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Bland alla små crossoverbilar på gatorna sticker Mazda CX-3 ut 

som tekniskt avancerad. Smidig, smart och snygg i staden. 

Bekväm, robust och inspirerande på landsväg. Byggd med Mazdas 

prisbelönta SKYACTIV-teknik som förenar imponerande prestanda 

med vardagens krav på praktiska funktioner. Bakom ratten 

upptäcker du det vi på Mazda kallar Jinba Ittai – känslan som 

uppstår när bil och förare förenas, när teknik och sinnen blir till ett. 

Vi kunde ha beskrivit den påkostade interiören också, men låter det 

bli en överraskning. När ses vi?  

FRÅN: 172 900:- 
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www.mazda.se 

Bland alla små crossoverbilar på gatorna sticker 
Mazda CX-3 ut som tekniskt avancerad. Smidig, 
smart och snygg i staden. Bekväm, robust och 
inspirerande på landsväg. 

FRÅN: 172 900:-

Suzuki Ignis är som en stor SUV. Fast liten. Med fyrhjulsdrift och hög 
markfrigång tar den sig fram som bara större bilar brukar göra. 
Och tar plats där de stora inte platsar.

SUZUKI IGNIS EN ULTRAKOMPAKT SUV LIKA ELEGANT I STAN SOM PÅ LANDET
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www.mazda.se 

NYA IGNIS FRÅN 

 137.900:-
INKL. 7” PEKSKÄRM, 

ALUFÄLGAR 16”, BLUETOOTH 
MÖRKTONADE RUTOR, SILVER-

LACKERAD TAKRELING 
M.M.
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Året var 1983: Selånger Marknad gick av stapeln för första gången. 

I USA VAR RONALD REAGAN PRESIDENT. I Sovjetunionen hade Jurij Andropov 
ersatt Leonid Brezjnev, som när han avled 1982 varit högste ledare sedan 
1964. 

CAROLA VANN MELODIFESTIVALEN med Främling, Ronnie James Dio släppte 
albumet Holy Diver, Metallica gav ut Kill ’em all och Thin Lizzy släppte 
sitt sista studioalbum Thunder and Lightning. 
 Själv sprang jag omkring med pudelfrisyr och jeansjacka utsmyckad med 
tyglappar med bandlogos, album och turnédatum. Ett och annat nitarm-
band fanns nog också med i bilden.
 Alla i Sundsvallstrakten har nog minnen från Selånger Marknad. Har 
man inte köpt plastpåsar, dammsugarmunstycken eller renkorv kanske 
man ändå måste erkänna att segkakor och tunnbröd slunkit med hem. 
 Och tänk på alla luvor, vantar, tomtar och troll, tygtavlor och litografier. 
Eller kanske till och med en oljemålning. Tänk, någon av dem kanske rent av 
är värd något i dag?

MEN UTAN KNALLAR, INGEN MARKNAD.  Vi är därför oerhört tacksamma för våra 
trogna knallar som återvänder år efter år och gör marknaden intressant. 
 Vi välkomnar också företag som ser värdet i att visa sig och sina pro-
dukter. Under de senare åren har det sålts både bilar, husvagnar och
husbilar på marknaden.

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. 
 Så njut av utbudet på årets marknad. Ät gott, släpp loss och umgås. Unna 
dig det där lilla extra och hoppas att du trivs!

Patrik Wiksten, ordförande 
Selånger SK Idrottsallians

Hjärtligt välkommen
                                      TILL DEN 35:E MARKNADEN!

ANSVARIG UTGIVARE:Patrik Wiksten

ANNONSER: Schultzberg-Axelsson Media AB 
i samarbete med Rebetsky Kommunikation och Design  

TEXT OCH FOTO: Daniel Arnfjell

LAYOUT: Bo Mellerstedt

TRYCK: EKTAB

DISTRIBUTION: Delas ut till hushållen i Sundsvall 
och Timrå kommuner av SDR 12-13/8 2017.

UPPLAGA: 40 000 ex

 

Annonser och redaktionellt material får ej användas i andra sammanhang 
utan särskilt medgivande av representanter från marknadens styrelse 
eller Schultzberg-Axelsson Media AB.

MARKSKRUVEN SOM  ERSÄTTER BETONGPLINTEN

MARKSKRUVEN SOM  ERSÄTTER BETONGPLINTEN

ENKELT & GENIALT - TRÄFFA OSS PÅ MARKNADEN OCH SE SJÄLV!
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Program

I våra kiosker � nns ett stort utbud av Langos, Fish & Chips, Hamburgare & korv, Munkar, 

Varma baguetter, Stekt strömming, Kolbullar, Smörgåsar & � kabröd, Ka� e, te & läsk

I Food Courten som drivs av Mitt Gastronomi � nns ett väldoftande 

utbud av maträtter, även för LCHF:are och laktosintoleranta. 

Fri entré på hela området alla dagar

Tivoli 
Tivolit är öppet samma tider som marknaden
förbehåller sig rätten 
att stänga tidigare

bururu grgr
brbrb örör dödö ,d,d KaKaK �a�a e�e� ,e,e tetet

de

Lördag 19 aug
marknaden har öppet kl 10-24

12:00 Ballongsläpp 

12:30 Godisregn

13:30-16:30 Trubaduren Bengan

14:00 Kokosbollätartävling 

18:00 Tjoppa & Tottis

20:30 Karaoke med Lars Fridlund

22:00 Coverbandet One More

Knallar 
Food Court
Matkiosker 

Söndag 20 aug
marknaden har öppet kl 10-17

12:30 Godisregn

Knallar 
Food Court
Matkiosker 

Fredag 18 aug
marknaden har öppet kl 16-24

18:30 Tjoppa & Tottis

21:30 Ständut blakk

Knallar 
Food Court
Matkiosker

Tjoppa & Tottis
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Vi bygger ditt uterum eller enbart inglasning med 
garanti och mångårig branschvana. 

Du får dra av 50 % av arbets kostnaden upp till 
100 000 kr med ROT-avdraget.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Entréteknik 
Tel: 070-239 80 47 Mail: engstrom_henrik@bredband.net

Dax att byta fönster?

www.entreteknik.se

VINTERRABATT VID FÖNSTERBYTE!
I samarbete med skatteverket erbjuder vi möjlighet till 

ROT-avdrag direkt på fakturan.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Uterum & markiser

Tel 070-239 80 47 • info@entreteknik.se

Skjut inte upp 

beslutet – det finns inget 

skäl att vänta längre!

Uterum & markiser
Vi bygger ditt uterum eller enbart inglasning med 
garanti och mångårig branschvana. 

Kontakta oss för en kostnadsfri offert. 

Du får dra av 30% av arbetskostnaden upp till 
167 000 kr med ROT-avdraget. 

Vi bygger ditt uterum eller enbart inglasning med 
garanti och mångårig branschvana. 

Du får dra av 50 % av arbets kostnaden upp till 
100 000 kr med ROT-avdraget.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Entréteknik 
Tel: 070-239 80 47 Mail: engstrom_henrik@bredband.net

Dax att byta fönster?

www.entreteknik.se

VINTERRABATT VID FÖNSTERBYTE!
I samarbete med skatteverket erbjuder vi möjlighet till 

ROT-avdrag direkt på fakturan.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Uterum & markiser

Tel 070-239 80 47 • info@entreteknik.se

Skjut inte upp 

beslutet – det finns inget 

skäl att vänta längre!

Uterum & markiser
Vi bygger ditt uterum eller enbart inglasning med 
garanti och mångårig branschvana. 

Kontakta oss för en kostnadsfri offert. 

Du får dra av 30% av arbetskostnaden upp till 
167 000 kr med ROT-avdraget. 

Sälja din bostad?
Kontakta Mäklarringen!

Nybrogatan 22 B, Sundsvall  Tel: 060-157650
www.maklarringen.se

WWW.CRAMO.SE
WWW.CRAMO.SE

KÖP INTE, 
HYR AV OSS
KÖP INTE, 
HYR AV OSS

Middags- kassen

För dig som hellre lägger tid på annat än 
matlagning men som ändå vill vara hälsosam!

Mellan 15:00-18:00, måndag till fredag på 
Mitt Gastronomi, Storgatan 3, hämtar du din 
kasse och väljer själv hur många lådor du vill ha.

Färdiga matlådor, lagade från grunden utan 
socker och med lite salt. Många rätter att välja 
på och du väljer mellan 4, 8 eller 12 lådor.

Från 199 kr
Läs mer på vår hemsida 
www.mittgastronomi.com/middagskassen 
eller ring oss på 060-12 01 12

Middagskassen
Vi leverar maten på Selånger marknads Food court
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ör att sjutusen portioner ska kunna lagas 
från grunden, krävs en veckas förberedel-

ser inför marknaden. I år återkommer langos och 
viltkebab, samt de traditionella barnrätterna. Sam-
tidigt formas buffén i danstältet om och en hemlig 
kycklingrätt gör entré. 
 – Vi kommer att satsa på en överraskningsrätt, 
men vi fortsätter med bufféform i det stora tältet 
då detta var mycket uppskattat av våra gäster förra 
året, säger Sofia Nordell som äger Mitt Gastronomi 
tillsammans med Åsa Ingemarsson.

