabatthäften kan man samsas 
om det inom familjen eller kompisgänget, 
säger Kenny Andreasson.

AXELS TIVOLI & NÖJESFÄLT turnerar runt hela 
Sverige. Från Ystad i söder till Luleå i norr.

 Vi brukar vara ute från påsk fram till 
mitten av oktober. I år är vi fullbokade hela 
den perioden. Vi åker till en ny plats varje 
vecka. Vi kommer med nöjet till städerna. 
Det känns bra, avslutar Kenny.
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Valtorget på marknaden
Den 11 september går Sverige till val. Då avgörs valet till riksdag, 
regioner och kommuner. Det är bara tre veckor efter Selånger Marknad 
och den politiska temperaturen lär ligga på topp. Därför kommer det att 
satsas på ett valtorg på årets marknad.
DÄR KOMMER DET med säkerhet att snackas en 
hel del politik. En hel del åsikter kommer att 
framföras och kanske även någon debatt.

 Nästan alla partier har säkrat sin plats 
på valtorget, säger Fredrik Hammarström, 

marknadsgeneralen.
Det innebär att alla som är i valet och kva

let om hur man ska rösta kan få mycket in
formation från partierna på valtorget.

Där kan man även passa på och ta reda på 

hur de olika partierna står i de hjärtefrågor 
man själv har. Att verkligen ta partierna på 
pulsen inför den 11 september.

Kontakta oss
Tomas Jonsson

Repslagarvägen 6, 852 34 Sundsvall
 Telefon: 070-508 01 01, E-post: tomas@jsiab.com   

Vi gräver, lastar, transporterar  
och inhägnar åt DIG!

Vi utför allt inom branschen  
förekommande mark- och anlägg- 
ningsarbeten samt levererar och  
monterar stängsel.

Vi har ett brett utbud av hjul och 
bandgrävmaskiner, lastmaskiner, 
dumprar, trailrar, lastbilar  
och containrar.

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

RÄTT FOLK – RÄTT TID – RÄTT PRIS

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

Vi gräver, lastar, transporterar och inhägnar åt DIG!
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.
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Junis kryddor
JUNIs KRYDDOR med sina gula påsar och burkar är ett välkänt 
inslag på marknaden sedan många år. 
- Jag har hållit på i 31,5 år så man har hunnit se en del, säger 
Jussi Nilsson, som äger och driver JUNIs KRYDDOR.

K onceptet har varit det samma hela  
tiden.

 Vi har världens största utbud av 
kryddor. Dels har vi vanliga kryddor som du 
kan hitta på andra affärer också, dels har 
vi väldigt mycket specialblandningar, säger 
Jussi.

Det är dessa special blandningar som 
är allra populärast. Det är dem man säljer  
absolut mest av.

 Det är alla våra special blandningar som 

gör oss unika. Sedan har vi cream cheese 
som ingen annan heller, säger Jussi Nilsson.

UNDER PANDEMIN VAR nästan alla marknader  
inställda. Därför känns det extra skönt att 
nu vara tillbaka.

 När vi var på Åsele marknad i juli kom 
det fram kunder som åkt 25 mil, enkel resa, 
bara för att handla kryddor hos oss. Då blir 
man glad, säger Jussi.

 Det märks att kunderna saknat och vän

tat på oss. Därför känns det extra roligt att 
komma ut på marknaderna i år, fortsätter 
han.

JUNIS KRYDDOR HAR VISSERLIGEN sålt på postorder 
under pandemin men det är något annat att 
vara ute och möta sina kunder igen.

 Jag fyller 65 år i augusti men det här med 
pension har jag lagt åt sidan, skrattar Jussi.

JUNIS KRYDDOR ÅKER UT den 1 mars och håller 
på fram till julmarknaderna i mitten av de
cember.

 Det brukar bli en ledig helg varannan 
månad ungefär. Men jag klagar inte. Jag gil
lar det här livet, avslutar Jussi.

Så deras gula påsar och burkar lär vi få se 
runt om i landet även i fortsättningen.

 Man ändrar inte på ett vinnande koncept, 
konstaterar Jussi Nilsson.

