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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Innebandy “inne” i Norrsundet. Förra helgen 
arrangerades en cup för de allra yngsta med 
stort deltagande och stor publik

Hamrångehatten på – här är rådet 
som ska fördela de 5 miljonerna 
för tillväxt i Hamrångebygden

Fr v Sture Larsson, Daniel Englund, Tommy Berglund, 
Svante Wallberg, Stefan Ehn, Christer Lantz, Rozita Kull-
berg, Lars-Ove Molin, Östen Händel.
Saknas på bilden gör Elisabeth Meuer, Åse Nilsson, Mats 
Frykman och Kevin Sjögren.



Har precis tittat på Örjan Kihlström, när han elegant 
körde stjärnhästen Nuncio till en säker seger på 

Axevalla travbana. Och lika fint som att se hästen göra 
sitt, lika fint kändes det att efteråt höra Örjan i seger-
intervjun. Alla hans framgångar genom åren till trots, 
vilken ödmjukhet denna skickliga travkusk fortfarande 
visar! Det är en egenskap att högakta.
   Varm inombords blev jag också av TV-programmet 
Gatans kör, där operasångaren Rickard Söderberg med 
äkta känsla präglad av stark humanism tog sig an och 
skapade en fantastisk kör av några av Stockholms hem-
lösa. Vilka livsöden vi fick möta och hur lätt har vi inte 
lite till mans att döma. Här fick de som människor lyftas 
fram och tänk vad Rickard Söderberg fick dem att växa 
på bara några veckor. Jag tror tårarna rann ur mångas 
ögon, även framför TV-apparaterna, när de höll sin kon-
sert i Filadelfiakyrkan.
   Dokumentären Det blå huset lyfte också fram det fina, 
det äkta, som kan finnas hos människan. I det blå huset 
där småbrukarparet Bertil och Ulla med sonen Jens en 
gång öppnade sina dörrar för en vilsen liten grabb med 
otrygga hemförhållanden och gav trygghet och värme. 
Med självklarhet och utan någon som helst tanke att få 
något tillbaka. Sann humanism och en stor portion öd-
mjukhet även här. Både då och nu.

Och vilka kontraster till det vi vanligen matas med i 
dagens media, där krig, våld, mord, misshandel, avsky-
värd pedofeli, hedersmord, barnäktenskap, korruption, 
bedrägerier och mutor präglar nyheterna. Usch och fy, 
säger jag bara. Och Donald Trump då? Kommentarer 
överflödiga.

Dagarna blir längre och längre och jaa, jag vet, vi är 
fortfarande bara i februari, men visst kan vi känna vår-
känslorna komma smygande? Femton grader varmt vid 
köksfönstret ger sitt bidrag. I alla fall till mig. 
    Nåja, inte gör det så mycket om lite vitt skulle falla 
och kvicksilvret dra sig en bit under noll ännu några 
veckor framöver. Nu står ju sportlovet för dörren och 
två tjejer från Sigtuna kommer på besök hos mormor 
och morfar. Lite kul vore det allt om de tillsammans 
med kusinerna Emil och Eric kunde få prova på både 
lite skridskoåkning och skidor. Tyvärr inget för mormor 
dock. Skridskorna har nämligen hamnat i grovsoporna 
(den ursäkten duger väl?) och skidor, ja, jag vet inte rik-
tigt vart varken de eller mina skidskor 
tagit vägen. Fallit för ”åldersstrecket”, 
antar jag. Men det gör inte så mycket, 
det räcker gott att se på. Den glädjen 
räcker för mig.

Ha det bra, låt ödmjukhet och huma-
nism flöda 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!

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2017, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2017, 

20 januari, 24 februari, 31 mars, 29 april,
26 maj, 16 juni, 21 juli, 25 augusti,

22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonspriser

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

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

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.
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Nötfärs
ICA 800 gr

69 kr/kg

Pizzakit
ICA

15 kr/st

Falukorv i ring
ICA 800 g

20 kr/st

Frusna kycklingfi léer
ICA Basic 900 g

39 kr/kg

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

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby
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Priserna gäller under januari-februari.

Daniel Englund från Knutpunkten Hamrångebyg-
den Ek. förening överlämnade listan för tågstopp i 
Bergby till kommunalrådet Margaretha Wedin.

Närmare 500 personer skrev på  
- Tågstopp i Bergby kan inte vänta!
Frågan om tågstopp i Bergby bl a för att underlätta pendling 
har påtalats under flera år. Som ett led i det arbetet överläm-
nade nyligen Knutpunkten Hamrångebygden Ek förening en 
lista med närmare 500 namnunderskrifter till kommunalrådet 
Margaretha Wedin.

− Vi kan inte vänta på Ostkustbanans dubbelspår.
   En så stor serviceort som Bergby, där tågen passerar tiotals gånger 
per dag, måste rimligen kunna ha en kortvarig lösning för ett håll-
bart resande tills en permanent lösning är på plats om ett decennium 
eller mer, skriver Daniel Englund, styrelseledamot i föreningen.
   Det är nödvändigt för arbets- och studiependling, men också 
för besökare och turister. Idag tar det ca 60 minuter att ta sig från 
Norrsundet till Gävle centrum med buss. Samma stäcka med bil tar 
35 minuter.
   − Vi som bor här vill utveckla vår bygd och vårt samhälle och gör 
det varje dag genom föreningsliv, organisationer och engagemang. För orten, våra medmänniskor och för att fler ska 
upptäcka vår bygd, vilja leva och bo här eller besöka den, säger Daniel.
   − Vi hoppas vi kan möta samma engagemang från våra beslutsfattare och vill genom namninsamlingen uppdra åt 
Gävle kommun, X-trafik och Trafikverket att snarast verka för och ordna så, att tågstopp i Bergby kan realiseras.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Missnöje med avtalet kan få 
konsekvenser för 
brandstationen i Bergby
- Men jag hoppas verkligen på en lösning, säger rädd-
ningsledare Lasse Andersson.

Vid Alla Tider´s pressläggning hade de flesta av brand-
männen vid Gästrike Räddningstjänsts brandstation i 
Bergby sagt upp sig i besvikelse över det nya avtalet, 
som ska träda i kraft 1 maj och som innebär borttagande 
av OB-tillägg och reseersättningar.
   Det är tillräckligt knepigt med att få tag på de deltids-
brandmän som behövs på orten, så en sån här konflikt är 
definitivt inget vi behöver, menar Lasse Andersson och 
att, som nämnts i sammanhanget, Gävle eller Söderhamn 
skulle kunna täcka upp för Hamrångebygden om uppsäg-
ningarna blir en realitet, ser han som en ren omöjlighet.
   − Med dryga tre mil från Gävle och över fyra mil från 
Söderhamn, så säger det sig självt att det inte skulle 
fungera.
   Nu pågår förhandlingar och det är hans förhoppning, 
säger han att en godtagbar lösning ska vara i sikte, så att 
uppsägningarna dras tillbaka.

