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Stamnäs Lanthandel ICA, 120 år

Kom och fira med oss

Se mer på sida 12

Rogsta/Hornslandet
    "Hälsingekustens pärla"
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 INTRESSEFÖRENING
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Bäste läsare!
Visst är det härligt, hela sommaren ligger för våra fötter, med bad och härliga aktiviteter. 
Midsommar firas på Rogsta Hembygdsgård, en gammal fin tradition 21 juni klockan 15.00.

Lokal Utvecklingsplan för Rogsta - VAD ÄR DET??   
se vidare sidan 11  Kom och fira med oss!!

Styrelsen jobbar vidare med bredband/fiberfrågan!

Arnögården har sina Arnödagar 6 - 14  Juli varje dag 13.00 - 17.00 , museet är öppet.

Har Du en stuga eller ett rum att hyra ut? 

Vi efterlyser information om sevärdheter i vår Socken, alla förslag och information är välkommen. 
Lämna en skrivelse eller ett meddelande via e-post  bengt.lilja@rogsta.se eller i min brevlåda.
Vi söker också bilder till www.Sockenbilder.se med info om vad bilden är tagen och vem som är 
med på bilden, har du några som vi kan kopiera så lämnar du dessa till:
Björn Hådell Telefon 070/3656403

Rogsta Socken Intresseförening önskar alla en fortsatt härlig sommar. 
Styrelsen 

Ps,

Till sist, titta på vad våra annonsörer har att erbjuda. Ds

Ordförande:

Kassör:

Sekreterare

    Tord Lövgren 
Kerstin Brant

Rogsta/Hornslandet
   "Hälsingekustens pärla"

Bengt Lilja  070-3277920

Peter Weider 070-9801614

Lennart Eriksson 0650-744022

Björn Hådell 070-3656403
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ÅKES BYGG & REP AB
Jag utför det mesta

SNICKARSERVICE
   Allt möjligt
   Allt omöjligt

Tel: 070-621 15 39
Hälsingtuna 60, 824 92 Hudiksvall

Välkommna!
Lanthandelns Dag
Lördagen den 
29/6-2019 

Klockan 9.00-15.00 är butiken öppen

Stamnäs Lanthandel 

SOMMARAUKTIONER
Lösöresauktioner under sommaren i härlig 
kulturmiljö i Hälsingland

Auktionister Christer & Bengt Olov
Tel. 070-5641272

Nya och gamla kunder
välkomna

  10

  14

24

Och grävning

VIA BYGDEGÅRD
Uthyrning till

Studiecirklar och privata fester 
Auktioner, kurser och möten

Boka hos Tord Lövgren 
070-999 73 67

Se mer på: rogsta.se/viagarden

Ordförande Miia Nilsson 070-3840530

Stamnäs ICA Nära
Fyller 120år den 29/6 som firas från 11.00 - 15.00

Stort tårtkalas i Stamnäs
Musikunderhållning med Gula Hjälmarna.
Vi bjuder på tårta, kaffe, festis till barnen.

Du kommer väl och firar med oss?
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Rogsta Hembygdsgård Östergrändens Bygdegård

Via Bygdegård Norrdalens Bygdegård

Arnögården

Rogsta/Hornslandet
      "Hälsinglands pärla"

Rogsta Socken 1 Hembygdsgård 
och 4 Bygdegårdar. Alla går att 
boka för bröllop, dop eller fest.

Dessa samlingsplatser (Gårdar) 
söker ännu fler medlemmar, så vi 
kan möta framtiden och bevara de 
traditioner som finns inom varje 
Gårds verksamhet!

Rogsta/Hornslandet
   "Hälsingekustens pärla"
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ROGSTA HEMBYGDSGÅRD 2019  3  
Traditionellt Midsommarfirande 21 juni kl 15.00

Kvällen före kläs midsommarstången kl 18.00

Höstens spelkvällar: se föreningsnytt HT
 Julmarknad den 30/11  kl 11.00-15.00

Övriga aktiviteter se Facebook.com/rogstahembygdsgård 
Hyra gården Göte Wiik, Telefon 0650-560138
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Rogsta Intresseföreningen 
önskar 

en skön sommar!

