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Tankar Om

V

Tankar Om

ad jag önskar att jag kunnat summera 2016 med att striderna i världen och framförallt kriget i Syrien var slut, att
inga naturkatastrofer inträffat, att inga människor i världen lidit
av svält, att ingen korruption förekommit, inget våld och inget
dödande och att inga mänskliga rättigheter kränkts. Och att alla
barn fått somna mätta och trygga.
Men neej, tyvärr ser inte vår värld ut så. Under hela året har vi
via TV, tidningar och sociala medier matats med det ena grymma övergreppet efter den andra. Därtill har girighet visat sig på
helt ofattbara och obegripliga sätt. Vad är det med människan
egentligen?
Ska jag våga mig på att hoppas på en förändring för 2017?
Jaa, jag vill ju att det goda hos människan ska segra. Vill se det
positiva. Att människor är öppna. Att människor är ärliga. Att
människor respekterar varandra. Men…

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
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Det var inget vidare sätt att inleda årets sista krönika på, jag vet.
Tyvärr dessvärre sant. Men, det finns ju positiva saker också.
Inte minst i vår närhet. Vet inte hur många gånger jag skrivit
om att landsbygden måste få leva och nu, nu startar projektet
Landsbygdsutveckling i Gävle kommun. Det kommer att krävas
engagemang, det kommer att krävas en helhetssyn av de som
engagerar sig i bygden, men lyckas de med det, då tror jag goda
förutsättningar finns för en positiv utveckling även för vår kommundel.

Annonsbokning 2017, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2017,
20 januari, 24 februari, 31 mars, 29 april,
26 maj, 16 juni, 21 juli, 25 augusti,
22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

Och alla forskarrapporter då, som vi matas med daglig dags.
En efter en kliver experterna fram och säger med bestämdhet,
att så här är det. Försvarar skickligt sina teser inom område efter
område. Det är för mycket här och för lite där. Och tänk vilka
konsekvenser det blir. Nu senast var det visst matsvinnet i våra
butiker som var en stor bov på miljöområdet. Men... ska vi tro
på alla forskarrapporter som vi matas med? Ska vi inte kritiskt
granska och ifrågasätta? Vi vanliga har ju inte forskarkunskaper
förstås, men ändå. Neej, jag tror nog goda vännen Anitas ordspråk “Lagom är bäst och måtta med allt” håller ganska väl. En
skopa sunt förnuft därtill, så blir det nog ganska bra. Tror jag.

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonsbokning, priser mm

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

För egen del har livet varit fyllt av många positiva ingredienser
under året. Jag har fått följa två barnbarn på deras vidare väg på
livets stig. Rasmus har blivit korpral och Sofie, som läser vidare
i Sigtuna med målet att ingå i ett filmproduktionsteam. De yngre, där 10-åringen Leon spelar både fotboll och innebandy, två
av dem hunnit börja första klass, spelar fotboll och innebandy,
går på skridskoskola och hanterar både fiol och flöjt. Och jag får
följa dem alla. Det är ett privilegium.
Och så har jag ju återfunnit mina två bröder och hittat en storasyster. Vilket år det varit!

5350:2790:1395:-

1/8 sida kostar
790:1/16 sida kostar 435:Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.
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

Julen närmar sig och med det följer julmarknader och andra
aktiviteter hörande högtiden till. I Norrsundet har det varit Gammaldags jul på Ådala, det har bjudits på adventscafé i Fyren med
Bengan Old Boys och utställning av Sven Fröjdhs fotosamling
i arrangemang av Pillan. Det har varit traditionell marknad i
Hyttan med många besökare och det har varit lika traditionell
julmarknad på hembygdsgården.

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis
Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår.
Ring Marianne:
0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

Nu står torghandel/marknad på tur i
Bergby centrum i morgon och ett fint initiativ i juletid fyllt av omtanke står Abbas
och Bergbykrogen för, som i samarbete
med några av Bergby köpmän inbjuder till
julafton i gemenskap med gratis julgröt och
skinksmörgås på Bergbykrogen.

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord
Pris 80:Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes

Nu önskar jag er alla en Riktigt Skön, Avkopplande och God Jul & Ett Gott Nytt År.
Vi möts igen 2017 och
		
Lev väl!

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Höjd begravningsavgift? Nej, nej, nej, det är en enhetlig begravningsavgift som införs och då blir det en sänkning för Hamrånge
Rubriken i förra månadens Alla Tider´s blev missvisande. Begravningsavgiften höjs inte generellt, istället blir
den enhetlig för hela landet, vilket för folkbokförda i Hamrånge församling innebär en sänkning från 38 till
24,6 öre per intjänad hundralapp.
Begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar, är en årligen återkommande avgift och har inget med
medlemskap i Svenska kyrkan att göra. Begravningsavgift och kyrkoavgift är därför separerade på skattsedeln.
Procentsatsen har varierat över landet och skillnaderna i nivå varit att härröra till befolkningstäthet och skattekraft.
Från 2017 tas nu istället en enhetlig avgift ut, som fördelas via ett utjämningssystem och för folkbokförda i Hamrånge
församling innebär det alltså en sänkning av avgiften.
Text: Marianne Lundqvist

Anno 1996,
december
... täppte isproppar till
vattnet i Hamrångeån
och byggnader ställdes
under vatten.
Isen fick grävas bort
två gånger med hjälp
av grävmaskiner, innan
vattnet flöt på igen

God brandsäker jul
önskar Gästrike Räddningstjänst
Brandsläckare bästa julklappen!
Tänk säkert i jul och ge dina nära och
kära en pulverbrandsläckare. Se till att
alla i familjen vet hur den fungerar.

... tog Berit Östlund
som första kvinna över
ordförandeklubban i
Gävleborgs läns hushållningssällskap efter
landshövding Lars-Erik
Ericsson

Testa din brandvarnare!
Kom ihåg att testa din brandvarnare
regelbundet. Få påminnelser via sms
på www.gastrikeraddningstjanst.se

... stängde Molanders
butiken i Totra efter 50
år

Blås ut ljusen!
Tänd gärna ljus men låt de inte brinna
för länge. En bra regel är att den som
tänder också släcker.

a ramsan!

dsäkr
Lär dig bran

Rädda – Varna – Larma – Släck
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Studieflit hos Hamrånge PRO
Skrivarcirkeln Skriv ditt liv…
Sex deltagare under Hans Dahlins ledning har ”fattat
pennan”, nåja mera rättvist är förmodligen att skriva
”fattat tangentbordet” för att lära sig skrivarkonsten.
Temat är Skriv ditt liv och det är också deras mål.

Hans Dahlin leder skrivarkursen Skriv ditt liv

− Men jag skulle vilja skriva sångtexter också, säger Gunilla Westberg, för många en välbekant sångröst i många
sammanhang.
Hans Dahlin har själv många skrivarcirklar bakom sig,
även om han är mest bekant med kanslispråk.
− I en skrivarcirkel får man mer fria händer och det är
just att skapa, formulera om och jobba med texter, som
har lockat mig, säger han.
Kunskaper som han nu ska dela med sig av till andra.
De får ett ämne att skriva om, som alla sedan får ta del
av, diskutera, fördjupa sig i och i dialogen med varandra
utveckla sitt skrivande. Och ambitionen varierar.
− Jag har en deadline till mitt barnbarn som vill ha min
historia när hon fyller 25, så jag har två år på mig, säger
Inga-Britt Nordqvist.
− Och jag vill skriva medan jag kommer ihåg någonting. Har ju en mångårig teaterhistoria bakom mig, som
jag gärna vill dela med mig av, fyller Samuel Hedström i.