Text: Marianne Lundqvist

EU-projketet PortMate ska 
skapa hållbara och säkra 
gästhamnar –Axmarbruk är 
en av hamnarna som mark-
nadsförs
− Vi deltar för att öka attraktionskraften och be-
söksnäringen i Gävles skärgård och vår stad, säger 
Peter Wåglund vid Internationella kontoret i Gävle 
kommun.

Projektet omfattar gästhamnar i både Sverige, Finland 
och på Åland och totalt ska 19 gästhamnar utvecklas 
under det tre år långa projektet som har en budget på 
cirka 25 miljoner.
   För Gävle kommuns del är det vid Gävles egen 
gästhamn som investeringar kommer att göras, men i 
marknadsföringen av gästhamnar ingår även Axmar-
bruk och Furuvik. 
   − Medel finns inte avsatta i projektet för övriga gäst-
hamnar i kommunen, men vi ser gärna en ömsesidig 
kommunikation även med dem, säger Peter Wåglund.

Text: Marianne Lundqvist
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Onsdag = Soppa 
på Fyren i Norrsundet

Välkommen till Fyrens goda soppluncher 
med hembakt bröd, smör, ost, kaffe 
och kaka för endast 40 kronor.
Alla onsdagar mellan klockan 11.30-13.00

Litteraturcafé med Afternoon Tea!
Kom o lyssna när bibiotekarien Sara Karlberg ger 
spännande lästips under olika teman.
Te eller kaffe med nybakta scones och tillbehör 
finns uppdukat. Om du bara vill lyssna, så kostar 
det inget. Om du vill fika så tar du med 25 kronor.
Välkommen till Fyren i Norrsundet 
den 2/2, 2/3, 6/4, 4/5. 
Tiden är mellan 
klockan 15-16.

Föreningen Hyttan först i Hamrångebygden att få 
del av de nya Leaderpengarna.
Förra året startade programperioden för Leader Gästrikebygden LLU (lokallt ledd utveckling) och nu har de 
första projekten fått klartecken från Jordbruksverket. Först ut i Hamrångebygden är Föreningen Hyttan, som 
beviljats medel i projektet Besöks & affärsytor i Axmarbruk.

− Verkligen glädjande. Nu kan vi realisera planerna på att 
inreda trädgårdscafé och butik i det f d orangeriet invid 
slottsparken, säger ordförande Stig Jönsson.
   Projektet är kostnadsberäknat till 1 000 000 kronor vara 
71,44 % av stödberättigade kostnader eller högst 500 
000 kronor täcks av Leadermedel via Landsbygdsfonden. 
Medfinansiär är Gästriklandsfonden, som bidrar med 200 
000 kronor och resterande täcks upp av ideellt arbete.
   − Tanken är, att butik och café ska drivas av en entre-
prenör och därmed möjliggöra nya arbetstillfällen, men 
också ge ökad service till besökare, tillägger han.
 

   Arbetena kommer att påbörjas så snart som möjligt, 
men färdigställt till i sommar hinner inte café och butik 
bli.
   − För den delen inriktar vi oss på sommaren 2018, men 
självfallet kommer även årets sommar i Axmarbruk att 
erbjuda massor av intressanta aktiviteter för sina besökare 
bl a med utställningar, marknadsdagar, lokalteater, mu-
sikevenemang, bi- och myrsafari med mera, med mera, 
tillägger Stig Jönsson. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Nu utvecklar vi Axmarbruk vidare, säger Stig Jönsson t h
här tillsammans med Lars Norrström i samband med förra 
årets arbeten.

Med de beviljade projektmedlen kan nu planerna på ett 
trädgårdscafé och butik förverkligas i det f d orangeriet intill 
slottsparken.
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Bengt berättar vidare…
	 −	Så	fortsatte	utvecklingen	i	företaget
Bengt började sin bana som egenföretagare med att klä 
om möbler åt hamrångeborna, men såg också en möjlig-
het att utveckla företaget vidare. Började därför tillverka 
sängar som ett komplement och hade även idéer om att 
sälja möbler. 
   Men så var det ju det här med nödvändigt kapital och 
något sådant hade han ännu inte hunnit bygga upp. Det 
hindrar nu inte en målinriktad entreprenör – på något sätt 
måste det gå. Bengt vände sig till sin tidigare arbetsgiva-
re Sörmans Möbler med en förfrågan om han inte kunde 
få möbler från dem i konsignation, d v s bli återförsäljare 
för dem.
   − De tackade ja och det blev början till 25 år som mö-
belhandlare i Hamrångebygden, berättar Bengt.
   Allteftersom affärerna ökade så tog Bengt hem stommar 
till soffor och fåtöljer, som stoppades och färdigställdes. 
Det skapade mer arbete och gav honom möjlighet att 
tidvis ta in extrahjälp. I takt med att inkomsterna från de 
egentillverkade möblerna ökade, så gick försäljningen 
av konsignationsmöblerna ner. Så Bengt tog beslutet att 
återlämna möblerna till Sörmans. Inte för att han själv 
inte ville fortsätta med försäljningen dock.
   − Nej, det kändes helt enkelt inte rätt mot min förra 
arbetsgivare, som så välvilligt ställt upp. 
Tyckte inte han skulle utsättas för konkurrens från An-
derssons Möbler, som mitt företag hette från början.

Så småningom kom Bengt i kontakt med Ockelbo-Lund-
gren. Företaget behövde säten till sina båtar och Bengts 
företag fick börja tillverka. Det blev början till den senare 
industriella delen av verksamheten i Hamrånge.
   Efterhand som verksamheten växte krävdes ytterligare 
kapital utöver hans startkapital och de medel som verk-
samheten genererat. Genom arv fick Bengt tillgång till sitt 
föräldrahem och då gick det plötsligt att få en checkkredit 
på 10 000 kronor i Handelsbanken.
   − Och därmed var lånekarusellen igång.