Med linje 1 mot Bergsåker kan du resa smart 
till Selånger Marknad. Köp biljetten i Din Turs 
app eller med betalkort ombord på bussen.  

Välkommen ombord!

Ta bussen till Selånger 
Marknad!

Kundcenter: 0771-100 110
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En rullande chark
Vid årsskiftet 2019-2020 tog Theresia Fors Öberg från 
Sundsvall över företaget Finska Delikatesser. En rullande 
chark/butik med närproducerade produkter från Finland, 
som varit ett stående inslag på marknader.

H on berättar: 
 När marknaderna försvann fick 

jag tänka om och gå över till torg
handel istället. Jag har 15 torg i Västernorr
land och angränsande län som jag besöker 
regelbundet. Det har gjort att jag utökat min 
kundstock, säger Theresia.

Nu har hon även kunnat återuppta mark
nadsbesöken. 

 Det har blivit som nytt igen. Det är jätte
roligt, säger Theresia, som naturligtvis kom
mer att medverka på Selånger Marknad.

THERESIA FORS ÖBERG är född i Borås men med 
föräldrar som kom från Finland.

 Jag var 11 år när jag började lära mig 
svenska. Därför pratar jag båda språken fly
tande vilket är bra, säger Theresia.

ALLA PRODUKTERNA KOMMER från Finland.
 Köttet kommer från en och samma gård i 

Finland. Det är närproducerat kan man säga, 
säger hon.

Vad är då allra populärast från hennes lastbil?
 Det är aladåben. Den är världsberömd, 

skrattar Theresia och fortsätter:
  Det är den och knackkorven som vi säl

jer mest av. Sedan är det lokala variationer. 
I Kramfors är t.ex kaffeosten populär och i 
Hammarstrand säljer jag mycket karré.

ÄVEN OM MARKNADERNA nu är i gång igen tän
ker Theresia fortsätta med torghandeln.

 Det har gjort att jag utökat min kundstock 
och gjort att många utan finskt ursprung 
hittat till oss, säger Theresia Fors Öberg som 
driver den rullande charken/butiken Finska 
Delikatesser.

Och kunderna verkar nöjda med produk
terna som erbjuds.

 Jag har faktiskt inte haft en enda miss
nöjd kund än. Det känns bra, säger Theresia.
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060-15 95 20, 070-258 64 03

Nu lägger vi trasorna på hyllan
och stänger verksamheten. 

Ett varmt tack till alla fina kunder 
som kommit till oss genom åren! 

Gör smaksatt honung
En trogen besökare på Selånger Marknad är värmlänningen 
Björn Hjelmström. Han driver företaget Björns Bigård och 
säljer smaksatt honung under namnet Biqupemums. 
- Jag har 25 olika smaker med mig när jag åker ut på 
marknaderna, säger Björn.

B jörn har passerat 70 år fyllda och har 
varit ute på vägarna med sin smaksat
ta honung i 30 år.

Vad är det då för smaker som säljer allra bäst?
 Vi har Doktorns Fasa, den riktigt starka, 

som är bra mot förkylningar. Sedan har vi en 
med whiskysmak och den tredje storsäljaren 
är en kombination av saltlakrits och hallon, 
svarar Björn Hjelmström.

BIQUPEMUMS ERBJUDER ÄVEN tre populära påsar, 
som skämtsamt kallas fyllepåsen, nykter
hetspåsen och en tredje specialpåse.

 I fyllepåsen finns honung smaksatt med 
olika former av alkohol. I nykterhetspåsen 
finns t.ex smak av julmust, förklarar han.

Det finns alltså många olika smaker att 
välja på hos biqupemums.

 Jag vill fortsätta att hålla igång. Jag trivs 
jättebra. I år åker jag på marknader från 
Småland upp till Sundsvall. Tidigare har 
jag åkt även till Piteå men nu blir Selånger 
Marknad mitt nordligaste stopp, säger Björn.