… och matlagningskurs vikt för mogna
herrar
Svensk husmanskost med lite knorr. Det har de nio
herrarna i höstens matlagningskurs fixat till bland
grytor och kastruller i HIK:s klubblokal under ledning av Bernt Lövgren.
− Njaa, ledning och ledning, skrattar han, jag sköter deltagarlistor och sånt, men vilken mat vi ska laga, det kommer vi överens om och lagar tillsammans.
Matlagningskonsten har några av dem praktiserat redan
tidigare, men säger Lars-Erik, jägare som han är, − Jag
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har en så superb
kock hemma, så
jag brukar nöja mig
med att bidra med
råvarorna. Trädgårdsodlaren Kurt
instämmer. – Själva
odlingen ordnar jag,
inläggningar likaså,
men matlagningen
En purjolökspaj stod på menyn. – Varsågoda,
har jag hittills
bjuder Kurt Persson och Lars-Erik Larsson.
överlämnat med
varm hand till min
fru. − Men tillägger
han, det kanske blir
ändring på det nu. −
Jomen, det kanske
det blir, inflikar
Hasse. Hittills har
väl jag mest bidragit
med dukningen.
Kursledaren
Bernt är självlärd
Alla lät sig väl smaka av både förrätt och
hemma vid spisen
huvudrätt.
och gillar att laga
mat, Sven ansvarar för matlagningen hemma varannan
helg, berättar han och Lennart huserar gärna och ofta i
köket.
− Rullader med någon god fyllning till exempel, brukar
bli ett bra resultat.
Överens är de, att idel delikata rätter lagats och serverats under kursens gång. Eller vad sägs om kryddstark
krabbsoppa som förrätt och purjolöksgratäng, helt vegetarisk, som varmrätt, allt serverat med Tores hembakta
bröd.
- Visst är det roligt att laga mat, att dessutom göra det
tillsammans fyller ju en social funktion också, tycker de.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Billy skördar framgångar på travbanorna- men tränarliver släpper han inte
- Jag är på väg mot drömmen, har börjat hitta rätt,
men ännu finns det delar att komplettera med, säger
Billy Svedlund i Hagsta.
Billy är Hagstagrabben, som gått en grundlig väg i sin tränar- och körsvenskarriär. Det började med ponnytrav.
− Där lades grunderna och pappa lärde mig det viktigaste; man måste våga prova.
Därefter blev det travskolan i Wången, praktik hos
välkända tränare som Lasse Lindberg, Jim Frick och Åke
Svanstedt. Lugnt och metodiskt har han fördjupat sina
kunskaper både i USA, Frankrike och Estland. Lärling

har han varit hos Fredrik B Larsson vid Eriksunds stuteri
utanför Sigtuna och hos Hans R Strömberg i Rättvik.
Därefter har det varit ytterligare tränarjobb hos andra
hästägare.
Hela tiden väl medveten om att framgångar inte kommer gratis. Numera har visserligen nervositeten i travloppen släppt och rutinen kommit mer och mer, men säger
han − Inom travsporten är rutin en färskvara, så den
gäller det att underhålla. Rutin ger utdelning och öppnar i
sin tur vägen till bättre hästar.
Och nu går han vidare i sin karriär. På hemmaplan och
med Mikaela vid sin sida.
− Blir ju liksom lite enklare att sköta hästarna, när man
är två, flinar han.
De två har precis flyttat in i hans farmors hus och på
föräldragården strax intill finns boxarna med de sju hästar,
de nu har i träning.
− Fem av dem äger eller är vi delägare i, säger de och
visar stolt upp 4-åriga stoet Unique Olivia, som nyligen
tog en andraplats i Rättvik, då med Mikaela i sulkyn.
Hon delar helt och fullt Billys travintresse, även om det
tidigare handlade om ridhästar för hennes del.
Nu är siktet inställt på att få tillräckligt många hästar
i träning och dessutom köra travlopp i den omfattning
som behövs. Det är den kombinationen han vill ha. Och
han är på god väg. Första kursen mot proffstränarlicens
är avklarad och nu hoppas han licensen ska vara i hamn
under nästa år.
− Nio hästar är max vad vi kan ha i träning härhemma,
där Mikaela har huvudansvaret. Blir det fler – och det får
det naturligtvis bli – så måste vi hyra in oss någonstans.
Dessutom krävs att jag kör 200 travlopp varje år.
Idag kör han till 90 % amatörtränade hästar, men med
proffstränarlicens förändras förutsättningarna, när han får

Billy och Mikaela med det egna stoet Unique Olivia

jobba in sig hos hästägare.
− Då kan jag köra bara proffslopp och därtill utveckla
de egna hästarna, så nästa år blir intressant, säger han.
Att han kan, det har han bevisat inte minst under innevarande år. Lika lugnt och metodiskt som han byggt upp sin
karriär hittills, lika lugnt och metodiskt, kör han vidare.
Och statistiken talar sitt tydliga språk; Cirka 250 lopp
på årsbasis lär det bli i år och hittills har de renderat 24
segrar, 20 andraplatser och 18 tredjeplaceringar.
		

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist

Välkommen att njuta nyårssupén hos oss
Nyårsafton mellan 18.00-22.00

Meny:
Plankstek
Filé Black & White, valfri potatis
Filé Oscar, valfri potatis
Kycklingspett, valfri potatis

Nu
öppnar vi

JULBUTIK

i fd. solariet, Norrsundet
20-23 dec kl. 13-18
Julgrupper och
dörrkransar m.m.
Välkommen in

149:149:159:129:-

Valfri dryck, starköl, vin ingår i priset
Med alkoholfri dryck blir menypriset 30:- lägre
Förbokning gäller senast torsdag 29/12 tel. 026-16 14 11
OBS! JULAFTON OCH JULDAGEN STÄNGT
Övriga öppettider:
Annandagen 11.00-22.00
Nyårsafton 11.00-22.00
Nyårsdagen 11.00-22.00

Wendins blommor

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
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Välkommen Per
– Hamrångebygdens nya
ICA-handlare
Efter sex år lämnar Emil Andersson ICA Nära vid årsskiftet
för nya utmaningar inom ICA i Hässleholm. Nye ICA-handlaren i butiken i Bergby från 1 januari heter Per Svanberg.
Per kommer närmast från en ICA-butik i Tibble utanför Örebro,
som han innehaft under fyra år.
− Nu tar jag över en mycket välskött butik, där många av de
investeringar som kommer att ställas krav på framöver, redan är
gjorda, säger han om Bergbybutiken.
− Dessutom tror jag på en utvecklingspotential för hela Hamrångebygden. Med närheten till havet, närheten och goda kommunikationer till Gävle, lägre tomt- och huspriser i jämförelse
med centralorten Gävle m m, m m.
Han är med sin familj bosatt i Stockholm, men har köpt Änglagården av Hamrånge församling, där han kommer att inreda
kontor och övernattningslägenhet.
En närmare presentation av Per Svanberg kommer i Alla
Tider´s januarinummer.
Text och foto: Marianne Lundqvist

GLAS-SERVICE I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar glas,
speglar, altanglasning m m
Jul &
Tidsbeställ på telefon God tt År
Gott Ny
0297- 105 90
alla
tillönskas er
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

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

ul &
J
d
o
G
tt År
y
N
t
Got

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

Inför jul ﬁnns vi i
Bergby ons 21 dec 9.00-15.00
Sandviken tors 22 dec 9.00-15.00
Ockelbo fre 23 dec 9.00-15.00
Våra varor ﬁnns även hos
ICA Nära Bergby och pepparlax
hos Macken i Fjär´n
Anders, Karin och Dennis önskar alla kunder
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Jim Lundkvist
önskar er alla