På Solberg blev företaget kvar i tre år och flyttade däref-
ter in i f d Handelsbankens lokal i Berg.
   − Den var både större och hade centralvärme. Tillgång 
till kallutrymmen därtill, som vi kunde använda för lag-
ring av möbler.
   − Och kassavalvet kunde jag använda som kontor.
   Men även om affärerna rullade på, så växte idéer fram 
om ytterligare utveckling. Postorder, kunde det vara 
någonting för framtiden tro? Bengt satte planerna i verket 
och från en fabrik som tillverkade s k pigtittare beställde 
han 100 trävita pigtittare, som med stor möda målades.
Annonserade gjorde han första gången i tidningen Hela 

Världen.
   − Annonsen kos-
tade 180 kronor och 
resultatet blev att 
vi sålde ett tiotal 
pigtittare för 29 
kronor plus oms per styck. Så det 
blev ingen lysande början på min postorderverksamhet.
   Fortsättningen blev inte bättre, totalt såldes ett 50-tal, så 
resterande lager slumpades bort till en resande. 
   − Därmed var postordereran över för min del, skrattar 
Bengt.
 
Nytt centrum med affärslokaler höll på att byggas i 
Bergby och 1964 blev Bengt erbjuden en lokal i källar-
plan.
   − Lokalen var på ca 250 m², som vi inredde med en 
verkstadslokal och ett mindre kontor medan övrig yta 
användes som möbelutställning och butik.
  − Men möbler är ju väldigt utrymmeskrävande, så det 
blev snart behov av ytterligare lagerutrymmen. Som mest 
förvarades möbler på sju olika ställen, vilket inte var helt 
oproblematiskt att hålla ordning på.
   Tillverkningsdelen hade även den vuxit i slutet av sex-
tiotalet och behövde mera utrymme. Före detta Konsum-
butiken i Berg, där det tidigare hade varit ramtillverkning, 
blev till salu och den fick Bengt köpa.
   − Efter en mindre ombyggnad blev det en bra lokal för 
oss. Vi skaffade en skumplastsåg som gjorde att vi kunde 
köpa stora block, som vi sedan skar upp till lämpliga 
tjocklekar och detaljer.
  En plastsvets införskaffades också, vilket gjorde att pro-
duktsortimentet kunde breddas.   
   − Det visade sig vara en lyckad investering, genom att 
vi då också kunde rikta oss till sjukvårdssektorn. 

sid 6

Alla Tider’s



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

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

Installati on, Service

Investeringar och nysatsningar gjorde att arbetsstyrkan 
växte och vid den här tiden fanns nio personer anställda 
i företaget. Flera olika produkter tillverkades i lokalen 
såsom båtstolar, snöskotersitsar, och operationsdynor i 
både limmat och svetsat utförande.
   − I källaren hade vi ett stort tillskärningsbord för till-
skärning av tyger och galon, som sedan transporterades 
till verkstadslokalen i möbelaffären, där symaskinerna 
fanns. För att sedan transporteras tillbaka till verkstaden i 
Berg för att monteras.
   − Inte ett så särskilt rationellt sätt att arbeta på.
   I Berg fanns även en snickeriverkstad där stommar till 
båtstolar och säten tillverkades.
   − Men där var inte alltid full beläggning och jag ville 
ju behålla min personal, så då tog vi dessutom åt oss 
tillverkning av lastpallar och lådor för tulpanlökar med 
mera.
   Tanken på större och ändamålsenligare lokaler växte 
och i nästa nummer berättar Bengt hur de idéerna för-
verkligades.

Text och foto: Marianne Lundqvist

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Keramik för barn
Gillar ditt barn att arbeta med lera? 
Skapa egna alster geom att kavla, 
ringla och skulptera. 
Hur går det till att glasera, och hur svårt 
är det att dreja?
Onsdagar kl 15-17 på ABF, 
Totravägen 11 i Bergby.

Trygghetsboende i Bergby kan bli 
verklighet redan 2019
Trygghetsboende i Hamrångebygden har debatterats 
under flera år, men nu ser en lösning ut att vara i 
sikte. Redan 2019 kan ett sådant stå klart i Bergby om 
allt går som planerat, säger Lars Bergmark, affärsut-
vecklare vid Gavlegårdarna.
 
Området man tittar på är det som presenterats tidigare, på 
var sida om Humlevägen från Totravägen räknat,(då var 
också asylboende aktuellt, vilket det inte är längre). Och 
om det blir en eller två huskroppar som byggs, det får 
efterfrågan visa, säger han vidare.
   Inledningsvis måste dock en detaljplaneändring göras 
för anpassning till hyreshus, som nu i första hand kom-
mer att överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet och 
därefter vidare till samhällsbyggnadsnämnden.
   − Och till sommaren planerar vid det första informa-
tionsmötet i Bergby för att då också skaffa oss ett grepp 
över intresset.
   Lars Bergmarks bedömning är att det i första hand är 
området på samma sida som Solbergahemmet som kom-
mer att bebyggas och som skulle inrymma, om man byg-
ger i 2-plan 12-16 lägenheter, i 3-plan 17 lägenheter.
   − En ändring av detaljplanen tar ju sin tid, men om 
sedan inga överklaganden sker, vilket i så fall fördröjer 
processen, så bedömer jag att det första trygghetsboendet 
kan stå klart under 2019, säger Lars Bergmark.

 
Text: Marianne Lundqvist

sid 7

Smått & Gott i Hamrångebygden



Processen med den kommunala 
översiktsplanen går vidare
 
Fram till 31 mars finns förslaget utställt i Bergby 
bibliotek och Fyren Norrsundet och synpunkter och 
förslag kan också inlämnas till detta datum. Därefter 
justeras planförslaget för att sedan antas någon gång 
under hösten 2017.

Förra veckan besökte Samhällsbyggnad Gävle och 
kommunalrådet Margaretha Wedin, tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsutskottet Hamrånge för att presentera 
förslaget och svara på frågor. Förutom presentationen och 
utställt material finns förslaget i sin helhet att tillgå på 
kommunens hemsida www.gavle.se/gavle2030.

Översiktsplanen är ett strategiskt instrument där inrikt-
ningen för utvecklingen av stads- och landsbygd redovi-
sas. Exempelvis pekar den på att Gävles befolkning ökar 
till 120 000 invånare 2030 och att 10 000 nya bostäder 
behövs. Att cirka 80 % av dessa ska ligga i Gävle stad och 
dess närhet. För övriga kommunen (där bl a Hamrånge-
bygden ingår) beräknas behovet vara 200 bostäder.
   − Men dessa siffror är ingalunda huggna i sten. Skulle 
behov och vilja finnas att bygga fler bostäder i exempelvis 
Hamrångebygden, så innebär översiktsplanens inriktning 
inget hinder, sa Daniel Andersson från Samhällsbyggnad 
Gävle.
   Översiktsplanen var under 2015 ute för samråd och flera 
av de synpunkter som då framfördes från Hamrånge har 
beaktats i förslaget. 

