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I Fyren: Silversmide av
Jan Carlsson, Bergby

Konstnär inom många genrer;
Christer Linde, som öppnade
sitt hem i Norrsundet

Marianne Vilén, Bergby visade
upp sina tavlor på Träffpunkten

Från spets till screentryck hämtat från
Hedvig Ulfsparres textilsamling som
visades i Hamrånge kyrka av Ingegerd
Pettersson och Sara Jacobsson

Keramik i Rakuteknik
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Trygghetsboende i Bergby 2019?
Lena Bäck blir arrendator vid Axmar Brukscafé
Hur kan vi framställa fossilfria drivmedel?
Vägproblemen längs Totravägen – nu lovas åtgärder
Musikcafé fyllt av hyllningar
Ture tog en silvermedalj i bågskytte

Alla Tider’s

T

Tankar Om

ofsvipan såg vilsekommen ut, grågässen likaså, när de
spatserade på de snötäckta åkrarna. Men tack och lov
kom både sol och värme och nu kvittrar fåglarna för fullt.
Skogsbäcken porlar och tussilago och blåsippor hälsar våren
välkommen i skogsbacken. Det blev ju vår i år också fast
det var segt. Men allt som göms i snö och dyker upp i tö är
tyvärr inte lika trevligt. Flera rapporter kommer in om hundbajs som lämnats längs gång-, cykelvägar och andra platser
där många, både stora och små rör sig. Tråkigt för allas trevnad.

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Klimatpåverkan är ett verkligt inneord just nu. Vi ska
tänka klimatsmart, vi ska äta klimatsmart och vi ska åka klimatsmart. Men hur ska vi förhålla oss, du och jag, till all den
information som formligen regnar över oss? Självklart ska vi
vara rädda om vår jord, det skriver vi väl alla under på, men
nog känns debatten rätt onyanserad? Det är varningar, utfästelser och lovord för olika lösningar hit och dit, men den ena
lösningen behöver väl inte utesluta den andra? Jag efterlyser
logiska lösningar baserade på fakta så långt det går. Det blir
liksom lite mer trovärdigt då för oss vanliga som ska tänka
till och ta ställning. Tror inte det är bra om pendeln slår över
för långt, det är frågan alldeles för viktig för.
Var nyligen på en konferens i Fyren, där frågan om fossilfria bränslen diskuterades (kan du förresten läsa mer om
i artikel på sid. 12) Det som lyftes fram där var samarbete
för att nå ett gemensamt klimatmål. Elbilen är en del, men
fossilfria bränslen kommer också att vara en nödvändighet
liksom att transportsektorn måste anpassas.
Jag tror ju att morot är bättre än piska i sammanhanget
och uttrycket lagom är bäst och måtta med allt är nog inte så
dumt att applicera även i det här sammanhanget.
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Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018,
19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,
21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

Kameran har varit ett nödvändigt redskap för mig under
många år i mitt arbete att på olika sätt sprida information och
berätta om vad som händer i vår bygd. Nu har det här med
fotande aldrig varit min starka sida – någon grundkunskap
har jag inte och jag brukar säga, att blir det en bra bild så
beror det mer på tur än skicklighet. Det tänkte jag råda bot
på och anmälde mig till kursen ”Med kameran som verktyg”
i Anna Sohlmans och Kalle Bomans regi. Och gissa vad som
ska mynna ut av den kursen? Jo, att vi ett gäng glada amatörfotografer (nåja, en och annan kan definitivt kalla sig mer
än amatör) med våra foton ska hjälpa till att marknadsföra
Hamrångebygden. En första utställning öppnar den 1 maj
i Fyren, pågår i tre veckor och ska sedan cirkulera runt på
andra platser i bygden. Tänkt är också att den första utställningen ska följas av fler med nya teman.

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser
1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

5360:2800:1410:-

1/8 sida kostar
800:1/16 sida kostar 445:Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS

Ledamöter som sitter i Svenska Akademien hade jag trott
var högst intellektuella och trovärdiga personer, men nu vete
katten. Nu måste de kliva upp ur sandlådan, lägga alla fakta
på bordet och hålla sig till sanningen. Bita i det sura äpplet
om det behövs.

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Vi andra, vi hälsar våren välkommen
på olika platser i bygden. Ser sedan
fram emot en sommar fylld av aktiviteter och om dom kan du läsa i nästa
nummer av Alla Tider´s, som blir
årets sommarupplaga.

