
Alla Tider´s

sid 2 Tankar om
sid 4 Cecilia Bruce på Träffpunkten
sid 6 Mer pengar att söka hos Leader Gästrikebygden
sid 7 Barnhörnan
sid 7 Två åkerier blev ett

sid 8-9 Tre hamrångeungdomar med musiken som
 gemensam nämnare
sid 12 Macken i Fjär´n kvar, men i ny regi
sid 14 Hamrångebygdens föreningsliv
sid 15 Laser –  framgångsrik behandling vid tandlossning

Innehåll i månadens Alla Tider´s

Smått & Gott i Hamrångebygden   Nummer 2 Årgång 12 
Tel till red. 0297-200 37, 073-181 40 90  Februari 2015

Hamrångeungdomar med musiken 
som gemensamt tema

Jimmy Sjödén

Jessica Bohlin

Oliver Forsmark



Någon mer än jag som reagerar mot den vokabulär vi ser-
veras i radio, TV, tidningar och andra medier?

   Pratprogram är inne idag, från tidig morgon, men där både 
grova svordomar och könsord varvas in i snacket, helt utan 
tanke, verkar det som, på den lyssnar- eller tittarskara man 
har. Och tidningar är inte mycket bättre dom.  Svordomar an-
vänds som någon slags naturlig förstärkning av grammatikens 
adjektiv och förmedlas vidare till läsaren.
   Måhända är jag hopplöst gammaldags och omodern, men 
jag tycker att vi som fått förmånen att förmedla orden ska 
göra det med ansvar gentemot våra läsare/lyssnare och med 
respekt för vårt svenska språk. 
   För många år sedan såg jag en enmansföreställning i Berg-
by Centralskola, som då gavs både på skolor, i fängelser och 
på fritidsgårdar under temat ”Nyckeln till ett meningsfullt liv 
går genom ett rikt språk”. En både tänkvärd och provoceran-
de föreställning med ett djupt budskap och lika aktuellt idag; 
utan språk blir vårt liv starkt begränsat. Och just därför är det 
språk vi förmedlar, framförallt till våra barn och ungdomar, 
så viktigt.

Tandlossning är en sjukdom som, mer eller mindre, drabbar 
många av oss. Och många av oss minns också smärtsamma 
stunder hos tandläkare och tandhygienist för att komma 
tillrätta med problemet. Men det finns effektivare metoder. 
Läs i det här numret om tandläkaren Talat Qadri, som vid sin 
mottagning i Enköping mycket framgångsrikt behandlar sina 
patienter med kirurgisk laser och med den metoden även kla-
rar betydligt svårare fall av tandlossning.
   − Främsta fördelarna är att bakterierna tas bort utan att 
skada den friska vävnaden och att patienten inte behöver be-
dövning, säger han. 

Perfekt! kommenterade småtjejerna i Sigtuna, när jag 
levererade leksakshästen i skumgummi som Stina klätt om. 
En kär leksak som är inne på sin andra familj och som Stina 
snabbt och skickligt fixade till. Att ha sån service på nära håll 
är inte alla landsbygdsbor förunnat minsann och det är fler 
än en som förvånas över det utbud vi i Hamrånge har i vårt 
centrum. Egen tygaffär, eget kondis, egen blomsterhandel, 
egen färg- och byggvarubutik, loppisbutik, ICA och krog. 
Och så det senaste nytillskottet – Hamrångebygdens delika-
tesser med lokalproducerade råvaror och mat. Apotek och 
hälsocentral därtill.
   Jag har sagt det förr, men säger det gärna igen; allt detta är 
värt att värna om. Ett levande centrum skapar inte bara trivsel 
och framtidstro för oss som bor här utan kan också locka till 
sig besökare utifrån, som förstärker förutsättningarna för bi-
behållen service.

Nu stundar sportlov och även här 
bjuder Hamrångebygden genom sina 
föreningar en hel del aktiviteter. Både i 
Bergby och Norrsundet. Det är bara att 
välja

 
Lev väl!
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Annonsbokning 2015, senast den 5:e varje månad
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23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
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25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Varmt Välkommen! Önskar Emil med Personal

STOR TACO-VECKA

10:-/st
ICA, 40g-200g
Taco-skal, Tortillas, Kryddmix, Nacho,
Chips, Sås, Majs, Gräddfi l mm. 
(Priserna gäller under vecka 9 23/2 - 1/3 2015)

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby

L i l la 
Vasaloppet
Lördagen den 7 mars Start : 11:00 

Gratis deltagande och alla barn är välkomna!
Medalj, diplom och blomma 

till samtliga åkare
Korv – hamburgare – lotteri

Cafeterian öppen i värmestugan
Pulkabacken öppen 

Grill 
Anmälan till: 

annajupitherberg76@hotmail.com
Varmt välkomna önskar

Norrham, Heden Skid & Motion 
och ICA Nära Bergby

Sponsorer: Bergby Köpmän: Bergbykrogen,  
Wenglers, Wendins Blommor, Handelsbanken, 
Bergby Konditori, Stinas Garn & Tygbod

Vårens tyger – ekologiska garner 
hittar du hos 
Stinas Garn 
& Tygbod
Välkommen in!
Tel. 070-292 73 39

Välkommen in på sportlovsfika!
Anders, Ulrika, Margitta 
och Susanne
Tel. 0297-100 28
Bergby konditori

Hamrångebygdens delikatesser
Här hittar du 
lokalproducerat!
Butiken öppen 
28 februari 
10.00-14.00

Produktionsköket
Hamrangebygdens

delikatesser!
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DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

Cecilia Bruce på Träffpunkten
Tror vi på spöken, tomtar, troll, djävulen 
eller vittror? Ja, det var onekligen både 
spännande och intressanta berättelser som 
Cecilia Bruce från Järvsö förmedlade, när 
hon nyligen besökte Träffpunkten.

