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Nytt år, nya tag. Vad månne 2016 ha att bjuda?
   Det är lätt att bli pessimist, när man ser alla rubri-

ker i tidningar, på TV och för att inte tala om alla sociala 
medier. Antalet människor på flykt når nya rekordnivåer, 
freden i Syrien syns långt borta, dödsskjutningar runtom 
i världen. Inte heller vi i Sverige är förskonade från så-
dana hemskheter. Extremism åt olika håll som tar sig 
skrämmande uttryck.
   Nu låter det förstås som jag är storkonsument av socia-
la medier och det är jag ju absolut inte. Joodå, jag är med 
i Facebook, någonting som heter Linkedin också, men 
Twitter har jag aldrig testat, inte Instagram heller. Det får 
liksom inte plats i min värld. Det blir ju fullt ändå.
Och hur i all sin dar hinner alla lägga in alla inlägg? Jag 
hinner ju knappt trycka på Gilla.
   Antikvarning 1, tycker många.
   
Och det senaste då, dagstidningarnas appar. Hel-
sidor kör dom med reklam för sina appar och 
aaaaaaaaaaaaaaalla tycker de är jättebra. Jag kan få fram 
senaste nytt av precis det som just jag är intresserad av.  
Då piper det till i min Smartphone. (För så heter min 
mobiltelefon har jag fått lära mig). Undrar hur många 
pip det blir om jag i min app vill veta nyheter om och i 
Hamrånge? Brukar ju inte finnas så mycket av den varan 
i själva tidningen i alla fall.
   Nåja, det är väl så här vi ska läsa våra nyheter i fram-
tiden. Men… vad händer med den undersökande journa-
listiken, de djupgående reportagen, debatterna? Hinner vi 
läsa sånt om vi i tid och otid ska kolla av alla appar? Och 
vill vi? Kanske blir vårt nyhetsbehov tillfredsställt med 
dessa korta notiser. Och så drar vi slutsatser själva. Lite 
farligt, tror jag…
   Antikvarning 2, tycker andra

I slutet av förra året presenterades årets mest spelade lå-
tar. En lång, lång lista. Som jag läste upp och ner. En låt 
kände jag igen namnet på; Måns Zelmerlövs Heroes. Be 
mig bara inte att sjunga den, för jag vet inte hur den låter.
   Antikvarning 3, hörs i korus

Men antikvarningar till trots, jag tycker det är ganska 
skönt jag, att våga vara som jag vill. Vill jag läsa nyhe-
terna i papperstidning på morgonen, ja då gör jag det, 
vill jag lyssna på 60-talsmusik, ja då gör jag det. Och 
Gilla-knappen, den trycker jag på när 
jag har tid.
   Sen tycker jag förstås att det här med 
sms är ypperligt, internetbank likaså. 
För att inte tala om Google och Wiki-
pedia. Men det är ju en helt annan sak. 
För det är det väl?    

        Lev väl!

Tankar Om
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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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27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor



Teatern som blev de äldres röst i Hamrångebygden
Kan man göra radioteater om sig själva? Jo, men visst 
kan man det. Med ett upplägg  baserat på ett otal in-
tervjuer som blev till fyra pjäser skapade dramatikern 
Max Hebert tillsammans med äldre i Hamrångebyg-
den radioteater som både värmde och berörde. 

Idén väcktes inom Hamrångegruppen och det hela bör-
jade som en förstudie för ett och ett halvt år sedan. Målet, 
en radioteater, som skulle bli de äldres röst.
   Sedan förra våren har Max Hebert gjort intervjuer med 
35 äldre människor i bygden och därifrån i samarbete 
med Foajé X skapat de pjäser som deltagarna spelade 
upp.
   − Det blev fyra manus med spår från dem alla och här 
finns röster, som ingen skådespelare skulle kunna imitera, 
sa Max, när det den 16 december förra året var dags för 
premiär med direktsändning i radions P 4 Gävleborg och 
där medverkande med festlig inramning samlats på Träff-
punkten för att lyssna.

Håret må ha vitnat, kroppens fasta former blivit till 
hängtuttar och hängmage, men tankar, känslor och dröm-
mar finns kvar. De förändras inte.
    När Ingrid Jansson återger drömmar om att bli bergs-
klättrare som Hulda Crooks, 91, så är det som drömmar vi 
alla kan ha. Men ändå med insikt.
   ”Tänk att få sitta med ryggen mot en bergsvägg – men 
neej, hur skulle jag ta mig dit, då räcker det väl inte med 
sittjumpa en gång i veckan”. ”Fast varför inte, jag är ju 
bara 89”.
   Det är tankar om ensamhet, när ens livskamrat gått bort. 
Inte mindre svår för att man är gammal. ”Sorgen är svår, 
men man måste börja leva ändå och inte bara låta gam-
meln ta sig”.
   Det är tankar om livet och döden, men också nuet. ”Oh,  

 
vad jag blir sugen på en kall öl”.

Och varför skulle inte kärleken få finnas för att man 
blivit gammal?
   Känslosamt är det när Marianne Vilén och Bernt Löv-
gren återger tankar från intervjuerna i pjäsen Bengt hjärta 
Birgitta. Om den spirande kärleken mellan två gamla som 
funnit varandra. Med ord som är direkt hämtade från de 
äldre och därför blir så äkta. Om rädslan att inte hinna 
njuta av den nyfunna kärleken – döden lurar ju bakom 
hörnet.