SÅ MYCKET som är volymmässigt möjligt av maten är 
lokalproducerad. Maträtterna är också helt laktos- 
fria och eventuella allergener är angivna. För LCH-
F:are blir också buffén en oas i marknadsvimlet. I 
vanlig ordning tillagas maten från grunden utan 
tillsatt socker.
 – Jag kan inte förstå varför mat ska smaka sött 
när det finns så många härliga smaker, säger Sofia 
Nordell. 

MATINSPIRATIONEN hämtas från resor till världens alla 
hörn och en kock som inte älskar mat skulle ald-

Under marknaden är det Mitt Gastronomi som håller i 
foodcourten för tredje gången. Med sina fem mattält 
finns något för alla, även LCHF:are och laktosintoleranta. 

I FOODCOURTEN
Matglädje för alla

rig få jobba i köket hos Mitt Gastronomi. Under 
marknadsdagarna kommer ett trettiotal fören-
ingsföräldrar hjälpa till medan tretton anställda 
håller i grytorna.
 – Jag kan tycka att storkökskockar får för lite 
kredd. Att sätta smakerna rätt på så många por-
tioner åt gången är ingen lek, säger hon. 

UTÖVER MATEN är Sofia Nordell också peppad av 
grymma trubadurer. Långa ringlande köer och 
mycket jobb råder sällan bot på kroppsdelar som 
vill gå sin egen väg.
 – Det är underbar stämning i foodcourten. Det 
rycker i dansbenen även om jag är där för att job-
ba. I år är vi lite extra nöjda med de trubadurer 

vi valt att samarbeta med! Det kommer bli drag 
under hela öppettiden.

I VANLIGA FALL serverar Mitt Gastronomi ca två tusen 
luncher om dagen till företag, föreningar och 
skolor. För att få barn och ungdomar ska få ut det 
bästa möjliga av sin skolmat har en app utveck-
lats där det finns upp till åtta alternativ att välja 
bland, varje dag. 
 I verksamheten används i dag ekologiska råva-
ror i mån av tillgång och det gröna växer i efter-
frågan hos kunderna.  
 – Trenden ökar extremt för vegetariska alter-
nativ, säger Sofia Nordell.

VISSTE DU ATT ... Innan Selånger 

marknad föddes ordnade Selånger Fotbolls-

klubb tivoli på platsen där Sundsvalls Tidning 

nu ligger. Inför första marknaden värvades 

knallar på Stöde marknad. 
Mitt Gastronomis personal 
håller marknadsbesökarna 
mätta och glada.
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SELÅNGERS FÖRSAMLING har funnits på 
marknaden sedan start. Med en lug-
nare marknad är kvällsvandringen 
borta och det mer trivsamma mötet 
får ta plats. 
 – Det är roligt att komma ut. Vi får 
möjlighet att presentera allt vi gör 
och träffa de i behov av kontakt. Det 
blir många spontana samtal, säger Jo-
nas Deckmar, präst i Selånger Försam-
ling.

UNDER HELA MARKNADEN finns kyrkopersonal 
på plats i tältet vid folkets hus. Utöver 
information om kyrkans breda verk-
samhet finns ett bokbord och massa 
fika. Fiskdammen står också redo att 
släppa fördämningen för tio kronor 
och mynnar ut i mer än bara godisfis-
kar.
 – I stort sett har alla fått napp hit-
tills och pengarna går till kyrkans 
internationella arbete, säger Jonas 
Deckmar. 
 I år informeras mycket kring 
Selångers pilgrimscenter som beräk-

nas stå färdigt 2021. Redan nu vallfär-
dar människor från hela världen för 
att gå i den helgonförklarade norska 
kungen Olav Haraldssons fotspår. 
Startpunkten vid Selångers kyrkoru-
in förväntas bli en succé. 
 –Det kommer bli ett lyft för hela 
Sundsvallsregionen, säger Laila Grubb, 
kyrkoherdesekreterare.
 På söndagen håller Jonas Deckmar 
i en friluftsgudstjänst som börjar 
klockan elva. En inre resa utlovas men 
närmare vad gudstjänsten innehåller 
blir en överraskning. 

ATT KOMMA UT OCH SYNAS är någonting som 
Jonas tycker kyrkan kan bli bättre på. 
Men han hänger inte upp sig på be-
sökssiffror då ett långt samtal med 
en sörjande sannolikt betyder mer än 
hundra fikagäster. På marknaden är 
han veteran men ett minne sticker ut. 
 – Mitt bästa marknadsminne är 
när jag köpte en dödskallering som 
elvaåring, säger han.

Kyrkan sträcker ut sina armar
För den som vill ha en lugnare stund 
i myllret finns Selånger församling 
på plats. Här finns möjligheten att 
prata om allt mellan himmel och jord 
över en kaffekopp.

Temagudstjänst
20 AUG  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad

Komminister Jonas Deckmar 
Musik Klas Norberg

Temagudstjänst

Temagudstjänst
20 AUG  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad

Komminister Jonas Deckmar 
Musik Klas Norberg

Temagudstjänst
20 AUG  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad

Komminister Jonas Deckmar 
Musik Klas Norberg

Temagudstjänst
20 AUG  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad

Komminister Jonas Deckmar 
Musik Klas Norberg

kl 11.00 Selånger marknad

Temagudstjänst
20 AUG  SÖNDAG 
kl 11.00 Selånger marknad

Komminister Jonas Deckmar 
Musik Klas Norberg

Boda Borg 
Torpshammar
världens första Boda Borg

Öppet varje
 
dag 10-17 

April-november
Följ oss på 

Tel: 0691-122 00, 
bodaborg.se/torpshammar

Testa Boda Borg 
på Selånger Marknad

Välkomna!
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EKOLOGISK FRUKT TILL ALLA BARN

SNURRA PÅ VÅRT FRUKTHJUL

DU KAN PÅVERKA! 
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Vi levererar rätt lösningar med hög kvalitet

· Markiser & persienner · Glasräcken · Inglasningar

Tvåspannsvägen 3 i Sundsvall · 060-55 24 50 · www.glasservice.se   Följ oss!

Vi söker efter fler frivilliga som vill hjälpa till i sökandet 
efter försvunna personer. Vill du ge stöd till alla som 
drabbas när en person i deras närhet försvinner? Vill du 
leda andra frivilliga vid våra sökinsatser? Kom förbi oss 
på marknaden så berättar vi mer. 

Vill du engagera dig 

i Missing People? 

vasternorrland@missingpeople.se
www.missingpeople.se

Swish 123-900 56 20
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I år händer det mycket redan vid huvudentrén till marknadsområdet. Vad sägs om gratis ekofrukt 
till barnen, möjligheten att hjälpa Missing People eller chansen att vinna en Ipad? 

FULL FART REDAN VID ENTRÉN

1. COOP NORD: FRUKTSNURRA 
GÖR COMEBACK 
Den som hälsar på hos Coop kan vänta sig en 
rabattkupong. Barnen får testa lyckan i en 
fruktsnurra där pilen antingen stannar på ett 
äpple, ett päron eller en banan. Vid sura miner 
kan frukten bytas ut och förra året blev koncep-
tet omtyckt.
 – Det var långa köer till matstånden så en fika-
paus var väldigt uppskattad, säger Elin Bäckman 
som är kommunikationschef på Coop Nord.
 Coop står på marknaden för att lyssna till 
sina kunder. 
 – I fjol fick vi mest positiv feedback. Men vi tar 
med oss alla synpunkter och försöker åtgärda. 
Vanligt är att någon saknar någon vara i butiken, 
säger Elin Bäckman.
 För Elin Backman, som var på marknaden 
för första gången, kom storleken och bredden på 
möjligheter som en överraskning. 
 – Ibland kan liknande arrangemang bli ena-
handa. Men det var en jättestor tillställning med 
en riktigt bra mix av knallar. En riktig folkfest. 

2.  MISSING PEOPLE: SÖKER FOLK
Missing People finns på plats för att svara på frågor, 
berätta om organisationen och registrera frivilliga i 
skallgångsregistret. Väl inskriven får man sms med 
tid och plats vid sökinsatser i regionen. Organisa-
tionen hoppas även få in nya stödmedlemmar till 
en kostnad av 250 kronor per år. 
 – Vi har en väldig god gemenskap och ju fler vi 
blir desto bättre arbetar vi, säger Daniel Viklund 
som är engagerad i Missing People Västernorrland.

