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Med en bild från årets Julhus
i Hamrångefjärden önskar vi
alla våra läsare och annonsörer
En Riktigt Skön, Trivsam och
Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År.
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Vi möts igen 2018
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Tankar Om

nnu ett år att lägga till handlingarna. Så otroligt fort det går.
Och vad värre är, det verkar som det går fortare och fortare
ju äldre man blir. Men, det får man ta. Det gäller bara att försöka
fylla det med så många trevliga saker som möjligt.
På det världsliga planet är det ju förstås så att det händer både
positiva och negativa saker (även om de negativa händelserna
tycks ha ett klart övertag, i alla fall sett till de mediala nyheterna). Krig och svält. Naturkatastrofer och klimatförändringar.
Girighet och narcissism. Och nu senast har #metoo-kampanjen
dominerat. Tänker inte närmare gå in på den, tycker bara det är
självklart att varken sexuella eller andra trakasserier (för oh ja,
det finns många sådana också) ska förekomma. Men att de ska
motverkas på ett rättssäkert sätt.

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

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

På det privata planet då? Jotack, det har varit rätt fint. Även
om det fyllts med både glädje och sorg. Glädje över att familj
med barn och barnbarn fått vara friska. Glädje över att ha vänner. Glädje och värme att ha fått möta min storasyster för första
gången och nästan alla mina syskonbarn (åtta stycken är dom).
Att söka sina rötter kan verkligen ge utdelning. Tänk vilken storfamilj jag fått bara på ett år
Sorgen kom på besök, när sommaren led mot sitt slut. Storebror Bjarne finns inte med oss längre. Jag är bara så tacksam att
jag fick möjlighet att återknyta bekantskapen, det hann bli flera
möten och många, många telefonsamtal med mycket skratt under
det år vi fick tillsammans. Fina minnen som jag kan bära med
mig och nu är istället hans två döttrar en del av mitt liv.

Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018,
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Någon mer än jag som undrar över det här med appar?. Det
tycks ju inte finnas någon ände på alla appar man ska ladda ner
och som ska underlätta ens vardag. Undrar bara hur i allsindar
jag ska få plats med alla på displayen i min mobil. Förresten blir
jag bara stressad över alla appar de öser över mig. Och hur ska
jag komma ihåg vad det är jag ska göra med allihop? Nej, jag
känner mig mer stressad än lugnad jag över alla apperbjudanden
som ska förenkla min vardag.
Och inte nog med det, nu kan jag som prenumerant få tillgång
till lokaljournalistikens Spotify också. Fri tillgång till hela Sveriges lokalnyheter från 40 lokala nyhetssajter i 100 kommuner
minsann. Herre Gud, behöver jag verkligen det och hur ska jag
hinna med allt? Och hur mycket mer ska min pensionärsskalle
kunna ta in? Jag har ju fullt upp att hålla reda på det som redan
finns där.

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.
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

Undrar förresten hur det står till med produktivitet och effektivitet i arbetslivet, när alla ska hålla sig uppdaterade via appar,
facebook, twitter, linkedin och instagram. Så fort det plingar till i
mobilen måste det kollas. Och till alla unga mammor och pappor
som håller barnvagnen med en hand och kollar mobilen med den
andra, eller med sina barn sitter med mobilen på bussen, tåget,
lekplatsen eller badstranden – hör ni, vem är det som bäst förtjänar er uppmärksamhet?

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

Så när julen är här – träffas, umgås, prata
med varandra, inte med mobilen. Lägg
den åt sidan, för den finns kvar också efter
helgen. Det är jag säker på.

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

En riktig God och Skön Jul önskar jag
er alla och
		Lev väl!

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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Kakfrossa med härlig
musik på Träffpunkten
Vilket kakbord Röda Korset dukade
upp, när de hälsade välkommen till
årets Kakfrossa i ett fullsatt Träffpunkten! Och vilken fin musikalisk
underhållning dessutom genom
Norrsundets PRO-kör under ledning av Leffe Lövgren, med Håkan
Lövgren på bas och Bertil Sundling Ett dignande kakfat och musikalisk underhållning av Norrsundets PRO, det bjöds
på dragspel.
Det har blivit till tradition för Röda
Korset Hamrånge att inför första advent
inbjuda till kakfrossa med underhållning av Norrsundets PRO-kör. Och
förutom att avnjuta de delikata bakverken till kaffet fanns det möjlighet
för gästerna att fylla kakburkarna inför
julen.
− Fantastiskt roligt att vårt arrangemang uppskattas så fint, och att så
många ställer upp och bakar och gör
kakfrossan möjlig. Det blir repris nästa
år, lovade Karin Åberg från Röda
Korset.
Text och foto: Marianne Lundqvist

gästerna vid Röda Korsets Kakfrossa på
Knutpunkten

Ingegerd och Uno Jonsson tillsammans med
Claes Horn lät sig väl smaka av godsakerna till
kaffet

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.