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Vi hörs och
		Lev väl!
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Hedenstugan 5-årsjubilerade
För fem år sedan köpte Stef van Heteren
fastigheten på Heden av idrottsföreningen Norrham med målsättningen att
skapa Hamrångebygdens första Bed &
Breakfast.
Visionen förverkligades och idag kan han
visa upp, inte bara ett Bed Breakfast med
hög standard, verksamheten utökades dessutom nyligen med spa och bastuanläggning. Stef har satsat på omfattande marknadsföring, inte bara härhemma utan även
i Holland, Belgien och Tyskland, vilket
förstås bidragit till den positiva utvecklingen. Och nu väntar besök i London i samma
syfte liksom att idéer finns om ytterligare
utveckling.
− Men de får jag återkomma till, säger
Bl a med samarbetspartners från Hotel PerOlofGården, Askersund och Guesthouse Eleven, Arvika firade Kajsa Jerlinder och Stef van Heteren Hedenstugans
han.
5-årsjubileum.
Verksamheten går stadigt framåt, inte
minst genom samarbete med andra aktörer
och några av dem, liksom många andra som varit med under resans gång, var inbjudna när det var dags för jubileum.
Och det är en stolt Stef som kan summera de första fem åren.
− Jaa, jag känner mig stolt att Hedenstugan kommit så här långt. Nu satsar vi vidare, säger han.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Gäller under perioden 27/4-6/5
Stor baguette, 400 gram

Förbeställ gärna Tapasbricka hos oss.

bakad i butik för 10:-/st.

Perfekt till sista april, lagom för

Ord. pris 12:90:-/st

Rågkaka 1-pack från

2 personer för endast 99:- vid förbeställning

Mattes Bröd för 10:-/st.

under perioden 27/4-6/5.

Ordinarie pris 17:50:-/st

Ordinarie pris 129:-

Vår egen potatissallad
för 49:90:-/kg.
Ord. pris 59:90:-/kg

Godingar, 500 gram från
Sohlbergs för endast 10:Ord. pris 28:90:-/st

Prästost, Mellanlagrad,
35%, Sverige från
Ockelbo. 79:90:-/kg.
Ord. pris 99:90:-/kg

Välkommen in till oss!
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Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Fira Valborg
Vårtal

Annelie Samuelsson´s salong

i Axmar bruk
Fika serveras

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på
tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Betala kontant eller med kort

Hamrånge kyrkokör sjunger

Välkomna!
Måndagen 30 april
Brasan tänds kl. 20.00

Axmar bruk

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

Alla hälsas välkomna till

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ
Samling vid Q Star,
Hamrångefjärden kl. 10.00
Tipspromenad – vi bjuder på soppa,
varm korv och dryck
Kaffetermos tar du själv med liksom stövlar
Årets värdby är Åbyn
Hamrånge LRF

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Vilka innebandytjejer - först serieseger och sen DM-mästare.
Med ett mixat lag – de flesta tjejerna födda -07 - så
bärgade NIF:s tjejlag Flickor 04-07 GästriklandHälsingland seriesegern i innebandy. Och spännande
värre var det in i det sista, för det var först under den
allra sista matchdagen som serien avgjordes.
− Det krävdes seger i sista matchen mot Strömsbro IF
samtidigt som IK Sätra måste förlora sin match, berättar
Therese Johansson, som tränat tjejerna från start.
Om den dramatiken visste nu inte tjejerna själva någonting, när de kämpade på plan. Det var först när slutsignalen ljöd som tränare och övrig publik på läktarna vågade
jubla ut segerglädjen.
Och tjejerna själva var givetvis jätteglada.
− Det här hade vi aldrig vågat hoppas på.
För en verklig bedrift är det de gjort, tjejerna i NIF. De
började sitt seriespel 2014 och med sitt mixade lag med
flest 07:or har de fått möta lag med klart äldre tjejer i
majoritet i sin uppställning. Lag från Sätra, Valbo, Sandviken, Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, som har betydligt fler
flickor att välja mellan och därmed lättare att få ihop ett
lag.
Inte mindre än 99 mål har NIF:s seriesegrare gjort, flest
i hela serien, och släppt in 58.
− Så gissa om vi är stolta över våra spelare, säger tränarna Therese Johansson och Linda Persson. I och med
den här säsongen lämnar de båda över tränaruppdraget till
Mattias Lundberg, Tobbe Larsson och Tommy Meijer.
− Men naturligtvis kommer vi att följa hur det går för
tjejerna. Det släpper vi inte.
Seriesegern firades först med tårtkalas vid sista träningen och sedan blev det fest på Bergbykrogen med guldhattarna på.
Men Norrsundets innebandytjejer nöjde sig inte med
det. De gick direkt vidare till semifinal i DM och sen, ja
då vann de förstås finalen också. Så nu kan de även titulera sig DM-mästare.

Vilka innebandytjejer vi har! De avgjorde i sista matchen och
vann sin serie Flickor 04-07 Gästrikland-Hälsingland.