Bo Bergmans

DYKERI AB

Huvudsak dykeri entreprenad
Formsättning, armering, gjutning, schaktning

sprängning, svetsning, bärgning
Bygger även mindre kajer i timmer.

VERKSAMHET:

     Mobil: 070-522 69 70
E-mail: bo@one.se

Lönnånger 31, 824 93 Hudiksvall
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ÖSTERGRÄNDENS BYGDEGÅRD 
Håckstaviken, Västanbäck

  Verksamhet 2019

Uthyrning av bygdegården ring, Bengt-Åke Westner 
070-3920825, Björn Hådell 070-3656403

eller boka på hemsidan

Nya & gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Vid frågor ring or driftansvarig Björn Hådell 070-365 64 03

Se mer: www.östergränden.se

Bygdegården
Syförening
Gymnastik
Bordtennis
Hantverksdag

Badplatsen
Angeltävling
Majkase
Heldag med fiske & knytkalas
Surströmming

Med flera aktiviteter...

    Vi kör hem dina varor, beställ på telefon 0650-744022

ICA Nära Stamnäs

Behöver du få ny energi, 
känna att kroppen behöver 
rensas från blockeringar 
och få en stunds 
avkoppling?

Har ett års utbildning i 
Andlig Healing.

Vill du veta mer. Maila eller ring. 
monalisa.granath@gmail.com Telefon 073-8183795
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Varje dag mellan 13.00 och 17.00

Välkomna till Arnöviken (på vägen mot Hölick)
.. 

Arnövikens Byalag 
Kina Weider 070-9429969 Gun-Britt Bladin 070-2054512 

• Våra lokala hantverkare visar/säljer smycken, textil,
stickat, hällbröd, keramik konst mm.

• Handla billigt i vår välfyllda "loppislada".
• I cafeterian serveras hembakat kaffebröd, våfflor,

varma smörgåsar, glass, varmkorv, kaffe, te och läsk.
• 11 juli serveras våra populära KOLBULLAR.
• 6 augusti äter vi SOTARE med tillbehör kl. 14- 18.
• Vårt fina Hornslandets museum är naturligtvis öppet alla

Arnödagar.

Välkomna till Arnöviken  (på vägen mot Hölick)

Arnövikens Byalag
Peter Weider 070-9801624        Gun-Britt Bladin 070-2054512

23

ARNÖDAGARNA
6/7 - 14/7  2019

www.badenergi.se

www.badenergi.se
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  17  25Björns Alltjänst i Rogsta 

"Sågslättens Lokalprodukter" 
Beroende på säsong: 
Fårskinn & Lammkött 
Kalvkött & Kalvskinn 
Ved & Huggkubbar

Björn Hådell - Semvik 201 - 824 93 Hudiksvall 
070-3656403 - e-post bjorntjanstirogsta@gmail.com

Innehar F-skattsedel

Snöröjning & Vägunderhåll 
Skogstjänst & Vedförsäljning
Transporter & Lyftarbeten 
Sjösättning & Upptagning 
Takskottning

Med mera.....

Westsunds Gårdsbutik
Liten handelsbod med lokalproducerat Livsmedel, Tennsmide, Samiskt och 

lokalt hantverk

Westsunds café 
Smörgåsar, Hembakat kaffebröd, Belgiska våfflor, Glass

Öppet alla dagar från Midsommar, uppdaterade tider och aktiviteter på 
Facebook (westsunds gård)

Infopoint, Arnöviken 20,  telefon 0650-564057  e-post info@westsundsgard.se

Välkommen!

13



HUDIKSVALL • 0650-74 32 00 • 070-218 23 02
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Hjälp till Liv International
Din närmaste hjälporganisation.