 Daniel Viklund började med sök men fattade 
snabbt intresse för att göra mer. 
 – Efterhand har jag utbildats och nu är jag med 
och leder sökinsatser, ritar upp sökområden med 
mera, säger Daniel Viklund.
 Även de med tillgång till resurser som hundar, 
dykare, drönare och båtar är efterfrågade. Organi-
sationen tar tacksamt också emot gåvor i form av 
material eller pengar. 
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4.  LÄNSFÖRSÄKRINGAR: VINN EN IPAD
I Länsförsäkringars tält är goda råd gratis. Lika-
så ballonger och godisbitar. 
Marknadsbesökarna kan 
också vinna en Ipad om 
de svarar på några frå-
gor kring företaget. 
Chansen finns även 
att möta represen-
tanter ur styrelsen.
 I tältet lärs det också ut knep 
för att undvika person- och materialskador. Exem-
pelvis hur en eld som sprider sig kan stoppas i tid. 
 Om brandkåren har möjlighet kommer en 
brandbil och två brandmän finnas på plats för att 
demonstrera enklare släckningsarbeten. Men ef-
tersom det handlar om en beredskapsstyrka kan de 
vilken sekund som helst tvingas rycka ut. 
 – Om brandbilen är på plats ska barnen också 
kunna kika, klättra och få svar på sina frågor, säger 
Magnus Sjöholm på Länsförsäkringar och tillägger:
 – Vi är lokala och kundägda. Inga pengar går till 
några aktieägare och våra kunder har stor möjlig-
het att påverka företaget.

BERGSÅKERSTRAVET: INFÖR OPEN TROT
Augusti är händelserik på travet i Bergsåker. Först 
gästas marknaden, veckan efter hålls Sundsvalls 
Open Trot som är en av Europas största travtäv-
lingar.
 Under marknaden kommer Norrlands trav-
sällskap, som driver travbanan i Bergsåker, att 
informera om sin verksamhet. Travskola, häst- 

ägande och 54 tävlingar om året är bara några av 
aktiviteterna. 
 – Selånger ger en kanonchans att tala om att vi 
finns, säger Jens Berglund som är travbanechef. 
 25 och 26 augusti är det dags för Sundsvalls 
Open Trot. Gratisbussar går till evenemanget 
som också bjuder en matkavalkad och ett eget 
område tillägnat de minsta.

VI FINNS OCKSÅ PÅ PLATS VID HUVUDENTRÉN:
 
Rylander Bil • Bergvärme • Bussgods 

 Boda Borg • Sluta Gräv

Lördagen den 19 augusti klockan 10–15 är du välkommen 
till vårt tält på Selånger Marknad. Då kan du vara med och 
tävla om en iPad – och få ballonger och godis till barnen.  
Vi ger dig tips om hur du undviker brand- och vattenskador 
i ditt hem – och om brandkåren inte behöver rycka ut  
kommer de att var på plats och visa hur man släcker en  
eld med pulversläckare och brandfilt.

Välkommen till Länsförsäkringar Västernorrland,  
ett kundägt försäkringsbolag nära dig!

Möt oss på Selånger  
Marknad – och få 
chansen att vinna 
en iPad!
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Marknadsområde

Travbana

Från Birsta

Norrfjärden

Från Granlo

Från Kovland

Från Sundsvall

Bergsåkers
Skola

Eon

Bergsåkers
tjärn

HÄR PARKERAR NI!

PARKERINGEN KOSTAR 30 KRONOR 
ENDAST KONTANTER.

SUNDSVALL
060-15 00 00

TaxiKurir - Skandinaviens största taxiorganisationTaxiKurir är Skandinaviens ledande taxiorganisation med tillgänglighet, punktlighet och säkerhet som ledord.

Genom franchiseavtal och ägande finns vi representerade på över 230 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Upptäck nya 
TaxiKurir
taxikurir.se

Ladda hem
vår nya appVi har nytt utseende, nya tjänster och en ännu

bättre app för snabbare bokning och
smidigare betalning.

Taxi Kurir Sundsvall-Härnösand ABCA Svenssonsväg 2, 856 44 Sundsvall

SUNDSVALL
060-15 00 00

Taxi Kurir Sundsvall-Härnösand AB
CA Svenssons väg 2, 856 44 Sundsvall

Ladda hem
vår nya app
Vi har nytt utseende, nya tjänster 
och en ännu bättre app för snabbare 
bokning och smidigare betalning. 

060-199 000

BOKA MED VÅR APP! 
För din trygghets skull! Vänta inte ute i onödan, 
med vår smarta karta ser du var bilen är och 
du får alltid ett fast pris direkt i appen. 
Ladda ner appen redan idag! 

Från 
Sundsvall

Bussinfo
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Bussinfo

KOLLA DIN  
FIBERSTATUS

 www.anslutningsguiden.nu

Alla behöver snabb uppkopp-
ling. 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.

TIDTABELL UNDER SELÅNGER MARKNAD

FREDAG
Busslinje 1 går 
efter ordinarie 
tidtabell.

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Linje 1 förstärks under dagen med större bussar, 
sk ledvagnar och ordinarie tidtabell kompletteras 
med 30 min trafik. De kompletterande turerna 
trafikerar endast Navet-Bergsåker.

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

eller DIN TURs hemsida: www.dintur.se
Granlo Måleri AB | Torsvägen 37, 857 41 Sundsvall

070 399 94 93

Peter Edström 
Tel: 070 399 94 93 | mail: granlomaleri@outlook.com

Vill du veta mer eller få en offert, kontakta:

Måleri & tapetseringGranlo Måleri AB | Torsvägen 37, 857 41 Sundsvall

070 399 94 93

Peter Edström 
Tel: 070 399 94 93 | mail: granlomaleri@outlook.com

Vill du veta mer eller få en offert, kontakta:

Måleri & tapetsering
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TRUBADUREN BENGAN 
står för underhåll-
ningen i stora tältet 
under helgdagarna. 
Hans specialitet är 
att känna vad den 
aktuella publiken 
efterfrågar. 

Vad har du för rela-
tion till Selånger 
marknad?
– Man har ju vuxit 
upp med selånger. 
Marknaden har alltid 
kommit där på höst-
kvisten. Jag kommer 
ihåg då jag var ung 
och åkte in dit själv. 
Jag åkte karuseller och 
shoppade men grejen 
var egentligen att träffa folk. Selånger är en klassiker. 

Hur ofta trubaderar du?
– Tidigare var jag heltidsmusiker i 20 år. Men jag reste för mycket och ville 
ha en fast utgångspunkt. Nu jobbar jag heltid som programansvarig på Café 
in between. Men musiken släpper jag inte. Jag har kvar mitt företag och 
spelar på helger och kvällar. Nu spelar jag fem, sex gånger i månaden. 

Vad har vi att se fram emot i årets show? 
– Det blir nya och äldre låtar med 100 procent igenkänningsfaktor. Folk 
ska kunna sjunga med i alla låtar och det blir partystämning på dagen. Som 
trubadur får jag många önskelåtar så jag gör aldrig nån spellista utan rättar 
mig efter publiken. Jag vet ungefär vilken musikstil som fungerar på olika 
åldersgrupper men är otroligt flexibel. 

Hur ser din repertoar ut?
– Ojojojoj. Den innehåller säkert fem hundra låtar. Jag har hållit på sedan 
jag var 17 och på den tiden skrev jag av låtar från kassettband. Jag kör inte 
med pärmar utan lär på gehör och repar in låtarna. Jag har alltid brunnit för 
musik och spelar de mesta förutom speed metal som inte passar till akustisk 
gitarr. Särskilt gillar jag The Eagles. 

Vad har du att säga till Selångerspubliken?
– Kom med ett glatt sinne och sjung med. 

Vad missar du själv inte på marknaden?
– Jag vet inte om Vildhasse är kvar men i så fall så går jag och köper korv av 
honom.

Dunderunderhållning       i stora tältet
MUSIKUNDERHÅLLNINGEN BÖRJAR REDAN PÅ DAGEN OCH FÅR SEDAN KVÄLLSLUFTEN ATT 
VIBRERA. KOM OCH ROCKA MED ARTISTERNA SOM SPELAR LÅTARNA DU VILL DANSA OCH SJUNGA MED TILL. 

TJOPPA & TOTTIS värmer upp publiken (fredag och lördag, cirka 18:00-20:00)

Allsångsmusik som människor känner igen ska få publikhavet att koka 
när Tjoppa & Tottis (Thomas Sjöbom och Peter Bengtsson) värmer upp 
augustikvällarna. 

Hur mycket spelar ni? 
– Vi har heltidsjobb vid sidan av så det blir ungefär tre gånger i månaden. 
Mestadels på sommarställen och privata tillställningar som bröllop och 
firmafester. Tidigare spelade jag i dansbandet Okej, på heltid i 15 år. Då 
var det nästan dans i varje buske och det blev många mil och sena nätter. 
Fördelen med att ha musiken som hobby är att inte vara beroende av peng-
arna, säger Thomas Sjöbom. 