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

Blås ut ljusen!

VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

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

VÄLKOMNA ÅTER!
Önskar
Ola, Niclas och Therese med personal

a ramsan!

dsäkr
Lär dig bran

Rädda – Varna – Larma – Släck
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Matilda Hamrånges lucia 2017
Matilda Johansson från Bergby blev
årets ljusdrottning i Hamrånge. Det
var hennes namn som stod på lotten
vid dragningen bland årskurs 9:os
kandidater.
Pirrigt, men jättekul, tyckte Matilda
själv som funderar på att söka in på
Vasaskolans estetiska linje med teaterinriktning i sitt gymnasieval.
En hektisk Luciadag blev det
för Matilda och hennes följe, som
inleddes med framträdande i kyrkan
på morgonen och därefter besök på
Solbergahemmet, Träffpunkten och
Bergbykrog innan det var dags för
själva kröningen med framträdande i
kyrkan under kvällen.
I sedvanlig ordning var det Hamrånge Lions som ansvarade för
Hamrånges lucia 2017 Matilda Johansson
Luciaarrangemanget.
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
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t
Got

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

159:159:169:139:-

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

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

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
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Tinybuddy – en verklig framgångssaga för Louise
och Tim i Norrsundet
Från nystart i slutet av förra året till en omsättning på 3 miljoner fram till oktober i år. Det har
gått med rekordfart för Louise och Tim Jansson
och deras webbföretag Tinybuddy som nu erbjuder ett brett sortiment av djurtillehör.
− Att det skulle bli en sådan här utveckling hade vi
inte ens vågat drömma om, men vi är ju jätteglada
och det känns fantastiskt roligt, säger de.
Louise (tidigare Sandelin) kommer från Norrsundet och här bor hon fortfarande, men nu tillsammans med sin man Tim. Innan företaget Tinybuddy
jobbade de båda på Partykungen i Gävle, Tim som
IT-ansvarig och Louise på lagersidan. Erfarenheter
som, skulle det visa sig, kom väldigt väl till pass, när de
startade sitt eget företag. Och att det blev djurtillbehör
kom sig av att de själva som hundägare sökte efter passande produkter och artiklar.
− Idén om att starta en egen försäljning väcktes efter ett
besök i London för två år sedan, där vi hittade en butik,
som nu för övrigt är en av våra grossister, med ett omfattande sortiment av djurtillbehör och där vi hittade vad vi
själva sökte, berättar de.
De planerade en verksamhet på hobbybasis – utöver lagerarbetet läste Louise också för ett år sen till barnskötare
på distans och Tim hade sitt jobb som IT-ansvarig. Idén
växte till en affärsidé att som webbföretag erbjuda ett
stort sortiment av djurtillbehör, tillika med hög service.
Och idén har sannerligen lyckats. Med råge. Idag har de
slutat sina anställningar och med en försäljningskurva
som pekar rakt uppåt har de redan kommit till stadiet att
de behöver anställa personal.
− Vi packar för närvarande 1300 order i månaden och
efterfrågan ökar hela tiden, så även om vi själva, som nu,
skulle fortsätta jobba 12-14 timmar om dygnet, kommer
inte tiden att räcka till.
Idag huserar de i f.d. Postens lokaler i Coop-byggnaden
i Norrsundet och den 170 kvadratmeter stora lokalen
– perfekt för ändamålet, säger de själva − är numera
välfylld av djurtillbehör till främst hundar. Med allt från
kläder, selar, täcken och hundaccessoarer till produkter
för vård och hälsa. De erbjuder egendesignade hundkläder och har till och med investerat i egen tryckeriutrustning för utbytbara kardborrmärken.

färssystemet hos Partykungen och den kunskapen kunde
jag ta med mig, för att bygga upp ett fungerande system
för vårt företag, men också att vi satsade väldigt mycket
på marknadsföring, understryker Tim.
− Den är oerhört viktig och satsningen visade sig ge
mångdubbelt tillbaka.
Lagerhanteringen gav Louise inblick i hur produkter kan
packas på ett tilltalande sätt för kunden och den lärdomen
har hon tagit med sig.
− Vi erbjuder snabba leveranser från eget lager och
kunden ska känna att vi är beredda att lägga ner både tid
och omsorg för deras skull.
Deras kunder är allt från privatpersoner till poliser, väktare och företag, ja till och med hotell och de finns både
inom och utom Sverige. Och att en växande marknad
finns är de övertygade om.
− Vi skulle kunna fördubbla sortimentet, men samtidigt
vill vi inte växa oss alltför stora, så framför oss ser vi företaget med mellan 5-7 anställda för att klara kundtjänst,
uppackning, plocknig och returhantering, säger Louise.