Inför ett fullsatt Träffpunkten berättade hon 
historierna som gått från generation till gene-
ration i hennes Hälsingland. Om starka kvin-
nor som levde ensamma med alla faror. Om 
björnar, luffare, vittror och annat skrömt. 
   ”Man skulle akta sig för Gammel Erske, 
det var djävulen själv på hälsingemål och 
hennes mormor talade om både vittror och 
vittergångar” berättade hon.
   Men Cecilia berättade inte bara om skrömt 
och spökerier. Hon både kulade och sjöng 
och lärde också ut om växter som läkeme-
del. En lärorik afton med många tankar som 
följde oss hem.

 Text och foto: Inga Lexelius, Gävle
Cecilia Bruce från Järvsö lockade till ett fullsatt Träffpunkten, när hon berättade 
om skrömt och spökerier
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Hamrångebygden Vecka 9

Varmt välkomna 
till Rockskolan!!!

 
Tisdag 24 februari kl.10.00-15.00 
Öppet Hus för alla som gillar musik! 
Träffa kompisar, skriv låtar, spela, sjung, 
prova instrument. 
 
Onsdag 25 februari kl.9.00-16.00 
Inspelningsmöjligheter i studio, både sång och 
instrument. 
Kom själv eller tillsammans med en kompis eller 
ert band! 
Föranmälan senast 18 februari till: 
070-7833 403 eller rockskolan@abf.se 
 
Torsdag 26 februari kl.17.00-19.00 
Disco för dig i klass 1-3 
Torsdag 26 februari kl.20.00-22.00 
Disco för dig i klass 4-6 
Entre’ 20 kronor, Godis & Läsk finns att köpa.

Välkomna till Heden vecka 9
* Värmestugan är öppen mellan klockan 09:00-
19:00 måndag tom fredag. 
Norrham bjuder på kaffe, varm saft och bullar 
* Fina skidspår (om snö finns)
* Pulkabacke 
* Toalett
* Värmestuga
* Ved
* Grill
* Sittunderlag

Konstfrusen is vid Lindövallen 
öppen hela sportlovsveckan Måndag-fredag 9.00-21.00
Norrsundets IF
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OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

60-talsafton 
med The Slicers på 
Lördag 28 februari 
21.30-01.00

Välkomna!

BERGBYKROGEN
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Välkommen till Fyren i Norrsundet
OBS! NYA öppettider från 1 mars 2015 
Måndag-Onsdag 9.00-16.00 
Torsdag     9.00-20.00 
Fredag  9.00-15.00
*Fyren erbjuder många aktiviteter och möjligheter.   
   www.fyrennorrsundet.se 
*Sopplunch varje onsdag  11.30-13.30 
*Kaféet är öppet varje vardag 
*Läs dagstidningen,  AB och GD 
   eller någon av bibliotekets tidsskrifter. 
*Gratis Wi-Fi och laptop att låna på plats. 
*Språk och tematräff varje torsdag  17.00-19.00 
   start 5/3,  alla är välkomna att samtala och  
   träna på svenska.  
 *Hantverkskafé varje tisdag 14.00-16.00 start 3/3  
   med Hamrånge Församling, kom när du kan och  
   vill  ingen föranmälan. 
* Musiklek för barn och föräldrar måndagar   
    14.00-15.00 med Susanne, Hamrånge Församling 
* Barnkör för barn torsdagar 15.00-16.00  
   med Emma och Susanne,  Hamrånge Församling 
* Tedans med livemusik, 13.00-15.00  
    11/3 och 15/4 med ABF Rockskolan 

* Familjelördag med aktiviteter  11.00-14.00  
    varje lördag hela mars månad 
* LOPPIS på Fyren den 28/3 11.00-14.00.  
   Boka bord och plats snarast! 100:- 
* Sportlovsaktiviteter v 9, håll utkik på hemsidan,     
    Facebook och anslag. 
* Biblioteket är öppet samma tider som Fyren 
  Bibliotekarie på plats 10-16 ojämn torsdag 

ABF anordnar studiecirklar, PRO har olika aktiviteter, 
körsång, hantverk etc

Funderingar? Kontakta oss gärna på telefon; 
Fyren:  0297-220 13 
ABF/kultur och studiecirkelverksamhet:  0297-226 76   
PRO och deras aktiviteter:  0297-221 49 (Alva)  eller 
070-9944832 ( Lillemor) 
Hamrånge församlings aktiviteter:  
Susanne Adman 0297-572092

Mer pengar att söka i paraplyprojekten hos Leader Gästrikebygden
Innevarande Leaderperiod går mot sitt slut och de 
flesta projekten är avslutade och redovisade. Men nu 
ges ytterligare en chans för landsbygden att söka pro-
jektmedel via de paraplyprojekt som föreningen själv 
äger.

− Projekten stängdes egentligen ner för ett halvår sedan, 
men då inte alla projektmedel var förbrukade beslutade 
vår LAG-grupp/styrelse att förlänga projekttiden och er-
bjuda ytterligare projektstöd, säger verksamhetsledaren 
Theres Sundberg.
   Två paraplyprojekt finns, ett för bygdestöd och ett för 
ungdomsstöd, där projektmedel upp till 25 000 kronor per 
projekt kan beviljas.
   − För bygdestöd finns medel kvar för åtta projekt, när 
det gäller ungdomsstöden, passande för genomförande 
av olika aktiviteter, välkomnar vi så många vi kan få och 
med kraven att det i varje projekt ska finnas minst tre 
ungdomar mellan 13-25 år, som tillsammans ska planera, 
driva och slutrapportera sina projekt, tillägger hon. 
   Syftet är därigenom att ge ungdomar projekterfaren-
het och två personer kommer att anställas för att få igång 
ungdomsprojekten i gästrikekommunerna, Annelie Våhlin 
från Årsunda för Hofors-Sandviken och Kevin Sjögren  

 
från Hamrånge för Gävle-Ockelbo. Paraplyprojekten ska 
drivas likt tidigare med den skillnaden att all ekonomisk 
redovisning sköts via Leaderkontoret och samtliga projekt 
ska vara slutförda senast 30 april.
   − Intresserade är även välkomna att höra av sig till mig 
på tel. 070-245 21 01 eller via mejl till theres@leader-
gastrikebygden.se,  hälsar Theres Sundberg.