Vad har du för relation till Selånger Marknad? 
– Jag är fotbollstränare för min grabbs lag i Selånger Fotbollsklubb. Det 
är också jag som sköter artistbokningarna till marknaden.  Vi har själva 
spelat här i tre år och det är fantastiskt kul. På kvällarna har Marknaden 
blivit som en trivsam och ordnad kvarterskrog. Det är skoj att jättemånga 
aktiva i föreningen och från bygden kommer hit på kvällarna.

Hur får ni igång publiken?  
– Det brukar gå ganska fort på Selånger. Vi försöker spela många kända 
låtar som är trallvänliga. Låtar som folk har hört länge så att de kan sjunga 
med. Om folk börjar röra på sig så blir det bra. Att be publiken ställa sig 
upp och klappa med, brukar fungera bra.

Vad har vi att se fram emot i årets show?  
– Det blir många fler låtar i år, mycket nya allsångslåtar och lite Queen-
låtar. Publiken får också önska låtar om de vill. 

Vad är grejen med just er musik?  
– Jag tror det är att vi jobbar aktivt med publiken. Vi står inte bara och 
river av ett gäng låtar utan arbetar med publiken. Det viktigaste är att 
folk blir glada och sjunger med. Då gör vi rätt.

Vad missar ni själva inte på marknaden? 
– Korv- och oststånden. Sedan vill jag gärna höra de andra banden också. 
Ständut Blakk är duktiga. 

Vad har ni att säga till Selångerspubliken? 
– Kom och va med oss och ha en trevlig helg.   

VISSTE DU ATT ....Cirka 300 knallar är vad 

som får plats på Selånger marknad och vanligen 

vill dubbelt så många komma. Det händer att knallar 

smyger in sina stånd i utkanten av området. 
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Dunderunderhållning       i stora tältet

Efter förra årets succé är Ständut Blakk tillbaka på 
marknaden. Det utlovas drag under galoscherna och 
en show som skräddarsys efter Selångerspubliken. 
Vad kommer namnet ifrån? 
– Vi startade gruppen 1993 eftersom vi ville ut och spela och ha kul. Under 
den perioden så var vi ständigt blacka. Nu har det blivit lite bättre, men det 
är inte bra. 

Rik musik från Hur skulle ni beskriva er musik? 
– Det är mycket blandat. Vi kör precis allt ifrån klassisk till hårdrock. Men 
det som gör att vår show sticker ut är att vi arbetar in fioler i låtarna. Det 
är ett instrument som funkar för alla. Publik som annars skulle ha lämnat 
under en hårdrockslåt kan utbrista: ”åhh, vad bra”. 

Hur håller ni energin uppe efter tusentals spelningar? 
– Vi måste förnya oss för vår egen skull och repar in många nya låtar. Det är 
roligt när vi får till en låt som vi vill ha den och som funkar för publiken. För 
även om en låt är bra, är det inte säkert att den passar oss. Det som är tufft 
är att sitta långa sträckor i bussen. Men vi drivs av publikens glädje när vi 
uppträder. Vi uppskattar när spelningar leder till dans men det är också skoj 
med en nykter publik som verkligen lyssnar. 

Hur tänker ni kring Selånger Marknad? 
– Förra gången hade vi en jätterolig spelning. Selångerspubliken var en 
bra blandning av folk. Just nu håller vi på att repa in några nya låtar som vi 
tänkt köra. Men även om vi har färdiga spellistor när vi uppträder drar det 
ofta iväg åt ett annat håll. Vi testar helt enkelt vad publiken tycker om och 
fortsätter spelningen i den riktningen. 

Hur skiljer det sig att spela era egna alster? 
– Det är så klart roligare att få uppskattning för sin egen musik. Våra egna 
låtar har ofta skojiga texter även om vissa är mer vanliga. Om det blir några 
egna låtar på Selånger beror på publiken. 

Vad missar ni själva inte på marknaden? 
– Vi hinner nog inte med så mycket mer än att spela.

Vad har ni att säga till Selångerpubliken? 
–Det kommer bli jättebra. Vi lovar ett jävla drag. 

www.teatervasternorrland.se

Dramatik, humor, spänning!
 Teater Västernorrlands föreställningar hösten 2017.
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Kontakta oss
Tomas Jonsson

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

Ett av Sveriges ledande 
elteknikföretag. www.eitech.se

NYTT KÖK MED NYA LUCKOR & LÅDOR 
Vi tillverkar måttanpassade luckor & lådor till alla kök - Smart för både plånbok & mijö 

BOKA GRATIS
HEMBESÖK
060-12 22 72

Förutom luckbyte gör vi även kompletta kök

eller besök oss
på marknaden

PASSAR ALLA KÖK

www.norddesign.se
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STORT TIVOLI
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SELÅNGER MARKNAD
Sveriges största nöjespark är på plats i Sundsvall!
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FRI
ENTRÉ

på hela 
området

Massor av 
karuseller

för hela 
familjen
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för hela 
familjen

Fredag 18 augusti - Söndag 20 augusti
Sveriges största nöjespark är på plats i Sundsvall!
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SEX PERSONER kan åka samtidigt i en så kallad ”Mega Slide”.  Ett högt upp-
blåsbart torn som sträcker ut sig tjugo meter och riktar sig till åldersgruppen 
4-12 år. Kanan kommer rykande färsk från fabriken till marknaden.  
 – Sliden ska komma med till Selånger, säger Kenny Andreasson som driver 
tivolit i tredje generationen. 

TRENDEN inom tivoliverksamhet är att familjarrangemang blir mer vanliga.    
De populäraste attraktionerna som snurrar på Axelssons tre kringresande 
tivolin är virvelvinden, berg- och dalbanan för barn och radiobilarna. Även 
om vissa karuseller är extrema är tiden borta då ungdomarna la sina sista        
slantar på karuseller. Kvällsstöket lika så.
 – Det tycker vi är ganska skönt, säger Kenny Andreasson. 
 Axels nöjesfält besöker cirka 100 platser om året. Också i avlägsna länder 
som Saudiarabien och Korea under vinterhalvåret. Kenny Andreasson menar 
att de är världsledande på ett antal karuseller och att även säkerheten bättras 

 expanderar

EN GIGANTISK RUTSCHKANA ÄR ÅRETS NYHET DÅ 
AXELS NÖJESFÄLT RULLAR IN PÅ MARKNADEN. I 
FRAMTIDEN TROR TIVOLIÄGAREN KENNY ANDREASSON 
ATT VR-TEKNIKEN BLIR VIKTIG.  

AXELS 
NÖJESFÄLT

på av utökade kontroller i varje land. Själv åker han gärna så mycket karusel-
ler han bara kan.
 – För mig är det normalt att driva nöjesfält. Jag vet inte så mycket annat. 
Jag åker fortfarande karuseller varje dag, säger han.  

PÅ SINA RESOR ser Kenny hur stationära nöjesfält börjat använda sig av virtuell 
verklighet (VR). Med VR-glasögon blir grusplaner i stället till isstäder eller 
varför inte platser befolkade av dinosaurier. Tekniken ska enligt utsago ligga 
långt framme och kännas mycket verklig. 
 – Det dröjer nog bara fyra, fem år innan VR kommer till de kringresande 
nöjesfälten också. 
 Övrig tivoliverksamhet som lotteri, bollkast och chokladhjul med mera 
är fortsatt en viktig del i helhetsupplevelsen. Oavsett ålder ska tivoli vara en 
njutning.
 – Det ska finnas något för alla åldrar. Från 1 år till 90 år. Vi är ett familje- 
tivoli, säger Kenny. 

OM DE EGNA TVÅ BARNEN väljer att föra tivolit vidare står skrivet i stjärnorna. Men 
för Kenny Andreassons femåriga dotter har det i alla fall börjat bra.  Under 
en tivolitur till Norge bestämde hon sig för att komma två veckor för tidigt. 
 – Hon ville komma ut då det var tivolidags, säger Kenny Andreasson. 