Men det finns också en pjäs med en annan ton. En ton 
med rätten att säga ifrån, rätten att protestera mot behand-
lingen av äldre. Och rätten att göra sig hörd, fast man 
blivit gammal. I pjäsen ”De sista ljuva åren” lyfts ilska 
och frustration fram och när de inte blir lyssnade på tar de 
över journalistens mikrofon för att själva nå ut i etern.

Den sista och fjärde pjäsen heter Den tid som bara 
försvinner – om minnen genom livet. Minnen med sorg, 
minnen med glädje. Ord som bara kommer; ”springflicka, 
saltsill, lungsot, luffare, husmorsskola. Dansbanan vid 
Hagabaden. Äventyr. Krigets fasor”. 
   Och som de summerar: ”Det har ju gått så gräsligt fort, 
nu står man här med ena benet i graven”.

   Pjäserna går att lyssna på via P 4 Gävleborgs hemsida 
och bland rösterna hörs Marianne Vilén, Thore Lif, Bernt 
Lövgren, Birgit Öström, Ingrid Fernqvist, Ingrid Jansson, 
Sven Östlund, Britta Malmström, Inga-Britt Langemyr, 
Sven Spjuth, Doris Lindholm, Iris Eriksson, Edith Täng-
nander och Helga Vimark.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Bernt Löfgren, Marianne Vilén, Ingrid Jansson och Birgit Öström är några av de medverkande i de fyra radiopjäserna
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Smörgåstårtan 
som Martin och 
Kicki serverade; 
Vilhelmina från 
ovan, mätte 150 x 
90 cm och var 50 
kg tung.

Martin med en av de fyra guldmedaljerna vid årets 
SM i Mathantverk

Medalj på medalj, på medalj, på 
medalj, på medalj för 
Martin Bergman vid årets SM i 
mathantverk
Han har erövrat sådana förr, medaljer som delas ut vid SM i 
mathantverk. Nio guld har det tidigare blivit genom åren, men 
i år blev det ett verkligt medaljregn för Martin Bergman, norr-
sundssonen som numera driver gårdsbutik med restaurang med 
stor framgång i Vilhelmina. Fyra guld och ett silver tog han hem 
tillsammans med sin personal. 

Guld blev det för den citrongravade laxen och den kallrökta souvaslax-
en men guld också för två nya produkter, en laxpaté och så Fjällsjökor-
ven, gjord enbart på fiskkött och kryddor.
   Fiskkorven, som görs på köttet som blir över när gädda, lax och ab-
borre fileas och sedan varmröks togs fram för flera år sedan, men blev 
då ingen riktig succé. Enda ändringen sedan dess är kryddningen, men 
nu gick den alltså hem och tog medalj av ädlaste valör.
   − Och det var helt klart den medalj jag värderade högst, hälsar Mar-
tin.
   Men silvermedaljen för det rökta sidfläsket kommer inte långt efter.

   − Numera är kött nästan lika stor produkt som fisk i vår gårdsbutik, så 
därför betydde också den medaljen väldigt mycket.

   Gladdes särskilt gjorde han över att några ur hans personal kunde vara med och ta åt sig äran.
   − Det här är ju ett teamarbete, så de har stor del i framgången.

Gårdsbutiken med restaurang, som Martin driver tillsammans med 
sin sambo Kristin och anställda, invigdes 2009. Här säljs och serveras 
enbart lokalproducerade varor, Martins egna, men även från leveran-
törer i närområdet. Med sin satsning på gårdsbutik och restaurang i 
kombination med rökeri har de verkligen satt Vilhelmina på kartan. 
Med sitt läge vid ortens in- och utfart är de lättillgängliga inte bara för 
ortsbor utan också för alla turister i fjällområdet. Och du som väljer att 
åka Inlandsbanan är garanterade ett besök hos Martin och Kristin.

Martin är en verklig entreprenör, som vet betydelsen att ge av sig 
själv och förverkliga sina idéer. 
   − Men utan kunskaperna jag fått av mina farbröder Anders och Lars-
Gunnar hade jag aldrig kunnat nå dit jag är idag. Det de förmedlat och 
att jag fått vara med dem i fiskebåtarna när jag växte upp har varit ovär-
derligt, säger han.
   I gårdsbutiken/restaurangen lanserar Martin och Kristin olika temada-
gar då restaurangen bjuder in till en speciell meny och givetvis fanns 
de med när Smörgåstårtan i år firade sitt 50-årsjubileum. Och inte med 
vilken smörgåstårta som helst minsann. Nej, den som Martin och Kris-
tin bjöd sina gäster på var en smörgåstårta av sällan skådat slag. Martin, 
som också har konstnärliga talanger, skissade helt enkelt upp ett Vil-
helmina ovanifrån som sedan med olika ingredienser blev en tårta som mätte 130 gånger 90 
centimeter, var cirka 50 kilo tung och innehöll 200 portionsbitar. 
   − Också det var ett lagarbete med alla oss som jobbar här. Ensamma hade Kicki och jag 
aldrig fixat det, säger Martin.
   Och nu utvecklar Martin och Kristin sin verksamhet ytterligare. På tur står nu en utbygg-
nad av restaurangdelen för att möta upp den ökade efterfrågan via Inlandsbanan.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat
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Församlingshusets öde ännu inte avgjort
Församlingen har tidigare aviserat försäljning av 
församlingshuset, men nu har frågan tagit en ny vänd-
ning.  
   − Vi tar ett omtag, där vi följer kyrkoordningen och 
först lyfter frågan i kyrkorådet, säger kyrkofullmäkti-
ges ordförande Lisbeth Andersson.