Tränarna Therese Johansson och Linda Persson, mäkta stolta
över sina tjejer efter segern.

− Tjejerna gjorde en jättematch, när de vann med 7-3
över IK Sätra, som de tidigare haft svårt för, hälsar Therese Johansson.
− Och första målet kom redan efter 26 sekunder.
En kille, Arvid Sjöström, har varit med i laget, en lösning, när han inte haft något eget lag i Norrsundet att
spela och förbundet gjort det möjligt med könsdispenser.
Det framgångsrika laget har bestått av Nyemachi
Njoku, Emma Axberg, Julia Bergman, Hadya Mohammed, Natalie Wallberg, Engla Lundberg, Emma Larsson,
Celine Johansson, Ida Berg, Noah Van Heteren, Arvid
Sjöström, Tilda Eriksson, Linnea Larsson, Moa Johansson, Emilia Säll, Molly Andrén, Wilma Franke och Ellen
Meijer.
		

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
Transporter med bil och släp
Totalentreprenad husgrunder
Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com

sid

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.
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Stor succé för Konstrundan Kustkonst i Hamrångebygden
En fantastisk uppslutning bland bygdens hantverkare och konstnärer,
tillika ett välkomponerat arrangemang med tydlig marknadsföring
gjorde att den allra första Konstrundan i Hamrånge, som genomfördes
på påskdagen, blev en verklig fullträff.
− Helt otroligt så många besökare vi haft, löd de samstämmiga kommentarerna från de olika utställningsplatserna. Men så var också antalet utställare
(58 st) till och med fler än hos Gästrikekonst och visade en verklig bredd av
den konst och det hantverk som finns i bygden.
− En fantastisk premiär för Konstrundan Kustkonst i Hamrångebygden.
Vilken tillslutning! Den kommer givetvis att följas av fler, sa initiativtagarna Annika Axlund, Erika Ehn och Carina Gustafsson.
Från Fyren i Norrsundet till Kontoret i Axmarbruk serverades besökarna
allt från silversmide, sameslöjd, keramik, tavlor av olika konstnärer, både
kända och nytillkomna, mosaik och textilt hantverk till smycken, måleri,
skulpturella bilder och broderier utanför ramarna.
Hembygdsgården bjöd på en iögonfallande fotoutställning, här fanns
12-årige Viktor Påhlmans tänkvärda teckningar, smide och alster i näversöm. Dagen gav också hembygdsföreningen tillfälle att visa upp vår hembygdsgård för många nya besökare.
I Arbetarmuseet presenterade Anne-Marie Niemi sina dockor, det visades
fotoutställning från Fjärdön och interiörerna från olika tidsepoker rönte
stort intresse.
Konstnären Christer Linde hälsade välkommen till sin spännande ateljé
fylld av de mest originella konstverk.
– Min konst skapar jag utifrån de idéer och material, gärna från naturen,
som kommer till mig, berättade han.

Keramik från deltagare i ABFs keramikkurs

I arbetarmuseet presenterade Anne-Marie Niemi dockor från sin samling

Hemvävt i påskfärger av Elisabeth Gutenberg hos Hamrånge Slöjdare

Hamrånge kyrka var en av platserna som öppnade upp under Konstrundan med medverkan av kyrkokören men där också kyrkorummet gav en
perfekt inramning till den stilfulla utställningen med screentryck från gamla
spetsar ur Hedvig Ulfsparres textilsamling, gjord av Ingegerd Pettersson
och Sara Jacobsson.
Hos Hamrånge Slöjdare var utbudet som brukligt under påsken stort av
både tavlor, slöjd och hantverk och på Träffpunkten visade Marianne Vilén
sina tavlor.
Men hantverk kan ju vara så mycket mer än bara konst.
Hos Ulrike i Axmarbruksbod var hyllorna fyllda av mathantverk och på Brittas Café serverades delikat bakhantverk. Om konstnärlig utformning av barnböcker föreläste
Tinne Wennerholm i Axmarby, liksom att Ing-Britt
Sjöblom visade upp sin majblommesamling, där endast
en, den första från 1907 och fram till idag, saknades.
I Axmarby missionshus hördes dunket från vävstugans
vävstolar och på väggen hängde illustrationer av tolvåriga
Emma Bolter.