Text: Marianne Lundqvist
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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

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!



Smått & Gott i Hamrångebygden

Brrr, brrr…. så fruktansvärt kallt här är
Jag som alltid i vatten brukar vara så kär
Men ett litet, litet hål i isen är allt jag nu har
Jag knappt kan simma och ingen värme har jag kvar

Jag drömmer mig åter till sommaren så skön
Kanhända, kanhända att någon hör min bön
För här kan jag ju inte ligga och frysa
Hungrig är jag också, kan alls inte mysa

Då plötsligt små sjöjungfrur sig snabbt uppenbarar
”Vi ska hjälpa dig vackra svan”, de enkelt förklarar
Och innan jag vet ordet av, både lycklig och varm jag mig 
känner

Måhända det beror på alla 
mina nyvunna vänner?

För se så är det må du tro 
och det är riktigt, riktigt bra
Att verkliga vänner det är 
det bästa man kan ha
De delar med sig av allt, när 
det känns mörkt och tungt
Och snart kommer ju våren, 
så nu känns allting lugnt

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist
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Två åkerier blev ett
Glenn Nordins åkeri Hamrångeexpressen har 
funnits i bygden sedan 1989, i september i fjol in-
förlivades anrika Östmans åkeri i företaget. Två 
åkerier blev ett.

−  Faktiskt på dagen 25 år efteråt, det var 1 september 
1989 jag startade mitt företag och 1 september 2014 
som jag tog över Östmans åkeri i Hamrångefjärden, 
säger Glenn.
   Östmans åkeri har anor långt tillbaka i tiden, ända 
från början av 1890-talet finns anteckningar om kör-
ning med hästforor.
   − Då var det min farfarsfar, men 1918 startades taxi-
verksamhet i min farfars regi, berättar Janne Östman, 
som blev den siste i släkten att driva företaget.
   Under krigsåren utvecklades taxirörelsen, då med 
Jannes far Axel och en verksamhet som bedrevs vid 
sidan av jordbruket. Första lastbilen inköptes 1950, då 
Axel körde mjölk från bondgårdarna i bygden till me-
jeriet, körningar som upphörde 1962. Därefter handlade 
det om blandad körning bl a trähus åt Englins i Totra och 
leveranser från ortens lantbruk till Lantmännen i Gävle.
   1987 tog Janne över åkeriet och investerade i ny bil. 
   − Men min pappas gamla bil har faktiskt hittat tillbaka 
till Hamrångebygden och finns numera hos Lasse Westin 
och Hagsta Trä.
   Janne drev därefter företaget fram till sin pensionering 
i fjol med leveranser, först under Truckcentralen, seder-
mera Maserfrakt. Att bilen nu får rulla vidare till gagn för 
hans tidigare kunder känns fantastiskt bra och positivt, 
säger han.
   − Jag vet dessutom att det är en duktig kille som kör 
bilen och det blev förstås ytterligare ett plus.

Bakom ratten sitter nämligen Glenns son Jeff, som tidi-
gare körde timmerbil.   
   − Janne var med mig de första två månaderna och han 
var en värdefull mentor inför allt det nya, så nu känns det 

riktigt bra. Trivdes bra med timmerbilarna också, men det 
var det här jag ville, säger han.
   Tre bilar finns i företaget Hamrångeexpressen, två med 
lastväxlar och kran, en med enbart kran. Förutom Glenn 
kör Jeff och Kalle Lindahl som anställda och tjänster 
utförs till största delen åt fasta kunder inom Gästrikland-
Hälsingland-Dalarna-Uppland.
   − Främst handlar det om bygg- och anläggningsbran-
schen, säger Glenn.
   Körningarna innebär inga 8-5-jobb. Det gäller att ställa 
upp när kunderna behöver, menar han och nyligen har de 
tre genomgått en av återkommande yrkeskompetensut-
bildningar.
   − Det är EU-direktiv som vi måste följa.
   Om det stannar vid tre bilar för Hamrångeexpressen vet 
inte Glenn idag.
   − Det finns ju en lillebror Jocke också och vi får se vad 
han bestämmer sig för.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Åkeriföretaget Hamrångeexpressen med Glenn Nordin, som här 
flankeras av chaufförerna Jeff Nordin och Kalle Lindhahl tog i 
höstas över anrika företaget Östmans åkeri i Hamrångefjärden.



Jimmy har nyligen gett ut en egen EP 
Det var inte den traditionella halskedjan som låg i pre-
sentförpackningen, när han gick ut nian, istället fick 
han en gitarr av sina föräldrar i examenspresent. Åtta 
år senare ger Jimmy Sjödén från Bergby ut sin första 
och egenproducerade EP.

 
− Gitarren var den bästa present jag kunde fått, den banade 
vägen för mitt musikintresse, säger Jimmy, som just nu går 
andra och sista året på musikhögskolan i Örebro, där han 
studerar musikproduktion.
   Musikintresset väcktes visserligen redan i åttan, när han 
spelade i några skolband och även på Rockskolan i Norr-
sundet, men det var i och med examenspresenten det tog 
fart. Snart började han komponera egna låtar i pojkrummet 
hemma på Humlevägen, som så småningom förvandlades 
till en hemmastudio och här kände han att han prickat rätt; 
det var musik han ville syssla med.
   
Efter avslutade gymnasiestudier vid Vasaskolan i Gävle 
sökte sig Jimmy till Nordiska Folkhögskolans Vislinje i 
Kungälv. Under gymnasietiden hade han börjat skriva  
egna texter och här upptäckte han på allvar låtskrivandets 

konst och möjligheter. Att med musikens hjälp berätta en 
historia.
   − Jag är en tänkare och det är mina egna tankar om livet i 
allmänhet, om vardagen, jag skriver ner.
   Antecknar, utvecklar sedan texten, innan han tar fram 
gitarren. Och det är den kompletta och individuella mu-
sikproduktionen, hela den skapande processen, som lockar 
honom mest. Att både skriva, tonsätta, arrangera, producera 
och vara sin egen studiotekniker. Och att få turnera så klart.
   Jimmy skriver sina låtar på svenska.
   − Då kan jag bäst utveckla mina texter. 
   