Stolt leverantör 
till marknaden

Svensk Cater är en av Sveriges 
ledande livsmedelsgrossister 

för uteätarmarknaden. 

www.svenskcater.se
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Finska 
delikatesser
Finsk korv
Basturökt skinka
Finsk bröd och godis
Tel 076-821 03 86

VI FINNS PÅ SÖDRA YTTERRINGEN

Garageportar | Fönster | Entrédörrar

Montera.nu
-Din lokala Garageport- och 

fönsterleverantör i Västernorrland.
070-369 21 12 www.montera.nu

VI FINNS PÅ VISKAGATAN

Nyrökt Fjällröding   Lappchili
Hjortronsås   Tunnbröd

VI FINNS PÅ ÖSTRA YTTERRINGEN

Masens skinn
Malung

Senaste nytt inom  
dam- & herrmode

VI FINNS PÅ SÖDRA YTTERRINGEN

Fryspåsar · Skinnfi x · Wrapmaster 
Plastfolie · FIX Universal · Super 10 

Avfallspåsar · Torkdukar Sugatex

mitt plast

ÖSTRA YTTERRINGEN - MYNTTORGET

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

Åkes Korg 
& Träslöjd

Tel. 070-397 69 30

VI FINNS PÅ SÖDRA YTTERRINGEN

CITRINEN HB
Garn med tillbehör, 

stickade tröjor
och Cardigan i ull
www.citrinen.com  

VI FINNS PÅ SÖDRA YTTERRINGEN

Bambukläder, klänningar
Haremsbyxor mm.

www.kladshopen.nu

070-320 36 99

ROBERTSFORSKLÄDSHOPEN

VI FINNS PÅ BORÅSGATAN

”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!

Sveriges största 
sortiment av rostfria 

hushållsprodukter mm

Ottos Rostfria Herman
Tel. 070-678 92 53

VI FINNS PÅ LILLA RINGEN

VÄSKCONTAINERN

Märkesväskor och 
kvalitetsplånböcker till 

halva butikspriset

Pragt 
Design

VI FINNS PÅ ENTRÉGATAN

Kryssbo l lar  pr is  från 35kr/st
Brudorkidé  2 stänglar  pris 60kr/st  
KOM och HANDLA

CS FLOWER

VI FINNS PÅ ENTRÉGATAN

RÖKTA DELIKATESSER 
LAGRADE OSTAR · TUNNBRÖD 

SENAP · CHIPS MM.

KNALLEG. - MYNTTORGET - S:A YTTERRINGEN
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SELÅNGER MARKNAD 2017

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.

Dags att byta tak?
Vi utför alla sorters  
plåt- & takarbeten!
Jim Pålsson: 076-83 33 722
Jonny Pålsson: 070-33 13 722

www.Tofsab.se

Flyg som en fågel med VR-teknik  
och drönare. Ta chansen att bli  
först med något nytt. 

 

Läs mer på gofly.se

Nyhet på årets marknad! 

Upplev marknaden  
från ovan med  
drönare.

Vi står vid kolbullarna!

TRÄFFA OSS  VID HUVUDENTRÉN:
 
Coop Norr • Rylander Bil • Bergvärme 

Bussgods • Boda Borg • Länsförsäkringar 

Sluta Gräv • Missing people

Begagnat i toppklass
Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se

Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall 
Telefon 060-56 27 30 • Mobil 070-311 73 99

Vi fi nns i Sundsvall i fräscha lokaler
 i Nacksta industriområde 

– brevid bilprovningen

Vi hjälper dig till en bra bilaffär
Vi har alltid en bra lösning   

Välkommen till oss i Nacksta industriområde (nära Bilprovningen)
Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall

Telefon 060-56 27 30 · Mobil 070-311 73 99

Begagnat i toppklass
Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se

Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall 
Telefon 060-56 27 30 • Mobil 070-311 73 99

Vi fi nns i Sundsvall i fräscha lokaler
 i Nacksta industriområde 

– brevid bilprovningen

Begagnat i toppklass
Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se

Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall 
Telefon 060-56 27 30 • Mobil 070-311 73 99

Vi fi nns i Sundsvall i fräscha lokaler
 i Nacksta industriområde 

– brevid bilprovningen

Vi hjälper dig till en bra bilaffär
Vi har alltid en bra lösning   

Välkommen till oss i Nacksta industriområde (nära Bilprovningen)
Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall

Telefon 060-56 27 30 · Mobil 070-311 73 99

Begagnat i toppklass
Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se

Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall 
Telefon 060-56 27 30 • Mobil 070-311 73 99

Vi fi nns i Sundsvall i fräscha lokaler
 i Nacksta industriområde 

– brevid bilprovningen
Vi hjälper er till en bra bilaffär

Alltid välkommen - Nya som gamla kunder!
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VILDHASSE LADDAR 
ÄLGSTUDSAREN
80-årige Vildhasse tar 
med sig en ny älgkorv 
fullproppad med kärlek
till årets marknad. 

SOM POJKE delade Vild-
hasse gärna ensamheten 
på vinden med en korv, 
när familjen besökte en släkting som var korvfabrikatör. 
 Han minns de många glada minerna i marknadens 35-åriga historia. 
Hans mission är att glädja människor och är övertygad att korven känner 
på samma vis. 
 Jag ser honom som en god varelse. Lycklig och tacksam att få göra en 
insats i jordelivet. En full mage och ett glatt ansikte är meningen med livet 
och korven, säger han. 
 I år erbjuder Hasse en ny älgkorv. Den är rökt och har en ”väl avvägd 
styrka”. När korvarna tillverkas är det han själv som står för recepten och 
noggrant vakar över tillverkningen. 
 –Det går inte att göra korv utan kärlek. Missnöje smakar inte bra. Där-
för ser jag till att alla är nöjda vid tillverkningen. 

Du kan nästan vara säker på att marknaden erbjuder varor som 
kittlar ditt intresse. 

MARKNADENS RYGGRAD

VISSTE DU ATT .... Knallarna brukade 

spela fotboll mot Selånger FK på sönda-

garna varje år. På grund av jäviga domare 

så vann de lika många gånger. 

HANTVERK SOM HJÄLPER INDONESISKA BYAR 
Drömfångare är storsäljaren när Jonas Bolinsson slår upp sitt stånd. Varje år 
åker han själv ner till Indonesien och lyfter landsbygden.

NYA LÄDERARMBAND och drömfångare är några av årets nyheter i lagret 
som hela tiden skiftar. Smycken, träfåglar och Buddhafigurer går också 
hem med besökare från de 35 marknader han frekventerar årligen. 
 – Det spirituella kommer mer och mer, säger Jonas Bolinsson.
 I januari varje år åker han ner till Indonesien där hantverkarkulturen 
står stark. Han köper gärna varor av enskilda familjer som annars har få 
arbeten att välja mellan. På plats får han ta del av hinduernas vardag som 
lunkar i sakta mak. Affärsresan blir sällan stressig. 
 – De jobbar ju inte ihjäl sig. Jag blir lugn av att vara där nere, säger han. 
 Jonas Bolinsson ser fram emot årets upplaga av Selånger Marknad. 
 – Marknaden är välorganiserad. Det är 
en av de bästa i Sverige.  

EN GAMMAL MARKNADSRÄV
Håkan Bengtsson har varit med sedan det begav sig. I år har han med sig en 
uppgradering av en redan populär produkt. 

DET BÖRJADE MED SLAMKRYPARE, svarta skor med dragkedja framtill som 
var populära på 60-talet. Numera har Twinnermunstycken tagit skornas 
plats. I år stoltserar Håkan med ett lättare och lägre dammsugartillbehör 
än tidigare. 
 –Munstyckena har blivit en stor succé i hela Sverige, säger Håkan 
Bengtsson. 
 Han säljer också produkter som nackkuddar och brödpåsar. Varor han 
tror på med goda marginaler. Till yrket är han utbildad massör och napra-
pat men släpper inte marknadslivet. 
 – Jag gillar att komma ut, träffa folk och göra affärer.  Det är ett jätte-
roligt liv. 

UNDERKLÄDER SOM SITTER PÅ PLATS
 
Aida Sarria hoppade av kommunjobbet och designar underkläder som 
andas. Glada blommor i starka färger är årets underklädesnyheter. 

NÄR VÅRDKOLLEGORNA kla-
gade på underkläder som 
inte satt på plats tog Aida 
Sarria saken i egna händer.       
Hon började designa under-
kläder i mikrofiber som 
underlättar svettavdunst-
ningen. 
       Underkläderna andas 
bra, de glider inte av häck-
en och snorren sitter på 
plats, säger Aida Sarria. 
          När hon startade för  

elva år sedan var det dock få som vågade sig fram till hennes mark-
nadsstånd. Men svenskarna har blivit djärvare. 
 –Vi har blivit mer öppna och det är inte samma tabu som förr. Jag 
märker en stor skillnad på försäljningen, säger hon. 
 Starka färger kännetecknar hennes design och i år har känslan fallit på 
blommiga sommartrosor. 
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September, Tema- Skogen
8 september – Skogsindustrin i vår region 
Kjell-Åke Hermansson fd. arkivchef på SCA berättar 
om skogsindustrins utveckling i distriktet, från ca 
1500-tal till dagens storindustri. 
15 september  – OBS!  
Inget fredagsseminarium under Stenstansdagarna! 
22 september – Film: Träjärnvägen i Österström 
I mitten av 1800-talet tog sågverksepoken i Norrland 
sin början. Timret flottades vanligtvis i åar och älvar. 
Ibland var man tvungen att använda landvägen.  
I Österström byggdes Medelpads första järnväg.  
I filmen görs en unik resa tillbaks till en svunnen  
industriepok. Filmen är 27 min lång. 
29 september  – Merlo Slott
Kjell-Åke Hermansson fd. arkivchef på SCA berättar 
om Merlo Slott eller Villa Merlo som det även kallas. 
Villa Merlo uppfördes 1883-85 i Timrå socken av Fredrik 
Bünsow, en av Sveriges sågverkspatroner.