Torbjörn Olssons foton på hembygdsgården

Text och foto: Marianne Lundqvist
Tänkvärt i ord och bild av
Viktor Påhlman, 12 år
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Sameslöjd och tenntrådsbroderier av Vivianne Strömbom, Totra

Smått & Gott i Hamrångebygden

Misan Tejres stilfulla och
vackra halssmycken av
pärlor

Carina Gustafssons mosaik
Tinne Wennerholm berättade om konstnärlig utformning av barnböcker

Bara fantasin som sätter
gränser
Flitiga händer i vävstugan,
Axmarby

Lena Danielssons vantar i tekniken tvåändsstickning

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
April – Maj

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Maj
2018
Oktober
2014
Träffpunkt
för
seniorer

Söndag 22/4 kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 29/4 kl 11.00
Pilgrimsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 6/5 kl. 11.00
Musikgudstjänst med Norrsundets PRO-kör, Hamrånge
kyrka
Söndag 13/5 kl 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 20/5 kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
Lördag 26/5 kl 18.00
Konsert vid helgsmål, Hamrånge kyrka
Ansgarskören från Gävle sjunger
Söndag 27/5 kl. 11.00
Familjemässa

Hamrånge
Alla onsdagar
i oktober
(1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Onsdag
2 maj
kl.19.00
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Varför
mår våra
barn/ungdomar så dåligt?

Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta

Samtalskväll
med
Karin
Hedberg,
barnläkare/
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10,
15/10, 22/10,
29/10)
Klockan 10.00-12.00& Elisabeth Carlsson, skolsköterska, i
barnpsykiater
Måndag
oktober
kl. 10.00-12.00
Datacafé 6
med
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella
anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns
att köpa.
samarbete
med
Hamrånge
Centerkvinnor.
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions och Röda korset finns på plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda korset finns på plats.
Fredag
17
oktober
kl.
13.30-15.00
Vi bjuder på fika!

Onsdag 9 maj kl.10.30- 11.30
Skoförsäljning, Jobi visar skor

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Fredag 1718
oktober
13.30-15.00
Fredag
majkl.kl.13.30
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Musikcafé
Kontakta oss med Röda Korset.
Träffpunkten
Vijvägen 30,
Bergby
Lars
Eldebrandt
underhåller.
Lo�eri
Kontakta
oss

Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se

Fika
ﬁnns a� köpa vid alla ak�viteter
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

Sopplunch onsdag 25/4 kl 12.00-14.00 Pia Edström &
Lars-Göran Persson spelar och sjunger, Kyrkans hus

Kontakta oss
Välkommen!
Träﬀpunkten Vijvägen 30,Välkommen!
Bergby Telefonnummer: 026-17 72 98
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se
I samarbete med

Välbesökt
under Konstrundan var
Axmarbruksbod
med mathantverk, honung
och kryddor

Bibelsamtal tisdag 24 april, 8 & 15 maj
kl. 14.00-16.00 Församlingshuset
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med
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Vi är hantverkare
Och Rot- och Ruta
Vi erbjuder skräddasydda hushållsnära
tjänster utifrån dina behov.

Plåtslagare på

“G”

Vi kan hjälpa dig med klippning av
gräsmattan, hemstädning, slyröjning m.m.
Vissa tjänster ger dig även 50 % i rutavdrag.
Vårt ordinarie timpris är 380 kr/timme.

Mobil: 070 - 216 64 80

Ring oss så berättar vi mer!
076-128 47 33

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att höra av dig!
Peter 070-864 38 07

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

www.thermia.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se
Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com
sid 8

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Smått & Gott i Hamrångebygden

till din hjälp –
avdraget fixar vi
Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

GRANLUNDS MÅLERI

SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare

Lars-Göran
Bergman
Allt i Bygg

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

• Allt inom Bygg • ROT-arbeten
• Byggnationer • Plåtslageri
Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se
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Jag utför alla typer av
målningsarbeten –
både in- och utvändigt
Välkommen att höra
av dig!
Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35
E-post: granlund1@
live.se
Axmarstig 247,
817 94
Axmarbruk

Alla Tider’s
Folkfest när Kalles Traktorer höll
gårdsauktion

Pumpstationen riven –
ännu en del av Norrsundets
industrihistoria borta

- Får jag 100? 200? 300? Från klockan 10 stod auktionisterna på plats och började med verktyg i mindre skala.
Borrmaskiner och slipmaskiner bytte ägare i rasande fart,
innan det så småningom blev dags för traktorer och andra
maskiner.
Solen sken och riktig
folkfest blev det när
Kalle Sjökvist höll
gårdsauktion från sitt
företag Kalles Traktorer. Alla inventarier
skulle säljas ut, från
den minsta skruv och
mutter till traktorerna
Här är det elkablar som går under klubban och andra redskap som
stod uppradade och det
var inte mycket som var kvar när auktionsdagen var över.
− Det flöt på bra. Jag är nöjd, summerade Kalle.