I slutet av januari gav han under eget namn ut sin första 
EP – Förord, en komposition av sex låtar, bl a Nattvand-
ringen, Mästerkocken i stövlar och Rymdskog. Texterna 
har en både allvarlig och eftertänksam ton, men presenteras 
med lekfullhet i språket och melodierna.
   Jimmy själv står bakom hela produktionsprocessen, men 
med på inspelningen finns kompbandet Skimmer, med 
medlemmar som liksom Jimmy studerar på musikhögsko-
lan i Örebro.
   − De är grymma musiker och vi funkar väldigt bra ihop. 
 
Till sommaren är han klar med sina studier vid musikhög-
skolan och sedan vill han ge sig ut i verkligheten. Hoppas 
att hans EP ska ge några napp och självklart är det Stock-
holm som hägrar.
   − Det är ju där saker händer. 

Jessica skolades på Rockskolan  
– nu satsar hon på sången
− Rockskolan har betytt allt, utan den hade jag aldrig 
varit där jag är idag. 

Jessica Bohlin var bara tio år, när hon började vid Rock-
skolan i Norrsundet. Idag, åtta år senare, är hon en av delta-
garna  i projektet Systrarna Gävleborg, ett singer/songwri-
terprojekt, där unga sångerskor/låtskrivare får en chans att 
mötas och utvecklas.
   − Jag har alltid älskat att sjunga och det är det jag helst av 
allt vill få ägna mig åt. Rockskolan lärde mig grunderna, att 
våga stå på scen, att våga sjunga ut. Det var en trygg värld, 
där alla fick vara med och jag hade aldrig vågat ta det här 
steget utan dem. 
   −Att dessutom få den här möjligheten i projektet känns 
helt fantastiskt, säger Jessica, som nyligen gjorde sitt första 
radioframträdande i Förmiddagspasset.
   − Jättenervöst, men jätteroligt, säger hon.
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Jimmy Sjödén har gett ut sin första helt egenproducerade EP.

Tre hamrångeungdomar med 
musiken som gemensam nämnare 

Text: Marianne Lundqvist   •   Foto: Marianne Lundqvist och privat



   
Systrarna Gävleborg är en entreprenörsutbildning via Re-
gion Gävleborg, där deltagarna under ett år får tillgång till 
två mentorer, som coachar och inspirerar både individuellt 
och i grupp. De får tips, och får delta både i föreläsningar 
och workshops.
   Till utbildningen får man söka och blir sedan antagen via 
en audition.
   − Det var Amanda Warren från Svensktoppen nästa, som 
uppmuntrade mig att söka, berättar Jessica.
   Inför sin audition skulle hon skriva en sång som hon se-
dan skulle framföra.
   − Min låt hette King of the road och var lite av en hyll-
ning till mina brorsor som båda kör långtradare.
   Till vardags går Jessica sista året vid Vasaskolans este-
tiska musiklinje, och inför studenten ska hon tillsammans 
med sin klass framträda i Konserthuset 10 maj. Därefter 
väntar ytterligare ett framträdande i slutet av maj i samband 
med avslutningen av projektet Systrarna Gävleborg.

Jessica sjunger allt, men får hon välja, säger hon, blir det 
country och blues. Men inte popcountryn, utan den ge-
nuina, med musik av låtskrivare som Hank Williams och 
Johnny Cash. Och Jill Johnson är förstås en förebild.
   − En av mina mentorer, Marit Bergman, var med i hennes 
TV-program Jills veranda.
   Och Nashville, countryns Mecka, står förstås på önskelis-
tan.
   − Det drömmer jag naturligtvis om, för oj, vilken upple-
velse det skulle vara.
   
Hur hon går vidare i musikens tecken efter studenten har 
hon inte riktigt bestämt ännu.
   − För att det ska handla om musik, det vet jag.

   I Rockskolan lades grunden, via projektet Systrarna 
Gävleborg har Jessica gått vidare, men, tillägger hon, min 
familj har också betytt jättemycket.
   − De har hela tiden stöttat mig helhjärtat, gett mig trygg-
het och peppat mig. 

Oliver satsar på Svensktoppen näs-
ta igen
Oliver Forsmark och hans musik berättade vi om 
redan förra året, när han tillsammans med Jessie 
Formgren tog sig till delfinal i Svensktoppen nästa. 
Nu gör han ett nytt försök med två nya låtar inför 
årets uttagning. 

− Och det är Jessica Bohlin som framför en av dem. Den 
andra låten framförs av Anna Carlsson från Hamrångefjär-
den.
   Olivers bana inom musiken började på högstadiet, där 
han spelade i ett band och bl a medverkade vid en vårgala 
på skolan.
   − Sedan byggdes det på undan för undan och när det var 
dags för gymnasieval så sökte jag till Vasaskolans jazz-
linje, men också till samhälle/idrott eftersom jag också var 
idrottsintresserad.
   Det blev den senare linjen på gymnasiet och ett tag glöm-
de han musiken, men så, efter studenten sökte han sig till 
en tvåårig utbildning för musikproduktion vid Tech Music 
School i London.
   − Och den utbildningen övertygade mig verkligen om att 
det var musik jag ville ägna mig åt i framtiden.
   Oliver har förkovrat sig ytterligare och har nu bara några 
veckor kvar på en utbildning vid SAE-institutet i Stock-
holm, en utbildning inom elektronisk musikproduktion med 
fokus på tekniken, arrangemanget, kompositionen och lju-
det bakom modernt musikska-
pande.
   − Sen är jag beredd att prö-
va vingarna, skrattar han.

Medveten om att det är en 
tuff bransch att ge sig in i, 
så är planerna att, i alla fall 
inledningsvis, kombinera mu-
siken med annat yrkesliv.
   Oliver har flyttat in i egen 
lägenhet i Gävle, men sin 
musikstudio har han kvar i 
föräldrahemmet i Hamrånge-
fjärden.
   − Så det lär bli åtskilliga 
timmar jag befinner mig 
där, för mitt mål är givetvis 
att skriva och producera 
musik. 