Att församlingshuset engagerar i bygden visade det stora 
mötesdeltagandet vid PRO:s offentliga möte i frågan. 
PRO har ju också, som vi skrivit om tidigare i Alla 
Tider´s, anmält intresse att ta över fastigheten med moti-
veringen att församlingshuset behövs som samlingslokal 
i bygden.   
   − Men egentligen är inte det viktiga vem som äger fas-
tigheten utan att den säkerställs som samlingslokal även i 
framtiden, sa Stig Edvinsson från Hamrånge PRO.
   Enligt Stig Edvinsson finns också en klar strategi med 
ekonomisk bärighet hur församlingshuset skulle drivas 
vidare i deras regi.
   − Och vår avsikt är i så fall också att allt överskott ska 
reinvesteras i fastigheten.
   Emot idén att Hamrånge PRO skulle ta över var Torsten 
Berglund.
  − Det innebär ett alldeles för stort ansvar för PRO och 
fastigheten är därtill i behov av stort underhåll, menade 
han.
   Benny Bohlin förordade att en arbetsgrupp skulle bildas 
för att belysa alla aspekter och möjligheter för försam-
lingshuset.

Vid mötet framkom att en arbetsgrupp inom församling-
en tagit fram fem olika förslag för hantering av försam-
lingens fastighetsbestånd, som var tänkt skulle behandlas 
och beslutas om vid ett kyrkofullmäktige den 28 januari.
    − Men vi kan inte hantera ärendet så. Enligt stiftsjuris-
ten jag efter det offentliga mötet varit i kontakt med måste 
vi här följa kyrkoordningen, vilket innebär att vi först  

 
måste bereda ärendet för kyrkorådet, som ska besluta 
vilket av förslagen, som ska gå till fullmäktige för slutligt 
beslut. 
   − Och när frågan kan ligga på fullmäktiges bord kan 
jag idag inte säga, säger kyrkofullmäktiges ordförande 
Lisbeth Andersson.

Frågan om församlingshuset har väckt starka känslor i 
bygden. Det är den enda stora samlingslokal som finns i 
centralorten Bergby och den behövs, menar man.
   − Vi bedömde tidigare, att då församlingshuset var den 
fastighet vi själva använde minst för våra verksamheter, 
så förordade vi en försäljning. Men jag hade nog inte rik-
tigt förstått hur viktigt det var för ortsborna, säger Lisbeth 
Andersson.
   Klart är att församlingen måste se över sitt fastighetsbe-
stånd för att klara den framtida ekonomin och även Äng-
lagården har diskuterats som försäljningsobjekt. Men där 
är problemet att församlingens arkiv ligger i källarplanet.
   − Vårt målkapital, det vill säga vårt långsiktiga mål för 
det egna kapitalet, ligger idag på cirka 7 miljoner, men 
om vi ska nagga på det för löpande utgifter i fastighetsbe-
ståndet, så hamnar vi i en ohållbar situation.
   Vilken den slutliga lösningen blir för församlingshuset 
får vi alltså vänta på ännu en tid.    
  − Jag vill se en långsiktig och hållbar lösning och en 
sådan tror jag nog vi ska hitta, säger Lisbeth Andersson.

Nu finns det ett frågetecken till. Vad händer, när Ham-
rånge och Hille går samman och bildar ett pastorat 2018, 
vilket redan är bestämt?  Församlingarna och dess verk-
samhet kvarstår visserligen även därefter, men ekonomin 
blir gemensam, det blir en kyrkoherde, ett kyrkoråd och 
ett kyrkofullmäktige. Då kan frågan om församlingshuset 
komma att aktualiseras på nytt och då är det inte längre 
bara Hamrånge som fattar besluten.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Frågan om församlingshusets framtid engagerade många hamrångebor
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Kajsa Tollesby – en kvinna med 
många strängar på sin lyra
− Det är så jag vill ha det. Mina olika verksamheter 
är för mig helt enkelt nödvändiga kompletteringar till 
varandra, förklarar hon.

Väggar och interiör i hennes arbetsrum intill bostaden vid 
Totravägen vittnar om hennes bredd; mitt på golvet står 
massagebänken, på väggarna hänger diplomen från rader 
av utbildningar inom hälsosektorn. Däribland tavlor hon 
själv målat. Tända ljus förstärker känslan av lugn och 
harmoni.
   − Tecknat och målat har jag alltid gjort, men jag gör det 
i perioder och med olika motiv. 2010 till exempel handla-
de det bara om ugglor, då jag ställde ut på Agners galleri i 
Gävle och hos Hamrånge Slöjdare i Hagsta. 
   Kajsa har gått förberedande studier för Konstfack, hon 
har arbetat som bildlärare och hållit kurser i ämnet. Hon 
har målat änglar och katter, nu är det älgar och renar som 
gäller.  Perioden dessförinnan målade hon grodor med 
akrylpennor.
   − Människor i min närhet gestaltade av grodor. Så de 
känns lite speciella. Även för mig.
   De tavlorna ställde hon nyligen ut vid Agners. Och 
sålde bra.