Förra året revs tuben som transporterade vatten till
industrin, nu har den före detta pumpstationen gått
samma öde till mötes och under april slutfördes
rivningen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Trygghetsboende i Bergby 2019?
− Ja, om allt går planenligt, kan byggnationerna
komma igång nästa år, säger Lars Bergmark, affärsutvecklare vid Gavlegårdarna.
Detaljplanen för trygghetsboendet har varit ute på samråd, säger han och nu inväntas först en trafikutredning
innan planen ska ut för granskning under tre veckor. Därefter ges möjlighet att inkomma med synpunkter under
ytterligare två veckor.
− Det har framkommit en del synpunkter under samrådstiden, men dessa har inte föranlett några förändringar
i detaljplanearbetet. Två huskroppar, en på vardera sidan
om Humlevägen är det som fortfarande gäller, säger han.
I den trafikutredning som förväntas vara färdig omkring
månadsskiftet vill man få svar på vilka åtgärder som bör
vidtas för att förbättra för framförallt gående från trygghetsboendet och ner mot centrum i Bergby. En vägsträcka
som även i andra sammanhang diskuterats inom Hamrångegruppen.
− Om inga överklaganden inkommer så kan detaljplanen antas på junisammanträdet, bygglov komma efter
sommaren och då kan det vara klart för byggstart av
trygghetsboendet nästa vår, säger Lars Bergmark.
Ett överklagande skulle enligt honom försena projektet
med cirka 1½ år.
Text: Marianne Lundqvist

FIRA VÅREN PÅ
AXMARBRYGGA

En gastronomisk upplevelse
med vacker havsutsikt
Både klassiker och
nya maträtter på menyn
För våra öppettider med sista sittning,
mer information och bokningar se vår hemsida
axmarbrygga.se eller ring 0297-320 00
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Lena Bäck blir arrendator vid Axmar Brukscafé
Lena Bäck med företaget Lenas och Marias Matverkstad, som sedan tidigare driver Kopparmässen i Norrsundet, blir arrendatorn när Föreningen Hyttan slår upp portarna till nyrenoverade Axmar Brukscafé.
Under förra sommaren påbörjades de invändiga arbetena
med att inreda för caféverksamhet i det före detta orangeriet vid slottsparken i Axmarbruk. Nu står det färdigt att
tas i bruk och redan vid Kristi himmelsfärdsdag den 10
maj öppnar Lena caféet.
− Då kommer vi att hålla öppet från Kristi himmelsfärdsdag och till och med söndag, men sedan öppnar vi
inför sommaren den 1 juni, berättar hon.
Därefter och fram till och med augusti kommer caféet
att hålla öppet varje dag från klockan 11.
− Sen får vi se hur gästtillströmningen blir, innan vi
bestämmer stängningstiden för dagen.
Lena har varit i restaurangbranschen hela sitt yrkesverksamma liv och har förutom Kopparmässen i Norrsundet
även drivit bl a Gesunda Värdshus och Restaurang Huseliiharen, där det också funnits caféverksamhet.
− Så det här ska verkligen bli spännande. Och i vilken
vacker miljö dessutom, säger hon.
Kopparmässen fortsätter hon med och brukscaféet kommer hon att driva tillsammans med sonhustrun Åsa, men
även anställa personal. Och hon kommer att sätta sin egen
prägel på caféet.
− Det blir bara hembakt bröd, såväl kaffebröd som
smörgåsar, men vi kommer även att servera ostpaj, där
gästerna själva får välja tillbehör efter önskemål. Och bakpotatis med olika fyllningar.
Lena eftersträvar lokalproducerat så långt det går och
det blir förstås mycket fisk.
− Ett självklart inslag med närheten till havet.
Att nu det före detta orangeriet, i vacker kulturmiljö,
iordningsställts som brukscafé i Föreningen Hyttans regi,
förstärker Axmarbruk ytterligare som ett centrum för kulturturism i Hamrångebygden.		
		
Text och foto: Marianne Lundqvist

Premiär för
AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet 10 maj – 13 maj
11.00 - 17.00
Från 1 juni öppet dagligen
Hembakt, mackor,
sallader, pajer m m
Välkomna!
Lena Bäck med personal