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT 2017
070 - 399 17 68
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Stora förändringar i församlingen
Från januari 2018 bildar Hamrånge församling ett
gemensamt pastorat med Hille församling, Gästrikekustens pastorat.
Beslutet fattades den 17 november efter utredning och
remissförfarande av stiftsstyrelsen i Uppsala stift.
Vi ser det som ett steg i rätt riktning för att våra församlingar även i framtiden ska kunna bedriva verksamhet och
hålla våra kyrkor öppna. Det finns ett stort behov av samordning och samverkan i Svenska kyrkan idag. Arbetet
med att skapa större och mer bärkraftiga enheter pågår för
fullt och i Uppsala stift arbetar man utifrån grundtanken
att i varje pastorat skapa en ”Hållbar gemenskap där tro
och liv kan växa”.
Fördelarna med att bli större är många. Redan idag ser
vi vinster med att samverka kring gudstjänster, ett samarbete som pågått sedan ett par år tillbaka. För en församling som Hamrånge, med en större andel äldre bland befolkningen, känner vi redan idag tydligt av det minskande
medlemsantalet. Nu blir vi fler som kan bära kostnaderna
för verksamhet, fastigheter och personal. Tack vare att
vi inom pastoratet blir ett större arbetslag kan vi hjälpa
varandra vid sjukdomar och semestrar. Förhoppningsvis
kan vi också inspireras och lära av varandra. Samverka
och samarbeta och på så vis bli starkare.

I det nya pastoratet
bildas från och med
januari 2018 ett gemensamt kyrkofullmäktige
och kyrkoråd med förtroendevalda från både
Hamrånge och Hille,
det ser vi också som en
fördel eftersom det blir
ett större område att rekrytera förtroendevalda
ur. Under år 2017 kommer alla frågor som rör
det framtida pastoratet att handläggas av
Indelningsdelegerade
(med medlemmar valda ur de båda kyrkofullmäktigegrupperna) och indelningsstyrelsen som väljs av indelningsdelegerade.
Under 2017 ska indelningsdelegerade även rekrytera
en ny kyrkoherde eftersom både kyrkoherde Clara Bergel
Jansson i Hille och undertecknad i Hamrånge har valt att
avstå från uppdraget att vara kyrkoherde i det nya pastoratet.
Under vintern 2017 kommer det att hållas informationsmöten om det nya pastoratet både på Fyren i Norrsundet
och i församlingshuset i Bergby.
Marianne Udd

Julveckan har vi öppet
Måndag-torsdag 9-17
Fredag 9-15
Julafton stängt
Öppet inför nyår:
Torsdag-fredag 9-17
Nyårsafton stängt
Efter nyår vinterstängt

Vi önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Carola, Zandra och Eva

God Jul & Gott Nytt År önskar
Ulla, Lars-Gunnar och Erik

Välkomna till

Annelie Samuelsson´s salong

Tisdag 13 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-onsdag
men förboka din tid på tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Betala kan du göra kontant, med
swish eller kort.
En Riktigt God Jul och Ett Gott
Nytt År önskar jag er alla

Luciakröning
i Hamrånge kyrka
Till alla som gett sitt stöd under året
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År
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Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare
Från
BERNT SEGERKVIST
till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR

GOD OCH FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
till er alla
från Peter Månsson

www.axmartimber.se

Tel. 0297-107 45, 070-399 07 45

EN GOD OCH
FRÖJDEFULL JUL
&
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla från
Gåsholma Fisk & Café
Rolf, Marianne,
Håkan och Margareta

Till alla våra gäster
EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
Lena och Uffe
med personal
Tel. 0297-105 55

www.hakkegard.se

önskar er alla i Hamrångebygden
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Tel 070-300 19 14

Lars-Göran Bergman
önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar
AXMAR TIMBER
Arne Sjöblom
Tel. 0297-303 63, 070-217 73 51

Norrsundets Tips och Tobak
Från oss till er
En Fröjdefull Jul &
Ett Gott Nytt År

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

önskar jag er alla
MATECO BYGG AB
Petri Pitkänen

Tel. 0297/220 22

Tel. 0297-103 56, 070-666 07 19

Mats, Catharina och
alla getterna på
Hådellgården önskar er

Vardagshjälpen

En Fröjdefull
Jul &
Ett Gott Nytt år

		
Önskar
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
Öppet för alla!
Maud Axelsson
Auktoriserad och medicinsk fotvårdare
Välkommen
Tel. 070-323 10 45 • 026-12 73 48

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
från
UNDO
i Axmarby
Datorer och nätverk
Gunnar Lindström

Tel. 070-327 91 35
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önskar alla en riktigt
God jul och
ett Gott nytt år
073-694 00 71
073-526 48 79

TREVLIG HELG
OCH ETT
GOTT NYTT 2017
Sjökalla Ved &
Sliperi AB
070-521 76 73

HAGSTA TRÄ

Lister • Paneler • Byggnadsmaterial
Tel 0297-10311 070-370 36 00

HAGSTA TRÄ
önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
G:a Ockelbovägen 2, 817 92 Bergby
Öppet när det passar dig, ring

GOD och GLAD JUL
& GOTT NYTT ÅR
önskar vi med kalvar, får & grisar
från Hamrånge Får och Lantbruk
Till alla
deltagare och
kunder under året
En Riktigt
God Jul &
Ett Gott Nytt År

önskar alla en TREVLIG JUL
OCH GOTT NYTT ÅR
Boka rum på
www.hedenstugan.se

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla
Häggbloms Häckelsäng

HAGSTA KÖTT
OCH VILT
önskar alla
Tel: 070-203 73 96
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
önskar
HAMRÅNGEEXPRESSEN
AB
Nordin Åkeri
Tel. 070-670 71 11
Från
AXMARBY KONSTHANTVERK
till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
0297-300 76
070-229 81 16

En fröjdefull jul &
Ett gott nytt år
önskar vi
och kossorna
på Häcklegård

God Jul & Gott Nytt År
Kalle & Monica

God Jul och Gott Nytt År
till er från mig
AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar
HÄSTDOKTORN
Leg. vet. Lena Larsson
Min tel.tider:
Vardagar 8-9 på tel. 0297-204 24,
torsdagar 18-19 och i mån av tid
073-088 18 58
www.hastdoktorn.se

NORRSUNDETS STUVERI
Önskar alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Per-Olof & Karl-Gustaf,
Veronica, Peter
och Mikael

Från

Exactus Byggprojekt AB
Till er alla

önskar alla En God Jul
& Ett Gott Nytt År

EN RIKTIGT FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

www.bokstugan.se

Micke 070-525 27 14

BERGBY VERKSTAD
önskar alla
EN GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Stängt 2/1 – 13/1
Öppnar åter
måndag 16 januari

Till er alla från
med

Alla Tider´s

EN GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
Marianne Lundqvist
0297- 200 37, 073-181 40 90

AJS Väghyvel
& Marktjänst
Trevlig Helg till Er alla
Väl mött 2017
Sonny Geschwindt
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Axmar
Anders Johansson
Önskar alla
EN GOD JUL & ETT GOTT
NYTT ÅR

Alla Tider’s

Evelina Hamrånges lucia 2016
Evelina Sjöberg från Norrsundet blev Hamrånges lucia 2016. Hon kröntes i
sedvanlig ordning på luciadagens kväll i Hamrånge kyrka.
Evelina röstades fram av sina klasskamrater i årskurs 9 och tillsammans med sitt
följe framträdde hon under luciadagen för skolans elever i kyrkan, besökte Solberga liksom Träffpunkten och Bergbykrogen. Sista framträdandet gjordes i samband
med kröningen i kyrkan.
Likt tidigare år var det Hamrånge Lions som svarade för arrangemanget kring
luciafirandet i Hamrånge.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Kakfrossa och 100-årsjubileum hos
Röda Korset Hamrånge
Succé igen blev det, när Röda Korset Hamrånge för tredje
året i rad inbjöd till Kakfrossa på Träffpunkten med underhållning av Norrsundets PRO under ledning av Leffe Löfgren.