  
Som för så många andra snurrade livet för Kajsa som 
ett ekorrhjul.   
    − Jag jobbade som timvikarie inom vården och som 
sådan vet du inte när nästa arbetstillfälle kommer. Men du 
måste alltid vara beredd.
    Stressen ökade, hon mådde inte bra. Till slut gick hon 
in i väggen och sökte sig då till Mattias Hagman vid 
Gävle Yogacenter. 
   − Det var han som fick mig att vakna upp, att inse att 
jag själv måste förändra mitt liv. För så här varken kunde 
eller ville jag fortsätta.
    Men att kliva av ett arbete som gav en trygg inkomst 
och starta företag är som att ge sig ut på ett gungfly. Du 

vet aldrig hur det 
ska gå.
   − Nu har jag turen att ha en man som 
stöttade mig helt och fullt, så vi kom överens om att jag 
skulle kliva av ekorrhjulet och satsa fullt ut på det jag 
verkligen ville. 
   Så sedan två år tillbaka driver Kajsa Tollesby sitt före-
tag Massage för kropp och själ. Nu är hon snart blivande 
Ayurvedisk hälsorådgivare, hudterapeut  och ger klassisk 
massage, akupressur, lymfamassage, regndroppsmassage 
och Reikibehandlingar. Hon håller i studiecirklar och 
erbjuder meditationskvällar, meditationsmålning, anlitas 
också av företag för friskvård. Hennes kunder/deltagare 
är allt från tonåringar och uppåt. 
   − Med tyngdpunkt på 40+are.

Kropp och själ hänger ihop, säger Kajsa och för många, 
många som har ont beror det på deras stressade livssitua-
tion. Då gäller det att hitta sitt eget sätt att varva ner. Att 
aktivera sitt lugncenter, menar Kajsa.
   − Då kan vi också hjälpa kroppen att laga sig själv.
  
En av behandlingarna som Kajsa praktiserar är Reiki. 
En 1000-årig japansk healingform med handpåläggning, 
där energin får flöda dit där mottagaren bäst behöver den 
för tillfället.
   − Kroppen är ju energi, men ibland behöver den hjälp 
för att hitta rätt.
   Efter alla kurser hon gått kan hon nu kalla sig Reiki-
master och Kajsa är övertygad om Reikibehandlingens 
positiva påverkan.
   − Egentligen borde det finnas en Reikigivare i varje 
familj.
   Kajsa har hittat sin väg för att må bra.
   − Och behöver jag själv friskvård, ja då målar jag. För 
mig går allt jag gör hand i hand. Det ena behöver det 
andra.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Kajsa Tollesby-Fors-
mark – Reiki Master 
och konstnär

Människor gestaltade 
som grodor blev 
populära tavlor 
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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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Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
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Välkommen!

I samarbete med

Torsdag 4 februari kl. 13.30
Kom och prova på Mindfulness.
Avslappnande övningar i medveten närvaro.
Ledare Ann-Charlott e Jansson

Tisdag 9 februari kl. 13.30
Fetti  sdag! Välkommen på semla och kaff e/te. Pris: 30 kr.

Fredag 19 februari kl. 13.30
Musikcafé, arrangör Röda Korset. Underhåller gör Thomas Åström

Fredag 26 februari kl. 13.30
Åke ”Pillan” Sjökvist visar bilder och berätt ar om Sven Fröjdh och 
hans unika bildsamling

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter
Nytt  telefonnummer Pärlans dagverksamhet och Träff punkten 026-17 72 98

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
Februari 2016

I samarbete med

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

OCKELBO BILSERVICE

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

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

FRI LÅNEBIL

•  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



Brandmän nära att mejas ner i samband 
med trafikolycka längs E4
Det hade kunnat ta en ände med 
förskräckelse. Fyra brandmän från 
Gästrike Räddningstjänst vid stationen 
i Bergby var bara en hårsmån från att 
mejas ner av en bilist i samband med 
räddningsarbete vid en olycka längs E 
4 i höjd med Orrnäset.

Det var den 29 december som Rädd-
ningstjänsten ryckte ut till olyckan i 
norrgående fil. Räddningsledaren Lars 
Andersson vidtog de 
åtgärder som är bruk-
ligt vid olyckor och 
filen stängdes av. Såväl 
brandbilar som ambu-
lans och bärgningsbil 
stod med blåljus på. 
När de nästan var klara 
med sitt arbete kom-
mer en bil norrifrån i 
hög hastighet i mö-
tande fil och kör in i 
vajerräcket just där de 
står. 
       Anna Jupither-Berg 
hann uppfatta vad som 
höll på att hända och 
skrek till räddningsle-
daren, som då befann sig en bit därifrån.
   − Det var en fruktansvärd upplevelse. Det gick så 
fruktansvärt fort och vi hade kunnat mejas ner allihop, 
säger hon.
− Jag hann inget se, bara känna något strax bakom ryg-
gen så jag hukade mig framåt, berättar Mats Wigren.
   Bilisten stannade inte, utan smet från platsen och 
fortsatte sin färd söderut. Ingen hann heller uppfatta hur 
bilen såg ut, än mindre registreringsnummer, då det hela 
gick så fort och det var mörkt, när olyckan inträffade.