För Hamrångebygden understryks att det öppna od-
lingslandskapet ska värnas och hänsyn tas till kultur- och 
naturmiljöer. Bl a ska Fjärdön bli ett naturreservat senast 
2020. Bergby föreslås bli bygdens serviceort och för 
Norrsundet lyfts, utöver hamnområdet, det havsnära läget 
med bl a småbåtshamn fram som en utvecklingspotential. 
En regional tågstation med pendlarparkering och mo-
torvägshållplats föreslås i Hagsta, som då blir en ny nod 
för pendling. Gång- och cykelvägar föreslås för att binda 
samman bygdens olika orter/byar.

I översiktsplanen sägs att viktiga förutsättningar för 
en levande landsbygd är att underlagen för skolor och 
förskolor bibehålls och att det finns möjlighet till lokal 
sysselsättning samt goda kommunikationer för arbets-
pendling och distansarbete. Och att en hållbar utveckling 
av landsbygden innebär att bebyggelse i första hand ska 
koncentreras till serviceorter, stationsnära lägen samt i 
anknytning till befintliga byar/bebyggelsegrupper i kol-
lektivtrafiknära lägen.
   För att underlätta en positiv befolknings- och verksam-
hetsutveckling föreslås också s k LIS-områden (lands-
bygdsutveckling i strandnära områden), som möjliggör 

dispens från gällande strandskyddsbestämmelser. Här 
lyfts delar av Fårholmen liksom Lindön och Salthars-
fjärden fram, främst för verksamheter för fritids- och 
rekreationsändamål, årummet  i Norrsundet liksom 
strandområde längs Hamrångefjärdens sydvästra del för 
bostadsändamål, ett verksamhetsområde intill Axmar-
brygga, områden runt Axmarfjärden liksom vid Skäggarn 
för bostads/fritidshusändamål.

Text: Marianne Lundqvist

…	och	flera	delar	återfinns	i	den	
detaljplan som framtagits för sam-
råd gällande Norrsundets hamn-
område 
Bakgrunden till detaljplanen är att Södra Norrlands 
Hamn och Logistik vill utveckla sin verksamhet inom 
industrihamnen och huvudsyftet med planen är att 
möjliggöra för fortsatt industri- och hamnverksamhet 
i Norrsundet.  Med anläggande av LNG-terminal, men 
även att säkerställa småbåtshamnens verksamhet med 
byggrätter och anläggning för drivmedel. Området 
sträcker sig från Norrsundets centrum ut till havet.

Detaljplanen är framtagen av Samhällsbyggnad Gävle, 
som tillsammans med representanter för Swedegas och 
Norrsundets Hamn & Logistik AB medverkade vid ett 
samrådsmöte i Norrsundet. Planen syftar till att säker-
ställa en långsiktigt hållbar markanvändning bl a med 
upphävande av gällande detaljplaner för bostadsändamål 
längs transportled för farligt gods, samt närmast industri-
området. 
   En antagen detaljplan är ett juridiskt bindande doku-
ment, men är inget hinder för ansökan om att bygglov 
ändå kan sökas för ett område
   LNG-terminalen föreslås placeras på Granskär, ett läge 
som anses lämpligt då det ligger långt från Norrsundets 
tätort och även i ett läge fritt från befintlig bebyggelse.  
Muddringsåtgärder kommer att behövas för att säkerställa 
tillräcklig bredd på farleden till terminalen och planal-
ternativet innebär också att bassängen mellan nuvarande 
hamn och Granskär fylls ut för att kunna nyttjas till yt-
terligare industrifastigheter.
   − Jag vill skicka med önskemålet till Swedegas, att 
göra byggnationerna så etstetiskt tilltalande som möjligt, 
eftersom det handlar om inloppet till småbåtshamnen som 
enligt detaljplanen kan bli föremål för en turistisk utveck-
ling, sa Stig Edvinsson från Hamrångegruppen. 
   Ludwig Gustavsson, Swedegas representant, lovade ta 
önskemålet med sig vidare, men underströk också att det 
är risk och säkerhet som ligger i fokus vid anläggande av 
en LNG-terminal.
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   Det utsläpp till luft som kan uppstå från själva termi-
nalen är metan. Metangas är en fossil gas som har negativ 
klimatpåverkan, 30-35 gånger kraftigare miljöpåverkan 
än koldioxid. Erfarenheter från drift av befintliga LNG-
terminaler, sägs det i planen, visar att LNG-läckage till 
omgivningen är så gott som försumbart. Om läckage 
uppstår förångas LNG omedelbart på grund av den stora 
skillnaden i temperatur mellan LNG och den omgivande 
luften. Dessutom kommer säkerhetsanordningar att finnas 
som gör att pumpar automatiskt stängs av vid lossning av 
LNG om läckage skulle inträffa. Samma förhållande även 
vid överföringen av LNG från fartyg till lagringstankar. 
För den miljöpåverkan som verksamheten kan innebära i 
form av buller, föroreningar i mark, sediment och grund-
vatten samt risk- och säkerhetsfrågor upprättas en separat 
miljökonsekvensbeskrivning.
   
Från Norrsundets Hamn & Logistik informerade P O 
Apel, att företaget nu tagit över drift och underhåll av 
industrijärnvägen och att distribuering av LNG, som det i 
nuläget ser ut, kommer att ske via järnväg och lastbil.
   Enligt Swedegas är det dessa två lösningar man kon-
centrerar sig på, eftersom alternativet med gasledning är 
mera osäkert, då det förslaget enligt företaget stött på hin-
der, bl a vid Öjaren och ett Natura 2000-område, som kan 
bli svåra att överbrygga. Det handlar ändå om en flerårig 
process, innan LNG-projektet kan verkställas, eftersom 
det även utan gasledning krävs många olika tillstånds-
prövningar för verksamheten. 
   Förslaget innebär istället en ökning av transporter till 25 
fartygsanlöp per vecka (idag 23, varav 20 är fiskefartyg, 
en verksamhet som även fortsättningsvis kommer att be-
drivas), ca 350 lastbilsekipage till och från området/vecka 
(idag 280) samt ca 28 tågset á 8-10 tankar per vecka (idag 
6). Vid en upprustning av industrispåret skulle järnvägs-
transporterna successivt få en allt större betydelse.