TIDIGARE TOG HAN HONUNGEN från sin egen bi
odling men sedan något år tillbaka köper 

han in honungen istället.
 Jag har några stycken runt Vänern som 

hjälper mig, som jag köper in honungen 
ifrån, berättar Björn.

Intresset för smaksatt honung är lika stort 
nu som tidigare.

 Jag är faktiskt förvånad över att intresset 
för produkterna är så stort. Vi säljer fortfa
rande jättebra när vi är ute på marknader
na, konstaterar Björn Hjelmström, som även 
sälj er sina varor på nätet.

De tre populäraste smakerna är Doktorns 
fasa, Whisky, samt Bilskrotaren, med 

smak av hallon och saltlakrits.
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Vi hjälper dig med

JURIDISKA FRÅGOR

I samarbete med Hässjö / Hernö / Ljungandalen
Thomas Anderssons Begravningsbyråer
KÖPMANGATAN 1, SUNDSVALL
TEL 060-13 49 30, juridik@ringabyraer.se   
WWW.RINGABYRAER.SE

Ringa Juridik

FRAMTIDSFULLMAKT
En framtidsfullmakt innebär en  
lagstadgad rätt för privatpersoner att  
upprätta en fullmakt som blir giltig när  
han eller hon på grund av sjukdom, psykisk  
störning eller liknande inte längre kan ta hand  
om sina angelägenheter.

Det finns formella krav på innehåll, utformning och 
bevittning av framtidsfullmakt och en rekommendation 
är att du tar kontakt med en auktoriserad begravnings
byrå/boutredare för att upprätta ett sådant dokument. 

Hör gärna av dig till oss om du har funderingar på 
framtidsfullmakt, eller andra juridiska frågor. 

STORT TIVOLI

ÖPPETTIDER
16.00-24.00
10.00-24.00
 10.00-17.00

Fredag:
Lördag:
Söndag:
Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare.
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Sveriges största nöjespark är på plats i Sundsvall!
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MÄSSERBJUDANDE: Lorries PU75

Raholmsvägen 101, 865 92 Alnö.  
Telefon 070-529 34 12

Besök vår hemsida för övrigt utbud tex ATV,  
släpvagnar, båttrailers mm. 

www.mohlintrailers.se

PRIS 14.500:-

Lorries PU 75 obromsad 750 kg. eu vagn 
flakmått 260 x 130 cm, tippbar inkl.  
stödhjul trailerlås nu 14 500 kr  
(ord. pris 15 239 kr)

Hos oss hittar du ett stort  
utbud av nya och begagnade 
släpvagnar båt & biltrailers 

Försäljning ¤ Reservdelar ¤ Service ¤ Reparation
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Travet laddar för folkfest
Bergsåkerstravet kommer att finnas på plats under 
Selånger Marknad för att uppmärksamma att årets stora 
travfest, Sundsvall Open Trot, körs lördagen den 27 augusti. 
Alltså veckan efter marknaden. 
- Då blir det folkfest här på Bergsåker. Vi räknar med 
mellan 5 000 och 10 000 besökare, berättar Henrik Montin, 
travbanechef på Bergsåker.

S undsvall Open Trot har körts varje  
år sedan 1995. Förstapriset i år är  
imponerande en miljon kronor till 

vinnaren.
 Det gör att det alltid kommer bra hästar 

till start. Det blir ett bra lopp, säger Henrik 
Montin.

BERGSÅKER KÖR TRAV även på fredagen men det 
är lördagen med Sundsvall Open Trot som 
brukar locka storpublik.

 När vi hade som mest var det uppåt  
20 000 besökare. Nu har vi haft två år med 
pandemibegränsningar. Dessutom håller 

TVsändningarna så hög klass att en del välj
er att se på dem istället för att besöka ban an. 
Mellan 5 000 och 10 000 besökare tror vi allt
så att det blir i år, säger Henrik.

 Vi har länge sagt att Sundsvall Open Trot 
är Norrlands största återkommande sport
evenemang, fortsätter han.

BERGSÅKERSTRAVET ANDAS STOR OPTIMISM just 
nu. Mycket beroende på att stortränaren  
Robert Bergh bestämt sig för att flytta hem 
till Sundsvall igen.