− Det här visar med tydlighet hur utsatta vi verkligen är 
i vårt arbete, säger Lars Andersson. Vi kan inte skydda 
oss till 100 procent, när det finns sådana här bilister. Om 
man inte ser  blinkande blåljus på fyra olika fordon, så 
vet jag inte hur man som bilist tänker.

    Strax intill olycksplatsen fanns 
en öppning i vajerräcket och Lars 
Andersson vågar inte tänka på vad 
som hade kunnat hända om inte mil-

limetrarna  varit på räddningsperso-
nalens sida. 
   − Hade bilen bara kört över några 
meter tidigare, i själva öppningen, ja 

då hade de inte haft en chans.
   − Nu räddades de av vajerräcket, men om bilen träffat 
fel ställe i räcket hade den istället kastats rakt på de fyra 
brandmännen och då hade de inte heller haft en chans, 
säger han.

Händelsen kommer nu att lyftas upp på chefsnivå för 
att se om ytterligare skyddsåtgärder går och bör vidtas 
vid olyckor.
   − Vi är ute för att rädda liv och bistå vid olyckor, men 
vi måste också tänka på att skydda vår egen personal så 
långt det bara är möjligt, säger Lars Andersson.

Text: Marianne Lundqvist
   Foto: Marianne Lundqvist
  och Mats Wigren

– Sånt här ska inte få hända. Nu måste vi se över om 
och hur vi kan förstärka skyddet, när vi arbetar ute på 
trafikolyckor, säger räddningsledaren Lars Andersson.

Här, intill det avkörda vajerräcket, befann 
sig de fyra brandmännen – en hårsmån 
från att mejas ner.

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

Alla Tider’s

sid 8
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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.

Söndag 24 januari kl. 11.00
Taizémässa, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 31 januari kl. 11.00
Ljusgudstjänst, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 7 februari kl. 11.00
Söndagsmässa, Församlingshuset, Wij
***************************************
Söndag 14 februari kl. 11.15
Temagudstjänst, Fyren, Norrsundet
*************************************** 
Söndag 21 februari kl. 11.00
Musikgudstjänst, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 28 februari kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset, Wij

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

Hamrånge byavakter rapporterar 
under månaden som gått:

1) Bil iakttogs vid Shell Hagsta, där personer 
försökte slanga bränsle ur bilar

2) Personer sågs dra i dörrar på stugor vid 
Stugfjär´n, Norrsundet

3) Båda dörrarna på militärförrådet bakom 
Lindövallen uppbrutna

4) Inbrottsförsök vid Källströms lastbilsverk-
stad i Hagsta

5) Misstänkt bil som cirkulerar runt i bygden
6) Försök att slanga bränsle från buss invid 

fabriksområdet
7) Prylar stulits från altan i Norrsundet
8) Försök gjorts att tända eld på en dörr, Skol-

gatan, Norrsundet
9) Nya hål gjorts i staketet vid fabriksområdet
10) Inbrott i tre fastigheter på Fårholmen un-

der mellandagarna
11) Anlagd brand i skolan, Norrsundet

Smått & Gott i Hamrångebygden
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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

Julgransplundring blev pepparkakshusplundring för 
barnen i Fyren
Sedan några år tillbaka har julfest arrangerats 
för flyktingbarn tillsammans med bygdens övriga 
barn i Fyren. I år byttes julfesten mot julgrans-
plundring som blev till pepparkakshusplundring.

− Vi fick ett jättepepparkakshus från Matakuten i 
Gävle föreställande Elite Grand Hotel och då blev det 
en uppskattad plundring av det istället, berättar Åse 
Nilsson vid Fyren.
   Pepparkakshuset stod ursprungligen i hotellets 
foajé, men auktionerades sedan ut och där vinnaren 
därefter skänkte huset till Matakuten som i sin tur 
skänkte det till julgransplundringen i Norrsundet.
   Ett 50-tal barn med föräldrar kom till festen, som 
förutom att plundra pepparkakshuset fick plocka 
leksaker från ett dukat bord och förstås dansa kring 
granen.

Text: Marianne Lundqvist
   Foto: Susanne Norén

För 20 år sedan – anno 1996
…gavs statsbidrag till ett projekt för bildande av ett 
arbetarkulturcentrum i Norrsundet

…kämpade Axmarby Intresseförening för att hög-
sta tillåtna hastighet genom byn skulle bli 50 km/
tim

…påbörjades arbetet med gång- och cykelväg mel-
lan Hällskär och Totra

…konstaterades att det inte var kräftpest som drab-
bat kräftorna i Hamrånges fiskevatten

…arrangerades en afrikansk afton i Bergby av kyr-
kans utlandsgrupp
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− En jättebra idé. Otroligt roligt och trivsamt. Och så 
god mat sen. Och vilken bra musik.