Årsmötestider…
… Elsa Zackrissons dikt ” Din stol stod tom” lika
aktuell idag?
Din stol stod tom
Många stolar gapade tomma på sista föreningsmötet
Och du som har synpunkter kritiserar och kverulerar
Du kunde fått säga din mening och ändå kom du inte
Din stol stod tom
Det förstår du väl att där information ges, frågor prövas
och beslut fattas
Där kan din röst behövas för att nå de mål vi har framför
oss
Din stol stod tom
Var det ned avsikt? Eller var det med förhinder?
Var du oförorättad, eller bara lite blyg?
Eller fanns det inte det minsta intresse i det som angår oss
alla?
Det är det värsta om din stol alltid står tom
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Alla Tider’s
Hur kan vi framställa fossilfria
drivmedel?
Vilka råvaror finns? Vilken teknik finns? Hur bedrivs forskning och utveckling för att få fram grön el,
biogas och biodiesel och kunna möta uppsatta klimatmål?
Det var temat vid en konferens i Norrsundet nyligen i
BiodrivMitts regi. BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse
I panelen ingick bl a representanter för Högskolan, Region
Gävleborg och olika företag inom biobränsle.
att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen
till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad använddelse ur råvarusynpunkt för förnybar diesel. Men intresning av biodrivmedel. Man verkar för att politik, styrsant forskning presenterades även inom andra områden
medel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam,
såsom oljelagrande jästsvampar, återanvändbar diesel,
kommersiell produktion och användning av hållbara
animaliskt fett, frityroljor och återanvändning av plast.
drivmedel.
Medverkade i panelen gjorde bl a olika berörda företag,
Text och foto: Marianne Lundqvist
Högskolan Gävle, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och
Handelskammaren och samarbete, både nationellt och
globalt, lyftes fram för att nå klimatmålet.
− Klimatet är inte en svensk fråga, det är en global
fråga, sa Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet.

VÄLKOMMEN TILL

För Sveriges del importeras idag 85 % av det fossilfria
bränslet, men omfattande forskning pågår för att hitta och
utveckla olika lösningar inom landet.
Processer måste ske på alla plan, kunskaper utbytas
med varandra för att genom nätverk utveckla råvaror för
fossilfria drivmedel. Samverkan behövs och att samordna
aktörerna är av oerhört stor betydelse, framhölls vid konferensen.
− Och viktigast är att se helheten, skapa
spelrum och inte peka finger. Det behövs
en partipolitiskt gränsöverskridande
mångfald, för olika lösningar behövs som
gör det möjligt för konsumenten att göra
ansvarsfulla val och att skapa så mycket
kundvärde som möjligt.
på Fyren

Vi säljer
www.nordsjo.se

Hamrångebygden genom
kameraögat
Fotoutställning

Antalet bilar i världen ökar och enbart
elbilar kan inte fylla behovet. Fossilfria
drivmedel kommer därför även i en framtid att utgöra en viktig del.
Ur svensk synvinkel finns även behov
att se över transportsektorn, att tänka i nya
banor för att nå det uppsatta klimatmålet
2030. Transparens och hållbarhet måste
prägla det fortsatta arbetet med forskning
och utveckling men där hänsyn och anpassning efter lokala förutsättningar måste
tas, hur man på olika sätt kan kombinera
biogas, biodiesel och el.
Den svenska skogen tillmäts störst bety-

i Norrsundet öppnar 1 maj.

Utställningen pågår till den 20 maj 2018.
Medverkande: Marie Berglund, Curt Carlsson, Stig Edvinsson, Jan Eriksson,
Stephanie Forsmark, Marianne Lundqvist, Sture Larsson, Ingrid Larsson, Kina
Nenzelius, Anne Marie Niemi, Kerstin Rundlöf, Erik Siggerstedt
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Vägproblemen längs Totravägen – nu lovar
Trafikverket åtgärder
I höstas fick Totravägen ny beläggning, s k tankbeläggning bestående av
bindemedel och stenmaterial. Men ganska omgående började problemen. En kletig massa, liknande en svart sockerlösning fastnade på allt
från barnvagnar, till postlådor och bilar. Dessvärre också under tassarna på både katter och hundar. Men nu ska problemet åtgärdas, lovar
Trafikverket.
Åtskilliga bilder visar hur den kletiga massan skapat tjocka beläggningar, där
avfettning fått användas upp till åtta gånger för att få bort beläggningarna. På
djuren har massan trängt in mellan trampdynorna, näst intill omöjlig att få
bort.
− Också fastnat på våra skor och stövlar och därefter fastnat på golv och
trappor inomhus, säger Kajsa Tollesby-Forsmark som bor längs Totravägen.
Redan i höstas påtalades problemen för Trafikverket, men under vintern
med vinterväg avtog de i omfattning. Med varmare väder och risk för våta
vägbanor var oron stor, att problemen skulle återuppstå igen. Men nu lovar
alltså Trafikverket åtgärder.
− Något måste uppenbarligen vara fel och nu ska vi och entreprenören undersöka var felet ligger och därefter vidta åtgärder för att rätta till problemet,
säger Lars Nordqvist, projektledare Basväg vid Trafikverket och ansvarig för
vägarna i Hamrånge.
− Om det är i bindemedlet felet sitter, om den nya beläggningen inte harmoniserar med den tidigare eller om det är något annat som är orsaken.
Oavsett säger han, så ska problemen avhjälpas så snabbt det bara går, men
riktigt vilka åtgärder som kommer att vidtas vill han vänta med att svara på
tills man får se vad undersökningarna visar.
− Det här har ju inneburit inte bara massor med merarbete för de boende
och andra trafikanter efter vägen för att hålla fordon, djur och golv rena utan
också extrakostnader. Kan de räkna med någon form av kompensation?
− Det kan jag tyvärr inte svara på, säger Lars Nordqvist, det en fråga för
vår juridiska avdelning som i så fall gör en bedömning av de krav som kan
komma.
Text: Marianne Lundqvist
Foton: Privat