Stor betydelse i detaljplanen tillskrivs småbåtshamnen 
med intilliggande område. I den tidigare detaljplanen be-
nämns stora delar av området som parkmark vilket inne-
bär att inga nya bygglov kunnat beviljas. I nu liggande 
plan föreslås istället området göras om till kvartersmark, 
som gör bebyggelse möjlig och öppnar upp för handel, 
service, försäljning av drivmedel m m och att området 
ansluts till kommunalt va-nät. På området söder om Havs-
vägen (f d Tomtebo) tillåts bebyggelse av bostäder. Totalt 
kan enligt detaljplanen ca 50 bostäder rymmas här.
   − Ett perfekt läge för trygghetsboende i Norrsundet, 
kommenterade Tommy Berglund, ordförande i Ham-
rångegruppen.
   Detaljplanen bedöms i sin helhet vara förenlig med 
det nya granskningsförslaget till översiktsplan och kan 
därigenom säkerställa översiktsplanens intentioner,  men 
framfördes  synpunkter på att den nya detaljplanen även 
borde omfatta området t o m Arbearmuseet. 

Detaljplanen tar även upp bevarandet av byggnaden 
Kastellet, som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde. 
Kastellet omfattas inte av något skydd idag, men skydds-
bestämmelser kan införas i den nya detaljplanen som då 
innebär att byggnaden inte får rivas och att dess utseende 
ska bevaras. Därmed skulle Kastellets kulturhistoriska 
värde långsiktigt säkerställas.
   − En förutsättning är dock, att någon tar ansvar för 
byggnaden, som museum eller för andra ändamål, förkla-
rade Elin Byström från Samhällsbyggnad, Gävle.
   (Byggnaden Kastellet ägs idag av Stora Enso, men som 
enligt Lars Ericsson vid företaget i Skutskär har för avsikt 
att sälja byggnaden, om den stiftelse som nu har ansvaret 
för verksamheten läggs ner). 

Detaljplanen redovisar även nollalternativ, d v s utveck-
ling utan att en ny detaljplan upprättas. LNG-terminalen 
uteblir, men förutom detta utvecklas industriområdet med 
verksamhet av fiskfångst, hantering av bygg/hushålls-
avfall för fjärrvärmeverk, samt lagring och hantering av 
pellets, gödsel och vägsalt. Muddring blir inte nödvändig.
Utan detaljplan fortsätter småbåtshamnens verksamhet 
som idag, men medger då inte några nya byggrätter för 
båtklubbens verksamhet eller drivmedelsanläggning.
Kastellet får i nollalternativet inget formellt skydd och 
kan rivas eller byggas om.

 Detaljplanen finns tillgänglig i sin helhet på kommunens 
hemsida www.gavle.s men är även utställd i Fyren. Tids-
planen för detaljplanen är att samråd genomförts under 
december-januari, den blir föremål för granskning under 
maj-juli för att sedan antas under september 2017.

Text: Marianne Lundqvist

… och idéer för utveckling av 
Norrsundet utöver industriområ-
det	finns	redan	
I ett första projekt planerar Reidar Lingvall med fas-
tighetsföretaget Norrham Fastighets AB att bygga 40 
lägenheter i Norrsundet, där den tidigare körcentralen
låg. 

− Mycket arbete återstår innan alla bitar faller på plats, 
men det är i varje fall vår avsikt, säger han.
   Och skulle det första projektet falla väl ut kan det 
mycket väl bli både Projekt 2 och 3, tillägger han.
   Norrsundets Motorbåtsklubb presenterar idéer för små-
båtshamnen innefattande bland annat ny kaj, ställplatser 
för husvagnar/husbilar och grillplats liksom röjning av 
området fram till Arbetarmuseet. Därutöver har en ar-
betsgrupp i cirkelform bildats för att jobba fram idéer och 
förslag på hur Norrsundet kan utvecklas.

 
Text: Marianne Lundqvist
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En flitig motionär 
genom åren. Det är 
ett välfyllt prisskåp 
han kan visa upp, 
Henry Eriksson i 
Norrsundet

Stockholm Maraton 1984 var en av de största, 
men också mest minnesvärda utmaningarna.

Henry, 89 – nu satsar han inför Stafettvasan
− Kanske sitter det i generna. Storebror Arne är 96, storasyster Gunny har nyligen fyllt 95. Vi brås nog på vår 
mor som blev 94. 
   − Men jag tror nog man kan hjälpa till lite själv också för att få ett bra och långt liv.

Och visst lever han som han lär, Henry Eriksson i Norr-
sundet. 89 år gammal ligger han nu i hårdträning inför 
Stafettvasan, som går av stapeln fredagen före det ordina-
rie Vasaloppet. Den ska han åka tillsammans med sonen 
Mats-Ola och två av barnbarnen. 9 kilometer var.
   − Fast det var förstås ett elände att snön försvann. Det 
förändrade träningsrutinerna.
    Innan åkte han skidor en timme varje dag Lindövallen 
runt, i ett spår han själv lagt upp.
   − Nu får det bli det desto mer motionscykel istället. Jag 
lägger på Christer Sjögrens Andliga sånger och sen tram-
par jag på tills den är slut. 
   − Och då är jag ganska trött själv också.

För de flesta är Henry känd som Kvarten.
   − Jaha du, skrattar han, det har jag kallats sen jag var 
tretton år och det kom sig av att jag skulle lasta famnved 
hos Elis Larsson i Bergby tillsammans med Gösta Åbom. 
Då var jag ju inte så stark, så det tog lite tid, varför Gösta 
kommenterade ”Du jobbar som en kvart du” och jaa, sen 
fick jag heta Kvarten helt enkelt.
  Det blev en del skogsarbete tillsammans med fadern och 
två bröder, men under en lång följd av år körde han egen 
lastbil vid industrin i Norrsundet. Förutom de sista åren 
före pensioneringen då han jobbade där som anställd.
   För fyra år sedan sålde de huset i Stormarn och Iris och 
han flyttade till lägenhet på Bergbacka.
   − Det var en omställning för oss båda, men så här ef-
teråt kan jag nog tycka att vi gjorde rätt.
   I fjol, efter 65 år tillsammans gick livskamraten Iris 
bort.
   − Men hon finns med mig ändå. Hennes foto står på 
köksbordet och ett foto har jag framför mig när jag sitter 
på motionscykeln.