Ja, det var idel ovationer, när Hamrånge PRO för andra 
gången anordnade en danskväll på Bergbykrogen. Över 
femtio medlemmar hade tagit plats för att först njuta av 
alpschnitzel och sedan under några timmar dansa till 
Rockskolans husband.
   − Vi vill försöka hitta aktiviteter som lockar och roar 
våra medlemmar och den här idén har verkligen slagit väl 
ut, säger Monica Hulth-Westergren, som varit initiativta-
gare till dansarrangemangen.
   − Det fina samarbetet med Abbas på krogen gör det 
möjligt, han ställer verkligen upp för oss, och jag ser ju 
gärna samarbete över andra gränser för att underlätta och 
utveckla olika aktiviteter för medlemmarna. 

   Humöret var på topp under kvällen, dansglädjen likaså, 
även om inte alla gästerna trådde dansens virvlar.
   − Ben och knän säger ifrån, sa Janne Åsberg, men god 
mat och trevlig gemenskap är höjdare det också.

Detta var andra dansen i ordningen och framöver plane-
rar PRO-avdelningen att arrangera danskvällar varannan 
månad.
    − Nästa gång den 19 mars är det f d Leif Engwalls 
orkester som spelar och självfallet hälsar vi också andra 
PRO-avdelningar välkomna att komma och dansa med 
oss, säger Monica.
   − Men först till kvarn, för antalet platser är begränsade.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Musik, dans, god mat och trevlig samvaro. Ett perfekt initiativ 
tyckte Arne Söderlund, Gunnar Wallberg och Berit Sjöberg

Te dans med PRO
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Alla Tider’s

Sture och Ingrid vill att hastigheten sänks längs väg 583 i Bergby
När väg 583 var Europaväg var hastigheten 90 km/
tim längs den vägsträcka i Bergby, där Sture och 
Ingrid Larsson bor. När de flyttade till Hamrånge 
1997 begärde och fick de en sänkning av hastigheten 
till 70 km eftersom barn, bl a deras son, skulle ta sig 
över vägen på sin väg till skolan. När nya hastighets-
begränsningar infördes 2011 höjdes den till 80 km 
på sträckan. Något som makarna Larsson redan då 
vände sig emot och nu gör än en gång.

2011 fick de avslag på sin ansökan, men överklagade då 
till Transportstyrelsen, som dock delade Länsstyrelsens 
bedömning, att 80 km skulle vara den högsta tillåtna has-
tigheten på sträckan.
   I ny skrivelse har de ännu en gång begärt återgång till 
70 km/tim och då de belyst att det på en kort sträcka finns 
flera in- och överfarter till centrala Bergby, där boende 
och även skolbarn ska passera och att norrifrån komman-
de bilister inte har rätt överblick och/eller missbedömer 
läget.
   − Befinner man sig i innerkurva på väg västerut syns 
man inte norrut, inte heller ser man själv om bilar närmar 
sig och det kan inte vara meningen , att man ska riskera 
livet för att ta sig över vägen och hem, säger Ingrid och 
påpekar särskilt ett tillfälle då hon själv var ytterst nära att 
bli påkörd.
   − Jag går ändå snabbt över, men hade det varit min 
man, som går med rollator, ja då hade han inte funnits 
idag.
   
Varken Länsstyrelsen, eller Trafikverket och Polisen i 
sina yttranden, har dock inte heller den här gången be-
dömt att en sänkning till 70 km/tim är skälig.
   Trafikverket skriver till exempel att inom ramen för 
högsta tillåtna hastighet det åligger  föraren att med hän-
syn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad 
trafiksäkerheten kräver. Samt att deras långsiktiga mål är 
att införa jämna 20-steg vad gäller hastighetsbegränsning-
ar med undantag av 30 resp. 110 km/t. Man skriver också 

att Trafikverket vid ett flertal tillfällen utrett hastigheterna 
på väg 583 vid Bergby och inte funnit behov av några 
justeringar..
   Mot bakgrund av Transportstyrelsens beslut från 2011 
och att ingenting nytt har framkommit i ärendet som kan 
anses vara till grund för att gå emot beslutet anser inte 
länsstyrelsen att det finns skäl att sänka hastigheten.
   Till skolan i Bergby har, enligt biträdande rektor Tobias 
Winterliv, inte framförts några synpunkter eller önskemål 
om sänkt hastighet på sträckan.
  
Men Sture och Ingrid Larsson låter sig inte nöja med 
beskedet från Länsstyrelsen utan går än en gång vidare till 
Transportstyrelsen.
   − Det gäller ju inte bara oss, utan även alla andra som 
ska över vid de olika överfarterna längs sträckan.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Se så skymd sikten är norrut. Vi går över vägen med livet 
som insats, när långtradarna dundrar fram i 80, säger Ingrid 
och Sture Larsson.