Vi tar emot kläder, skor och loppisprylar vid Håstaholmen Biståndscenter

Genom vår fadderverksamhet kan du hjälpa ett barn, en student 
eller äldre till ett värdigare liv.

Kom gärna in till vårt café      Välkommen - ditt bidrag räddar liv
Hjälp till liv International, Granebovägen 824 31 Hudiksvall 

Tel. 0650-56 01 00 Hemsida www.htli.org e-post info@htli.org 
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BEGAGNADE DELAR
TILL BEGAGNADE BILAR

MOTTAGNING, HÄMTNING AV 
SKROTBILAR

VI HAR ÄVEN NYA DÄCK OCH NYA DELAR 
ÄVEN REPARATIONER UTFÖRES 

GASOLFÖRSÄLJNING

8

Serva din bil hos oss

Nu även AC-service

För kläder som vi får sälja en del av behöver vi 
30 kr/säck och 15 kr / låda för att kunna leverera 
resten ända fram till de fattiga.

Öppet varje vardag 10.30-17.00 och Lördag 10.30-15.00

Vi tar emot allt användbart som kan säljas och 
omvandlas till mat  för de fattiga 

Växel 0650-10333

  8
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 info@holick.se Hemsida: www.holick.se

Hölick Havsresort

Välkommen!

Fina möjligheter till Konferans, Bröllop,
fester med bra boende i Stugor, 
Lagunenhus och Tipitält samt luncher 
och middagar på någon av våra två fina 
restauranger.
Många aktiviteter i vårt fina Spa med pool 
och bastu, samt en spännande 
äventyrsgolfbana.

16
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VÄRMEPUMPAR 
Projektering och energiberäkning
Offerering
Installation och igångkörning
Support, service

BORRNING för FÄRSKVATTEN
  Pumpinstallation, fullst utrustning

Försäljning av nya                               Pumpanläggningar
och       Service på gamla

Typgodkänd energibrunn

Typgodkänd vattenbrunn
Vattenfilter

Käppuddsgatan 8, Hudiksvall
Tel 0650 - 56 00 12 Hemsida:www.bryngel.se

Utnyttja rotavdraget!

  1

Öppet: Månd.-fred. 9.00-18.00

Lördag och Söndag 9.00-15.00 på sommaren 
på vintern 11.00 - 15.00

Livsmedel - bensin- diesel - lotter och tips

Välkommen att handla hos oss

Stamnäsnära

Lanthandel

Hemsida: www.ica-stamnas.com
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(Ombud för Svenska Spel)
Om du vill ha varor hemkörda - ring och beställ!
Vi har utkörning inom Rogsta socken
Tel. 74 40 22, 74 40 20

Copyright©Liljornaz.se All Rights Reserved

Det finns ganska många beskrivningar över socknarna 
i Hälsingland. Här är TVÅ intressanta som skildrar  
vår hembygd. Rogsta Socken.

Finns att köpa hos Rogsta Hembygdsgård! 
Telefon Göte Wiik, Telefon 0650-560138

7

7Hälsingeljusstakar 7

    Hälsingeljusstakarna Agneta och Pamela

Copyright©Liljornaz.se All Rights Reserved

Se vårt sortiment och handla varorna i vår webshop 
där finner Ni våra återförsäljare 

www.liljornaz.se 
e-post info@liljornaz.se
Telefon 0703-277920

Hälsingeljusstaken Lill-Babs

Ljusstaken Hälsingland

Hälsingeljusstaken Gabriella



Letar du golvläggare eller plattsättare?

Hydéns Golv AB finns i Malsta och vi utför golvläggning av både hårda och 
mjuka golv, våtrumsarbeten, golvslipning och plattsättning. Vi hjälper dig 
gärna.

Välkommen till oss!

Hydéns Golv AB
www.hydensgolv.se
info@hydensgolv.se
Telefon 073-022 51 91

Lastväxlare-Kranbil-Lastmaskin
Tvätthall för stora fordon

Örjan 070-6449018  Börje 070-6053705 

10 14



Lokal Utvecklingsplan 
Rogsta Socken/Hornslandet ”Hälsingekustens pärla”
Varför är det viktigt med lokal utveckling? Svaren kan vara
många men ett av de viktigaste är att det är en av de viktigaste grunderna för en 
välmående bygd. 
Genom Förädlingsmackapären, ett projekt som drivs av Länsbygderådet X-ing 
Gävleborg, har en arbetsgrupp med boende i Rogsta socken jobbat fram en lokal 
utvecklingsplan som beskriver vår bygds historia, nuläge samt framtida 
möjligheter och utmaningar. 
Målgruppen för denna LUP är fast boende, potentiella inflyttare, turister, 
kommunens politiker och tjänstemän, företagare på bygden och eventuellt nya 
entreprenörer inom företagande samt alla andra som är intresserade av området 
Rogsta socken och Hornslandet.
Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet 
möte den 12 april 2018 i Via Bygdegård. Till den första processkvällen kom det 
19 deltagare.
Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan:
Med Vad/Hur kan vi tillsammans utveckla bygden i Rogsta/Hornslandet?
Processarbetet ledde fram till att det prioriterades fram fyra utvecklingsområden:
      Infrastruktur Turism                                                                                     F öretagsamhet                                                     Nätverk
Resultatet av en lokal utvecklingsplan kan och bör användas som ett nav i fortsatt 
utveckling av bygden den berör. Den utgör en analys och objektiv bild av hur 
bygden mår idag och vilken inriktning man ska ta samt vilka insatser man kan 
göra för att gynna framtida fortsatt utveckling av bygden. 
Under september månad 2018 beslutade arbetsgruppen att den lokala 
utvecklingsplanen för Rogsta socken ska heta Rogsta Socken/Hornslandet 
”Hälsingekustens pärla”. Ett namn som kommit fram utefter arbetets gång. 
Utifrån framtagna utvecklingsområden har det arbetats fram en gemensam 
Framtidsvision, ”Hälsingekustens pärla” för Rogsta Socken med Hornslandet 
med beskrivande underområden.
Arbetsgruppen är nu redo för att presentera innehållet i vår LUP. Notera 
onsdag den 18 september klockan 18.30 Via Bygdegård redan nu – hit 
är alla som är intresserade inbjudna  

Välkomna!

13 11
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TRYGG OCH BEKVÄM BADRUMSRENOVERING


Bad och Energicenter i Hudiksvall l Mickelsvägen 6 l 0650-769 20 l info@badenergi.se


BAD & ENERGICENTER


Comfort-butiken på Mickelsvägen är en rik inspirations-
källa för ditt nya badrum. Du hittar det senaste inom kakel, 
klinker, design och energioptimering. Och allt vi säljer 
kan vi installera! Välkommen!


Vi är även ditt självklara val när det gäller


VÄRMEPUMPAR
AVLOPPSSPOLNING MED HETVATTEN


            RING 070-560 32 38 
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bosch-climate.seMed Bosch Värmepumpar ingår en komplett fabriksgaranti i hela 6 år, förutsatt att service görs vid 
två tillfällen under garantitiden. Vår MER-försäkring gör att du kan känna dig trygg i upp till 18 år!


Lägre värme kostnader.  
Mer mys.


Med en värmepump får du värme och varmvatten direkt från naturen. Vär-
mepumpen använder solenergi som lagrats i berg, luft, jord eller vatten och 
skickar sedan ut värme i ditt värmesystem. En helt utsläppsfri värmeösning 
som dessutom kan sänka dina värmekostnader med upp till 80%, beroende 
på vad du har för lösning idag.


Bosch Värmepumpar


Skoglunds rör hjälper dig med byte 
och nyinstallation av värmepump 
samt övriga vvs-arbeten.  
Ring Lars på 070-26 28 006.