Jessica Bohlin har gjort sitt första radioframträdande

Oliver satsar på Svensktoppen nästa 
med två låtar
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Söndag 22 februari kl. 11.00
Söndagsmässa, Församlingshuset, Wij
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 25 februari kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset, Wij
Ledare: Sture Larsson
Torsdag 26 februari kl. 17.30
Pilgrimscirkel, Änglagården
***************************************
Söndag 1 mars kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Österheds kapell
Marianne Udd, Emma Wallerberg

Onsdag 4 mars kl. 18.30
Melodifestival, Församlingshuset, Wij 
Församlingsafton med insamling till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Entré & fi ka 50:-
Vill du vara med?
Kontakta Susanne Adman 0297-57 20 92
E-post: susanne.adman@svenskakyrkan.se

Söndag 8 mars kl. 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Ingvar Sundin, Ellen Weiss
Onsdag 11 mars kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset, Wij
Ledare: Sture Larsson
***************************************
Söndag 15 mars kl. 11.00
Söndagsmässa, Församlingshuset, Wij
Clara Bergel Jansson, Emma Wallerberg
Onsdag 18 mars kl. 14.00
Afternoon tea, Församlingshuset, Wij   Te & musik
***************************************
Söndag 22 mars kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset, Wij
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 25 mars kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset, Wij
Ledare: Sture Larsson
Onsdag 25 mars kl. 12.00-14.00
Sopplunch, Kyrkans hus.
Olof Thunman berättar om Luther
Torsdag 26 mars kl. 17.30
Pilgrimscirkel, Änglagården
***************************************

Musiklek i Fyren Måndagar 14.00-15.00

Öppen förskola i Änglagården
Tisdag & torsdag 9.00-12.00

Sopplunch i Kyrkans hus
Onsdagar kl. 12.00-14.00 udda veckor

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ.

Exp. öppettider: mån, tis, ons 10.00-12.00
Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange

Kyrkofullmäktige i Hamrånge församling
kallas härmed att sammanträda
torsdagen den 5 Mars  kl. 18.30
i Församlingshemmet Vij

Ärenden 
1. Mötets öppnande, upprop och upprättande av 
 närvarolista
2. Fastställande av dagordning, val av två justerare
3. Val av personer till arbetsgruppen för församlingens   
 fastigheter.
4. Förslag till ändring av arvoden för ledamöter i kyrko  
 råd, kyrkofullmäktige och arbetsgrupper. Ändring av  
 arvoden kan ske tidigast 2016.
5. Information om bokslutet 2014.
6. Skrivelser och information 
    A)  Samgående med Hille församling i ett pastorat.
7. Övriga frågor

Kyrkofullmäktigemötet är öppet för alla medlemmar 
i Hamrånge församling.
Varmt välkomna

Lisbeth Andersson 
ordförande
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Hamrånge Taxi

Nya öppettider från
16 februari och tills vidare

Söndag – Torsdag: 06.00-22.00

Fredag – Lördag samt aftnar 
och helgdagar: Dygnet runt

Om du behöver en körning från
kl. 22.00 eller senare under natten
– ring och beställ före kl. 22.00.

Vid frågor, ring 0297-101 74



Rent vatten är 
ingen självklarhet!
Visst har vi mycket vatten i Sverige och i våra kommuner Gävle, Hofors, Ockelbo 
och Älvkarleby. Men det betyder inte att rent vatten är en självklarhet. Vatten är 
ett arv som vi måste skydda. Det är ju ständigt samma vatten som cirkulerar  
i naturen. Man kan säga att vi dricker samma vatten som dinosaurierna.

Med ett bra vattenskydd, underhåll och förbättringar av våra anläggningar liksom  
ny kunskap hoppas vi kunna bevara den fina vattenkvaliteten i våra kommuner. 
Men vi behöver också din hjälp för att uppnå målet! Med enkla handlingar  
i vardagen hjälper du till att bidra till rent vatten.  
Din insats gör skillnad!

Vill du arbeta med att  
utveckla VA i Sverige?
Hela vattenbranschen i Sverige utvecklar sina verksamheter för att möta klimat-
förändringar och skärpta miljö- och säkerhetskrav. Gästrike Vatten arbetar för en 
långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering. 
vi levererar ditt viktigaste livsmedel. Vill du delta i vårt arbete? 

Just nu söker vi en Processtekniker för 
vår dricksvattenproduktion i Ockelbo. 

Välkommen med din ansökan  senast den 8 mars 2015. 
Läs mer om tjänsten på www.gastrikevatten.se Tre enkla tips för 

att hålla vattnet rent:
• Använd miljömärkta produkter.

• Dosera rätt när du tvättar.
• Tvätta bilen miljövänligt.

Vattnet ingår i ett evigt kretslopp,  
som vi alla är en del av.

Tack för att du tar  
hand om det!

Tips!



Fastighetsbolaget Meti Förvaltning AB, där 
Svante Wallberg är styrelseledamot, har köpt 
fastigheten och ansvarar för bensinförsälj-
ningen 
– Och Arbetskooperativet Fixarna ansvarar 
för övrig verksamhet, säger kooperativets 
verksamhetsledare Ann Axelsson.

Macken i Fjär´n kvar, men i ny regi
 
”Macken i Fjär´n” hotades av nedläggning – nu har 
Arbetskooperativet Fixarna tagit över.

− Att utveckla verksamheten ligger ju i linje med koope-
rativets idé och strategi och när den här möjligheten kom, 
så tog styrelsen beslutet att ta över, säger verksamhetsle-
daren Ann Axelsson, som tillsammans med Karl-Gunnar 
Berglund kommer att ansvara för macken.
   Ny ägare av bensinstation och butik är fastighetsbolaget 
Meti Förvaltning AB. Företaget behåller ansvaret för ben-
sinförsäljningen, men hyr ut lokalerna till Arbetskoopera-
tivet Fixarna.
   − Vi tog kontakt med förra ägaren, när vi hörde att fas-
tigheten var till salu och köpte den i syfte att verksamhe-
ten skulle drivas vidare. Det hade vi nu inte möjlighet att 
göra själva utan hörde oss för åt olika håll för att höra om 
intressenter fanns till den biten, säger Svante Wallberg, 
styrelseledamot i fastighetsbolaget.
   Erbjudandet nådde också arbetskooperativet, som alltså 
tog beslutet att ta över.
   − Och sedan beslutet var taget gick det väldigt fort, för 
alla parter  var måna om att macken aldrig skulle behöva 
stängas. Beslutet var annars att så skulle ske 31 januari, 
säger Ann.
   Eftersom allt gick väldigt snabbt har förra ägaren stått 
som garant för alla erforderliga tillstånd tills nya bevilja-
des, vilket nu är klart.

 
 
   Arbetskooperativet har också sagt upp sina lokaler på  
industriområdet i Norrsundet.
   − Vi vill finnas mer tillgängliga runtom i hela bygden 
och därvidlag hade industriområdet sina begränsningar, 
eftersom privatpersoner inte får åka in där. Så för vissa 
delar av vår verksamhet söker vi nu nya lokaler, tillägger 
hon. 

Macken ska drivas vidare likt tidigare med ett visst bu-
tikssortiment, matlådor, korv, hamburgare och fikahörna, 
men det finns också idéer på utveckling.
   − Vi kommer att inleda ett samarbete med Mekonomen 
och utöka sortimentet med mer tillbehör för bil, båt och 
skoter och åta oss en del bilservice såsom lampbyten, 
däckomläggningar m m, liksom ordna så att tvätthallen 
kan utnyttjas bättre.
   Att utöka öppettiderna, bre egna mackor, att ätas på 
plats eller för avhämtning ligger också med i planerna.
   − Till att börja med blir de desamma som tidigare, 10-
18 varje dag, men framåt sommaren räknar vi med gene-
rösare öppethållande, säger Ann, som från kooperativets 
sida gärna ser ett samarbete även med andra aktörer i 
bygden.
   − Produktionsköket i Bergby till exempel, men också 
andra företagare.
   Från fastighetsbolagets sida kommer man i lokalerna att 
investera i ett nytt kök och nytt värmesystem.

   − Dels ser vi att här finns en utveck-
lingspotential, men som född och upp-
vuxen i Hamrångefjärden tycker ju jag 
förstås också det är viktigt att macken 
får bli kvar här, säger Svante.

Text och foto: Marianne Lundqvist

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Det finns många skäl att installera värmepump. Det gör gott i den 
egna plånboken, och det gör gott för miljö och klimat. Och om du 
beställer din villavärmepump av oss före 31 mars, så får du en  
48-tums smart-TV på köpet. Det blir gott i TV-soffan.

VÄRMEPUMPARthermia.se/TV

Funderat på en ny TV?  
Då är det dags att  
installera värmepump.

Oroligheter och 
olagligheter i bygden 
under januari-februari

1) Inbrott på Q Star i Hamrångefjärden

2) Konstaterat rattfylleri i Bergby

3) Misstänkt drograttfylleri i Norrsundet

4) Falskskyltad bil i Norrsundet

5) Plogblad stulet och återfunnet

6) Skadegörelse vid Saltharsfjärden

7) Många okända bilar i bygden nattetid

För varma 
och torra fötter

Angora- 
getullsstrumpor 

från Nordmohair
nu till

SPECIALPRIS!!!
Under sportlovs-

veckan och 
9-31 mars

Ring 070-309 17 20
Firma Märtha Ivarsson

Vi söker

ÅKERMARK 
FÖR ARRENDE 

till Häcklegård

Allt av intresse
Ring 

Lennart Sjöberg 
070-669 01 27
Thomas Sjöberg 
070-393 73 74
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Minnesord 
Erik Lundén

Erik Lundén var en förgrundsgestalt i vår bygds 
utveckling. Ett uppdrag han bedrev med stort enga-
gemang och äkta känsla. I slutet av januari somnade 
han in efter en tids sjukdom och lämnar ett stort tom-
rum efter sig.
   När Erik återvände till hembygden i slutet av 
1980-talet lät han sin erfarenhet från yrkeslivet följa 
med och bli som en självklar del i sitt engagemang för 
bygdens utveckling. Hans diplomatiska förmåga, hans 
kunnighet och saklighet, men kanske framförallt hans 
personlighet och positiva attityd blev ovärderliga 
verktyg i det arbetet. Mjuk i sin framtoning, men som 
samtidigt ingav respekt. 
   Ganska snart såg han behovet av en lokal företa-
garförening, som kunde driva viktiga företagarfrågor 
och på hans initiativ bildades Hamrånge företagar-
förening 1993. Många var de ärenden som under hans 
tid som ordförande fanns på agendan och förverkliga-
des och föreningen lever vidare i hans anda än idag.
    Det var också Erik som via företagarföreningen tog 
initiativ till att bilda Knutpunkten Hamrångebygden 
Ekonomisk förening, som idag driver Knutpunkten 
Landsbygdscenter, ännu ett steg i bygdeutvecklingen.
   Att ha fått lära känna och även samarbeta med Erik 
har varit ett privilegium. Han var inte bara en läro-
mästare och mentor, han fanns alltid till hands för att 
ge stöd, råd och uppmuntran.
   − Det är bara att slå en signal och svarar jag inte, 
så är jag nog bara ute med hunden, sa han alltid.
   Nu går det inte att ringa honom mer och saknaden 
är stor. Stor är också förlusten för Hamrångebygden, 
för Erik hade mycket mer att ge. Men allra störst är 
förstås förlusten för hans närmaste, livskamraten Kir-
stin och sonen Jörgen med familj.
                                                                                                     

Marianne Lundqvist



Välkommen till Macken i Fjär´n
som nu drivs i vår regi

Öppet alla dagar 10.00-18.00
och till vår

Loppis i Hamrångefjärden som är öppen
Lördag 11-15    Söndag 11-15

Vi fi nns till för dig – ring 076-128 47 33

Lördag 28/3 kl. 10-14

Loppis på Kupan

Halva priset på 

skor, kläder, gardiner, 

väskor, böcker m m

Välkomna!

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

20/2 kl. 13.30
Musikcafé på Träffpunkten. 
Anna Jansson underhåller

25/2 kl.18.30
Årsmöte på Träffpunkten

6/3 kl. 13.30
Musikcafé med Gunilla
Westberg på Solberga

20/3 kl. 13.30
Musikcafé på Träffpunkten
Gunilla Westberg spelar och 
Sjunger

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

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

Välkommen!

I samarbete med

Onsdagarna 4,11,18,25 mars kl.10.00-12.00
Data café med Hamrånge PRO. 
Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta med egen dator.

Onsdag 11 mars kl.13.00
Fotoutställning och bildvisning om uppbyggnaden av samhället 
kring Kastellet i Norrsundet av Åke ”Pillan” Sjökvist

Torsdag 19 mars kl. 16.00-18.00
Kom och spela sällskapsspel tillsammans med Märtha Ivarsson m. fl .

Fredag 20 mars kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset. Gunilla Westberg underhåller.

Fredag 25 mars kl. 13.00
Norrsundets PRO kör underhåller

Måndag 30 mars kl. 13.00-14.15
Kom och sjung allsång med Kina Kedvall och Ann-Charlotte 
Jansson.

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anette.ostrom@gavle.se

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Mars 2015

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge-Gruppen rapporterar:
Vi har börjat med vårens månadsmöten med dagordning 
från kl. 18.00 och där Äldreomsorgsprojektet ingår i ordi-
narie möte.

Vi väntar på att få till stånd ett möte med kommunens an-
svariga för att duskutera triselboende i Hamrångebygden.

Kontakt ska även tas med trafikplaneraren för att få veta 
vad som händer, eller inte händer, i projektet med busshåll-
platsen vid 1947 års skola i Bergby. Den frågan togs även 
upp vid det nyinrättade Trygghetsrådets möte i Bergby 
Centralskola i höstas, då svaret gavs att någon form av 
projektplanering pågick. Rapport i frågan kommer att ges 
vid nästa månadsmöte.

Vi behöver en ny kassör efter årsmötet. Var finns en kandi-
dat?

Välkommen till nästa vårt nästa möte den 3 mars kl. 18.00 i 
Knutpunkten!

Knutpunkten Hamrångebyden Ek. 
förening kallar till

ÅRSSTÄMMA
i Knutpunkten, Bergby
Tisdag den 21 april kl. 18.00
Varmt välkomna !

Hamrånge 
Företagarförening 
kallar till 
ÅRSMÖTE
i Knutpunkten, Bergby
Tisdag den 21 april kl. 19.00
Vad vill du som medlem att vi ska jobba 
med i föreningen? – Kom och tyck till!
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Laser –  framgångsrik behandling vid 
tandlossning
Talat Qadri, privattandläkare i Enköping 
sedan 1985, inte bara behandlar sina patien-
ter med laser, han har också doktorerat i 
ämnet vid Karolinska institutet i Stockholm, 
vilket resulterade i att laserbehandling nu 
införts i studieplanen för tandläkarstu-
denterna. Dessutom undervisar själv både 
blivande tandläkare och tandhygienister i 
ämnet vid Tandläkarhögskolan

 − Det är en metod som med fördel kan an-
vändas av båda yrkeskategorierna. Vid svårare 
tandlossningsproblem krävs dock tandläkarut-
bildning, ibland speciell sådan, säger han.
   Laser kan användas vid många behandlingar 
inom tandvården, men är speciellt framgångs-
rikt just vid tandlossning och enkelt förklarar 
Talat Qadri det med att lasern mycket effektivt 
dödar bakterierna i tandköttet, vilket inte går 
med konventionell behandling. Och  när bakte-
rierna försvinner återuppbygger  kroppen själv 
både vävnad och ben. Tandköttet blir åter fast 
och tänderna sitter kvar.
    Talat Qadri doktorerade 2011 och i sin avhandling, 
”The effect of therapeutic and Nd:YAG laser as an adjun-
ct treatment modality in periodontal therapy” beskriver 
han hur man med hjälp av olika lasrar kan förbättra och 
underlätta för  patienten vid behandling av tandlossning.  
Och genom nya upptäckter har han hittat nya behand-
lingsmetoder. 
   − Lasrar har olika våglängder och man använder olika 
våglängder till olika vävnader. Fel våglängd betyder fel 
behandling, rätt våglängd betyder rätt behandling, så där-
för är det viktigt med utbildning, understryker han.
   − Främsta fördelarna med laserbehandling är att bakte-
rierna tas bort utan att skada den friska vävnaden och att 

patienten inte behöver bedövning. Lasern angriper helt 
enkelt bara de sjuka delarna i tandköttet och lämnar det 
friska orört.  

Patienterna som kommer till honom har oftast provat 
allt mot sin tandlossning. Till slut har endast implantat el-
ler tandprotes återstått i den traditionella tandvården. 
   − Tandlossning kan visserligen inte botas, men med la-
serbehandling två gånger om året ges goda förutsättningar 
för att få behålla sina tänder.
   − Jag kan inte hjälpa alla, men jag har haft patienter 
med svår tandlossning som behandlats så och fortfarande 
efter tio år har sina tänder kvar, säger han.
      Uppemot 80 % av hans egna patienter laserbehandlas, 
för tandlossning i första hand och där han använder sig 
av kirurgisk laser. Fördelarna med laser är många, menar 
Talat Qadri.
   − Syftet är att rädda skadade tänder, behandlingen är 
smärtfri för patienten och läkningsprocessen betydligt 
snabbare.  
   Talat Qadri uppskattar att ca en tiondel av landets 6 000 
tandläkare använder laser i delar av sin behandling.
   − Men även om det krävs både fördjupande utbildning 
och dyr investering tror jag det är en metod som kommer 
alltmer. Den både spar tid och är kostnadseffektiv. Så det 
finns mycket att vinna, inte minst för patientens skull.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Laser är en behandlingsmetod som passar väl inom tandvården, men är särskilt effek-
tiv vid tandlossning, säger tandläkaren Talat Qadri, som även doktorerat i ämnet.