Välkommen till
STENSTAN VISITOR CENTER

MISSA INTE VÅRA FREDAGSSEMINARIUM  

KL 12.00 - 12.30!

KOSTNADSFRITT

Oktober, Tema – Sundsvalls historia
6 oktober – Den glömda staden
Cecilia Dahlbäck, sociolog och konsthistoriker berättar 
om Sundsvalls glömda historia. En historia som berättar  
om en annan värld än träpatroner och överklass, en historia 
om utsatta, fattiga och sjuka, men också om kvinnors 
intåg på arbetsmarknaden och om framväxten av den 
offentliga sektorn – berättelser om resan från fattig- 
sverige till modern välfärdsstat.
13 oktober – Sundsvalls polishistoria
Lennart Westberg, kriminalpolis och författare berättar 
om Sundsvalls poliskårs historia och tiden när Polisen 
höll till i Stadshusets lokaler. Efter föredraget hålls 
arresterna öppen för de som vill besöka dem. 
20 oktober – Industrilandskapet- Värden och  
bebyggelse kring Skönvik och Svartvik
Johanna Ulfsdotter, intendent på Sundsvalls Museum 
berättar om värden och bebyggelse kring industriom-
rådena Skönvik och Svartvik.  
27 oktober – Sundsvalls historia 1700-talet
Bent Fridholm, lokalhistoriker och föreläsare är tillbaka 
och berättar om Sundsvalls historia, det blir en djup-
dykning i 1700-talets Sundsvall. 

Mer info på www.stenstanvistorcenter.se
Vi finns i Stadshuset, StoraTorget Sundsvall

KOM OCH BESÖK OSS!



20                                                                                        SELÅNGER MARKNAD 2017

Sundsvallsprofilers hjärtan 
bankar för Selånger marknad

ARRHULT, Sundsvallsbaserad grupp som legat etta i 
Sverige på Spotify med singeln ”All I need”. Nu satsar 
de på internationell karriär. 

Vad är er relation till Selånger Marknad?
– När vi var små brukade vi åka till marknaden för att 
åka karuseller och äta godisremmar. Det var en sån 
där rolig familjegrej vi brukade göra.

Vilket är ert bästa marknadsminne? 
– Vårt bästa marknadsminne är nog från Arvikamârten, 
där vi är uppväxta. Vi brukade äta kålsoppa som de 
serverade på Arvikamârten, vilket verkligen är ett 
barndomsminne för oss.

ANNA STADLING från Sundsvall, Sångare och 
gitarrist. 

Vad är din relation till Selånger Mark-
nad?
– Selånger Marknad, ett måste att besöka 
varje sommar som liten. Inget snack. Just 
det här med att gå på marknad minns jag 
som väldigt kul. Alla olika saker att se på, 
att göra och att köpa! Småsaker. Ofta rätt 
onödiga men knäppa saker och helst godis! 
Det var något år sedan jag var på markna-
den nu. Det har passat lite dåligt med jobb 
och semesterschemat dessvärre.

Vilket är ditt bästa marknadsminne? 
– Minns att jag gillade karusellerna! Nu står 
jag mest och tittar på när andra åker för jag 
blir så lätt åksjuk!

Vad missar du inte när du är 
på marknaden?
– Barnbyn och sockervadden numera!

LINA EKLUND från Selånger, MMA-fighter som också
har medverkat i gladiatorerna under namnet Lynx. 

Vad är din relation till Selånger Marknad?
– Selånger marknad var en höjdpunkt på året som 
jag såg fram emot och som jag besökte varje år 
under min uppväxt.

Vilket är ditt bästa marknadsminne? 
– Det är nog helheten att gå runt bland stånden, 
äta något gott och att få åka karusell. 

Vad missar du inte när du är på marknaden?
– Det var många år sedan jag besökte marknaden 
eftersom jag inte bor i Sundsvall men om jag lyck-
as tajma in ett Sundsvallsbesök i år under markna-
den är det nog främst hemslöjd och ätbara godsaker jag vill kolla på.

OTTO WALLIN från Ljustadalen, obesegrad proffsboxare i tungviktsklassen. 

Vad är din relation till Selånger Marknad?
– Selånger marknad har alltid varit en höjd-
punkt på året och vi brukade alltid åka dit med 
familjen när man var liten, sen när åldern var 
inne tog vi bussen med polarna från Ljusta. Det 
är kul att åka till Selånger marknad och man har 
många roliga minnen därifrån.

Vilket är ditt bästa marknadsminne? 
– Dom bästa minnena är nog bara själva upple-
velsen när man var liten och åkte dit och tyckte 
det var så mycket människor och många saker 
att kolla på. 

Vad missar du inte när du är på marknaden?
– Två saker: remmar och sen att bli lockad att 
köpa antingen ett dammsugarmunstycke eller 
något annat man inte visste man behövde!

VISSTE DU ATT ....På torsdagskvällarna 
innan marknaden blir knallarna alltid bjudna 
på surströmmingsskiva. En populär tradition. 
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r du som jag, är dina väggar 
fullproppade med tivolinallar. Där karuseller ger ett övergående 

pirr i magen, bjuder mjukdjuren på lycka i åratal. Känslan går inte rik-
tigt att jämföra med annat och skulle man bli överväldigad och ramla, 
finns alltid någon som tar emot en. 
 Då jag inte längre har någon plats i mitt slott ska jag nu dela med 
mig av någonting som får topphemliga dokument att framstå som 
allmänning. Nämligen hur du får en tiokrona att räcka i de fruktansvärt 
lömska klomaskinerna. Varje gång. Utan magi. 
 Ge inte bort dina pengar innan du studerat förutsättningarna. Även 
om en Hallo Kitty-nalle är din heliga graal är det bättre att cirkulera om 
nallen sitter hoptryckt med de andra. Låt någon annan slösa sina gyllene 
slantar på att lossa henne åt dig. 
 I det här läget är det också livsviktigt att undersöka hur maskinen 
fungerar. Om det är en klo som automatiskt sänker sig när du slutar röra 
joysticken, är det kört. En gungande klo är kanske roingivande, men 
knappast den som fångar sitt byte. Då är det bättre att färdas till nästa 
stads tivolimarker. 
 Var också uppmärksam på hur klorna agerar genom att titta på andra 
spelare. Vissa gosedjur väger för mycket medan andra är formade så att 
de är svåra att plocka upp. Satsa på att fånga figurens huvud. Huvudet 
är oftast i rätt storlek och minimerar risken att objektet glider ur ditt 
grepp.

PSYKOLOGI SPELAR EN STOR ROLL. 
Om någon har ett gyllene läge men redan har förlorat mycket pengar, är 
det inte säkert att de fortsätter. För att påskynda avlägsningsprocessen 
gör du rätt i att ställa dig nära och stressa på. I nio fall av tio för du ta över 
direkt. I det tionde fallet förlorar motspelaren sin fokus. 
 Väl framme vid den mäktiga tingesten studerar du myntinkastet. 
Ibland händer det att pengen försvinner in i odjurets gap utan att det 
vaknar. Du har bara ett liv, så se till att torka av dina svettiga händer 
innan du startar. 
 Sikta in dig på ditt pris och rör dig dit, så snabbt det bara går. Klockan 
tickar oftast och du vill hinna justera klon innan tiden går ut. Förvissa 
dig om att klon ligger rakt ovanför bytet genom att titta utifrån olika 
vinklar. Tryck på den röda knappen. Tystnad.   

SKÅDA HUR DITT PRIS 
glider tillbaka mot dig, lika graciöst som en isprinsessa. Hör hur publi-
ken jublar som i ett gladiatorspel. Känn det mjuka gosedjuret mot din 
hud och doften av 100 procent polyester. Smaka på vinsten, varje gång. 

Av: Meigurumi Sama

 

SÅ ÖVERLISTAR DU 

ALLA VET ATT KLOMASKI-
NER ÄR NOTORISKT SVÅRA 
ATT TÄMJA. MEN OM DU 
FÖLJER DESSA ENKLA 
STEG, KAN DU SNART GÖRA 
SEGERTECKNET EFTER 
VARJE TIVOLIRUNDA. 

klomaskinen

VISSTE DU ATT....Hela överskottet från 

platsuthyrning och övrig försäljning går 

oavkortat till Selångers ungdomsföreningar.

SELÅNGER MARKNAD MENY

TFN 060-52  53  52   B IRSTAB AREN.SE

 Restaurang & Café
   Birsta Baren

Välkommen! 