ÄNTLIGEN!
NU HAR VI STARTAT SKRIDSKOSKOLAN IGEN

Varje tisdag kl. 18.00
träffas vi på

Hamrångefjärdens IP och
alla barn är välkomna
Hamrångefjärdens IK



Smått & Gott i Hamrångebygden
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En ny programperiod har startat och någon gång under februari räknar verk-
samhetsledaren Theres Sundberg och projekt/ekonomiadministratören Zinitha 
Silén med att kunna ta emot de första projektansökningarna till Leader Gästrik-
ebygden Lokalt Ledd utvecklling

Leaderverksamheten fortsätter – och kontoret blir kvar i Bergby
Den tidigare Leaderperioden avslutades vid årsskiftet, 
nu tar den nya vid i en programperiod som sträcker 
sig mellan 2014-2020. Och likt den tidigare perioden 
blir kontoret med verksamhetsledare och projekt/eko-
nomiadministratör förlagd till Knutpunkten Lands-
bygdscenter i Bergby.

Leader är en metod 
och finansierings-
form för landsbygds-
utveckling som fun-
nits inom EU i flera 
programperioder, 
den senaste mellan 
åren 2007-2013 och 
då Leader Gästrike-
bygden var ett av 
63 Leaderområden 
runtom i Sverige.
   Det övergripande 
målet med Leader 
(som är en förkort-
ning av franskans 
”Liason Entre Action 
de Developement de 
l’Economie Rurale” 
och fritt översatt 
betyder ”länkar 
mellan åtgärder för 
att utveckla landsbygdens ekonomi”) är att genom lokala 
initiativ, samarbete och nytänkande skapa hållbar social, 
ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden.
   
Leader Gästrikebygden startade förra programperioden 
med en totalbudget på ca 23 miljoner, som finansierades 
av Landsbygdsprogrammet, Gästriklands kommuner och 
Region Gävleborg. Genom tilldelning från nationella åter-
flöden blev den slutliga budgeten närmare 30 miljoner. 
De projekt som beviljades medfinansierade själva sina 
projekt med ytterligare resurser i form av både kontanter, 
arbetsinsatser och andra resurser till ett värde av mer än 
11 miljoner.
   När programperioden summerades hade projektstöd ut-
gått till 170 olika projekt inklusive föreningens egenägda 
s k paraplyprojekt. Och flera av dem till Hamrångebygden 
såsom Produktionsköket i Bergby, Sociala arbetskoope-
rativet Fixarna, Helgonleden, Förstudie Resecentrum vid 
Hakkegård, tjejprojektet Girltime, Förstudie fiskodling, 
Benelux cyklar i Gästrikland och ett flertal bygde- och 
ungdomsprojekt bl.a. Dansbana vid Ådala, Kanotleden, 
Vision Äldreomsorg, ett integrationsprojekt via hem-
bygdsföreningen, Tågdagen, Förstudie stål,  Moppega-
rage vid Bergby Centralskola, två filmprojekt, Nattbandy, 
Bergby LAN och resa till Auschwitz.

De sista projektbesluten fattades hösten 2013 och 
arbetet vid kontoret har därefter varit inriktat på slutre-
dovisning av samtliga projekt inklusive föreningens egen 
driftsverksamhet.
   Verksamhetsledaren Theres Sundberg har också varit 
koordinator för förstudien inför nästa Leaderperiod, som 
nu alltså påbörjades vid årsskiftet med en totalbudget på 

46 miljoner. 
   Ny styrelse 
är vald, Theres 
Sundberg fortsät-
ter initialt som 
verksamhetsledare 
även under den nya 
perioden, men ny 
som projekt-/eko-
nomiadministratör 
för Leader Gäst-
rikebygden lokalt 
ledd utveckling är 
Zinitha Silén, som 
tidigare ansvarat för 
administration vid 
Knutpunkten.
   En något annor-
lunda strategi gäller 
för den nya pro-
gramperioden, där 
startbesked väntas 

inom kort. De första projektansökningarna beräknas 
därefter kunna tas emot under februari/mars liksom att de 
lokala kontoren nu kommer att arbeta digitalt direkt mot 
Jordbruksverket istället för som tidigare med Länsstyrel-
serna som mellanhand.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Tack alla, projektägare och projektdeltagare som 
jag fått samarbeta med under min tid som projekt- och 
ekonomiadministratör för Leader Gästrikebygden. Det 
har varit en utmaning men framförallt väldigt roligt, 
intressant och lärorikt.
   Nu tar Zinitha Silén över mitt uppdrag och jag 
önskar henne, verksamhetsledare Theres och alla 
nya projekt, projektägare och projektdeltagare varmt 
Lycka till under den nya programperioden.

    Marianne Lundqvist
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Julens pepparkakskonstverk från 
Lena i Högbacken

Vilket konstverk! En vecka tog det för Lena Bergh att färdig-
ställa julens pepparkaksby med figurer, som Alla Tider´s läsare 
här får ta del av. 

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!

