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När Västerbottningen öppnade sin nya lokalredaktion
i centrala Vindeln kom
många Vindelnbor förbi och
önskade lycka till.
Foto: PETER KÄRR

Stor glädje över
ny redaktion
VINDELN. Det var
många glada tillrop
när Västerbottningen
invigde redaktionen i
Vindeln på skyltsöndagen.

Med glögg, pepparkakor,
kaffe, julmust och ballonger invigde Västerbottningen den nya lokalredaktionen i centrala Vindeln,
Häradsvägen, tidigare
Viforema.
En satsning som Västerbottningen gör för att öka
den lokala närvaron. Sedan tidigare har tidningen också öppnat redaktion
i Nordmaling, ytterligare
en är på gång i Vännäs.
Och Vindelnborna kom,
tog ett glas varm glögg och
uttryckte sin glädje över
att Västerbottningen nu
kommer att ha en bemannad redaktion i Vindeln.
– Jättebra, vad roligt att
ni gör den här satsningen
och är på plats i Vindeln,
hoppas att det går bra,
hördes från flera av besökarna.

PETER KÄRR

”

Vad roligt att
ni gör den här
satsningen.
Tomten besökte
skyltsöndagen
VINDELN. Och där kom

han mitt på blanka
skyltsöndagen, självaste
jultomten, i centrala
Vindeln, bland strosande
Vindelnbor som var ute
för att se vad butikernas
skyltfönster skyltade
med. Och godis hade
tomten med sig också, till
barnens glädje.

Foto: PETER KÄRR

”Perfekt att kunna utveckla företaget samtidigt som jag får jag bo i mitt drömhus”, säger Åsa Nordin.

Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Lugna hamnen är Åsas dröm
NORDMALING. Efter intensivt letande i hela
Umeåregionen uppenbarade sig drömhuset
i Nordmaling.
– Jag kunde aldrig tro att jag skulle trivas så bra
redan första året, säger Åsa Nordin, hälsoföretagare Nordmaling.
Åsa Nordin bodde tidigare
i Rosa huset i Umeå. Inför
rivningen erbjöds hon en
nyrenoverad lägenhet centralt i staden.
– Men jag ville verkligen
bo i ett gammalt hus, så jag
mailade mäklarna, säger
Åsa som fick veta att sådana objekt inte växer på trän.

I två års tid pågick letandet,

i allt vidare cirklar. Hösten
2013 såg hon en förförisk
syn i Bil och bostad: ”Ett
av Nordmalings vackraste
hus.”
– Det var nästan overkligt, det slog mig som en förälskelse, säger Åsa som är
uppväxt i Örnsköldsvik men
knappt satt sin fot i Nordma-

lings samhälle tidigare.
Efter visningen gick hon
med stigande förtjusning en
promenad i kvarteren.
– Tänk vad många fina
hus här finns, kyrkan, hembygdsområdet, närheten
till havet och kajen, jag ser
nästan vattnet från huset,
säger Åsa som blev lika begeistrad över naturen, skärgården och slalombacken i
kommunen.

Viktigt för beslutet var det

strategiska läget mellan
Umeå och Övik, med goda
kommunikationer till släkten söderut och barn samt
vänner norröver.
– Många vänner tyckte
först det var jättekonstigt

att jag flyttade hit, men i
dag har jag ständigt besök
av barn, släkt och vänner, de
brukar stanna över, det gör
att man umgås på ett annat
sätt.
En annan fördel är möjligheten att använda huset som
bas för företaget Hälsoutveckling, som Åsa startade
2010. Förutom olika sorters
massage erbjuder hon kostoch näringsrådgivning för
privatpersoner eller större
företag och organisationer.
– Jag är en känslomänniska som drivs av nyfikenhet,
säger Åsa som inte gillar
pekpinnar utan förespråkar
kloka val i vardagen som en
lätt väg till hälsa.

Åsas matglädje, med kost för

stillasittande, är ett innovativt koncept som startade
förra året. Gensvaret bland
kunderna i Nordmaling har
än så länge varit avvaktande, men Åsa nätverkar flitigt
med företagarna på orten.
– Jag har blivit fantastiskt
fint mottagen och inbjuden

I slutet av september 2013 tillträdde Åsa drömhuset.
till aktiviteter, det är otroligt mycket värt för mig,
säger Åsa som samarbetar
med andra hälsoföretagare.

I huset finns möjligheter.

Stora gavelrummet är tänkt
för sammankomster, på sikt
ska köket utökas med möjligheter till servering och
kurser.
– Jag vill bygga på den genuina känslan i huset
Åsa berättar att många

nordmalingsbor har en personlig relation till huset,
från tiden när det var prästbostad och kyrkans öppna
förskola Lugna hamnen.
– Folk stannar och pratar
vid trädgården. Det är perfekt att kunna utveckla företaget samtidigt som jag får
jag bo i mitt drömhus.
På söndag, 7 december,
arrangeras höstboostardag
i Lugna hamnen.

FREDRIK BJÄRNESAND

Hörneforsbor bjöds på irländska toner
HÖRNEFORS. En kall
lördagskväll i november
kom Paddy Person Grop
in i restaurangen för att
värma publiken med
mysig irländsk musik.
Paddy Person Group bildades redan 1977 i Umeå av ett
gäng musikaliska kompisar
som gillade folkmusik.
Efter några år delade
gruppen på sig, några ville
spela svenskt och dessa fem
medlemmar valde irländsk
folkmusik. Gruppen har
inga kvinnliga medlemmar.
– För 20 år sedan var det
med kvinnor. Katarina Mazetti var med ett tag. Men

1977

bildades Paddy Person
Grop som består av:
Stefan Thysk, Tommy
Olsson, Jan Svensson,
Göran Täljebäck och
Håkan Örberg.
så blev alla med barn samtidigt och när de kom tillbaka
bildade de gruppen Svarta
björn. Ett tag hade vi med
en tjej från Skottland men
hon fick hemlängtan, så nu
är vi bara killar i bandet, sä-

ger Stefan Thysk och börjar
rigga instrumenten inför
kvällens spelning.

Det är andra gången de spe-

lar i denna restaurang. Lokalen är inte stor men när
publiken väl kommit på
plats infinner sig en mysig
pubkänsla.
En gång i månaden ordnas underhållning och nu
den femte december kommer
No comments från Sundsvall in och spelar blandad
musik. Då kanske stolarna
blir ställda åt sidan för att
bereda plats för lite svängom.

CARINA ANDERSSON

Trångt men mysigt, när Paddy Person Grop lirade irländsk musik
i Hörnefors restaurang.
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