Rödspätta ..................................... 109:-
med remouladsås & kokt potatis

Pannbiff ............................................98:-
med brunsås, lingonsylt & stekt potatis 

Husets hamburgertallrik .... 109:-
med ost, bacon, lökringar, två såser,  
pommes stripes

Fläskfilé ........................................ 139:-
med beasås, rödvinssås, pommes stripes

Biffstek ...........................................149:-
med lök, persiljesmör, stekt potatis 

Kebabtallrik ................................... 95:-
med pommes stripes

 

Välkommen till härliga badupplevelser 
på Sundsvalls äventyrsbad.  Hos oss 
kan du njuta i vår avkopplande relax 
med takterasser i bästa solläget.  
Sommarpris på relaxen endast  
160 kronor till och med  
27 augusti.

Under sommaren kan du bada 
i vårt fina utomhusbad  med  
50-metersbassäng och stort  
grönområde.  Dessutom är vi  
först i Europa med  attraktionen 
Surfstream, där du surfar 
som på riktiga vågor.

www.himlabadet.se   
Följ oss på facebook.com/himlabadet   
Tel 060-19 20 00

HIMLABADET ligger 
centralt i Sundsvall på 
Universitetsallén 13.Härliga plask 

& glada stänk! 
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Hedern Fastigheter äger, förvaltar och 
förädlar kontor, bostäder och kommersiella 

fastigheter inom Sundsvalls kommun. 

 

 Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

 060-13 53 00
www.hedern.se

Välkommen till fastighetsbolaget 
som skapar 

Rum för trivsel

ATT SORTERA SKA VARA ENKELT. Därför kommer upp 
till 40 sorteringskärl placeras ut över hela 
marknadsområdet. Besökarna får möjligheten 
att sortera hushålls- och matavfall samt kar-

tong, glas och pantburkar. Matavfallet kommer 
sedan energiutvinnas via MittSverige Vatten & 
Avfall medan resten blir till ny råvara. 
 – Vi kommer ha så tydliga skyltar och deka-

LÄTT ATT SLÄNGA RÄTT
Ett snyggare marknadsområde är målet när återvinningsföretaget 
SUEZ ställer upp sina återvinningsstationer. 

VISSTE DU ATT .... Marknaden tar 

över 3 000 timmar att planera. 

ler som möjligt, säger Owe Söderberg som är säl-
jare på företaget SUEZ och ser marknaden som en 
bra reklamplats.
 Företaget kommer inte ha anställda på plats 
utan förlitar sig på Selångers Idrottsföreningar. 

DET AVFALL SOM HAMNAR PÅ BACKEN kommer med andra 
ord skapa merjobb för ungdomarna. 
 – Det kommer inte vara något problem att 
hitta kärlen. Så jag tycker man ska tänka på ung-
domarna som måste städa hela söndagskvällen 
innan man släpper skräp på backen, säger Owe 
Söderberg. 

SORTERINGSKÄRLEN kommer kontinuerligt tömmas i 
större containrar och visst avfall pressas ihop för 
att underlätta transporter. SUEZ har stor erfaren-
het av liknande arrangemang och räknar med cir-
ka 20 ton sopor under marknaden. 
  – Det är första året vi hanterar avfallet på 
Selånger men vi har exempelvis hand om avfalls-
hanteringen på både Vasaloppet och Rally VM.
 Owe Söderberg har också ett extra råd till 
marknadsbesökare.

– HA KUL. KÖP KORV. Släng rätt, säger han med ett 
skratt.

SELÅNGER MARKNAD 20136

Oss finner ni vid marknadsingången – Möllerska gången

Fjolårets 
succé i repris!

Päroncognacs
Ost

Vindelrökta
charkvaror

•
Skinka • Jägarbit

Svensk

Honung
2 burkar

100:-
Luft-
torkad
salami

Tunnbröd
från Stöde

4 pkt 100:-
Norrländska
SEGKAKOR
3 pkt 50:-

GUSTAFS KORV
från Dalarna
Absolut krut världens
STARKASTE Ölkorv?

SELÅNGER MARKNAD
16-18 augusti 2013

Hemkokta
karameller
1 kg 65:-

Rökt korv
Älg, Ren, Hjort, Vildsvin

4 st 100:-

Whiskey 
cheddar
Lagrad 28 månader

Falbygdens Godaste ostar
hittar du här

ca 40 sorter Hårdostar
ca 25 sorter Dessertostar

Päppas
goda
senap

Whisky
Sötstark

Skåne Grov
Vi har provsmakning på alla våra varor!

Vä lkomna önskar vi på Perssons Delikakatesshandel • 0221-321 45

Hemkokt Sylt 70% bärhalt
Hjortron • Lingon
Blåbär • Hallon

BOBBANS
marknadschips

5 påsar100:-
Getost 

& 
Getmese

Godis-
remmar
5 st 50:-

snickeri • trädgård • målning • hem & hushåll 

läxhjälp • lager • snöskottning • hemtjänst • elektriker

Kontakta:  Karin Backlund 060-58 55 06
karin.backlund@seniorbolaget.se

Vår verksamhet ökar inom alla yrken

Vi behöver
fler seniorer

Regementsvägen 17, Sundsvall  //  Tel: 060-666 555
Fax: 060-666 556  //  Mobil: 070-326 90 90

protector@telia.com  //  www.protector.nu

Länets mest 

kompletta 

bevakningsföretag
Vänd dig till oss för en helhetslösning. 

Vi är företaget som erbjuder bevakningstjänster 

samt även tekniska lösningar såsom larm, 

passagesystem och kameraövervakning.

Öppettider: 
Månd-torsd 7-18, Fred 7-17, Lö 10-14

SELÅNGER MARKNAD 20136
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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.

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.

Vad ska du göra 
med alla äpplen?
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 fi nns även på Facebook. 
Öppet hela september, mån – fre tidsbokning. 150:-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

”När den 
bästa råvaran 
kommer från 

din egen 
trädgård”

Unik butik med brasvärme, inredning,
konst & design för hem & trädgård

Contura 596 style - Älskad klassker, 
finns i olika utföranden

Contura 750 - De stora glasen låter 
brasan lysa upp hela rummet

Just nu! 15.900 :-
spara 3000:-

Contura 850 - En stor kamin i 
kompakt format 

Just nu! 14.900 :-
spara 2000:-

Contura 52T - Rejäl kamin i gjutjärn 
och täljsten för lång värme

Just nu! 14.900 :-
spara 2000:-

mån–tors 11–17, lör 11–14 | 060-12 07 79, 070-642 83 12 | bergsgatan 72, sundsvall

         www.hanssonsvedspisar.se

Spara upp till 5000:- vid köp av skorsten & 
kamin, flertal modeller att välja på. Läs mer på: 

Just nu! 21.900 :-
spara 2500:-

mån–tors 11–17, lör 11–14 | 060-12 07 79, 070-642 83 12 | bergsgatan 72, sundsvall

         www.hanssonsvedspisar.se         www.hanssonsvedspisar.se         www.hanssonsvedspisar.se         www.hanssonsvedspisar.se

Förgyll sensommarkvällarna med 
uteljus, marchaller & lyktor

Stort sortiment av unik inredning, 
fairtrade & återbruk

Terassvärmare & eldfat 
värmer kropp & själ

Nu är det högtid att installera 
braskamin! Kampanjpriser på G...

Håll kylan ute och värmen inne,
installera en braskamin

Erbjudande vecka 33 

10% rabatt på 

Conturas kaminer och 

Premodul skorsten
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Vi bygger Elcentraler, ställverk 
& Containerlösningar med 

elektriska utrustningar.

Rh Control Nord AB
Svarvarvägen 1, 861 36 TIMRÅ
Tel: 060-61 15 50   www.rhcontrol.se

www.meca.se

Försäkra dig om friska fläktar.
Snart dags för sommarens bilsemester? Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning för att för-
säkra dig om att bilen inte blir en bastu i sommarvärmen. På MECA är vi utbildade för att kunna 
serva klimatanläggningar på bästa sätt, så hit är du alltid välkommen, oavsett om du vill 
serva/reparera din AC eller om du vill att vi gör en kontroll i samband med din 
vanliga service.

Ring MECAs centralbokning på 0771-114 114 så får du hjälp att boka tid för bil-
service på en MECA-verkstad som passar dig. Dygnet runt - alla dagar i veckan.

ASSISTANS
Ingår alltid när du servar

din bil hos oss!

20170712_Annons_205x66.indd   1 2017-07-12   14:04:07

 7” pekskärm med spegling för smartphone (Apple CarPlay® och Android MirrorLink®)   Automatisk klimatanläggning (ECC)   Avåkningsvarnare   Bluetooth-handsfree, 
audiostreaming & USB-uttag   Lättmetallfälgar 16” Matrix   Parkeringssensorer bak   Svart Airbump®    Takfärg med matchande sidospegelkåpor   m.m.