Alla Tider’s

Får jag presentera för dig Vinterälvans orkester
Som spelar och sjunger på alla våra fester

Om allt som är skoj under mysig vintertid
Där Isälvan sjunger med röst så blid:

En liten sång om vintern vit
Nu har den äntligt hittat hit
Snön virvlar runt med ryslig fart
På snow-racer och skidor vi åker så klart

Snöälvan stämmer in med sin gitarr pling-pling
Hon flyger bland snödrivorna runt omkring
Och Nordvindälvan hon kommer med sitt instrument 
Och bjuder på ett flöjtsolo som aldrig förr har hänt

Tralalala, va kul vi har
Vi alls inte på några krafter spar
I ett huj vi nerför backen susar
Sen upp igen för nästa åk vi rusar

Framför orkestern sitter Istapparälvan så fin
Stämmer in i musiken med istappen sin
Och njuter av allt det fina hon får höra
Applåderar och skrattar, ja ni må tro att hon är idel öra

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl        Text: Marianne Lundqvist

Ur barnamun
Leah, 4 år, sitter och ritar med morfar. Men morfar ser 
inte så bra längre, så när han visar teckningen han gjort 
och undrar om inte Leah tycker det är en fin katt, så tit-
tar hon först på teckningen, så på morfar, så på teck-
ningen igen, så på morfar igen och så säger hon 
– Jaa, jag ser inte vad det är, men det är ingen katt i alla 
fall.



Hamrångebygdens Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

5/2 kl. 13.30     Musikcafé på Solberga
      med Gunnar Sundberg
19/2 kl. 13.30   Musikcafé på Träff punkten.
      Tomas Åström underhåller

ALLA VÄLKOMNA!

sid 15

Hamrångebygdens Föreningsliv

Mötesdatum, våren 2016
Första tisdagen varje månad, kl 18.00

2 februari   •   1 mars   •   5 april (årsmöte)   •   3 maj   •   7 juni
Aktuella frågor just nu :

Vision Äldrevården i Hamrångebygden.
Trygghetsboende i Hamrånge.
Busshållplats vid Bergby skola.
Hastighetsbegränsning i Bergby till 30 km/tim.
Vad händer med Församlingshemmet i Bergby

Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen.
Vi bjuder på � ka.          Alla är välkomna

MACKEN
i  Fjär'n

Nu kan du abonnera på våra tjänster
snöskottning – städning – matlådor.

Även matlådor på ”Macken”
Bara att ringa 076-128 47 33

Naturligtvis kan du också
beställa tjänsterna en åt gången

Tvätthallen öppen på Macken!
Tel. Macken 0297-202 93

Någon som vet vilka personerna 
på fotot kan vara?

Siw Lindahl från Åbyn hittade fotot efter sina farför-
äldrar, men har själv inga uppgifter om vilka 
personerna är.
   − Det skulle vara intressant att få veta, så 
om någon känner till någonting om perso-
nerna skulle det vara roligt om de hörde av 
sig till mig, hälsar hon.
   Siw når du på telefonnummer 
070-624 96 71.

Stort GRATTIS 
till din 

Sjuksköterskeexamen 
Eva Kilmore

                                                               
Mamma och pappa

Lilla 
Vasaloppet

Boka in 20 februari i almanackan!

Då kör vi Lilla Vasaloppet på Heden

Alla barn och föräldrar är välkomna till 
en härlig dag vid Hedens skidstadion 
Vid snöbrist springer vi.

Mer info kommer...

Anmälan sker till: 
annajupitherberg76@hotmail.com

Arrangörer: 
Norrham, Heden Skid & Motion 
och ICA Nära i Bergby



…till Maj-Lis Röstlund och Kjell Leffler som alltid låter oss 
åka med på olika aktiviteter runtom i bygden.
    

Gunvor, Ingrid och Birgitta gm Gun-Britt

Torget – Dagens ros

Kalendarium 29/1 – 26/2

Fredag 29 januari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 30 januari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 31 januari
Ljusgudstjänst Österheds kapell 11.00
Tisdag 2 februari
Möte Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 18.00
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Torsdag 4 februari
Prova på Mindfulness, Träffpunkten, Bergby 13.30
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 5 februari
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 7 februari
Söndagsmässa, Församlingshuset Wij 11.00
Tisdag 9 februari
Fettisdag med semla och kaffe/te,
Träffpunkten, Bergby 13.30
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Torsdag 11 februari
Arbetskväll Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00

Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 12 februari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 14 februari
Temagudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 16 februari
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Torsdag 18 februari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 19 februari
Musikcafé med Röda Korset,
Träffpunkten 13.30
Söndag 21 februari
Musikgudstänst, Österheds kapell 11.00
Tisdag 23 februari
Skridskoskola Hamrångefjärdens IP 18.00
Torsdag 25 februari
Kretsstämma Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-19.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 26 februari
Åke ”Pillan” Sjökvist berättar om
Sven Fröjdhs unika bildsamling, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Grattis och massor
av kramar till vår
tuffing Eric Lundkvist
i Hamrångefjärden
som fyllde 5 år
den 13 januari.

Farmor och farfar
och alla kusinerna

Mitt varma tack till hemtjänsten och hemsjukvården för 
all den vård, omtanke och omsorg ni gav min maka Iris 
under hennes sjukdomstid.

Henry Eriksson

Torget – Tack

Begravningar i Hamrånge församling
under december 

4/12 Ann-Christine Ridström, Hamrångefjärden

Från våra hjärtan – ett stort TACK till er alla som hedrade 
minnet av vår kära Iris Eriksson med blommor, gåvor till 
fonder och vid begravningsceremonin.

Henry
Yvonne, Mats-Ola och Ann-Marie

med familjer 

Torget – Tack