P A ENTREPRENAD
i Bergby

Hej, nu blir Hamrånge återvinningscentral ännu bättre!
Nu ska Hamrånge återvinningscentral bli modern och mycket
trevligare för dig som besökare. Den kommer också kunna ta
emot fler återvinnare samtidigt, det tycker vi är riktigt bra!

- Markplanering
- Dräneringar

Återvinningscentralen i Hamrånge har tillfälligt stängt från
18 april för ombyggnation. Besökare hänvisas under ombyggnationen till återvinningscentralen i Ockelbo. Vi planerar att
öppna Hamrånge återvinningscentral igen runt månadsskiftet
maj/juni.

- Kabelgrävningar
med minigrävare

Håll koll på vår hemsida gastrikeatervinnare.se för att få veta
mer om den nya återvinningscentralen och för invigningsdatum!

Jag utför:

Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

För en värld som
räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se
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Stängt
från den
18 april för
att öppna
igen före
sommaren

Hamrångebygdens föreningsliv
Hamrånge byavakter rapporterar
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Hamrångefjärdens IK
kallar till ÅRSMÖTE
Tisdagen 22 maj 2018 kl. 18.30
på Hamrångefjärdens IP
Välkomna!

… stulen bil hittad i Bergby centrum
… inbrott villa Havsvägen, Norrsundet
… intrångsförsök av påverkad person i privat
bostad i Norrsundet
… bilruta sönderslagen, Järnvägsgatan Norrs
undet
… diesel stulen ur bilar vid flera tillfällen i 		
Norrsundet
… diesel stulen ur traktorer, Bergby
… tre fiddy motorcyklar hittade under presen
ning längs Axmarvägen
… försök till stöld av bränsle i Norrsundet
… någon eller några markerar med stenar på
trappor eller flyttar andra saker på uppfarter
… utlandsregistrerade bilar börjar dyka upp

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

Fredag 4/5 13.30 Musikcafé på Solberga. Skivor till kaffet med Lars
Sigvard i samarbete med ABF
Fredag 18/5 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten med Lars Eldebrandt

er
Vi bjud
e
på kaff

Välkommen att
FIRA VALBORGSMÄSS PÅ
HAMRÅNGEFJÄRDENS IP
Kasen tänds kl. 20.00
Kafeteria – grill – fiskdamm – lotterier
Fyrverkeri avfyras kl. 22.00
Hamrångefjärdens IK

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE på Träffpunkten, Bergby
TISDAG 8 MAJ KL. 18.00
På dagordningen :
Projekt Landsbygdsutveckling
Trafikfrågor i bygden
Kommunens trafikansvariga på plats.
Varför mår våra barn/ungdomar så dåligt?
En samtalskväll kring våra unga
Vi fikar och samtalar kring frågan med Karin Hedberg
barnläkare/barnpsykiater och Elisabeth Carlsson
skolsköterska

KOSLÄPP HÄCKLEGÅRD
Lördag 19 maj kl. 10-14
Försäljning av lokalproducerat
Kaffe – Tipspromenad Välkomna!
För mer info se Facebook.com/hacklegard