FEEL THE 
SUMMER

GÄLLER 
BILAR I LAGER 

FÖR SNABB 
LEVERANS

JUST NU INGÅR EXTRA 
MYCKET SKÖN UTRUSTNING

Gäller ordertecknade bilar fr.o.m. 1 juni t.o.m. 31 augusti 2017., exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra erbjudanden, avtal eller rabetter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning 
4,7 l/100 km, utsläpp 109g CO2/km. Månadskostnaden för privatleasing är beräknad på 36 månader och 3000 mil. Körsträckan går att justera uppåt under avtalstiden vid behov. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ingen uppläggningskostnad eller månatlig avikostnad. 
Hyresgivare är NF Fleet AB. Med reservation för sedvanlig kreditprövning.

Bränsleeffektiva motorer 
fr. 0,47 l/mil

NYA CITROËN C3 
PT 82 FEEL

129.900:-
Ordinarie pris 154.800:-

CITROËN PRIVATLEASING 

1.790:-/mån 
0 kr kontant, inkl. service

ÖSTERMOVÄGEN 50, 854 62 SUNDSVALL, TEL 060-154610, www.autoval.se

w w w . b y g g i g a n t e n . s e  i n f o @ b y g g i g a n t e n . s e  

E r i c 0 70 - 3 0 0 2 0 3 9 
Niclas 070-300 69 91 

Fönster Fönster  
SkjutpartierSkjutpartierSkjutpartierSkjutpartier SkjutpartierSkjutpartier
Inglasningar
Skjutpartier
InglasningarInglasningar InglasningarInglasningar

G a r a ge p o r t a rG a r a ge p o r t a rG a r a ge p o r t a rG a r a ge p o r t a rG a r a ge p o r t a r
Fa s a d s k i v o r

G a r a ge p o r t a rG a r a ge p o r t a r
Fa s a d s k i v o rFa s a d s k i v o r  

Besök våra säljare på marknaden.
Vi � nns på Tvärgatan.
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DEN 18 OCH 19 AUGUSTI finns företaget GoFly på plats på fältet till 
höger om ingången till Selånger Marknad.
 De erbjuder besökarna att testa en unik och högflygande 
upplevelse.  Med hjälp av ett par VR-glasögon som är kopplade 
till en drönare med kamera får du känslan av att flyga 100 meter 
ovanför marknaden.
 – Genom att vrida på huvudet styr du kameran på drönaren, 
säger Fredrik Jonasson som tillsammans med brodern Patrik 
Jonasson driver GoFly ( gofly.se) och som är först  i Sverige att 
erbjuda denna upplevelse.
 Åkturen tar mellan fyra och fem minuter och lämpar sig för 
såväl tonårskids som för mormor eller farmor, enligt Fredrik 
Jonasson.
 – Vi erbjuder en snäll variant då du åker långsamt upp och 
ner. Men du kan också välja en tuffare åktur då du stiger och 
sjunker kraftigt. Då är det lite som att åka berg- och dalbana.

UPPLEV MARKNADEN 
FRÅN LUFTEN
Ett par VR-glasögon. En drönare med kamera. 
Det är allt som behövs för att flyga som en 
fågel ovanför marknaden.
– Du väljer själv om du vill flyga försiktigt 
eller mer tufft, säger Fredrik Jonasson från 
företaget GoFly.

NU BEHÖVER DU INTE KOMMA TILL OSS -  
VI KOMMER TILL DIG!

Vi kommer att finnas på Selångers Marknad 18-20 Augusti  
där du kommer ha möjlighet att titta på och  

provsitta utvalda modeller från Mercedes-Benz 
 

Välkomna! 

Selånger Annons tidning.indd   1 2017-07-31   11:16:56
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Relining spar både tid och pengar. Med flexibelt foder renoverar vi enkelt dina stammar 
inifrån och du slipper månader av arbete med att bila sönder golv, väggar och tak. Och du 
kan bo kvar hela tiden! Vi kan relining och lovar hjälpa dig.

Låt inte dyra och tidskrävande vattenskador bli beviset på att avlopp eller dränering måste åtgärdas. 
Förebygg istället skadorna med en snabb och enkel kamerabesiktning.
  Du får en tydlig bild över rörens eller stammarnas kondition, plus råd från oss om eventuella 
lämpliga åtgärder. Fastigheter från 1980 och tidigare har äldre stammar som med åren kan ha rostat 
eller via avlagringar fått förträngningar. Bli tryggare – vänta inte för länge.

Har du ett kluckande avlopp med 
dålig avrinning? Blir det stopp i 
avloppet med jämna mellanrum? 
Hör du kluckande ljud från vas-
ken och duschen? Det finns flera 
tidiga tecken på att det är dags 
för en stamspolning, dvs en rejäl 
avloppsrensning som spolar rent 
rören i fastigheten. 
  Swoosh gör dessutom alltid 
en rörinspektion med kamera för 
att säkerställa att problemen inte 
kvarstår.

Bristande avloppsunderhåll är ofta 
en dold källa till akuta problem. 
Matfett, hudavlagringar och tvål-
rester med mera, sedimentar igen 
rören och orsakar dålig avrinning. 
En stamspolning/rörspolning är lös-
ningen. Många gånger räcker det 
med att rensa avloppet på detta ef-
fektiva sätt med hetvattenspolning 
under högt tryck. 

Att lägga in stamspolning av fastig-
heten (s.k. fastighetsspolning) i den 
löpande underhållsplanen är en ef-
fektiv försäkring mot vattenskador.
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Kommer du ihåg?
1983 gick den första marknaden av stapeln. Besö-
kare kunde bland annat bekanta sig med den tama 
älgen Jerry på området. Under tre dagar drogs 
40 000 personer till platsen. 
 Första marknaden bjöd också på nymodigheter 
som mobila toalettvagnar. En ovanlig syn på dåti-
dens marknader. 

1985 inleddes marknaden med en parad som ring-
lade från Hedbergska. Det var också året då den 
75-årige så kallade ”He man” var på plats och slog 
in spikar i brädor med nävarna. 

1988 fick marknaden 
utmärkelsen ”årets 
bästa marknad” av 
knallarnas riksor-
ganisation TOMER. 
Succén upprepades 
ett tiotal gånger inn-
an TOMER slutade 
med utnämningen. 

      Loket fortsatte gästa under 90-talet. Bingo-
lotto på området blev så populärt att besökare 
uppmanades att ta med egna stolar. Det var inte 
ovanligt att köa i flera timmar.

1997 satte 673 barn tillsammans tänderna i 
5 000 meter godissnöre. Världsrekordet i godiss-
nöreätning blev 8 minuter och 25,75 sekunder. 
       Under många år hölls en tävling i att äta sur-
strömming på tid. 1999 satte Kent Hult världs-
rekord då han kastade i sig 65 strömmingar på 
20 minuter. 
       I början av 2 000-talet var det inte ovanligt att 
marknaden hade cirka 120 000 besökare. 

2008 drogs en brandgata genom hela området 
för att öka säkerheten. Många knallar fick flytta 
från sina traditionella marknadsplatser. 

2012 firade marknaden 30 år. Enligt arrangö-
rerna var det den lugnaste tillställningen ditin-

tills. Sedan 80-talet har ”stöket” minskat drama-
tiskt med hjälp av polis, socialtjänst och frivilliga 
föräldrar. 

6 000 marknadsbesökare vadade i lervälling när 
himlen öppnade sig den 17 augusti 1986.   
 Många marknadsförsäljare (knallar) tog sitt 
pick och pack och stack och all underhållning fick 
ställas in. 

Redan på 90-talet hade besöksantalet under mark-
nadsdagarna tangerat hundra tusen personer. 

1992 var det tioårsjubileum. Leif ”Loket” Olsson 
från det omåttligt populära ”Bingolotto” var drag-
plåster. Under söndagen läste han upp bingonum-
mer inför publiken.

VISSTE DU ATT...När marknaden är 

över på söndagen går det snabbt. På tisdagen 

märker man inte längre att det varit marknad 

kring Selånger IP.
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KOMPLETT VERKSTAD  / FÖRSÄKRINGSJOBB / SERVICE ALLA MÄRKEN / GARANTIJOBB / STRIPNING & DEKORJOBB

ÅTERFÖRSÄLJARE AV 
KNAUS / TABBERT / ROLLERTEAM / CI / WEINSBERG / CHATENET / 3S SLÄP / REKO SLÄP / VIARELLI

SUN I 900 KNAUS HUSBIL 

KNAUS 750 MED PANORAMATAK 2017 Knaus 750 Scandinavian Selection

CHATENET CH26 MOPEDBILci husbil 74 xt 7 bältade platser

3S SLÄPVAGNAR HEL ALUMINIUM

viarelli matador moped

vi är bäst på gasol!

VI BRYR OSS HELA VÄGEN

299:-

Välkommen 
till vår monter för 

varmt bemötande