Rört på sig har Henry alltid gjort, men efter 50 kände 
han att det blev allt viktigare för att må bra. Och nu blev 
det inte bara motionspromenader minsann. Det vittnar ett 
digert prisskåp och mängder av diplom om. Det har blivit 
både cykling, motionslopp och Vasaloppet. Fem Vasalopp 
i Öppet spår och tre i Kortvasan.
   − Det är ju så med Vasaloppet att efter sen man kört det 
så säger man, att nu var det nog sista gången, men året 
efter står man där i alla fall.
   Att motionera har han aldrig tyckt varit jobbigt, tvärtom 
har allt varit roligt, säger han.
   − Men Stockholm maraton -84 var en utmaning, även 
om den upplevelsen har en särskild plats i mitt hjärta.
   Två Lidingölopp har det dessutom blivit. Han har 

sprungit Älv-
karlebyrundan 
och HSK-löpet, 
deltagit i 24-tim-
mars och Gavle-
marschen och i 
Gästriketuren har 
han deltagit nio 
gånger. Ham-
rångemästare på 
skidor kan han 
ståta med och 
Lindölaggen åkte 
han flera gånger 
liksom Hälsinge-
leden under åren 
-81, -83 och -85. 

Att år lagts till år har inte förändrat Henrys inställning.
   − Det är en gåva att få vara frisk och den ska man ta 
vara på.
   Så efter morgonkaffet börjar han dagen med en långpro-
menad tillsammans med dotter Ann-Maries hund.
   − Annars hade de fått lämna in henne på hunddagis och 
det tyckte jag var onödigt. Nu får ju jag dessutom med 
automatik en motionspromenad.
   Efter promenaden blir det armhävningar och sen sätter 
han sig på motionscykeln (eller åker skidor om snö finns).
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Henry sköter sig och sitt själv. Även om hans tre barn alltid finns till hands.
   − De tycker jag är bra på att dammsuga, men dålig på att damma, skrattar han.
   Att ha alla barnen nära är givetvis en trygghet, men likaväl som de finns för 
honom finns han för dem.
   − Det blir lite av varje, men gräsklippning och snöröjning brukar jag hjälpa till 
med när det behövs.
   Långsamt har han aldrig, säger han, det finns alltid något att göra. 
   − Och det är viktigt att hålla igång liksom att hålla den sociala biten vid liv.
   Två utlandsresor har det blivit under senare år och varje lördag badar han 
bastu med efterföljande middag hos sonen Mats-Ola med familj.
   Och svärsonen Per håller extra koll, när det vankas paltbröd med fläsk på Kop-
parmässen.
   −Det vill man ju inte missa.
   Säger Henry, 89, som nu siktar vidare mot Stafettvasan som nästa mål.

Text och foto: Marianne Lundqvist En daglig långtur på motionscy-
keln blir det inför Stafettvasan

Innebandy inne i Norrsundet
 
Innebandyn har vuxit rejält hos Norrsundets IF under 
senare år. Idag spelar ett herrlag i division 5, ett tjejlag, 
F04-07, i seriespel med stor framgång, ett pojklag P08 
med i seriespel och dessutom driver föreningen en populär 
innebandyskola för nybörjare, som i år har lockat till sig ett 
25-tal tjejer och killar födda 2010-2011.

− Fantastiskt kul att sporten lockar så många. Vi har också ett 
pojklag 04-05, men de var inte tillräckligt många just i år för 
att kunna delta i seriespel, säger Mattias Lundberg i förening-
ens innebandysektion.
 
Förra helgen arrangerade NIF en innebandycup i sporthal-
len för spelare födda 2010-2011 och påhejade av föräldrar och 
syskon spelades det med stor koncentration bland de tio lagen, 
som förutom från Norrsundet kom från Gävle, Valbo, Sandvi-
ken och Furuvik. Mål och poäng räknas inte på den här nivån, 
här är det spelet som är det roliga och spelglädjen var inte att ta 
miste på.
   Stort plus i kanten för alla spelare alltså, men också för ar-
rangörerna Norrsundets IF, som fick många uppskattande ord 
från de övriga deltagarna.

Text och foto: Marianne Lundqvist

 Tio lag, varav Norrsundet med två, 
deltog i innebandycupen i Norrsun-
dets sporthall.

Studio Hamrångebygden
Studion för klassiska porträtt av dig, 
dina nära och kära, din hund eller din personal.  
Även annan typ av fotografering enligt ditt önskemål
Kontakta mig på 0708-95 05 22 eller e-post hubek@me.com
Jan Eriksson
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Snöröjning, sandning
• Transporter med bil och släp
• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

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

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

Nu har skridskoskolan startat hos Hamrångefjärdens IK

Äntligen – skridskoskolan har börjat
Naturis kräver vissa förutsättningar och det dröjde 
till februari, men när Hamrångefjärdens IK äntligen 
kunde starta upp sin skridskoskola så var intresset 
stort. Över 25 barn kom för att prova på skridsko-
åkandets konst under ledning av Fredrik Engman 
och Karolina Ekström.

− Nu hoppas vi kylan håller i sig, så vi kan köra skrid-
skoskolan under februari och mars, sa HIK:s ordförande 
Christer Lantz, som under kvällen servade i cafeterian.
   Inga åldersgränser, här är alla välkomna. Några är ny-
börjare, andra har åkt förr, men under leksamma former 
tas de med för att lära eller utveckla sitt skridskoåkande. 
Och självklart finns det bandyklubbor och målburar med 
för de som vill testa det.
   Idel glada miner var det bland deltagarna denna första 
lektion och stoltheten riktigt lyste i ögonen på dem alla när de, först trevande och sen med allt säkrare skär, tog sig 
fram över isen.
   Skridskoskolan pågår varje onsdag mellan 18.00-19.00.

Text och foto: Marianne Lundqvist

F     XARNA
Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

MACKEN

Utvändig tvätt av bilen 200 kr

Invändig tvätt av bilen 350 kr

Boka tid på 076-128 47 33

Hamrångevägen 288 i Hamrångefjärden
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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
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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

Anhörigutbildning i demens för dig som har en närstående med 
demenssjukdom, 7 ti llfällen, på Träff punkten, Bergby.

Startdatum ännu inte klart.
För anmälan eller informati on ring Maria Berglin,

Anhörigcenter 026-17 23 60  •  E-post: maria.berglin@gavle.se

Fredag 3 mars kl. 13.30
Röda Korscafé med underhållning av Torgny Wilhelmsson. Lott erier.
Torsdag 9 mars kl. 17.30-21.30
Pärlan/Träff punkten. Vi kokar egna produkter för hud och hår ti ll-
sammans med Hannele Boman, Alchemilla
Pris 400:- kronor. Förpackningar, råvaror och fi ka ingår.
Anmälan, som är bindande, senast 28/2 ti ll tel. 070-264 07 59 eller 
Pärlan tel. 026-17 72 98
Onsdag 29 mars kl. 10.30
Kom och sjung ti llsammans med Eva, Ulf och  Emma, Hamrånge 
församling. De bjuder på kaff e med dopp och underhållning.

Fika vid alla evenemang fi nns att  ti llgå

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

I samarbete med

Mars 2017

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

NYA ÖPPETTIDER!
Nu finns jag på salongen måndag-fredag

men förboka din tid på 
tel. 070-226 39 87

vardagar mellan 10 och 18
Betala kontant, med swish eller kort

SEMESTERSTÄNGT 27/2 – 21/3

Söndag 26 februari kl. 11.00
Byn Bergs kyrksöndag, Församlingshuset, Wij
Musikgudstjänst med Emil Johansson, piano
och Sture Larsson, predikan
Söndag 5 mars kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset Wij
Onsdag 8 mars
Söndag 12 mars kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Ev. Hedens kyrksöndag
Onsdag 15 mars kl. 18.30
Melodifestival, Församlingshuset, Wij
Insamling till Svenska kyrkans internationella
arbete. Entré & fi ka 50:-
Söndag 19 mars kl. 11.15
Musikgudstjänst med Rockskolan, Fyren, Norrsundet
Söndag 26 mars kl. 11.00
Familjemässa, Församlingshuset, Wij

Sopplunch onsdag jämna veckor
kl. 12-14, Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Säsongsarbetare sökes till Österheds kyrkogård
Vana av trädgårdsarbete och/eller trädvård, samt B-körkort 
är meriterande.
Ansökan skickas, senast 31 mars, till:

Hamrånge församling
”Säsongsarbete”
Box 251
817 02 Bergby

eller lämnas på pastorsexpeditionen.

Frågor besvaras av 
Christer Eriksson 0297-10137 
Christer Berg 0297-572097

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

www.ockelbobilservice.se

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Hamrångehatten på – nu är rådet utsett som på bästa sätt ska 
förvalta landsbygdspengarna 
Nu har rådet bildats, som ska se till att tillväxt skapas 
i Hamrångebygden för de landsbygdspengar (totalt 15 
miljoner för de tre ytterkommundelarna Hamrånge/
Hedesunda/Forsbacka under tre år) som kommun-
styrelsen beslutat om. En projektledare ska anställas 
för de tre ytterkommundelarna gemensamt och där 
lönekostnaden ingår i de beslutade medlen.
   
Det var vid Hamrångegruppens januarimöte som beslutet 
togs, att ett råd under Hamrångegruppen skulle bildas 
för uppdraget, och då även antogs hur organisation och 
arbetssätt skulle se ut:
   * Idéer och förslag presenteras vid Hamrångegruppens 
månadsmöten. 
   * Personlig närvaro av förslagsställaren och en skriven 
beskrivning inlämnas.
   * Knutpunkten och landsbygdsstrategen (projektleda-
ren) bistår förslagsställaren med utformning av förslaget
   * Förslag som antas vid månadsmötet överlämnas till 
rådet för handläggning och/eller beslut. Rådet är, efter 
delegering av beslutsrätt rörande ärendet, suveränt i sin 
beslutsprocess.
   * Rådet rapporterar vid månadsmötena om vad som har 
beslutats.
   * Landsbygdsstrategen/projektledaren förväntas delta 
vid gruppens och rådets möten.
   * Vid omröstning i rådet gäller enkel majoritet och vid 
lika antal röster har ordförande utslagsröst.

Det rådet beslutar går sedan till projektledaren, som 
kanaliserar vidare till kommunens styrgrupp bestående av 
Margaretha Wedin, kommunalråd för Centern och Jörgen 
Edsvik (s), kommunalråd i opposition och därifrån vidare 
till förvaltningar och politiker för beslut. 
   Medlen, 5 miljoner/år totalt för de tre ytterkommunde-
larna måste förbrukas under respektive år, annars fryser 
medlen inne. Det understryks dock från styrgruppen att 
projektmedlen inte ska användas till ordinarie kommunala 
insatser, utan är vikta för tillväxt.
   − Totalt kan fem miljoner komma Hamrångebygden 
till godo, så nu gäller det för oss att hålla oss väl framme 
med bra förslag och idéer, sådana som också kan växlas 
upp exempelvis i olika projekt och därigenom skapa yt-
terligare tillväxtmedel, sa Tommy Berglund, ordförande i 
Hamrångegruppen.
   − Så alla med idéer, från föreningar och allmänhet är 
välkomna att presentera sina förslag vid Hamrångegrup-
pens möten, som framöver kommer att cirkulera i Axmar-
by, Hamrångefjärden, Bergby och Norrsundet.
   En rad idéer presenterades redan vid Hamrångegrup-
pens februarimöte, exempelvis förbättringar vid småbåts-
hamnen i Norrsundet, fritidsbank för sportprylar,  

 
utbildningsdagar/workshops,  Hamrånges hemsida, turist-
informationsbroschyr för bygden, Hamrånge Insamlings-
stiftelse sina idéer om bl äventyrsbad i Totra, gocartbana 
och naturgolf och från Axmarby Intresseförening flagga-
des för att flera idéer från Axmarby är på väg.

En bred förankring i Hamrånge har varit målsättningen 
vid bildandet av rådet, där personer som representerar 
olika föreningar ingår, men som i sina beslut ska efter-
sträva en helhetssyn på bygden:
Hamrångegruppen: Tommy Berglund och Svante Wall-
berg
Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening: Daniel 
Englund
Hamrånge Företagarförening: Kevin Sjögren
Hamrånge Hembygdsförening: Sture Larsson
Norrsundets Motorbåtsklubb: Lars-Ove Molin
Norrsundets Arbetarmuseum: Rozita Kullberg
Fyren/ABF: Åse Nilsson
Norrsundets IF: Elisabeth Meüer
NorrHam: Mats Frykman
Hamrångefjärdens IK: Christer Lantz
Axmarby Intresseförening: Stefan Ehn
Hamrånge PRO: Östen Händel

Text: Marianne Lundqvist

Välkommen till årets
MELODIFESTIVAL

Onsdag 15 mars kl. 18.30 
i Församlingshuset, Wij

En kväll i musikens tecken med lokala band, 
sångare och glada amatörer!

Entré + fika 50:-
Behållningen går oavkortat till Svenska kyrkans 

internationella arbete

Vill du delta i tävlingen anmäler 
du dig senast den 6 mars 

till Emma (0297-57 20 95) 
eller Sussi (0297-57 20 92)

Alla Tider’s
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NorrHam 
Hamrångebygdens IF 

kallar till ÅRSMÖTE
Onsdag 5 april kl. 18.30 

på Vifors IP
Ärenden enligt stadgarna

Vi bjuder på fika – 
Välkomna!

HAGALUNDS 
SAMFÄLLIGHETS- 

FÖRENING

kallar samtliga 
medlemmar till 

ÅRSMÖTE 
ONSDAGEN DEN 5 APRIL

Hakkegård kl. 19.00

Årsmöteshandlingar 
föreligger vid årsmötet

Välkomna   •   Styrelsen

ÅRSMÖTE
med

SLÖJDCAFÉ 
Hagsta skola 

9 mars kl. 18.00
Välkomna

ÅRSMÖTE
Hamrånge hembygdsförening

Lördag 11 mars kl. 15, 
Träffpunkten (på skolområdet), Bergby

Förutom sedvanliga årsmötesärenden bjuder vi på kaffe
och musikunderhållning med Åkes trio

Såväl nya som tidigare medlemmar är hjärtligt välkomna

Hedenstugan är öppen 
under sportlovet

Ta med korv/hamburgare 
att grilla vid grillplatsen

 
Skidspår och pulkabacke 

(om snö finns)

FISKESTÄMMA
Fiskerättsägarna inom Hamrånge 

Fiskevårdsområde kallas härmed till 
ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 22 mars kl. 19.00, Brittas Café vid 
Q-Starmacken, Hamrångefjärden

Ärenden enligt stadgarna. Ombud för fiskerätts-
ägare skall uppvisa fullmakt.

Verksamhetsberättelse och stämmohandlingar 
finns att tillgå hos 

ordförande Benny Lundin, tel. 076-808 51 89
Information angående restaurering/biotopåtgär-

der i Hamrångefjärden.   Välkomna!

Styrelsen för Hamrånge 
Fiskevårdsområdesförening

Vi driver frågor för bygdens utveckling
och inbjuder till  

ÅRSMÖTE
7 MARS KL. 18.00, TRÄFFPUNKTEN, BERGBY

Sedvanliga årsmötesförhandlingar - samtliga val förberedda
Vi bjuder på fika

Efter årsmötet fortsätter vi med ett månadsmöte, 
då vi hoppas du/ni kommer med fler ansökningar och 

förslag inom ramen för
PROJEKT LANDSBYGDSUTVECKLING

(ca 5 miljoner under tre år till Hamrångebygden)

Varm välkommen att delta!

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

3/3 kl. 13.30 Musikcafé på Träff punkten
  Torgny Wilhelmsson underhåller

Alla hälsas välkomna!

En otrevlig incident för bussrese-
närer på väg mot Norrsundet

När 14.30-bussen från Gävle den 12 januari kom körande mot 
Norrsundet  var halva vägen avstängd vid Totra på grund av 
grävningsarbeten för fiber. Bussen fick möte och måste stanna, 
men när den sedan körde iväg igen och var jämsides med 
grävmaskinen, svängde den plötsligt ut i bussens körfält, varvid 
bakdelen träffade två av rutorna som krossades.
   − Det gick så fort att jag inte hann bli rädd, men fullt av 
glassplitter föll över mig, så det var en omtumlande upplevelse, 
berättar Thomas Hjelm.
   Bussen kunde dock fortsätta mot Norrsundet, där den sedan 
togs ur trafik.

Foto: Thomas Hjelm

Hamrångebygdens Föreningsliv



Kalendarium 25 februari – 31 mars

Lördag 25 februari
Kupanloppis Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 10.00-14.00
Innebandyskola med NIF, Sporthallen, Norrsundet 10.00
Innebandy NIF H5-Andersbergs IBK,
Sporthallen, Norrsundet 12.15
Innebandy NIF F04-Valbo IBF,
Sporthallen, Norrsundet 14.30
Söndag 26 februari
Innebandy NIF P08-Valbo AIF,
Sporthallen, Norrsundet 11.00
Byn Bergs kyrksöndag, Församlingshuset, Wij 11.00
Onsdag 1 mars
Sopplunch Fyren Norrsundet 11.30-13.30 
Torsdag 2 mars
Litteraturcafé med Afternoon Tea
Fyren, Norrsundet 15.00-16.00
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 3 mars
Musikcafé med Röda Korset Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 5 mars
Mässa, Församlingshuset kl. 11.00
Tisdag 7 mars
Årsmöte och månadsmöte med Hamrångegruppen
Träffpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 8 mars
Sopplunch, Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch, Kyrkans Hus, Bergby 12.00-14.00
Torsdag 9 mars
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet kl. 17.00-20.00
Vi kokar egna produkter för hud och hår,
Träffpunkten, Bergby 17.30-21.30
Årsmöte med Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Lördag 11 mars
Innebandy NIF H5-Valbo AIF/GGIK, 
Sporthallen, Norrsundet 12.00
Bastun öppen Åbyns byamän (OBS! Ändrad tid)
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Söndag 12 mars
Gudstjänst (ev. Hedens kyrksöndag),
Österheds kapell kl. 11.00
Onsdag 15 mars
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Melodifestival, Församlingshuset, Wij kl. 18.30
Torsdag 16 mars
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Mingelkväll i butikerna med Bergby Köpmän
Bergby Centrum 18.00-20.00
Lördag 18 mars
Bastun öppen Åbyns byamän (OBS! Ändrad dag)
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 mars
Innebandy NIF P08-Forsbacka IK
Sporthallen, Norrsundet 11.00
Musikgudstjänst med Rockskolan,
Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 22 mars
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00-14.00
Torsdag 23 mars
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Lördag 25 mars
Innebandy NIF P08-Gävle GIK
Sporthallen, Norrsundet 11.00
Innebandy NIF H5-Strömsbro IF 
Sporthallen, Norrsundet 12.15
Bastun öppen Åbyns byamän (OBS! Ändrad dag)
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 26 mars
Familjemässa, Församlingshuset, Wij  kl. 11.00
Onsdag 29 mars
Sopplunch, Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Kom och sjung tillsammans med Eva, Ulf och Emma
Träffpunkten, Bergby 10.30
Torsdag 30 mars
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00 
Torsdag 31 mars
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00

… till allas vår Emil Lundkvist,  
Hamrångefjärden
som den 6 mars fyller 8 år
Massor av kramar 
till dig från farmor, 
farfar och alla 
kusinerna

Torget - Grattis

Begravningar i Hamrånge församling
under januari
13/1 Kerstin Åslund, Bergby
20/1 Sven Östlund, Bergby
27/1 Lars-Erik Nordström, Valbo
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Hamrånge byavakter rapporterar

… bilar, inte hemmahörande i Hamrångebyg-
den och med tvivelaktigt agerande observerade 
vid ett flertal tillfällen under månaden