Fullsatt! Succé blev det igen, när Röda Korset Hamrånge inbjöd
till kakfrossa på Träffpunkten.

− Vi fick plocka fram alla extrastolar som fanns tillgängliga och kakorna, ja de hade en strykande åtgång, sa Karin
Åberg, som också vill rikta ett stort tack till alla som bakat
kakor.
− Det är inte bara Röda Korsare som ställer upp och bakar,
utan även många andra i bygden och som därigenom möjliggör arrangemanget.
Kakfrossan gav en fin behållning på 6 500 kronor, som
kunde skänkas till Röda Korsets nationella julinsamling för
ensamma, men även förmedlas till ensamma i Hamrånge.
Veckan efter var det så dags för 100-årsjubileum med adventscafé och underhållning av Sören och Hubbe på Träffpunkten.
− Vi är visserligen ingen egen krets längre, tillhör numera
Gävle, men verksamheten i Hamrånge fortsätter vi ju med,
så visst ville vi fira att Röda Korset i Hamrånge funnits i 100
år, sa Karin.
				

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marie Berglund
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Lektion i läslust på Rockskolan för högstadiets elever
I dessa läsplattornas och mobiltelefonernas tid –
hinner ungdomar
av idag upptäcka
läsandets tjusning med en
spännande bok
i sin hand? Och
– Ett bra initiativ som väckte nyfikenhur når man
heten att läsa, tyckte Isak Larsson och
dem?
Matilda Johansson i årskurs 8.
Ett nytt sätt att väcka läslusten togs initiativ till i
ett samarbete mellan skolan, biblioteket, Folkteatern och Rockskolan, när eleverna vid högstadiet i
Bergby fick en något annorlunda lektion i ämnet.
Fikat stod dukat och varvat med sång och musik
av Evelina Frisk och Tomas Andersson fick de klassvis lyssna på skådespelare från Folkteatern, som
läste ur några ungdomsböcker, varefter bibliotekarie
Sara Karlberg serverade boktips.
− Det här gjorde mig nyfiken, kommenterade
Isak Larsson, som väl erkände att han själv inte var
någon större bokslukare.
− Någon bok blir det väl ibland, men det är definitivt inte ofta. Nu blir det nog mer framöver.
Läser ofta gör däremot Matilda Johansson.
− Jag lånar böcker på skolan och en sån här lektion väcker absolut mer intresse, tyckte hon.
Sara Karlberg förklarade syftet med dagen.
− Vi har ett uppdrag att nå målgruppen 13-20 år
och det här är ett led i det uppdraget. Vi vill väcka
intresset, men också konsten att läsa.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Felanmälan
vard. 7.30-16.00
026-17 27 03

Installa�on, Service

Kundcentrum
026-17 27 01

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

önskar alla

En God Jul & Ett Gott Nytt År

Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.

Akuta fel efter kl 16.00 samt helger
020-37 00 37
Utelåst och störning i boende
Trygghetsjouren 026-17 28 20

kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

Fastighetsskötare och förvaltare
i Hamrånge
Magnus Rosvall
vard. 7.30-16.00, 026-17 28 85
magnus.rosvall@gavlegardarna.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

Gavlegårdarna 026-17 27 00

VI ÄR DIN LOKALA
BYGGENTREPRENÖR SOM
UTFÖR ALLA TYPER AV
BYGGARBETEN

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

NYBYGGNATIONER • OMBYGGNATIONER
ALTANER • TAKARBETEN

Jonas Flodin

Med hjälp av våra duktiga underentreprenörer inom mark,
VVS, el, målning samt plåtslageri m.m. så är vi ansedd som
ett företag som sätter tillit och smidighet i första rummet.

Gävle Begravningsbyrå

God Jul & Gott Nytt År

gavlebegravningsbyra.se

Virkesvägen 6, Bergby
0297 - 109 50 • 070 - 681 09 55
info@stoltbyggtjanst.se
www.stoltbyggtjanst.se

God Jul & Gott Nytt År
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P med Bergby köpmän och föreningar
LÖRDAG 17 DECEMBER 11-16

Gissa vikten påo laxen - Julgransförsäljning – Fiskdamm - Lotterier.
o
o
Klockan 15 kommer tomten körande på sin fyrhjuling med godispåsar till alla barn
Extra öppet inför julhelgen!!!
ICA
Bergby Konditori
Wendins Blommor
Hamrånge Handel
Hamrångebygdens
Delikatesser

19 dec.
9-20
7-17.30
9-18
9-17.30
stängt

20 dec. 21 dec. 22 dec. 23 dec. 24 dec.
9-20
9-20
9-20
9-20
9-13
7-17.30 7-17.30 7-17.30 7-17.30 Stängt
9-18
9-18
9-18
9-18
9-13
9-17.30 9-17.30 9-17.30 9-17.30 9-13
Stängt 13-17
13-17
10-14 Stängt

FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA
EN RIKTIGT GOD, SKÖN JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Hamrångebygdens Delikatesser

Lokalproducerat till julbordet – i år utökat med fisk från Gåsholma Fisk och
kryddor (bl.a till julsnapsen), m m från Bruksboden Axmar • Välkommen in!
Inför nyår är butiken öppen 29-30/12 13-17 och 31/12 10-14

Wendins Blommor
Bergby konditori

Välkommen in på julfika
Vi tar jullov 24/12 – 1/1
Öppnar igen måndag 2/1 2017
Tel. 0297-100 28

Öppettider jul- och nyårshelg:
Julafton 9.00-13.00
Juldagen och annandagen stängt
Nyårsafton 9.00-14.00
Nyårsdagen stängt

NYÅRSFYRVERKERIERNA
HITTAR DU HOS OSS!!!
Välkomna

Vinnare av julkorgen vid tipspromenaden
26 november blev Simon Melin

Vinsten lämnas ut i samband med marknadsdagen 17 december.

Jag har stängt
24/12- 9/1

BE RGBY K ROGE N
Välkommen in!

På juldagen hälsar vi välkommen
till Fyren i Norrsundet 22.00-01.00
då Patric Silén och Bröderna Bäver spelar
Vi har stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen

Tel. 0297-101 23

Allt för ett gott julbord finns
hos oss på ICA i Bergby
Vispgrädde
5dl
2 för 35:Gefleortens
Mejeri
lokal mat

Prinskor v
69kr/kg
chark
Gudruns
nskt
600g sve
kött

Vörtlimpa
20kr
Mattes bröd
700g skivad
lokal mat

Potatis i säck
5kg 25kr
Bröderna
Fornström 5kg
fast sort klass 1
lokal mat

Öppettider i jul och nyår
19-23/12 9-20
Julafton 9-13
Juldagen stängt

Sylta
15kr
Gudruns cha
rk
200g

Julkor
v
2 för 3
5:Gudru
ns cha
300g rk
färdig
kokt

Annandag jul 9-19
27-30/12 9-20
Nyårsafton 9-17
Nyårsdagen stängt

Jag vill ta tillfället att tacka Er alla fantastiska kunder. Jag väljer nu att gå vidare
mot nya utmaningar efter 6 härliga år på ICA i Bergby.
Fredagen den 30/12 mellan klockan 11:00-16:00 så har vi lite tårtkalas i butiken.
Så varmt välkommen!
God Jul & Gott nytt år Önskar Emil tillsammans med alla fantastiska medarbetare!