 Det var länge sedan det såg så ljust ut. Nu 
kan vi ha tre storstall knutna till Bergsåker. 

Dels Robert Bergh, dels den lovande Daniel 
Wäjersten och slutligen planerar Öystein 
Tjomsland och Markus Pihlström att slå sig 
samman ute på Wolmsta Gård, säger Henrik. 

Det ser alltså väldigt positivt ut för Bergs
åkerstravet.

DEN 26-27 AUGUSTI är det alltså dags för årets 
stora travfest på Bergsåker med storloppet 
Sundsvall Open Trot på lördagen som det 
stora dragplåstret.

 På Selånger Marknad når vi mycket folk 
och får chansen att synas, konstaterar Hen
rik Montin, travbanechef på Bergsåker.

- Storloppet Sundsvall 
Open Trot med en 
miljon kronor till 

vinnaren drar alltid 
ett starkt startfält. 

Dessutom brukar det 
vara folkfest då på 

Bergsåker, säger Henrik 
mOntin, travbanechef 

på Bergsåker. 
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STIG ANTAR  
UTMANINGARNA 

Lätt att tycka om, svår att vara utan

Simhallen snart klar 
Upplev Sinnenas Vägar i sommar
Timråland är tillbaka med folkfest på torget

Mera TimråMera Timrå
Nr 5 | 2022

Mit  fritidshus
Sundsvall Timrå 2022

Förvandlade fritidshus till åretruntboende    
Många bygglov för fritidshus   Solpaneler på stugan

Fritidshuspriserna steg rekordmycket under pandemin

Birstatidning
TIDNINGEN FÖR DIG SOM SHOPPAR I BIRSTA HANDELSOMRÅDE

Birsta city får ny fasad 

Ungdomligare golfmode 

Cykelleveranserna äntligen igång igen

unwrapped skippar  
engångsförpackningar

Birsta City, Gesällvägen 1, 060-700 95 51

Läs mer om villkoren 
på smarteyes.se

 Solglasögon i din  
styrka på köpet
När du prenumererar på två eller flera par glasögon

JUST NU

3 PAR FRÅN

 110:-
i månaden

AllOffice Sundsvall
Bultgatan 9
Tel. 060-64 54 70
Öppet 8:00-17:00

AllOffice – 
med komplett 
sortiment för 
alla företag

Låt oss förenkla 
din vardag! 
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Urte tar  
Titanic i hamn
 MÄKLARTIPSEN FÖR EN BRA AFFÄR   HÄRLIGA HÄLSINGLAND!   MATFORSFABRIKEN 

 HETA TIPS FÖR SOMMAREN   JONAS PLANER FÖR SKOGEN   TÄVLING   LUNCHTIPS

Sommarnummer

Ditt lokala magasin  

Sundsvall/Timrå 3-2022

NU MED BÄTTRE AFFÄ
R

E
RBA

Upplevelser längs

SINNENAS 
VÄGAR

i Timrå

sinnenasvagar.se

Skog&
LantbrukNr 1 2022

Tidningen för dig med skog  

och lantbruk i Västernorrland

Tidningen

Oro för större skogsskador

X-maskiner har gjort en otrolig ökning

Nytt ungdjursstall ska byggas på Storboda 

Värmer växthus 
helt fossilfritt

SUNDSVALL / TIMRÅ
NR 2 2022

VAR F AST IGHET

SATSAR PÅ STOLPAR 
FÖR FRAMTIDEN

 

Tusen nya fönster i Granloholm 

Bostadsrättsmarknaden håller i sig 

Moloker ger snyggare och bättre sophantering 
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VI KAN TIDNINGAR! 
ANNONSERA MED OSS FÖR 

ATT NÅ DIN MÅLGRUPP.

060-57 21 50     mediainvest.nu



,

www.bergsaker.com

ÅRETS 
TRAVFEST 
K-BYGG 
SUNDSVALL OPEN TROT

26-27 AUGUSTI
FREDAG FÖRSTA START KL 18:20 LÖRDAG FÖRSTA START KL 14:45

En del av:


