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Lilla Vasaloppet växer – 40 barn på startlinjen



Nu måste man börja undra på allvar.
   Universitet och högskolor får anslag per utexamine-

rad elev, vilket fått till följd att kunskapskraven på lärosäte-
na sänks för att så många som möjligt ska klara en examen. 
Men Herre Gud, är inte utbildning till för att ge kunskaper?  
Är det inte det som är det viktiga? 
   ”De avsomnade bildningsidealens fallna mantel har ax-
lats av Mammon” säger historieprofessorn Dick Harrisson 
som både på debattsidor och i TV lyft problemet och vållat 
debatt. Därtill hävdar han, att studentkårernas makt över 
universitet och högskolor måste reduceras. ”Lärares erfa-
renheter och insikter måste väga tyngre än de subjektiva 
upplevelser att känna sig kränkta som florerar inom student-
leden”, säger han. 
   
Nu har ju inte jag några upplevelser av vare sig högskola 
eller universitet förstås, men nog måste väl krav ställas om 
nödvändiga kunskaper ska uppnås? Och att ribban läggs av 
den  som leder undervisningen. Inte, som enligt Dick Har-
risson säger förekommer, att studenter går till studierektor 
och anmäler kränkning som sedan resulterar i uppmaningar 
till lärare att sänka kraven. Enklare blir det förstås just då 
för de studenterna, men de binder ris åt sin egen rygg.
   Det är ju en förmån vi har i vårt land att kunna studera 
på högskola och universitet, (må vara med en tuff ekonomi 
under tiden), då borde vi väl också bjuda tillbaka genom att 
på bästa sätt ta tillvara den kunskap som erbjuds, eller hur? 
Inte undra på att kunskapsnivån hos svenska studenter inte 
håller måttet internationellt sett. 

Mjölkjätten Arla har hamnat ordentligt på löpsedlarna för 
sina vidlyftiga affärer. Tänk att de höga herrarna aldrig lär 
sig. Har de inte fattat att deras primära uppgift är att arbeta 
för ett ordentligt avräkningspris till mjölkproducenterna?

Kan det möjligtvis vara makfullkomlighet och girighet 
som hälsat på hos Karolinska Institutet också? Aj, aj, aj. 

Konsulter tycks det finnas en omättlig marknad för. Nu är 
mediekonsulter på modet som lär  ut till politiker och andra 
makthavare hur de ska handskas  med massmedia. Ska det 
verkligen behövas det? Är det inte enklare att bara säga san-
ningen? Och om man gjort fel, erkänna och stå för det man 
gjort. Inte gagnar det att hymla, ljuga och krypa undan. San-
ningen kommer alltid ikapp och då kan det bli ett tungt fall.
   Sen finns det å andra sidan förstås också journalister 
som, kanske inte direkt ljuger, men som inte heller säger 
hela sanningen för att nå sina syften. De borde tänka om de 
också.

Förresten, har du besökt det nyinredda idérummet hos 
Kevin och Adam i bygdens bygg- och järnvarubutik? Om 
du går i renoveringstankar, så gör det, 
för här kan du i trivsam miljö bläddra i 
tapetkatalogerna, få tips och råd hur du 
ska skapa just det rum du vill ha. Priset? 
Ja det är exakt detsamma som om du 
skulle gjort inköpen hos färghandeln i 
Gävle. Enda skillnaden är att du spar in 
resan dit.

Ha det bra och
   Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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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!

Tankar Om
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Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 

29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april, 
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En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se
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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

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
 

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.



Nu är det ännu smidigare för dig som vill
beställa varor från Systembolaget.
Nu kan du själv göra dina beställningar via
www.systembolaget.se

Det går lika bra att beställa via en
dator, surfplatta eller mobiltelefon.
När varorna anländer till oss får du
ett sms eller mail om att du kan
komma och hämta.

Så här gör du:

*Gå in på https://www.systembolaget.se/mina-sidor/skapa-konto/ och skapa ett konto. (Första gången).
*Välj ICA Nära Bergby som ombud att hämta hos.
*Sök bland hela sortimentet på drygt 13 000 artiklar.
*Lägg till de drycker du vill beställa i Dryckeslistan.
*Du ser direkt om den vara du är intresserad av � nns tillgänglig för dig.
*När du beställer varan så reserveras den åt dig och du får veta beräknad leveransdag.
*Slutför din beställning
*Bekrä� else på din beställning skickas till dig via mail.
*Du får ett sms eller mail när din beställning � nns att hämta hos oss.
*Betalning sker som vanligt när du hämtar dina varor hos oss.

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

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

Sportlovsgott hos ICA i Bergby

4,90/hg
Godis i lösvikt
GottMix 49:00kr/kg

22 :-
Semlor 2-pack
Mattes Bröd
200g

39:-
Godingar Grillkorv 1kg
Sohlbergs Chark. 1kg 29:-

Parisare “Korvburgare”
Gudruns Chark. 800g

2 för 30:-
Smaksatt fi l
Gefl eortens Mejeri. 1l

Välkommen in!
Önskar Emil med Personal

Priserna gäller under vecka 9, 29/2 2015 - 6/3 2016
(Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning)
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Nybildade Bengans Old Boys Tord Falk, Sune Hemlin, Lennart 
Lindholm och Bengan själv, Bengt Andersson bjuder bl a på 
härlig swingmusik från 40-talet. 

Ljuv musik med Bengans Old Boys
Härlig swingmusik från 40-talet strömmar ut från Rockskolans lokaler i Norrsundet. Det är Bengans Old Boys 
som repeterar.

Bengans Old Boys har funnits i olika konstellationer 
men idag är det Bengan själv, Bengt Andersson från 
Gävle, som spelar tenorsax och klarinett, Sune Hemlin, 
Gävle, gitarr och Lennart Lindholm, Gävle och Tord 
Falk, Norrsundet på dragspel, som serverar musiken.
   − Men vi söker en basist också, helst med kontrabas, 
för att bredda vår repertoar, säger Bengan.

Något turnerande dansband har de inga planer på att 
bli, Bengans Old Boys spelar för att det är roligt. Men 
framträdanden av olika slag gör de gärna och nu har en 
demoskiva producerats vid Rockskolan, där de presen-
terar sin musik.
   − För att dela ut till intresserade som vill engagera 
oss.
   Vid Afternoon tea i Fyren har de redan spelat och det 
är liknande arrangemang de helst spelar på.
   − Men danskvällar, njaee, det har vi nog inga planer 
på. Det börjar vi bli lite för gamla för, för sådana kväl-
lar slutar ju inte för att musiken tystnar, det är mycket 
arbete som återstår därefter och timman blir sen, säger 
Tord, som utöver dragspel också står för sången i 
bandet. 

Repeterar gör de var fjortonde dag, ena gången i 
Gävle, andra gången på Rockskolan i Norrsundet. Och 
det är alls inte bara 40-talets swingmusik dessa mu-
sicerande herrar bjuder på. Både filmmusik och Elvis 
finns med på repertoaren.
   − Vi bjuder på underhållningsmusik helt enkelt och 
spelar sånt som publiken vill höra.
  Bokning kan du göra via Bengan tel. 070-545 59 64.

Text och foto: Marianne Lundqvist

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Alla Tider’s
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Hamrångebygdens Föreningsliv

Uppstart för fadderverksamhet när
Alla Hjärtans Dag firades i Fyren

 
Bordet stod dukat och gästerna, nyanlän-
da och ortsbor strömmade till. Firandet av 
Alla Hjärtans Dag i Fyren fick ett djupare 
innehåll än det traditionellt kommersiella 
med röda rosor i alla former vi kanske 
förknippar dagen med. Här gick det i inte-
grationens tecken. 

Dagen inleddes med gudstjänst, därefter 
bjöds alla gäster på internationella maträtter, 
tillagade av deltagare i projektet Från ord till 
bord, också projektet i integrationens tecken.
   Rockskolan stod för underhållning, men 
huvudpunkten för dagen, det var uppstarten 
av fadderverksamheten Bygg broar & bli 
Fadder i samarbete mellan ABF, Fyren och 
Hamrånge församling.
   − Vi sökte och fick 50 000 kronor från stif-
tet för ett integrationsprojekt som vi hoppas 
ska mynna ut i en fadderverksamhet mellan 
nyanlända och hamrångebor, sa komminister 
Ulf Claesson.
   En del av pengarna gick till det dukade 
bord, som bjöds gästerna, men tanken är 
också att medel därur ska gå till verksamhe-
ter och aktiviteter i den fortsatta fadderverk-
samheten. 
   − Fadderskap bygger broar berikar alla 
och underlättar för nyanlända att komma in 
i samhället. Vi hälsar alla som kan tänka sig 
bli en fadder för någon nyanländ välkom-
men. 
  Som fadder matchas man med en nyanländ 
med hänsyn till intresse, ålder och så vidare 
och sedan bestämmer de själva vad de vill 
göra när de ses. Åka på hockeymatch, fika 
tillsammans eller kanske bara prata. Fadder 
kan man bli som enskild person, som grupp 
eller familj.
   
En liknande verksamhet finns i Ockelbo via ett kommunalt projekt och från integrationsenheten berättade Tomas 
Forsberg hur man där gått till väga. 
   − Frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning är de tre ledorden och idag har vi fjorton ockelbobor som vill bli 
”språkvän”, som vi kallar deltagarna i vårt projekt.

Du som känner att du kan och vill bli fadder inom Hamrånge församling kan ta kontakt via deras hemsida
www.svenskakyrkan.se/hamrange.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Matglädje i Fyren på Alla hjärtans dag. Ett bord dukat i smakfull, färggrann 
kombination med internationell känsla hälsade gästerna välkomna.

Många nyanlända lät sig väl smaka av godsakerna som bjöds.
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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
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Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
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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

Onsdag 9 mars kl.10.30
Kom och sjung med Eva, Ulf och Emma från Hamrånge församling. 
De bjuder på kaff e med dopp och underhållning.

Onsdag 9 mars kl.16.00
Kom och spela sällskapsspel ti llsammans med Märta Ivarsson.
Alla åldrar välkomna!

Fredag 11 mars kl.11.00
Känner du för en avslappnande stund, kom in och varva ner. 
Avslappning i all enkelhet. 

Fredag 18 mars kl.13.30
Musikcafé med underhållning av Norrsundets PRO kör.
Ledare Leif Löfgren. Arrangör Röda Korset

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
Mars 2016

I samarbete med

sid 6

Nu byggs det fiber i bygden
Mer än sju av tio hushåll väljer att uppgradera till 
fiber, när möjligheten erbjuds och när företaget Ip 
Only vid ett möte i Fyren informerade om sina planer 
för Hamrångebygden blev intresset så stort, att man 
redan veckan därpå kunde ge besked att utbyggnad 
kommer att påbörjas som planerat.

Allt eftersom kopparnät avvecklas förväntas optisk fiber 
bli den världsledande infrastrukturen. Ip Only är ett av 
flera företag som bygger fiber och planerar att under 2016 
bygga ett nät för i första hand villor, men även företag 
och hyreshus i Hamrångebygden. Företaget, som är Wal-
lenberg/Investorägt bygger ett s k öppet fibernät, vilket 
innebär att det står varje fastighetsägare att fritt välja 
operatör för de olika tjänsterna.
    Genom den fria konkurrensen på TV, telefoni, bred-
band och andra digitala tjänster kan priserna pressas och 
investeringskostnaden, som idag ligger på lite drygt 19 
000 efter rotavdrag om du tecknar avtal innan 1 mars, kan 
tjänas in på cirka fem år, enligt Ip Only.  Om du däremot 
väntar med anslutning blir priset ett annat, ca 34 000 
kronor.

För att det skulle vara intressant för företaget att bygga 
fiber i Hamrångebygden krävdes att minst 40 % av 
fastighetsägarna tecknade avtal och nu meddelar de alltså 
att tillräcklig anslutningsgrad är uppnådd för att påbörja 
utbyggnaden av fibernätet. Arbetet ska påbörjas tredje 
kvartalet i år och färdigställas omkring årsskiftet.
   Priset per anslutning är detsamma oavsett det är tät 
eller glesare bebyggelse och i priset ingår att företaget 
gräver 45 meter innanför tomtgräns (som tomtgräns avses 
gräsmatta eller staket). Företaget står därutöver för hål-
tagning och tätning för att dra fiberkabeln genom husets 
yttervägg, monterar fibermottagare, annat som behövs 
nära den plats där fibern dras in och ansvarar för driften 
av sina installationer. 
   
Telia säger sig för närvarande inte ha några planer på 
fiberutbyggnad i Hamrånge och enligt uppgift avvaktar 
Gavlenet, i första hand till 2017-2018.

Text: Marianne Lundqvist

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord
•  Snöröjning

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

 Faktaruta:

• Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.
• I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse. 
• I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.
• Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström.
• Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning.
• I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.
• En fiber kan transportera många olika typer av information
• Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm..
• En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är lägsta 
hastigheten och 1 Gbit/s är inte ett problem. 10 Gbit/s går att få men har i 
dag en hög kostnad.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Lilla Vasaloppet växer – närmare 40 barn på startlinjen
I år tidigarelades arrangemanget för att säkerställa snötillgången och visst räckte snön. Med närmare 40 barn 
på startlinjen därtill och allt mycket välordnat arrangerat i samarbete mellan NorrHams Skid & Motion och 
ICA Nära, så var det bäddat för succé för årets Lilla Vasaloppet.

I god tid och med nummerlapp på bröstet tog åkarna plats i spåret inför starten.
   − Nu övar vi en gång först innan vi startar på riktigt. – Ett, två, kör, sa speakern Inge Sjöberg.
   Och även om det nog pirrade lite både här och där, så inväntade alla den riktiga starten, innan de bar iväg. I Lilla 
Vasaloppet är alla barn välkomna, från nybörjare till lite mer vana åkare. Ingen vinner, här är det deltagandet som är 
det viktiga och alla får medalj, diplom och  blomma.
   Kämpatakterna var det minsann inget fel på och i mål kom alla, på det eller andra sättet och ivrigt påhejade av en 
applåderande publik. Några åkte till och med flera varv. Sen väntade prisutdelning, korv, hamburgare, saft och bullar. 
Välförtjänt belöning efter att ha klarat ett helt vasalopp.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Starten har gått, nu gäller det bara 
att hålla balansen också

... men nu är jag snart 
i mål, log en glad 
Vilmer Fredin

Isolde Andersson i skidspåret

Välförtjänt belöning. –Varm korv sma-
kade bra efter loppet, tyckte Leonora 
Andersson och Emma Axberg

Här går det undan! Joar Jerlin-
der-Stenlund hette skidåkaren Systrarna Ida 

och Linnéa Sved-
lund premiäråkte 
Lilla Vasaloppet

Alla sätt är bra i Lilla Vasaloppet, bara det går 
framåt

-Puh, inte lätt det 
här...



Det senaste från Bergby Centralskola…
Skolan har öppnat för 20 ensam-
kommande pojkar från Afghanis-
tan 
Brist på platser i Gävles skolor gjorde att Bergby 
Centralskola fick frågan om man kunde bilda en 
språkklass och ta emot ensamkommande pojkar från 
Afghanistan. 

   − Visst är det en utmaning, men vi har antagit den och 
förberett oss noggrant. Även iordningsställt lokaler i 1947 
års skola för att ta emot grabbarna som går i årskurserna 
7-9, säger biträdande rektor Tobias Winterliv. 

   

De afghanska eleverna bor alla i Gävle och började i 
Bergbyskolan 1 februari. Hit bussas de varje skoldag 
och i första hand ska de stanna i åtta veckor, men det kan 
också bli hela vårterminen.
   − Det beror på om platser blir tillgängliga i någon av 
de skolor i Gävle de egentligen tillhör. Då har de rätt att 
själva välja.
   I Bergby ska de inte bara gå i sin språkklass utan även 
integreras i andra ämnen och elever och lärare förberedde 
mötet med de nya klasskamraterna genom att ägna en dag 
åt olika värderingsövningar bl a med kartläggning över 
kulturer, religion med mera. Vilka kunskaper man har och 
vad man behöver lära mer om.
  
 Några av de tjugo grabbarna kan en del svenska, några 
pratar bara sitt hemspråk, medan andra kan den del eng-
elska. Några har aldrig tidigare gått i skola. Och visst var 
de fundersamma över att gå i en skola på landsbygden. 
Men det har fungerat väldigt bra, säger Maria Eliasson, 
processledare vid skolan.
   − Vi har någon elev som redan påbörjat integreringen i 
andra ämnen och idrott är populärt. 
   Deras hemspråk är dari och till stöd och hjälp finns 
tolken Kava Gafori, kurd från Iran.

   − Några talar närbesläktade språk, men dari fungerar 
bra, säger han.
   Kava Gafori fanns även med under värderingsövning-
arna för att komplettera med sina kunskaper i förberedel-
searbetet bland lärare och elever.

Konstverket av Pavel Matveyev på 
plats
I november stod TREAN – de nya lokalerna vid 
Bergby Centralskola för slöjd, hemkunskap och bild 
färdiga att tas i bruk. Återstod då gjorde konstverket 
som skulle pryda grupprummet, men nu har även det 
kommit på plats. 

Det var med spänd förväntan 
– hur skulle konstverket se 
ut? -, som eleverna väntade på 
avtäckningen. Det de viss-
te var att de själva utgjorde 
motivet, att fotona på skolans 
257 elever skulle bli ett enda 
porträtt. Men hur? 
   Och det var eleverna själva, 
som fick avtäcka fotokonst-
verket av konstnären Pavel 
Matveyev, själv givetvis också 
han på plats tillsammans med 
Carl Bergström, intendent 
för offentlig konst vid Gävle 
Konstcentrum vid invigningen.
   
Pavel Matveyev visste redan 
tidigt när han fick uppdraget 
hur han vill utforma sitt konst-
verk, berättar han.
   − Jag ville med hjälp av 
eleverna symbolisera gemen-
skapen och utan dem hade det 
aldrig blivit något konstverk.
   ”257 elever på Bergby 
Centralskola” som konstverket 
heter är alla elever på en gång 
och ändå ingen. Fotona, som 
Pavel själv tagit, har han be-
arbetat, gjort transparenta och 
därefter lagt i lager på lager. 
Framträtt har ett enda ansikte, 
visserligen diffust och där ing-
en går att urskilja, men där alla 257 eleverna finns med.
   Ett annorlunda skolfoto, nytt för skolan, men som kom-
mer att finnas kvar i en framtid.

Förberedelser inför språkklassen. Eleverna vid högstadiet 
ägnade en dag åt värderingsövningar, där daritolken Kava 
Gafori medverkade.

Alla Tider’s
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257 elever vid Bergby Central-
skola heter konstverket som nu 
pryder väggen i grupprummet.

Pavel Matveyev är konstnären 
bakom konstverket



sid 9

Smått & Gott i Hamrångebygden

Ät insekter och bli klimatsmart - 
eleverna vid Bergby Centralskola 
testade
Kanderade larver som pålägg tillsammans med rödbe-
tor, äpple, bladspenat, granskott och harsyra, serverat 
på bröd bakat med malda syrsor som en av ingredien-
serna. Kan det vara nåt?

Det var i alla fall vad eleverna från årskurs 5 och uppåt 
fick testa när Brödinstitutet med sitt initiativ Bread the 
Future nyligen besökte skolan.
   Rapporterna om klimathotet duggar tätt världen över. 
Uppmaningar och råd följer på varandra hur vi ska be-
möta och förhindra detta vår tids, enligt forskarexperter, 
mest skrämmande hot. Ett av sätten är, att i takt med att 
jordens befolkning ökar, förändra våra matvanor, föreslås 
det. Maten vi äter står nämligen för 25 % av vår klimatpå-
verkan.

Under februari befinner sig Bread the Future ute på en 
brödturné bland landets skolor och en av fem skolor som 
besöktes var Bergby Centralskola. Genom turnén vill man 
visa på andra proteinkällor som pålägg än våra traditio-
nella, men också lyfta kunskapen om brödets klimats-
marta egenskaper.
   − Spannmål är en effektiv gröda eftersom man får ut så 
mycket mer livsmedel per odlad yta och det odlas dess-
utom i vår omedelbara närhet, förklarade Maria Sitell från 
Brödinstitutet.
   Skolorna fick själv anmäla sitt intresse att få besök 
under turnén.
   − För oss är klimatsmart tänk en given ingrediens i un-
dervisningen, så jag anmälde vår skola direkt, när det här 
erbjudandet kom, sa hemkunskapslärare Viola Eriksson. 
   Samtliga elever fick, innan de serverades,  lämna ett av 
målsman påskrivet intyg att de fick testa mackan, efter-
som insektsmat ännu inte är godkänt av EU. Och nyfiken-
heten tog över tveksamheten, de allra flesta vågade sig på 
att testa mackan med de kanderade mjölbaggelarverna. 
Även om sedan omdömet varierade.

   −Inte alls dumt, riktigt gott fak-
tiskt, tyckte Elias Svedjeholm, när 
han testade sin tredje macka.
   − Det var ju gott, smakar nästan 
som dajm, tyckte Hanna Öhman.  – 
Njaa, sa Molly Andrén.

   

− Neej, usch, blääh, det 
här var inte gott, tyckte 
andra.
   Om jag själv testade 
larvmackan? Nej tack. 
Föredrar att inhämta 
protein från annat håll 
och hoppas istället 
på att bidra till min-
dre utsläpp och bättre 
klimatpåverkan på mitt 
eget sätt.
    
Fotnot: Insekter som proteinkälla ingår i mathållningen i 
stora delar av övriga världen, framförallt Asien, Afrika och 
Latinamerika och enligt Efsa, EU:s myndighet för livsmedels-
säkerhet, kan uppfödning av insekter leda till lägre utsläpp 
av växthusgaser och ammoniak än uppfödning av grisar och 
nötkreatur.

Förintelsedagen
Tända marschaller och en tänkvärd utställning. Så 
uppmärksammade eleverna i årskurserna 6-9 minnes-
dagen av Förintelsen i samarbete med Knutpunkten 
Landsbygdscenter.

För dagen gestaltade 
Samuel Strömgren självaste 
Adolf Hitler – okej för en 
dag, tyckte han själv - när 
han visade runt bland en 
utställning i biblioteket, 
som på ett påtagligt, nästan 
skrämmande sätt, berät-
tade om judeförföljelsen och Förintelsen. 
Här fanns modeller över gaskamrarna, 
här fanns koffertarna som symboliserade 
deras sista resa, här fanns kläder uppsydda 
i modeller lika som 
fångdräkterna de bar, 
här fanns talande 
bilder, judestjärnan 
och det skrämmande 
hakkorset.
   − Vi har jobbat 
sedan i höstas, i olika 
ämnen, vi har gjort 
film och haft före-
ställningar, berättade 
Samuel.
   Minnesdagen inled-
des med sång och tal 
om Förintelsen och att 
eleverna sedan tände 
marschaller från skolan till Wijtorget, som Knutpunkten 
bidrog med. Text och foto: Marianne Lundqvist

En skrämmande påminnelse i form av en 
utställning visade eleverna i samband med 
Förintelsens minnesdag. Hitler för en dag 
var Samuel Strömgren. 

Vågar man? ...
...Jomenvisst

Hmm... En viss tveksamhet rådde över 
mackorna som Johan Sörberg serve-
rade
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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

Alla Tider’s

Bergvärme öppnar upp 
Arbetarmuseet
Uppvärmningen har under en lång följd av år varit ett 
både kostsamt och besvärligt problem för Norrsun-
dets Arbetarmuseum. Men nu har bergvärme installe-
rats, som öppnar upp för fler aktiviteter året om.

− Det är slantar från 
Pappersfacket, närmare 
bestämt 325 000 kronor, 
som gjort det möjligt 
säger Erik Siggstedt och 
förklarar:
    − När fabriken lades 

ner, så fanns ett ganska 
stort kapital i Pappers avd 146 kassa, som 

då fördes över till förbundet, men då det också 
blev sagt att medel skulle återföras till Norrsun-

det vid behov.
   Conny Molins bok Rödbohar´n i våra hjärtan 
fick ett bidrag och det var via Örjan Larsson, den 

tidigare fackordföranden vid fabriken, som Erik 
fick information att medel fanns kvar, men som höll på att 
frysa inne om de inte användes.
   − Så jag sökte, och fick beviljat 325 000 kronor för 
Arbetarmuseets räkning, vilket var beloppet på bergvär-
meofferten.
   Nu är den installerad, bara en del efterarbeten återstår 
och någon gång i mars räknar styrelsen med att ”återin-
viga” museet.
   − Luftvärmepumpen hade gjort sitt, så vi har ju nästan 
inte kunnat haft öppet alls vintertid, eftersom vi inte haft 
värme, bara för Gammeldags jul med hjälp av extraele-
ment, men nu kan vi planera för aktiviteter igen, säger 
ordförande Lillemor Isaksen. 

Text: Marianne Lundqvist
www.gavle.se/ledigajobb

Tillsammans gör  
vi Gävle bättre!
Omvårdnad Gävle söker semestervikarier  
undersköterskor/sjuksköterskor/habiliterare/ 
personliga assistenter/vårdbiträden/skötare

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör
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Norrsundets Arbetarteater har tidigare vid 
två tillfällen inbjudit till teatercafé  med 
Återvinning av härliga gamla nummer från 
deras revyer genom åren. Nu återkommer 
de, men med ett nytt koncept i två akter. 
Och det är bäddat för succé, vill jag lova.

− Den här gången kommer musiken att få en 
mer framträdande plats, hälsar Maria Eliasson.
   Sketcher från förr blir det förstås, kanske 
också någon ny, det lovar aktörerna på sce-
nen Gun Forsgren, Tommy Alftberg, Yvonne 
Larsson, Maria Eliasson, Moggan Gustavsson, 
Anders Ahlberg och Leif Lindblom. Och sång-
numren kommer att hålla ett högt tempo.
   Det nya i konceptet är att orkestern lyfts 
fram och står för egna nummer med 50- och 
60-talsmusik. Och det är inte vilka musiker 
som helst. Alla är de sprungna ur Rockskolan, 
som  vuxit till musiker av klass. Emil Johans-
son, som idag studerar klassisk pianomusik 
vid Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm, 
Mattias Sjöberg, Elias van der Kaij och 
Ludvig Wennberg, som alla tre studerar vid 
Vasaskolans musiklinje i Gävle. Och oj, så de 
fick det att svänga. Redan vid första träffen 
med teatergänget.
   − Med de här unga killarna hoppas vi locka också den 
yngre publiken och våra gäster ska kunna välja om de 
bara vill lyssna och se eller om de också vill ha någon 
form av förtäring på bordet, säger Maria.

Nytt i konceptet är också att det kommer gästartister. 
Även de med koppling till Rockskolan. Nuvarande eller 
tidigare elever.

   − Fantastiskt duktiga ungdomar, som ytterligare förstär-
ker våra cafékvällar.
   Caféet dukas upp i A-salen, vilket ger bättre möjligheter 
till ljussättning och premiär blir det den 9 april. Därutöver 
planeras ytterligare tre caféer 10:e,15:e och 16 april. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Musik- och teatercafé i
Norrsundet med nytt koncept

Hamrångebygdens Föreningsliv

Här är gänget som ska roa oss vid årets teatercafé i Fyren: Moggan Gustavsson, 
Tommy Alftberg, Anders Ahlberg, Leif Lindblom, Gun Forsgren, Maria Eliasson 
och Yvonne Larsson

...Elias van der Kaaij ...Mattias Sjöberg ...Ludvig Wennberg och Emil Johansson

Musiken får en 
framträdande roll 
vid caféet och för 
den står 
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Funderar du på att byta bostad?

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING GÄVLE  
NYGATAN 29. TEL 026-10 52 80 SVENSKFAST.SE/GAVLE

Linus LindqvistKatarina Hansson

Madelene Sjöberg Magnus Sjöberg Malin Hagberg Åsa Andersson

Emil Simonsson Eva Erkers-Löfstrand Jens Bengtsson Jonas Östbom Josefin Svensson Karolina Nilsson

Frågorna kan vara många:

 – Hur mycket är din bostad värd?
 – När är det bäst tid att sälja?
 – Lönar det sig att renovera innan försäljning?
 – Hur mycket skatt ska egentligen betalas?

Vi hjälper er att svara på frågorna och samtidigt hitta ett passande upplägg för just er situation.  
Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering och fri konsultation kring en eventuell försäljning.

Hamrånge PRO vidare i PRO-vetarna
Hamrånge PRO slutade som segrare, vid den omgång av PRO-vetartävlingen för Gävle-Gästrikland som gick 
av stapeln i Fyren Norrsundet nyligen.

− Vi tävlade mot Norrsundets och Valbo PRO och till sist var det utslagsfrågan när Wolfgang Mozart föddes, där vi låg 
närmast, som avgjorde till vår fördel, berättar ordförande Lars-Olof Hedström.
   Nästa steg i tävlingen blir nu att möta PRO 1:an och ytterligare ett Gävlelag i början av mars.
   − Och givetvis är målet att vi ska ta oss till riksfinal på Åland i höst, tillägger han.
I laget för Hamrånge PRO tävlar Sven Östlund, Thore Liif och Kjärstin Pelttari.

Text: Marianne Lundqvist 

 

Fredag 4/3 kl. 11-18 Lördag 5/3 kl. 10-17

Välkommen att uppleva Ockelbo och en  
av Sveriges mest välbesökta vintermarknader

Rekordmånga 

ekipage även 

från norra
Dalarna!

Fredag kl. 11.00 Marknaden och familjevänligt tivoli öppnar. 
Café servering i kyrkan hela dagen • 18.00 Marknaden stänger 

Lördag kl. 10.00 Marknaden och familjevänligt tivoli öppnar. 
Kl. 11.00 Körmaraton i kyrkan fram till 16.00 ca.

Lördag ca 12.00 -13.00 ankommer Forbönderna med försäljning från slädarna 
av bland annat ostkaka, bröd från Ockelbo, tunnbröd, Järvsö cocosbollar.  

Ockelbo ost, kyckling och honung från Ockelbo

Mattes bröd, Kundköp, Järvsö cocosbollar, Ockelbo Ost, Ostkakemejeriet, Ulvsta honung

200 marknadsknallar • Butikerna i centrum håller öppet
Matos längs marknadsgatan • www.ockelbomarknad.se
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DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

Min salong
är öppen enligt

överenskommelse

Det är bara att boka DIN TID 
på tel. 0297-228 80

Välkommen!

Hoppas du som Snödroppsälvan att våren kommer snart?
 Det vill i alla fall hon och det med hiskeliger fart

Hon drömmer att vita knoppar snart ska titta fram
Få hälsa de välkomna med en stor, stor kram

Men ännu håller vintern sitt grepp om jord och mark
För att där ta sig upp man måste vara stark
Så hur ska jag då göra den lilla Snödroppsälvan undrar
- Kan det finnas nån som vet, ja på det får jag grunna
 
- Ja, nu vet jag, så klart Mamma Jord jag ska be
Hon kan säkert hjälpa mig, vänta får ni se
Hennes goda vän solen med sina strålar värmer opp
Jorden blir varm och mjuk igen och det finns åter hopp

Hurra, då är våren snart äntligen här
Mina snödroppar kan blomma här och så där
Och mitt ibland dem jag själv dansar kring
Kom med du också, kom med och spring

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl        Text: Marianne Lundqvist

Som återförsäljare erbjuder jag tre kvalitetsprodukter:
1) ENJO-METODEN – ett hållbart alternativ för alla  
 som vill ha ett kemikaliefritt hem
2) NORDMOHAIRs angoragetullstrumpor håller
 fötterna torra och varma
3) DEVLON – entrémattan som effektivt stoppar
 smutsen strax innanför dörren

Intresserad? Hör av dig!
F:a Märtha Ivarsson  070-309 17 20  marthaivarsson43@gmail.com

Söndag 28 februari kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset
*************************************** 
Söndag 6 mars kl. 11.00
Söndagsmässa, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 13 mars kl. 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
***************************************
Söndag 20 mars kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 

Sopplunch serveras i Kyrkans hus
onsdagar ojämna veckor 12.00-14.00

För övriga samlingar och info om våra grupper
– se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Tel. pastorsexp. 0297-57 20 90

Tack alla musiker, sångare och besökare 
vid vår diakonikonsert och tack ICA Nära 
Bergby och Bergby Konditori för sponsring 
av fi ka! Tillsammans samlade vi in 6 300:- 
till församlingens diakonala arbete
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Sportlov 
med mera...

Hedenstugan öppen 
under veckan

– Grilla din egen korv 
eller hamburgare –

Skidspår och pulkabacke öppna
(om snö finns)

Hamrångefjärdens IP öppen
för allmän skridskoåkning
hela veckan (om is finns)

Tisdag 1 mars är cafeterian öppen 10.00-18.00
Skridskoskola 18.00



Hamrångebygdens Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

4/3 kl. 13.30  Musikcafé på Solberga.
Gunilla Westberg underhåller.
18/3 kl. 13.30 Musikcafé på Träff punkten, Bergby.  
Underhåller gör Norrsundets PRO-kör med Leff e Löfgren

Alla hälsas välkomna!
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MACKEN
i  Fjär'n

Fixarna erbjuder kunder 
ett brett utbud av

hushållsnära tjänster. 
Kontakta oss för allt från 
städning och fönsterputs-
ning till att rasta hunden.

Mer info hittar du på
www.fixarnahambrunge.se 

eller ring oss på
076-128 47 33

Hyr gärna in dig i vår 
tvätthall för att tvätta 

bilen, fyrhjulingen
eller motorcykeln.

Pris: 100:- per
påbörjad timme

Eller 200:- om du vill 
att vi gör jobbet åt dig 

Tel.0297-202 93

Hamrånge PRO
hälsar alla medlemmar välkomna
till MÅNADSMÖTE med VÅRLUNCH
Torsdag 10 mars kl. 12.00, Församlingshuset, 
Bergby. Underhållning av Leffe Löfgren
Övriga mötesdagar under våren:
14 april och 12 maj, samma lokal och tidpunkt

ÅRSMÖTE
Hamrånge hembygdsförening

Lördag 19 mars kl. 15, Träffpunkten, Bergby
Förutom sedvanliga årsmötesärenden bjuder vi på kaffe 

och underhållning av sånggruppen Qurious
Såväl nya som tidigare medlemmar är hjärtligt välkomna

ÅRSMÖTE
och

CAFÉ
Hagsta skola 10 mars

kl. 18.00
Välkomna!

Senaste nytt från föreningarna… 
Knutpunkten Ek. förening rapporterar att Leaderkonto-
ret även under den nya programperioden är förlagt till 
Knutpunkten i Bergby. Dit kan ni vända er med frågor 
och funderingar inför era ansökningsförfaranden gäl-
lande olika projekt.
Vår föreningsservice växer och vid vårt servicekontor 
finns nu Eva Jansson-Sandberg och Maria Heaster, som 
sköter de administrativa uppgifter du behöver hjälp med 
såsom bokföring, fakturering, kallelser m m. 

Hamrånge byavakter rapporterar 
under månaden som gått:

1) Störande beteenden i trapphusen vid  
hyreshus längs Totravägen

2) Inbrott i två villor i Norrsundet
3) Misstänkta bilar som cirkulerar i bygden 

nattetid

Anno 1996 – februari 

… öppnade församlingen Café Kupan för ungdomar 
i bygden
… hoppades dåvarande brevbärare Ove Masuch på 
att locka tyska turister till bygden genom sitt företag 
Tysk Marknadsinformation
… med Utvecklingen i Hamrånge under 1960-talet 
som tema stod Per Schelén på podiet med festliga 
inslag vid en berättarkväll i Bergby
… beslutade företagarföreningen att bygden skulle 
delta vid Gävles 550-årsjubileum. Företagare i 
bygden bidrog med 20 000 till utställningen
… fick busshållplatser i bygden nya namn
… var Stiftelsen Rökåkarna starkt kritisk till Storas 
beslut att överklaga stiftelsens bygglov för ombygg-
nad av husen till vandrarhem
… togs isproppar bort i Hamrångeån med hjälp av 
grävmaskin
… gästade estniska bönder kolleger inom Hamrånge 
LRF
… björd Arbetarteatern på revy som pyttipanna
… lämnade Erik Sjöblom ordförandeskapet i IOGT/
NTO Lf 3878 i Hamrångefjärden efter 50 år



...till Stig Edvinsson, en sann kamrat och vän och för allt du 
gör för oss alla i Hamrångebygden.
Vi ska vara glada att vi har dig.
    Monica och Benny 

Torget – Dagens ros

till Abbas med personal på Bergbykrogen och värdinnorna 
Anna och Malin, för suveränt stilfull dukning, jättegod 
mat och otrolig service med värme och gemenskap vid 
Tages 80-årskalas.
Till Maria på Wendins Blommor som smyckat med vackra 
arrangemang och till Walle som bjöd på härlig musikalisk 
underhållning

Vi alla som var med tackar
Allan Lehto

Torget – Dagens ros

Kalendarium 26/2 – 18/3

Fredag 26 februari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 27 februari
Kupanloppis Röda Korset, Fyren
Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 28 februari
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset, 11.00
Måndag 29 februari-fredag 4 mars
Skidspår, pulkaåkning, grillning  Hedenstugan öppen
Öppet för skridskoåkning Hamrångefjärdens IP
Tisdag 1 mars
Cafeterian öppen Hamrångefjärdens IP 10.00-18.00
Möte med Hamrångegruppen, Knutpunkten 18.00
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Onsdag 2 mars
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Torsdag 3 mars
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 4 mars
Musikcafé på Solberga 13.30
Lördag 5 mars
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 6 mars
Söndagsmässa, Österheds kapell 11.00
Tisdag 8 mars
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Onsdag 9 mars
Kom och sjung med Eva, Ulf och Emma
Träffpunkten, 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Spela sällskapsspel, Träffpunkten 16.00
Torsdag 10 mars
Kupanloppis Röda Korset, Fyren, Norrsundet 14.00-17.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 11 mars
Avslappning i all enkelhet, Träffpunkten 11.00
Lördag 12 mars
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 13 mars kl. 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Tisdag 15 mars
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Onsdag 16 mars
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 17 mars
Arbetskväll, Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 18 mars
Musikcafé på Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling
under januari 

7/1 Iris Eriksson, Norrsundet
8/1 Sture Johansson, Hamrångefjärden
22/1 Maj-Lis Mattsson, Gävle
22/1 Ingrid Eliasson, Norrsundet

Jättegrattis och massor 
av kramar till allas
vår Emil Lundkvist,
Hamrångefjärden
som fyller 7 år den 6 
mars

Farmor och farfar
och alla kusinerna

Grattis på era födelsedagar våra härliga 
barnbarn Lukas och Klara Midfeldt-Hulth i 
Hagsta.
Lukas fyller 8 år den 26 februari och Klara 
fyllde 6 år den 1 februari

Farmor och farfar
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