God Jul
Från
Ockelbo
EN RIKTIGT GOD,
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla

ALNek Redovisning
S. Åsgatan 42
Tel. 0297-425 24

Lennys Färg önskar alla kunder
EN RIKTIGT GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
www.ockelbokyckling.se
Tel. 070-646 73 85

www.nordsjo.se

God Jul och Gott nytt År
önskar Ockelbo Bilservice

OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.

Smått & Gott i Hamrångebygden

JULBORD PÅ BRYGGAN
Öppettider inför jul och nyår
Varje dag 14/12 – 22/12 11.00-17.00 • 23/12 11.00-14.00

Julafton stängt
Onsdag 28/12 11.00-17.00
Nyårsafton 11.00-14.00
Stängt januari-februari
GOD,FRÖJDEFULL JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA
Välkommen önskar Flodbergs på Trollhar´n
Tel. 0297-331 05

Välkomna till vårt
fantastiska
SKÄRGÅRDSJULBORD

Våra öppettider under
jul och nyår:
24-26/12 stängt
27-30/12 öppet 10.00-13.00
31/12-1/1 stängt
2-5/1 öppet 10.00-13.00

Som vi serverar t o m 22 december
Priser se www.axmarbrygga.se
Bokar gör du via vår hemsida eller
per tel. 0297-320 00

Därefter ordinarie
öppettider
Tel. 0297-220 20
0708-28 58 97

Vi tackar alla våra gäster för
det gångna året och önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
tackar alla gäster för det gångna året och önskar
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Nytt näringslivsprogram för Gävle kommun
Ett nytt styrdokument för att driva näringslivet i
kommunen håller på att tas fram och som nu ska förankras runtom i bygderna. Hamrånge stod nyligen
på tur att få besök av näringslivschef Johan Thunhult, Morgan Darmell, ordförande i näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden, kommunalrådet Margaretha Wedin, ansvarig för landsbygdsfrågor och Lasse
Engstrand från näringslivskontoret.
Gävle kommun har inte haft någon tätposition i ranking
av företagsklimat, men i det nya 3-åriga programmet,
som ska antas av kommunfullmäktige i mars 2017 sägs,
att de näringspolitiska målen är att Gävle kommun ska
ha en framgångsrik kompetensförsörjning, uppfattas som
en av Sveriges mest attraktiva platser för företag 2025
och skapa de bästa förutsättningarna för företagande i
jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.
I dokumentet föreslås att den kommunala servicen ska
utgå från företagarnas behov och stödja företagarna i
deras kontakt och relationer med kommunen. Enkla och
effektiva processer i myndighetsuppdragen samt tydlighet mot företagare om hur stöd och processer ser ut och
vad som kan förväntas. Det i sin tur kräver en intern
förståelse och uppslutning inom hela koncernen

för näringslivsfrågor. Att arbeta med ett konsultativt och
lösningsfokuserat förhållningssätt ska vara en självklarhet och näringslivsfrågor ska spänna över alla förvaltningar. Det ska vara en ökad dialog och samverkan. ”Ett
växande och attraktivt näringsliv bygger på dialog och
ömsesidig förståelse mellan näringsliv och kommun.
Målet handlar om att mötas och gemensamt ta ansvar
för företagsklimatet med en målsättning om en positiv
utveckling till gagn för alla” står det i dokumentet.
Vid mötet i Hamrånge underströk mötesdeltagarna att
det av dokumentet ska framgå att det är hela Gävle kommun, även ytterkommundelarna som avses.
−Och att vi också, inte bara centralorten, i olika sammanhang lyfts fram och marknadsförs.
− Ett led i arbetet är den utbildning av tjänstemän som
just nu pågår inom Samhällsbyggnad och Näringslivsoch arbetsmarknad, som ju är de tunga förvaltningarna i
sammanhanget, och där det framförallt fokuseras på den
attityd som, inte bara företagare och entreprenörer utan
alla kommunmedborgare ska bemötas med, sa Morgan
Darmell.
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Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

Nu har Zero och Theres
vunnit allt som går att vinna
SP – Supreme Premie, det blev pricken över i:et för Therese Wimark
och hennes Zero när de fick ta emot den fina utmärkelsen vid tävlingar i
Stockholm den 19 november.
− Ja, nu har han vunnit den högsta utmärkelse som går att få, nu kan han
inte komma längre, så det här fick bli avslutet på hans framgångsrika karriär,
säger en lycklig matte.
Den treåriga, norska skogskatten Zero, eller Skogsgläntans Moonlight
Serenade som han egentligen heter, har med matte Therese från Bergby radat En stolt matte med sin dyrgrip
upp mängder av segrar och utmärkelser under de tre åren.
− Vi har varit med på utställningar vid 38 tillfällen, 11 det senaste året, och
det har blivit priser varje gång och då han klättrat på karriärstegen i de olika
kategorierna, säger Therese stolt.
Men även om det är en perfekt norsk skogskatt - rak i profilen, typiskt
trekantigt huvud och tät päls - så handlar det förstås också om noggrann
skötsel, kärlek och omvårdnad för att nå så långt. Och en mamma och pappa,
som kan bistå och skjutsa runt till olika utställningar från Umeå i norr till
Norrköping i söder och vid flera tillfällen även i Norge.
− Vi har inte kunnat göra mer än vad vi gjort inför varje tävling, som kräver en veckas förberedelse varje gång.

Det är ett digert prisskåp
som duon
Therese
Wimark/Zero
kan visa upp

Den senaste utmärkelsen är hon givetvis stoltast över. Supreme Premie är
den högsta utmärkelse som går att få. Och det bland flera hundra katter som
deltar. Så nu lägger de två tävlandet på hyllan.
− Nu ska vi bara vila, Zero och jag,
och så ska han få bli utekatt. Springa
fritt utanför huset, det har ju inte varit
möjligt tidigare, när han tävlat, säger
Den hö
gsta ut
Therese.
m
kelsen
som gå ärOm hon själv kommer att fortsätta få;
r
att
Suprem
e Prem
tävla får det i så fall bli med en ny
ie
katt. Men just nu känns det som hon
tävlat färdigt, säger hon.
− Fast det är klart, man ska aldrig säga aldrig, för jag är
rätt sugen på en av blå/vit norsk skogskatt också.
Text och foto: Marianne Lundqvist

På Fyren, Norrsundet

På Fyren,
Norrsundet
När: 12 januari
2017
Tid:
– 19.30
När:
1217.30
januari
2017

Tid: 17.30 – 19.30
Kom alla barn och vuxna
Nu dansar vi ut julen!

Kom alla barn och vuxna
Nu dansar vi ut julen!