Båda är ödmjuka inför framgången, som de tillskriver
sina tidigare erfarenheter, sitt intresse och att vara medveten om och beredd att lägga ner den tid som krävs. Göra
jobbet, för att lyckas.
− Som IT-ansvarig hade jag byggt upp det digitala af-
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Inför jul ﬁnns vi i
Gävle fredag 15 dec 9.00-15.00
Bergby ons 20 dec 9.00-15.00
Sandviken tors 21 dec 10.00-15.00
Ockelbo fre 22 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

l
u
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G
Från
Ockelbo

EN RIKTIGT GOD,
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla

ALNek Redovisning/
Ockelbo Ekonomikonsult AB
S. Åsgatan 42
Tel. 0297-425 24

Välkommen till vår
nya butik på Torggatan 1!
Lennys Färg önskar alla kunder
EN RIKTIGT GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

Från oss på Åkessons El
önskar vi er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Tel. 0297-405 29

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

Maria utvecklar sin blomsterverksamhet med ett orangeri
En stifull och originell byggnad har växt upp intill
blomsterbutiken Wendins blommor i centrala Bergby. Ett orangeri med mycket ljusinsläpp och högt i
tak.
− Många kanske undrar vad byggnaden ska användas
till, men det handlar inte om ny affärslokal, den blir kvar
där den är, förklarar hon.
Orangeriet blir istället i första hand en arbetsyta för
Maria.
− Väldigt mycket av mitt arbete som blomsterhandlare och florist sker ju inte inom butiksytans väggar och
hittills har jag fått använda mitt eget kök när jag jobbat med blomsterarrangemang, julgrupper och binderier. Det kommer jag nu att
kunna göra i orangeriet istället.
− Men visst kommer det finnas möjlighet för kunder att titta in där också.
Den nya lokalen öppnar även upp för att hålla olika kurser, menar hon.
− Och blommor behöver ljus, därav blev de nya lokalerna i form av ett orangeri.
Det är en dröm sedan länge hon nu förverkligar och Maria har själv designat och
noggrant planerat orangeriet.
− Det ska givetvis fylla sin funktion, men min målsättning har också varit att
det ska smälta in i miljön och den utvändiga färgsättningen blir densamma som
affärs- och bostadsbyggnaden. Även plåttaket med sin falsade utformning blir
likadant.
För arbetena har hon satsat på lokala entreprenörer;
huvudentreprenör är Rossvallen Bygg AB, va-installationerna har Bohlins Rör stått för och eldragningarna
Bergby El.
− Jag vet var de finns, vilka de är och de ställer upp när
jag behöver dom. Alla arbeten har fungerat jättefint.
Helt färdigställt kommer inte orangeriet att bli förrän
till sommaren, men redan inför jul kommer Maria att
kunna visa upp sitt orangeri invändigt.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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BEJLUND Entreprenad AB
önskar er alla
EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT 2018
Jim Lundkvist 070-399 17 68
Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com

Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare
Från
BERNT SEGERKVIST
till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Tel. 070-399 07 45

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

HELSANS SERVICE

Norrsundets Tips och Tobak

Från oss alla till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
Vi på Rasta Hagsta

önskar alla våra gäster en
Riktigt God, Fröjdefull Jul
& Ett Gott Nytt År

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

Öppet alla dagar
Från oss till er
En Fröjdefull Jul &
Ett Gott Nytt År
Tel. 0297/220 22
Mats, Catharina och
alla getterna på
Hådellgården önskar er
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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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar
AXMAR TIMBER
Arne Sjöblom
Tel. 0297-303 63, 070-217 73 51
www.axmartimber.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

önskar jag er alla

MATECO BYGG AB
Petri Pitkänen

Tel. 0297-103 56, 070-666 07 19
petri@matecobygg.se

Vardagshjälpen
önskar alla en riktigt
God jul och
ett Gott nytt år
073-694 00 71

TREVLIG HELG
OCH ETT
GOTT NYTT 2018
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 GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR!
Boka rum via
www.hedenstugan.se
GRANLUNDS MÅLERI

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

God Jul och Gott Nytt år

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

MIKAEL HÖGLUND
Såg & Hyvleri, Axmarby
önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

önskar alla En God Jul
& Ett Gott Nytt År
www.bokstugan.se
BERGBY VERKSTAD
önskar alla
EN GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Stängt 2/1 – 14/1
Öppnar åter
måndag 15 januari

Trevlig Helg till Er alla
Väl mött 2018
Sonny Geschwindt
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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
0297-224 00

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

Till er alla från
med

Alla Tider´s

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

Alla Tider’s

Norrsundets Biokombinat vill stärka samverkan
inom bioenergiområdet
Två större aktörer finns, en har för avsikt att inom
kort etablera sig på industriområdet i Norrsundet och
för att stärka samverkan inom bioenergi har de tillsammans med bl a Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten och Gävle
kommun bildat den ideella föreningen Norrsundets
Biokombinat.
− Syftet är att stärka samverkan mellan företag och
akademi, men även andra aktörer inom detta område,
men också bidra till att bygga nätverk mellan företagen i
föreningen och andra olika bioenergi- och bioraffinaderikluster, säger ordförande Lennart Sjögren.
Föreningen arbetar också för att främja användningen
av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt
sätt och sprida kunskap om bioenergins möjlighet bland
beslutsfattare och allmänhet liksom främja företagsnära
forskning inom bioenergiområdet.
Colabit Oil AB med sin satsning på ren HVO-diesel är
det företag, som låtit tala mest om sig och som växer
starkt, de vill bl a investera i en produktionsanläggning
för 2 miljarder, men på området finns även Biokol Norrland AB, ett dotterbolag till Biokol Sverige AB, och som i
en planerad anläggning vill förädla träpellets till biokol.
Målsättningen är att anläggningen ska kunna tas i bruk
nästa år, men för närvarande är arbetet i planeringsstadiet, där man bl a söker statligt stöd hos Klimatlivet för
investeringen.
− Vid framställningen av biokol bildas flytande bioolja
som en restprodukt och som i sin tur kan bli en råvara till
Colabitoils produkter. Ett exempel på samverkan som kan
ske inom bioenergiområdet, säger Lennart Sjögren.
Och det finns även andra marknader för biokolet.
− Träpelllets förvandlat till 100-procentigt biokol kan
till exempel tillsammans med gödsel bli ett jordförbättringsmedel.

På väg in är Ljusbo Green Home AB, som avser att starta
modulhustillverkning på ett klimatsmart sätt på området.
Lokaler finns, men där investeringar krävs för anpassning
till trähustillverkning. Nu söker man erforderligt kapital
och målsättningen är att komma igång med produktionen
nästa år och därmed skapa 20-30 arbetstillfällen.
Kunder finns, bl a har intresse uttalats från Tyskland att
köpa 3 års produktion.
− Det handlar om kapitalkrävande verksamheter, men
som, om de skulle lyckas, nog skulle skapa mellan 100
till 200 jobb i Norrsundet och
därutöver locka till sig ytterligare aktörer, säger Lennart
Sjögren.
Norrsundets Biokombinat
söker nu medel (90 000
kr) ur kommunens treåriga
5-miljonerssatsning för Hamrångebygden för att avlöna en
sammanhållande kraft vars
uppgift skulle vara att främja
etablering och tillväxt.

God Jul & Gott Nytt År
till er alla
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Tillsammans

Junis Hamrånge
bjuder in till att pyssla,
leka och fika.
i HIK-lokalen
Hamrångefjärden
28/12 kl 16-19
Alla som vill är
hjärtligt välkomna.
Text: Marianne Lundqvist Ingen kostnad.
VI ÄR DIN LOKALA
BYGGENTREPRENÖR SOM
UTFÖR ALLA TYPER AV
BYGGARBETEN

NYBYGGNATIONER • OMBYGGNATIONER
ALTANER • TAKARBETEN
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.

God Jul & Gott Nytt År

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

Smått & Gott i Hamrångebygden
Marknadsföring i Hamrånge 1928
Söndag 24 december kl. 11.00
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka
Kl. 23.00
Musikgudstjänst m. bl.a. Ami Fransson, Hamrånge kyrka
Måndag 25 december kl. 07.00
Julotta – Kyrkokören sjunger, Hamrånge kyrka
Tisdag 26 december kl. 11.00
Sammanlyst till Equmeniakyrkan i Björke
Söndag 31 december kl. 17.00
Nyårsbön, Hille kyrka
Måndag 1 januari kl. 18.00
Musikgudstjänst m. Inge Sjöberg, Hamrånge kyrka
Lördag 6 januari kl. 15.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka, med efterföljande
julfest i Församlingshuset
Söndag 7 januari kl. 11.00
Mässa med kyrkoherdeinstallation, Hamrånge kyrka
Söndag 14 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 21 januari kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Sopplunch onsdag 24/1 kl. 12-14, Församlingshuset
Bibelsamtal tisdag 9 & 23/1 kl. 14-16, Församlingshuset
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 har låtit oss veta”/Lukas 2
GOD JUL!

Källa: Anders Källström

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

God Jul & Gott

Vi önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Carola, Zandra,
Eva och Elaine

Nytt år

Följ oss på Facebook,
Handelsbanken Bergby

Julöppet i vår butik

17-23 december 10.00-15.00

där du kan välja bland
delikatesserna till julbordet

Inlagd sill, gravad lax, pepparlax, rökt ål m m
En Riktigt God, Fröjdefull jul och
ett Gott Nytt år önskar vi er alla
Håkan och Margareta

Julveckan har vi öppet
Måndag-fredag 9-17
Lördag 9-13
Julafton stängt
Öppet inför nyår:
Fredag 9-17, Lördag 9-13
Nyårsafton stängt
Efter nyår vinterstängt

God Jul & Gott Nytt År önskar
Ulla, Lars-Gunnar och Daniel
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Alla Tider’s

Från Bergby köpmän
till er alla
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d
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och Ett Gott Nytt År
o

Öppettider jul- och nyårshelg:
Julafton, Juldagen och
Annandagen stängt
Nyårsafton 10.00-14.00
Nyårsdagen stängt

Bergby konditori

NYÅRSFYRVERKERIERNA
HITTAR DU HOS OSS!!!
Välkomna

Välkommen in på julfika
Vi tar jullov 27/12 – 30/12
Öppnar igen Tisdag 2 januari
Tel. 0297-100 28

Jag har stängt
27/12- 1/1
Öppnar åter 2/1

Hamrångebygdens
Delikatesser
Våra öppettider inför jul och nyår
21 december 13-17
22 december 13-18
23 december 10-14
29 december 13-18
30 december 10-14

Wendins Blommor
Öppet även på julafton 9.00-13.00

BE RGBY K ROGE N

Våra öppettider under jul och nyår:
Julafton 24/12 stängt

Juldagen 25/12 öppet 18.00-01.00
22.00-01.00 underhåller välkända Jonny Wester
Entré 150:Vill du få plats – kom i tid!
Annandag jul 26/12 12.00-20.00
Nyårsafton 31/12 stängt
Nyårsdagen öppet 12.00-20.00
Tel. 0297-10123
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Vi har allt inför julens alla middagar.
Välkommen in till oss och julhandla!
Lena och Pelle med personal
Den 19/12
klockan 11-16
bjuder vi på en
liten jultallrik

Ockelbo Ost,
Röd, Blå och Svart
för 79:-/kg.
Ord. pris 94:90

Den 22/12 finns
Hagsta Kött och Vilt här och
säljer sina delikatesser och
bjuder på provsmak. Även
Sohlbergs Chark finns på plats
i butiken och säljer sylta och
prinskorv till kanonpris.
Delins Prinskorv,
89:-/kg.

Ord. pris 109:90.

Under perioden 15-24/12
har vi fina erbjudanden.
Gäller så långt lagret räcker.

Potatis, 5 kg från
Olhansgården, Leksand,
30:-/påsen.

Storbit kassler,
800 gram
69:90:-/kg.

Ord. pris: 99:90:-/kg

Tekaka, 6-pack,
Mattes Bröd,
10:Ord. pris 20:90.

Öppettider:
Alla dagar 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Alla Tider’s

Hamrångebygdens
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

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
2018
Åbyns byamän

Hamrånge Slöjdare
önskar alla
EN RIKTIGT
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Vi hälsar välkommen till
vårens slöjdcaféer 2018 kl. 18-21:
25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4

Tack alla som med iver deltagit i Landsbygdsutvecklingsprojektet för
Hamrångebygden
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla

OK ÖDMÅRDEN

ÅRSMÖTE
Torsdag 22 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

EN RIKTIGT GOD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi alla i Hamrångebygden

Hamrånge Byavakter vill rikta ett stort TACK 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
Du kan också stödja vår verksamhet genom att
sätta in ett bidrag på vårt bankgiro 5962-8677
Vi behöver bli fler – så välkommen du också!
Ring 070-572 52 34 för mer info
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Föreningsliv
NORRSUNDETS IF
Till alla som på olika
sätt stött vår verksamhetunder året
EN GOD, FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Julklappslotteriet ”Framma”
16/12 från klockan 11.

Hamrånge
Fiskevårdsområde
önskar alla glada fiskare
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT FISKEÅR
Kontakt:
Benny Lundin 076-808 51 89
Till våra medlemmar
och sympatisörer
EN GOD, FRÖDJEFULL JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla
Hamrånge Centerkvinnor

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

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 som på olika sätt engagerat
sig och deltagit i vår verksamhet.
HAMRÅNGE HEMBYGDSFÖRENING

19/1 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten med Torgny Wilhelmsson.
Kakdagen inbringade 6 520:-, som
går till välgörande ändamål.
Ett stort tack till alla som på olika
sätt bidragit till vår verksamhet under året
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ER ALLA
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GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar
Hamrångefjärdens IK
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,
Torsdag den 25 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

Landsbygdscenter
önskar
ALLA I
HAMRÅNGEBYGDEN EN
RIKTIGT
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Knutpunkten håller stängt
27/12 – 5/1

Alla Tider’s
Minnesord över Arne Persson, Norrsundet

E

n profil har gått ur tiden.
För sina arbetskamrater var han
elektrikern vid industrin i Norrsundet
- även om han egentligen inte hade en
skolad elektrikerutbildning. Arne hade
lärt sig yrket genom praktisk erfarenhet
sedan han kom till dåvarande Kopparfors i slutet av 40-talet. Då, och under
en lång följd av år därefter, ansvarade
industrin för en stor del av skötsel och
underhåll i samhället i övrigt och där
fanns Arne med. Belysningen i den
årliga julgranen i centrum till exempel satte han en ära i att vara med och
skapa och inte för inte blev den ett år
under hans ledning utsedd till Sveriges
vackraste julgran.
Men Arne Persson hade också en
annan ådra. Alltid glad och positiv och
med glimten i ögat var han en i teamet
som gladde publiken under tiotalet år i
arrangemanget Lilla julafton på Folkets
Hus. Inte bara på scenen dock utan
även som textförfattare till sketcher
och olika nummer som framfördes. En

talang som även kom sig väl till uttryck han även en skicklig finsnickare.
i otaliga dikter och kåserier och som
Glimten i ögat må ha slocknat, men
Arne Persson har för alltid skrivit in
han till publikens förtjusning gärna
framförde även i andra sammanhang.
sig i historien som en profil i bygden
Lite av en uppfinnare var han också.
att minnas. Han somnade in på sin
Långt innan skyliften var uppfunnen
93-årsdag och hans närmaste är husbyggde han en egen för att underlätta
trun Ulla, livskamraten som han gifte
för sig och sina kamrater när lampor
sig med 1952 och brodern Ture, som
behövde bytas på lite högre höjder och fortfarande bor kvar i föräldrahemmet
kaffekokaren han konstruerade lär fort- i Bergby backen.
farande finnas kvar. Den fungerade så
Text: Marianne Lundqvist
att när Arne ringde hemifrån, så satte
kaffekokaren igång
och när han kom
fram till jobbet, så
Jag hjälper dig med
var kaffet klart.
allt som rör begravningar
Stugan i Finnoch familjejuridik
harsfjärden, som
han byggde av två
026 - 10 71 00
Jonas Flodin
lador 1957, blev
Jag
gör
gärna
hembesök
hans och hustru Ullas eget lilla paradis
och där tillbringade
Gävle Begravningsbyrå
de alltid sina somrar. Med tiden blev
gavlebegravningsbyra.se

Bergby Damfrisering

Välkommen att hitta
Sista minutenklappen hos mig!
Salongen är stängd
27, 28, 29 december

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla
Ann-Katrin 0297-106 81

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

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

God Jul & Gott Nytt År
sid 16

Smått & Gott i Hamrångebygden

Sören Åkerman minns när Snoddas kom
till Norrsundet
Året var 1952 och Gösta Snoddas Nordgren hade i slutet av januari med dunder
och brak slagit i genom med sin Flottarkärlek i Hylands radioprogram Karusellen.
Vi i Norrsundet spelade ishockey i hockeytrean. Nu skulle vi möta Arbrå hemma på
Lindövallens uterink. Snoddas, som främst
var bandystjärna, spelade också ishockey för
Arbrå.
Min backkollega Karl Otto Aspgren tog
chansen och ringde upp Snoddas för att höra
om han kunde tänka sig att sjunga i periodpauserna. Jo, men visst. Snoddas var inte alls
omöjlig. Och visst kunde han sjunga för publiken bara att det ordnades med en mikrofon
ute på isen.
Naturligtvis hade också idrottsföreningen
annonserat om att man lyckats engagera
Snoddas. Och vilken succé det blev. Hela
Norrsundet, gammal som ung, var på benen den här söndagskvällen och visst blev det även publikrekord.
Det var smockfullt på Lindövallen och folk trängdes
runt sargen i dubbla led när redan mycket populäre Snoddas sjöng sina låtar. Till allas förtjusning sjöng Snoddas
i båda periodpauserna. Och naturligtvis fanns den nya
slagdängan Flottarkärlek med minst en gång vid båda
periodpauserna.
Norrsundets IF gjorde en rejäl hacka på evenemanget.
Vad Snoddas fick för sin sånginsats är för mig okänt,
men förhoppningsvis fick också den härlige profilen en
hygglig slant.
Snoddas kom också tillbaka till Norrsundet under sommaren. Det blev lika knökfullt vid Parken runt Folkets
Hus, som det varit uppe vid Lindövallen och hockeymatchen, när Snoddas i sin lilla "bubbla" tillsammans
med dragspelaren Karl-Erik Svensson rullade in i parken.
Något försenad, men det hade den längtansfulla publiken
överseende med.
Här hade man också byggt upp en extra scen invid
dansbanan och än en gång hade Norrsundsborna gått
"man ur huse" för få höra och jubla åt Sveriges då store
idol.
Åter till hockeymatchen så kommer jag inte ihåg hur
slutresultatet blev. Men det var mycket tufft att som back
försöka sätta stopp för hårdförde Snoddas. Han lirade

i toppluva som jag minns, själv hade jag inköpt en så
kallad rysk Bobrovhjälm som Leksands stjärnback Åke
Lassas tillverkade i Sverige.
Snoddas var ju annars en mycket berömd bandyspelare
och lirade för Bollnäs. Han tog för övrigt två SM-guld
tillsammans med sin klubb. Det ska varit 1951 och 1956.
Därtill hann centerhalven med att göra flera framträdanden i blågul dress. Såväl i landslaget som i
Bollnäs klubblag lirade han centerhalv.
Men Snoddas bandykarriär började egentligen i grannklubben Röste. Nu var Snoddas inte från början någon
vidare skridskoåkare, så där fick han börja som målvakt!
Så småningom blev han en hejare på skridskorna och han
ska ha varit snabbast på att åka bakåt i hela allsvenskan.
Vilket han naturligtvis hade stor nytta av i sin position
som stopper och mittback i det snabba bandyspelet.
Själv fick jag vara med om en serieseger för Norrsundets
hockeylag. Men jag minns också att vi åkte på en rejäl
propp hemma på Lindövallen. Vi hade väl vunnit vår
första DM-match den säsongen och som belöning gästades vi av Strömsbros allsvenska lag. Det small ordentligt
runt oss backar när exempelvis Masen Karlsson och Gert
Blomé krutade på. Det blev stryk med hela 24-1!
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Text: Sören Åkerman

Alla Tider’s
Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Januari
2018
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer

Annelie Samuelsson´s salong
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
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hamrånge
Alla onsdagar10
i oktober
(1/10, 8/10,
22/10, 29/10)
Onsdag
januari
kl. 15/10,
10.30
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00

Datacafé medmed
Hamrånge
PRO. Här kan du
få hjälp när du kört fast. Ta
Andakt
Marianne
Udd
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

Måndag
oktober
kl. 10.00-12.00
Datacafé 6
med
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Fredag
januari
kl.
13.30
Öppet
hus.dator.
Vi19
uppmärksammar
nationella
anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns att köpa.
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Musikcafé
med
Röda
Korset.
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
påWilhelmsson
fika!
Torgny
underhåller.
Lo�Hamrånge
eri
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd,
Gävle kommun. Även
Lions och Röda korset finns på plats.

Fredag
17påoktober
kl. 13.30-15.00
Vi bjuder
fika!
Fika
ﬁnns
a� köpa
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Kontakta
osstacka alla våra samarbetspartners, och
Vi vill
Telefonnummer:
0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
volontärer
för det95gångna
året och önska er alla
E-post:
anette.ostrom@gavle.se,
marie.berglund@gavle.se
Telefonnummer: 0297-109

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

God Jul och Go� Ny� År

E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

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

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med

Hamrånge Taxi

JULBORD PÅ BRYGGAN

Våra öppettider under
jul och nyår:
24-26/12 stängt
27-29/12 öppet 10.00-13.00
31/12-1/1 stängt
2-4/1 öppet 10.00-13.00
Därefter ordinarie
öppettider
Tel. 0297-220 20
0708-28 58 97

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
Välkomna till vårt
fantastiska
SKÄRGÅRDSJULBORD