ONSDAG 2 MAJ KL. 19 PÅ TRÄFFPUNKTEN,
BERGBY
Välkomna
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Musikcafé fyllt av hyllningar
De log säkert från sin himmel – alla fina sångare, musiker,
författare och skådespelare vi minns. För vilken hyllning de
fick, när Arbetarteatern i Fyren spelade upp sitt musikcafé till
deras ära.
Sprungna ur Rockskolan de flesta på scenen, klev de fram och
skickligt bjöd på en både minnes- och känslofylld underhållningskavalkad. Därtill i en välkomponerad blandning med bred genre,
som gav helhet, inte minst förstärkt av bildcollaget i storbild i
bakgrunden, när stjärnor och kändisar som Lill-Babs, Mikael
Nyqvist, Monica Zetterlund, Elvis Presley, Jerry Williams, Gösta
Ekman, Johannes Brost, Cornelis Wreeswijk, Astrid Lindgren,
Björn Afzelius, Janis Joplin, Sven-Erik Magnusson, Ted Gärdestad, Totta Näslund, Led Zeppelin, John Lennon, Gary Moore,
Prince, Malcolm Young, Tom Petty, Alice Babs och Chuck Berry,
Rick Parfitt, Bob Marley och Chester Bennington hyllades.
Jimmy Lindblad kliver fram mer och mer, inte bara som skicklig gitarrist utan även som sångare vilket han fint visade i sin
tolkning av Cornelis och vackra var hyllningarna till Mikael
Nyqvist och Monica Zetterlund som framfördes av Ami Fransson.
Och Emil Westerberg – vem kunde väl passa bättre att framföra
Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå och Mikael Wiehes sång
till Björn Afzelius Den jag kunde va än denna charmige kille
med sin klara röst. Höjdpunkter var också Pontus Hedlunds You
were always on my mind, en låt till Elvis ära, liksom Chuck Berrys Rock´n roll music i Eva Edins tappning. Och så förstås den
rockiga avslutningen med hela ensemblen, där de fick publiken
med sig i bl a Jerry Williams I can jive.
Fina insatser helt igenom av både sångare och musiker. Utöver
redan nämnda också Jennie Ahlberg (som tillsammans med Eva
Edin även svarat för produktion och regi) och Molly Andrén,
Thomas Malmström på trummor och Mattias Boman med skickliga gitarrsolon.
För ljud och ljus svarade Björn Sjöberg, Krister Lundkvist
och Bo Silén. I samband med musikcaféet kunde de ta den nya
anläggning i anspråk,
som arbetarteatern
köpt in genom bidrag
från kommunens
Landsbygdssatsning.
Konferencier var
Lotta Jensen.

Emil Westerberg hyllade Ted Gärdestad och Björn
Afzelius

Pontus Hedlund sjöng bl a till Elvis ära

Ami Fransson hyllade Monica Zetterlund med Sakta
vi gå genom stan

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Jimmy Lindblad i ett av sina
nummer

Hela gänget hyllade rockens stora och avslutade
festligt med Jerry Williams I can jive
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Alla Tider’s
Kalendarium 27/4 – 18/5
Fredag 27 april
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Torsåker if
Lördag 28 april
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 29 april
Pilgrimsgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 30 april
Valborgsmässofirande Hamrångefjärdens IP 20.00
Valborgsmässofirande Axmarbruk 20.00
Tisdag 1 maj
Skogs/familjedag samling Q Star Hamrångefjärden 10.00
Fotoutställning Hamrångebygden genom kameraögat öppnar.
Pågår till 20 maj.
Onsdag 2 maj
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Samtalskväll Varför mår våra barn/ungdomar så dåligt?
Träffpunkten, Bergby 19.00
Fredag 4 maj
Musikcafé på Solberga med
Röda Korset 13.30
Lördag 5 maj
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-18.00
Finalrock med Rockskolan
Fyren, Norrsundet 15.00
Söndag 6 maj
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 8 maj
Arbetsdag Hembygdsgården 9.00-12.00
Månadsmöte Hamrångegruppen, Träffpunkten, Bergby 18.00
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Stensätra IF
Onsdag 9 maj
Skoförsäljning Träffpunkten 10.30-11.30
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Lördag 12 maj
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 13 maj
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 15 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 16 maj
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Fredag 18 maj
Musikcafé på Träffpunkten
med Röda Korset 13.30
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Hofors AIF

Begravningar i församlingen
under mars
3/3
9/3
16/3

Gunvor Gustafsson, Norrsundet
Ulla Öman, Ljusne
Lilly Nilsson, Bergby

Ture tog en silvermedalj vid
Ungdoms-SM i bågskytte
Inte illa att få en silvermedalj med sig hem i från
Ungdoms-SM i Borlänge. I synnerhet inte när finalmotståndaren nära nog håller OS-klass.

− Självklart är jag jätteglad över silvret och jag unnar
verkligen min motståndare Simon Hestner från Östersunds BSK, som också är min kompis, att ta hem guldmedaljen, säger Ture Olsson.
Det var hård konkurrens i tävlingen, berättar han, som
i semifinalen slog ut ettan från förra året och slutligen
renderade honom en silvermedalj i disciplinen Longbow
Junior.
Nu väntar förutom några mindre tävlingar en tävling
i Larvik utanför Oslo i början på juli, där Ture siktar på
medalj i disciplinen Barebow.
− Lyckas jag med det så har jag tagit medalj i alla de
nordiska länderna, säger Ture.
Text: Marianne Lundqvist
				
Foto: Privat

Torget – Uppvaktning undanbedes
För information; Vi är bortresta på våra födelsedagar.
		
Kalle och Monica Sjökvist
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