Kom ihåg oss, när ni vill ut och åka…
Vi har bussar för 7 – 49 personer med hög komfort
Bara att slå en signal till 101 74 och beställa!
Vi tackar våra kunder för i år
och önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hamrånge Taxi
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Samarbete lösenordet för
inkludering och tillslutning
från fler föreningar är målet
Hur kan man i Hamrångebygden på bästa sätt arbeta
för integration och inkludering?
På initiativ av NorrHam och Norrsundets IF inbjöds
tillsammans med Gävleborgs Idrottsförbund och SISU
till en idéverkstad, för att tillsammans spåna fram
idéer hur fler kan inkluderas i det lokala föreningslivet.
Föreningarna gör det redan i dag i olika utsträckning,
men deltagarna var rörande eniga; det är med samarbete
och samverkan föreningarna emellan, som det bästa
resultatet kan uppnås. Och betydelsen av att gemensamt
få träffas föreningarna emellan och lära känna varandra
lyftes fram.
− Vi har väl var och en på sitt håll arbetat med de här
frågorna, men att lära känna varandra och få inblick i
varandras verksamheter förstärker helt klart möjligheten
att lyckas ännu bättre i framtiden, sa Mats Frykman från
NorrHam, som också underströk att inkludering inte bara
ska omfatta nyanlända utan alla ungdomar och vuxna.
− Alla ska känna sig välkomna i vår verksamhet.
Sommarens fotbollsskola var ett bra exempel på inkludering, då Hamrånge församling gav ekonomiskt bidrag
till utrustning åt barn som saknade sådan och de också via
ett företag kunde ordna med bussar som hämtade de barn
som själva inte kunde ta sig till Vifors.
Mattias Lundberg från Norrsundets IF berättade om
det växande intresset för innebandy och där de utöver ett
herrlag, ett tjejlag och två pojklag nu även har en innebandyskola. Också här inkluderas nyanlända, som Mattias
hoppas ska bli ännu fler.
− Men hur närmar vi oss de nyanlända på bästa sätt?
Det kanske inte är de som ska komma till oss utan vi till
dem, sa han och föreslog aktiviteter, där de nyanlända bor
och där de får prova på olika idrotter och lekar.
− Så att vi också inkluderar vuxna, involverar flera.
Även att vi tänker på det när vi rekryterar.

Idrottsföreningarna arbetar redan med inkludering, men hur
närmar vi oss på bästa sätt de nyanlända, undrade Mattias
Lundberg i NIF.

Fyren har varit och är fortfarande den största aktören i
sammanhanget, därmed en given samarbetspartner i det
fortsatta inkluderingsarbetet liksom givetvis skolan och
församlingen. Såväl Fyren som Hamrånge församling
anordnar språkcaféer.
Och idéverkstaden mynnade ut i många förslag för att
förbättra inkluderingen; en Hamrångebygdens idrottsdag
med rundresa, temadagar på respektive idrottsanläggning, aktiv språkträning i praktiken, där nyanlända deltar i
praktiskt arbete hos föreningarna, fadderverksamhet, motion i olika former för vuxna nyanlända, både kvinnor och
män, i samarbete anordna aktiviteter och utnyttja de olika
föreningarnas anläggningar, bistå varandra vid behov och
engagera fler föräldrar.
Från Gästriklands Idrottsförbund deltog konsulent Pia
Hillgren.
− Nu gäller det att gå från ord till handling och jag har
en stark tilltro att ni kan göra något riktigt bra i Hamrångebygden, sa hon.
Nästa steg blir nu att kalla till ett nytt möte, planerat
någon gång under januari, och då förhoppningen är att
fler föreningar ansluter sig till inkluderingsarbetet.

Hamrånge hembygdsförening drev tidigare ett integrationsprojekt med Leadermedel, där nyanlända hämtades
upp med buss för att kunna delta i olika aktiviteter på
hembygdsgården.
En idé som kan utvecklas, till både glädje och nytta för
bägge parter, menade Pether Arnberg.
− Vi är i behov av fler människor som kan hjälpa till
och här vore de nyanlända en fin resurs, samtidigt som
de inkluderas i vårt föreningsliv och kan få språkträning
genom att delta i vårt praktiska arbete.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar vi alla våra deltagare, ledare,
besökare, medarbetare, kunder och vänner!
ABF i Hamrångebygden med Fyren, Rockskolan och ReDo.
PS. Den 9 januari startar all verksamhet igen.
Välkommen tillbaka!

Alla Tider’s

Konstfruset i Hamrångefjärden – vad tycker bygden?
- Vi är helt eniga i styrelsen, att vi ska göra vad vi kan
för att kunna ta emot det fina erbjudande vi fått från
Ove Wengler, men det känns också viktigt för oss att
veta, om vi har bygden med oss. För det är ett stort
åtagande, säger Christer Lantz, ordförande i HIK.

− Vi skulle också kunna satsa på ungdomsverksamhet
på ett helt annat sätt, dessutom erbjuda klubbar runtomkring istid hos oss, säger de.
− Och naturligtvis inte minst ett samarbete med skolan,
fyller Christer Lantz i.

Därför efterlyser nu föreningen idéer, synpunkter, goda
råd, om och hur människor
och företag på olika sätt kan
ställa upp, både i det praktiska
arbetet och ekonomiskt.
− Finns möjligheten och
finns viljan i bygden? Bandyn
har en lång tradition i Hamrångefjärden och det är en
unik möjlighet vi nu fått att
bygga upp verksamheten. Som
skulle tända gnistan och väcka
– Vi ska göra vad vi kan för att kunna ta emot det fina
bandyn till liv i HIK igen.
erbjudande vi fått, säger HIKs ordförande Christer
Det var vid ett möte med
Lantz
föreningen nyligen, som Ove
Wengler, själv aktiv med fina
framgångar inom HIK under
1950-talet, då som skridskoåkare, meddelade att han
avsåg sponsra föreningen med
ett betydande belopp för att
möjliggöra konstfrusen is på
klubbens bandyplan. Sponsringen var villkorad med krav
att Gävle kommun skjuter
till motsvarande belopp och
därutöver behöver HIK själva
få fram cirka 2 miljoner för att
förverkliga tanken.
Säsongen 2012-13 hade HIK ett eget herrlag
− Föreningen firar 90-årsjubileum 2018, och det var inför
det jubileet, som Ove Wengler genom sponsring ville
bidra till konstfruset på Hamrångefjärdens IP.
Idag finns ingen konstfrusen bandyplan i Gävle kommun och de små föreningarna har stora problem att
kunna genomföra en säsong på naturis. Efter flera år av
milda vintrar, som omöjliggjorde spel på hemmaplan gav
spelarna i Hamrångefjärdens IKs A-lag upp och sökte sig
till andra bandylag. Kvar blev en bandyskola som förra
vintern, vädret till trots, ändå kunde genomföras vid sju
tillfällen med ett 20-tal barn.
Konstfrusen is skulle ge helt andra förutsättningar och
Jeff Nordin och Adam Granbäck, styrelseledamöter som
idag båda spelar i andra klubbar, är övertygade om att
spelarna då skulle komma tillbaka till HIK.

Styrelsen kommer nu att gå
vidare i sitt arbete, en första
diskussion har redan hållits
med Gävle kommun och man
kommer också att undersöka
möjligheterna till ekonomiskt
stöd hos olika organisationer
och institutioner.
− Men jag vill än en gång
understryka hur viktigt det
är att vi har bygden med oss
i vårt arbete. Det handlar ju
inte bara om själva anläggningen, det blir en årlig driftskostnad också, av helt annan
dignitet än vad vi tidigare haft
och som vi är väl medvetna
om.
Hamrångegruppen och
Norrsundets IF har ställt sig
positiva och fler lokala kontakter kommer att tas.
− Men vi vill givetvis ha
kontakt med så många som
möjligt, både inom föreningsliv, företagande och privatpersoner, så vi välkomnar alla
synpunkter, idéer och frågor
via e-post till christer@zolv.
se, hälsar styrelsen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Faktaruta: Hamrångefjärdens IK bildades 1 januari 1928
på initiativ av Gustav Härdner. Ideella krafter röjde, grävde
och planerade det som idag är Hamrångefjärdens idrottsplats
och från början ägnade sig idrottsutövarna åt fotboll och
skidor. 1932 kom cykel som ny sport med i bilden med fina
framgångar. Efter krigsåren tog en ny generation vid och nu
satsades det enbart på vintersporterna bandy och skridskor.
Under åren 1951-56 erövrades inte mindre än 37 DM-titlar
av Gunnar Lindgren, Sten Lindkvist, Göran Wengler, Ove
Wengler och Sidor Holmgren. Därefter kom bandyn att
dominera med stor ungdomsverksamhet och A-lag med spel
oftast i division II. 1990 stod den nya klubblokalen klar.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

5 miljoner till Hamrångebygden under tre år!!!
Medlen är vikta för tillväxt och nu har vi en unik möjlighet att påverka
hur vi tycker den bäst ska uppnås i vår kommundel.
Ett nytt, fristående och politiskt oberoende råd med bred förankring i
bygden ska skapas för uppgiften, förslagsvis med Hamrångegruppen
som plattform, och som blir den gemensamma rösten i kommunikation
med kommun och organisationer.