Smått & Gott i Hamrångebygden

ÅRSMÖTE 

Hamrånge Hembygdsförening 
Lördag 14 mars kl 15 
Träffpunkten i Bergby 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden bjuder vi

på fika och sjunger allsång till dragspel! 
Såväl gamla som nya medlemmar 

hälsas hjärtligt välkomna!
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Kalendarium 20/2 – 27/3
Fredag 20 februari
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten 13.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00 
Söndag 22 februari
Söndagsmässa, 
Församlingshuset Wij 11.00
Vecka 9 Sportlovet
Måndag 23 februari – fre-
dag 27 februari
Isbanan Lindövallen öppen 
9.00-21.00
Värmestugan öppen, skidspår, 
pulkabacke, grill
Heden, Bergby 9.00-19.00
Måndag 23 februari
Lina Sjöberg visar bilder och
berättar om en mjölkbondes 
vardag Träffpunkten 13.00
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 24 februari
Öppet hus Rockskolan 
10.00-15.00
Arbetskväll Röda Korset,
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 25 februari
Inspelningsstudion öppen 
Rockskolan 9.00-16.00
Bibelsamtal Församlingshuset, 
Wij 10.30-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 
12.00-14.00
Torsdag 26 februari
Barnkör Fyren 15.00-16.00
Disco Rockskolan klass 1-3 
17.00-19.00
Pilgrimscirkel, 
Änglagården 17.30
Disco Rockskolan klass 4-6 
20.00-22.00
Fredag 27 februari
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 28 februari
Loppis Röda Korset

Kupan, Fyren 10.00-14.00
Söndag 1 mars
Söndagsgudstjänst 
Österheds kapell 11.00
Måndag 2 mars
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 3 mars
Hantverkscafé 
Fyren 14.00-16.00
Möte med Hamrångegruppen 
Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 4 mars
Datacafé  med Hamrånge PRO 
Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Melodifestival 
Församlingshuset Wij 18.30
Torsdag 5 mars
Barnkör på Fyren 15.00-16.00
Språk- och tematräff
Fyren 17.00-19.00
Loppis Röda Korset
Kupan, Fyren 17.00-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge 
Slöjdare Hagsta skola 18.00
Fredag 6 mars
Musikcafé med Röda Korset 
på Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 7 mars
Lilla Vasaloppet, 
Heden, Bergby 11.00
Familjelördag med aktiviteter
Fyren 11.00-14.00
Söndag 8 mars
Musikgudstjänst 
Fyren Norrsundet 11.15
Måndag 9 mars
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 10 mars
Hantverkscafé, 
Fyren 14.00-16.00
Onsdag 11 mars
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal Församlingshuset 

Wij 10.30-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 
12.00-14.00
Fotoutställning och bildvis-
ning med Åke ”Pillan” 
Sjökvist Träffpunkten 13.00
Tedans med ABF Rockskolan
Fyren 13.00-15.00
Torsdag 12 mars
Barnkör Fyren 15.00-16.00
Språk- och tematräff Fyren
17.00-19.00
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Kick Off för Freds- och 
Communityforum i oktober 
2015, Fyren 18,00
Fredag 13 mars
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 14 mars
Familjelördag med aktiviteter
Fyren 11.00-14.00
Söndag 15 mars
Söndagsmässa Församlings-
huset Wij 11.00
Måndag 16 mars
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 17 mars
Hantverkscafé 
Fyren 14.00-16.00
Onsdag 18 mars
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Afternoon tea, 
Församlingshuset Wij 14.00
Torsdag 19 mars
Barnkör Fyren 15.00-16.00
Spela sällskapsspel
Träffpunkten 16.00-18.00
Språk- och tematräff
Fyren 17.00-19.00
Loppis Röda Korset
Kupan, Fyren 17.00-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge 

Slöjdare Hagsta skola 18.00
Fredag 20 mars
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten 13.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 21 mars
Familjelördag med aktiviteter
Fyren 11.00-14.00
Söndag 22 mars
Söndagsgudstjänst 
Församlingshuset, Wij 11.00 
Måndag 23 mars
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 24 mars
Samlade tankar om…Häx-
bränning
Conny Nilsson från Ockelbo 
berättar Fyren 13.30
Hantverkscafé Fyren
14.00-16.00
Onsdag 25 mars
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal, Församlingshu-
set, Wij 10.30-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 
Olof Thunman medverkar 
12.00-14.00
Norrsundets PRO underhåller 
13.00
Torsdag 26 mars
Barnkör  Fyren 15.00-16.00
Språk- och tematräff
Fyren 17.00-19.00
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, 
Norrsundet 17.00-20.00
Pilgrimscirkel 
Änglagården 17.30
Fredag 27 mars
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling under Januari 

2/1 Gunnar Johansson, Valbo
2/1 Rolf Wigren, Norrsundet
9/1 Elin Sjöberg, Bergby
16/1 Sidor Bergman, Norrsundet
22/1 Aina Wik, Bergby
23/1 Dick Hägglund, Norrsundet
23/1 Britta Söderlund, Hamrångefjärden
29/1 Anna Birgitta Sandelin, Norrsundet
30/1 Gunvor Niklasson, Hamrångefjärden
30/1 Esbjörn Berg, Ockelbo

Alla Tider’s

Vårt stora och hjärtevarma tack till Solbergahemmet 
för den goda omsorg ni gav vår kära Anna Birgitta 
(Ann-Britt) Sandelin.

Henry, Mats och Kent

Torget - Tack

Mitt varma tack till Solberghemmet och ett extra stort 
tack till avdelning Solrosen för den goda omvårdnad 
ni gav min fru under hennes tid på hemmet. Det var en 
stor trygghet både för henne och mig.
    Ralph Niklasson

Torget - Tack