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

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

Öppettider inför jul och nyår
Julveckan måndag-fredag 11.00-17.00
Lördag 11.00-15.00 • Julafton stängt
Inför nyår öppet onsdag-fredag 11.00-17.00
Lördag 11.00-15.00 • Nyårsafton stängt
GOD,FRÖJDEFULL JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA
Välkommen önskar Flodbergs på Trollhar´n
Tel. 0297-331 05

Vi tackar alla våra gäster för
det gångna året och önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
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Snart är julen här...
Ännu några dagar kvar till dopparedan men en fin
försmak har det redan bjudits runtom i bygden
Först ut skyltsöndag 1 advent i Bergby med försäljning, lotterier och
tomtebesök och i Hamrångefjärden var det
storslagen invigning av
Julhuset.
I en färgsprakande
och fantasifull kombination med 60 000
lampor, klev besökarna
rakt in i julen tillsammans med tomtar och
Disneyfigurer och i
tomteverkstaden var
det febril aktivitet.
Brittas cafe höll öppet och
serverade lussekatt och pepparkakor.
Inför andra advent öppnade
Axmar Hytta upp sin marknad
med gedigna hantverksprodukter och lokalt mathantverk som
lockade många besökare.
Norrsundets Arbetarmuseum
öppnade upp för sin Gammaldags
jul andra adventssöndagen och
imorgon hälsar hembygdsföreningen välkommen till sin traditionella
julmarknad med rikt utbud
Text och foto: Marianne Lundqvist

Festliga granristomtar
från Lena Link i Bollnäs

Maria Bonneviers keramik
Trevliga muggar från Lena Keramiker i Harmånger
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Alla Tider’s
Kalendarium 15/12 – 26/1
Fredag 15 december
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Lördag 16 december
Julmarknad Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 17 december
Mässa, Fyren 11.15
Tisdag 19 december
Filmkväll Församlingshuset 18.00
Fredag 22 december
Bastun öppen Åbyns byamän,Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 24 december
Samling vid krubban, Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 25 december
Julotta, Hamrånge kyrka 07.00
Torsdag 28 december
Julpyssel med JUNIS, HIK-lokalen, Hamrångefjärden
16.00-19.00
Fredag 29 december
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Måndag 1 januari
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 18.00
Fredag 5 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Lördag 6 januari
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka 15.00
Söndag 7 januari
Mässa med kyrkoherdeinstallation, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 9 januari
Bibelsamtal, Församlingshuset 14.00-16.00
Onsdag 10 januari
Andakt, Träffpunkten 10.30
Fredag 12 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 14 januari
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Fredag 19 januari
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 21 januari
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 23 januari
Bibelsamtal, Församlingshuset 14.00-16.00
Onsdag 24 januari
Sopplunch, Församlingshuset 12.00-14.00
Torsdag 25 januari
Grötfest Hamrånge PRO, Församlingshuset 12.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 26 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00

Anno - December 1997
...berättades det om Kvarnmogarna i
Axmarby
...blev Rune Eklund med sitt företag Hagavagnen årets företagare
...blev Anna Sima Hamrånges lucia
...satsade hamrångefjärdens IK på mental
träning
...invigdes det nya marketenteriet hos Stora
Enso i Norrsundet
...tog Folkteatern upp Ödmården och dess
historia i ett teaterprojekt
...växte intresset för Engmanvraket
...riskerade informationsbyrån vid Hagsta
tvingas stänga
...berättade och visade Benny Lundin och
Håkan Löfgren bilder från en fiskeresa till
Alaska
Begravningar i Hamrånge församling
under november
8/11
17/11

Jenny Öström, Bergby
Lage Andersson, Norrsundet

Torget – Dagens Ros
… en riktigt, riktig stor vill jag ge till Norrsundets
PRO-kör och ledaren Leffe Lövgren. De ger mig så
många fina stunder med härlig musik.
					 Maj Eriksson

Torget – Tack
Ett varmt tack till personal, sköterskor och hemtjänst i
Bergby för god omvårdnad av vår kära Agneta
Englund.
Reino, Magnus och Camilla

Hamrånge byavakter rapporterar

Vänner!
I samband med min födelsedag planerar jag ett enkelt
Drop in-fika hos mig mellan 13-16 den 13 januari.
Välkommen att dela glädjen i att träffas.
Presenter undanbedes

… diesel slangad ur maskiner i Bergby
… äldre i Bergby utsatta för intrång och stöld av
främmande kvinnor
… stulna bilar funna på Bergbacka i Norrsundet
Vill du stödja Hamrånge byavakter? Det kan du göra
med ett frivilligt belopp till bankgiro 5962-8677

Märtha Ivarsson
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