Därför bjuder vi nu in representanter för
HAMRÅNGES ALLA FÖRENINGAR/ORGANISATIONER
att utforma rådets organisation och arbetssätt
Tillsammans blir vi starka! - Kom, tyck till, ställ frågor!

Plats: FÖRSAMLINGSHUSET, BERGBY
Tid: ONSDAG 11 JANUARI KL. 18.00
Välkomna!
Hamrångegruppen

Projekt Landsbygdsutveckling i Gävle kommun
Offentligt möte i Hamrångebygden
Fyren, Norrsundet, tisdag 17 januari kl. 18.00
Medverkar gör styrgruppen för utvecklingsprojektet, Margaretha Wedin,
kommunalråd (c) och Jörgen Edsvik, kommunalråd i opposition (s),
som informerar och berättar om utformning och riktlinjer och vad
projektet innebär för kommundelen Hamrånge.
Hamrångegruppen presenterar
rådets organisation och arbetssätt.
Välkomna!
Kommunledningskontoret
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Träffpunkt för seniorer
AllaHamrånge
Tider’s
Oktober 2014

Nu är NIF ”på banan” igen

Träffpunkt
för
seniorer
Alla onsdagar i oktober
(1/10,
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Träﬀ
Klockan punkt
10.00-12.00 för seniorer
Hamrånge
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Oktober
2014
Hamrånge
med egen dator. Fika
finns att köpa.

− Äntligen, säger Elisabeth Meüer, ordförande i
Norrsundets IF.

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

Det
har varit
flera år av
trilskande
konstisaggregat hos
Norrsundets IF,
men efter
många turer kunde – Äntligen, säger Norrsundets IF. Det nya aggregatet är på plats och i början av december
nyligen
spolades isen på Lindövallen.
ett nytt
aggregat kopplas in och föreningen spola upp ny is på
Lindövallen i början av december.

Lions och Röda korset finns på plats.

Vi vill tacka alla volontärer
som ställer upp för oss
i alla sammanhang.

Måndag
oktober
Vi bjuder6på
fika! kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Fredag
17Röda
oktober
kl.finns
13.30-15.00
Lions och
korset
på plats.
Musikcafé
med
Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Vi
bjuder på
fika!
Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcaféoss
med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Kontakta

Vi önskar er alla en

Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
God Jul och Ett Gott Nytt År.
Telefonnummer:
0297-109 95
Kontakta
oss
Träffpunkten
Vijvägen 30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
marie.berglund@gavle.se
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

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

Välkommen!

Lördag 24 december kl. 11.00
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka
Kl. 23.30 Musikgudstjänst med Inge Sjöberg, sång
och gitarr, Hamrånge kyrka
Söndag 25 december kl. 7.00
Julotta – Kyrkokören sjunger, Hamrånge kyrka
Måndag 26 december kl. 11.00
Gudstjänst på annandagen, Hamrånge kyrka
Söndag 1 januari kl. 18.00
Nyårsbön, Hamrånge kyrka
Fredag 6 januari kl. 15.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
med efterföljande julfest i församlingshuset
Söndag 8 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 15 januari kl. 10.00
Mässa, församlingshuset, Bergby
Söndag 22 januari kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Sopplunch onsdag jämna veckor, kl. 12-14
(start 25/1), Kyrkans hus
Barnverksamheten startar igen vecka 2
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som
har hänt och som Herren låtit oss veta”
Lukas 2
GOD JUL!

− Tre aggregat blev ett och på så vis kunde det gamla
bytas ut. Nu hoppas vi vädret är på vår sida så att isen
håller till och med sportlovet nästa år, säger hon.
Det nya aggregatet har monterats ihop av två delar från
olika Gävlerinkar medan en del togs från Norrsundets
gamla aggregat.
Text och foto: Marianne

VI SÄLJER ÅRETS JULKLAPP!
Ge dina nära & kära en tjänst, en hjälpande hand!
Köp ett presentkort hos oss och låt din vän få vila eller
använda tiden till något roligt. Samtidigt bidrar Du
till fler arbetstillfällen på landsbygden.
Varför inte en hemstädning, hemleverans av matlådor en
vecka, snöskottning, häckklippning eller tvätt av bilen?
Varmt välkommen med din förfrågan!
076-128 47 33 alt. info@fixarnahambrunge.se

F

MACKEN

XARNA

Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

Julerbjudande!
Invändig och utvändig tvätt
av bilen 450 kr
Boka tid på 076-128 47 33
Hamrångevägen 288 i Hamrångefjärden
Erbjudandet gäller fram till den 30/12
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Ingen Nobelfest, men väl en Novellfest
Bokprojektet Gävle skolor läser blev upptakten till ett skrivprojekt för mellanstadieeleverna vid Bergby Centralskola. Som blev till en novelltävling, som blev till
en Novellfest. Dagen för Nobeldagen.
Alla elever som ville deltog i tävlingen med sina noveller och vinnaren i varje klass
utsågs av elevrådet på mellanstadiet.
Pristagarna Ami Fransson, Oliver Fo− Vi hade ju hoppats fira på själva Nobeldagen, men eftersom den inträffar på en
gelberg och Natalie Wallberg flankelördag i år, så fick det bli fredagen före istället, säger lärarna Maria Lindström och
ras av elevrådets representanter
Ann-Sofie Andersson i årskurs 6.
Anders Zetterström, Evelina BergOch lite av Nobelstämning blev det allt när eleverna samlades i cafeterian. Bob
lund, Noah van Heteren, Edith Åsberg
Dylans musik spelades i bakgrunden, ljusen var stämningsfullt tända i kandelabern och
och Emil Westerberg
Maria delade ut Novellbakelser till alla, innan elevrådets ordförande Emil Westerberg
förrättade utdelning av priser.
I klass 4 fick Natalie Wallberg motta diplom för sin novell Westerntävlingen, i klass 5 var det Oliver Fogelberg som
fick diplom för novellen Kalle mot världen och i klass 6 gick priset till Ami Fransson för hennes novell Bågskytteolyckan.
− Men vi vill understryka att alla berättelser som lämnades in till tävlingen var jättebra, sa Maria Lindström.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Julen är här…
Ja, kanske inte riktigt, men väl en fin försmak av
vad som väntar.

… och mycket välbesökt var hembygdsgårdens marknad

I Norrsundet bjöds det in till Gammaldags jul i arbetarmuseet

Strykande åtgång var det på kålsoppa och skinksmörgås som
Ulla, Gun-Britt och Pia ordnat i köket och Gunborg Gustavsson, Ingrid och John Eriksson, Majken Bengtsson, Kerstin
Persson och Gert Nilsson lät sig väl smaka.

I Axmar Hytta var det traditionell julmarknad…

Stort utbud av genuint både slöjd- och mathantverk bjöds det
i fin inramning i Hyttan. Där det givetvis också serverades
Bryggans delikata skaldjurssoppa.

I ny, stämningsfull och julgemytlig inramning hälsades besökarna välkomna vid hembygdsgården. Alla huvudbyggnaderna
hölls öppna och där liksom på innergården hade marknadsstånd tagit plats . I smedjan visade Christer smidandets konst..
Tomtarna Celia och Edvin smög omkring och bjöd på godis
och pepparkakor och i Sundsmarsgården serverade Sture glögg
och Christina julgröt med skinksmörgås. Hemstöpta ljus i stilfull design (bilden) fanns att köpa av Anita (Hägglund) Olsson
från Östervåla.

Alla Tider’s

Hamrångebygdens
Föreningsliv

Stort TACK till alla
våra sponsorer, spelare,
ledare, föräldrar,
medlemmar och
andra som på olika sätt
bidragit till vår verksamhet under året.

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ER ALLA

Hamrånge Slöjdare
önskar alla
EN RIKTIGT
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Vi hälsar välkommen till
vårens slöjdcaféer 2017 kl. 18-21:
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3

Nu har vi i Hamrånge Fiskevårdsområde anslutit oss till iFiske för
att sälja fiskekort elektroniskt.
Det innebär att ni kommer att kunna köpa
era fiskekort hemma och själva printa ut
kortet innan fisket.
Det går även att köpa kort på plats vid fiskevattnen genom SMS, också detta hos iFiske.
Vi har också lagt upp möjligheten, att för den
som så önskar, köpa elektroniska fiskekort i
butik. Då antingen att få det printat på plats
för den som har tillgång till printer eller levererat som ett SMS till köparens telefon.
Vad som behövs för att köpa fiskekort online
är en inloggning på https://www.ifiske.se/
Det går också bra att använda Swish och
numret dit är 123 1206 333.
Komplett fiskeplan med regler och priser kan
erhållas via mejl till kurtlennart47@gmail.com
Kontakt: Benny Lundin, tel. 076-808 51 89
En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi
er alla från Hamrånge Fiskevårdsområde

OK ÖDMÅRDEN

ÅRSMÖTE
Torsdag 16 februari
kl.18.00 träffas vi på
Bergby Konditori för
årsmöte och avslutning av
den gångna säsongen.

Önskar
alla en
God Jul
Vi bjuder på smörgåstårta
och fika
och ett
VÄLKOMNA!
Gott Nytt År

Vi önskar alla bastubadare
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År
och hälsar alla, såväl gamla som nya
badgäster välkommen till
bastun i
Hamrångefjärden
2017
Åbyns byamän
EN RIKTIGT GOD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi alla i Hamrångebygden

Ett stort TACK vill vi rikta till alla företag, både stora och små,
för den fina respons och sponsring vi fått
Och TACK alla ni som skänkt slantar i våra sparbössor
Det betyder mycket för vårt arbete
i att skänka trygghet i bygden
Vi behöver bli fler – så välkommen du också!
Ring 070-572 52 34 för mer info

Hamrångebygdens Föreningsliv
13/1 Musikcafé på Solberga,
Tomas Åström underhåller
Kakdagen på Träffpunkten
inbringade ca 6 500 kronor.
Tack alla som bidrog och stöder
vår verksamhet

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ER ALLA

NORRSUNDETS IF
Till alla som på olika
sätt stött vår verksamhet
under året
EN GOD, FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR

Stiftelsen Fjärdöns framtid
önskar alla
God Jul & Gott Nytt år
och hälsar välkommen
till våra vandringar
under nästa år

Tack alla som deltagit och engagerat sig i vår verksamhet
under året

God Jul och Gott Nytt År
till er alla i
Hamrångebygden
önskar
Hamrångegruppen

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi alla som
bidragit till vår verksamhet
i stort och smått
Vinnarna i jullotteriet är underrättade.

Norrsundets

Röda Korskrets

Från oss alla
till er alla
En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt år
Norrsundets
Arbetarteaterförening

Till alla glada människor i
Hamrångebygden
Önskar
Norrsundets PRO
En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År
AXMARBY IF
önskar alla sina
medlemmar och sponsorer
EN GOD JUL
&
ETT GOTT NYTT ÅR

EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla och
ETT VARMT TACK
till alla våra sponsorer under året
– företag och enskilda, för de
värdefulla bidragen till vår verksamhet
HAMRÅNGE HEMBYGDSFÖRENING

Till er alla från
Hamrånge
Företagarförening
EN RIKTIGT
GOD JUL&
ETT GOTT NYTT ÅR
Från Hamrånge PRO till
alla våra medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL
&
ETT GOTT NYTT ÅR
Alla medlemmar hälsas välkomna till
GRÖTFEST i Församlingshuset, Wij,
Onsdag den 11 januari kl. 12.00
Medtag egen tallrik och sked

HAMRÅNGE LRF
önskar sina medlemmar
och övriga
EN RIKTIGT GOD OCH
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Och tackar er alla för en mycket
god uppslutning vid våra
aktiviteter under året

NORRSUNDETS
ARBETARMUSEUM
önskar alla i Hamrångebygden
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år
och tackar alla som engagerat sig i
vår verksamhet under året

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas er alla från
AXMARBY
INTRESSEFÖRENING

önskar alla i
Hamrångebygden
En Riktigt God Jul
& Ett Gott Nytt År

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar
Hamrångefjärdens IK

Landsbygdscenter
önskar
ALLA I
HAMRÅNGEBYGDEN EN
RIKTIGT
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Knutpunkten håller stängt
23/12 – 3/1
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Alla Tider’s

Kalendarium 16 december – 20 januari
Fredag 16 december
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 17 december
Finalrock med Rockskolan, Fyren, Norrsundet 15.00
Fredag 23 december
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 24 december
Samling kring krubban Hamrånge kyrka 11.00
Julgröt i gemenskap, Bergbykrogen 13.00
Musikgudstjänst med Inge Sjöberg
Hamrånge kyrka 23.30
Söndag 25 december
Julotta, Hamrånge kyrka 7.00
Måndag 26 december
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Fredag 30 december
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 1 januari
Nyårsbön, Hamrånge kyrka 18.00
Torsdag 5 januari
Bastun öppen Åbyns byamän

Hamrångefjärden 13.00-16.00 OBS tiden!
Fredag 6 januari
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka 15.00
med efterföljande julfest i församlingshuset
Söndag 8 januari
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Onsdag 11 januari
Möte med föreningar/organisationer ang. projekt landsbygdsutveckling, Församlingshuset, Bergby 18.00
Torsdag 12 januari
Julgransplundring, Fyren, Norrsundet 17.30-19.30
Fredag 13 januari
Musikcafé på Solberga
Med Röda Korset 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 15 januari
Mässa, församlingshuset Bergby 11.00
Tisdag 17 januari
Offentligt möte projekt landsbygdsutveckling, Fyren
Norrsundet 18.00
Fredag 20 januari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Hamrånge byavakter rapporterar
* Inbrott hos Hamrånge Taxi
* Explosioner i Norrsundet
* Skottlossning med en soft airgun mot fönster på byggnader i Norrsundet.
26-åring gripen.
* Flera däckstölder efter Hagavägen och Näsuddsvägen i Hamrångefjärden
* Bil med släckta lyktor kört nattetid genom Hagalund. Tre personer
sprang från bilen när de blev upptäckta. Polis kontaktad.

Begravningar i
Hamrånge församling
under november
11/11
Erik Wanström, Bergby

Vill du stödja Hamrånge byavakter?
Det kan du göra med ett bidrag till bankgiro 5962-8677

Till alla vår läsare och annonsörer
En Riktigt Skön, Trivsam och Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År
Vi möts igen 2017
Marianne, Eva och Kenny
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