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ett spännande år att följa i Hamrångebygden ...



2017 – vad kan vi ha för förväntningar på det nya året?
   Visst, vi önskar att få vara friska, att det går bra för våra 
barn och barnbarn, att vi har ett arbete att gå till (om man 
inte som jag är pensionist förstås) och att vår och sommar 
så småningom kommer med sol och värme. Saker i varda-
gen som står oss nära.
   Kanske drömmer några också om den där Lottovinsten 
som ska skänka evig lycka. Och, jomenvisst är pengar bra 
att ha, de är till och med nödvändiga. Men om de skänker 
lycka? Njaaa, jag vet inte det jag. Det finns mycket som är 
betydligt värdefullare för lyckan än pengar här i livet.
   Mycket hur året blir beror förstås på oss själva. På hur du 
och jag förvaltar det som möter oss.

Nu är det ju tyvärr inte bara händelser i vår närhet, som på-
verkar våra förväntningar. Brexit i England kommer säkert 
att påverka oss, och tyvärr tror jag inte det blir i positiv rikt-
ning. Herrarna Trump och Putin likaså. Vad de två kan hitta 
på är ännu ett oskrivet blad och det kan du och jag liksom 
inte göra så mycket åt. Vi kan bara hoppas, att de inte styr 
utvecklingen i helt galen tunna.
   Men usch så trist det där lät förresten. Så ska man väl 
inte börja det nya året? För det är klart det finns massor att 
glädja sig åt också. Låt oss lyfta fram det positiva istället. 
Glad blir man till exempel av att möta glada och positiva 
människor och tack och lov finns det gott om dom.  
Och glad blir man över alla goa ungar. Egna barnbarn för-
stås, men också andras. En härlig kram av treåringen Hugo 
från Tönnånger värmde ända in i hjärteroten.

Glädjande är också att en detaljplan tagits fram för Norr-
sundets hamnområde, som öppnar upp för olika möjligheter 
att lyfta den nedåtgående trenden sedan industrinedläg-
gelserna. Återstår att se hur den tas emot och vad som kan 
realiseras. Planen finns utställd i Fyren, ett samrådsmöte 
hölls den 12 januari, men hela samrådstiden sträcker sig till 
och med den 25:e.

Och intressant blir det att följa landsbygdssatsningen med 
5 kommunala miljoner till bygden under tre år. Hur kommer 
det att förvaltas? Kan nog bli ett lyft det med.

Entreprenörer är viktiga för en bygds utveckling och en 
sann sådan, Bengt Andersson,  får du möta i månadens Alla 
Tider´s. Med ett lånat startkapital på 2 000 kronor grundade 
han företaget Hamrånge Inrednings AB, som han sedan med 
stor ödmjukhet drev vidare under fyrtio år, innan han över-
lät det till ny ägare.

Vår nye ICA-handlare får du också 
stifta närmare bekantskap med i måna-
dens tidning. Också en entreprenör som 
gillar utmaningar.

Låt oss nu tillsammans göra 2017 till ett 
riktigt bra år för Hamrångebygden och
  

Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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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.

Från årsskiftet syns nye ICA- 
handlarn Per bland butikshyllorna

Nu har Per tagit över
 
− Här är det personalen som är min besättning, säger den 
f d flygkaptenen och piloten Per, som från 1 januari huse-
rar som ICA-handlare i Bergby.

Per Svanlund har nämligen en 27-årig bakgrund inom SAS, 
och då inte enbart som flygkapten/pilot bakom sig, utan har 
även internationella meriter i bagaget, där han arbetat med 
kvalitetssäkringar, dokumentation och utbildning runtom i 
världen.

Hur tar man då steget att gå från flygkapten/pilot till ICA-
handlare?
   − Efter flygets avreglering i Sverige, så påbörjades en omor-
ganisation med besparingar inom SAS, där så småningom vi 
något äldre piloter erbjöds att sluta. Jag tog den möjligheten, 
ville gärna testa något nytt.
  − Men det var alls inte givet att jag skulle bli ICA-handlare.
   Nu öppnades den möjligheten, och med ett stort matintresse 
dessutom, så tvekade han inte att satsa på en ny karriär.
   − Det har jag aldrig ångrat. ICA har ett koncept som passar 
mig, där jag som företagsledare får ta det egna ansvaret.

Närmast kommer han från en ICA-butik i Tybble utanför 
Örebro (där han ännu så länge har vd-ansvaret), men har även 
haft en butik i Norrköping och en delikatessbutik i Stockholm.
   − Nu har jag landat i Bergby och det känns som en fan-

tastiskt rolig och spännande 
utmaning.
   Det är en mycket välskött 
butik han fått ta över, säger han, 
där personalen är en stor resurs 
och tillsammans med dem vill 
han nu utveckla butiken. I det 
arbetet tar man med sig sina er-
farenheter från SAS och tidigare 
butiker. SAS företagsidé rim-
mar väl med ICA:s, det finns en 
hel del likheter som väl går att 
applicera, säger han.
   − Så det ska bli superkul att sy 
ihop organisationen.

Per är bosatt i Stockholm med sambo som är flygkapten. 
Men för livet som ICA-handlare i Bergby har han även köpt 
Änglagården, där han inrättat övernattningsbostad och kontor. 
Barnen är vuxna, så det är ett liv som på ett bra sätt går att 
kombinera. 
   Med ett utifrånperspektiv ser han utvecklingsmöjligheter för 
hela Hamrångebygden och han är nyfiken att medverka, att 
engagera sig och samarbeta med övriga verksamheter. 
   Till att börja med är det förstås mycket administration att 
sätta sig in i. Och så, givetvis,  möta sina nya kunder.
   − Så välkommen in till mig och min personal, hälsar han.

   Text och foto: Marianne Lundqvist
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Hamrånge Jordägares kassa ef-
terlyser förslag på hur medel ur 
kassan kan användas
Tidigare har det varit möjligt för ungdomar som 
vidareutbildat sig inom skog och jordbruk, att söka 
medel ur Hamrånge Jordägares kassa för sina studier. 
Bidrag har även lämnats till en rad andra ändamål i 
bygden, men nu ser delägarna gärna att fler förslag 
kommer in på hur medlen kan användas.

 Hamrånge Jordägares kassa har anor ända tillbaka till 
1600-talet. Ett ursprung från den 250-åriga eran av indel-
ningsverk med knektar och båtsmän under Karl XI:s tid.
   Enligt överenskommelse som slöts mellan kungamakten 
och bönderna skulle varje landskap sätta upp ett regemen-
te och på böndernas ansvar låg att inom ett rotesystem 
hålla soldater som skulle vara tillgängliga för krigstjänst. 
En soldat per rote, men i de fall rotarna i en socken inte 
gick jämnt upp, d v s att mantalssatt jord blev över, så 
fick de oroterade hemmanen istället betala till en udde-
mantalskassa. Medel som exempelvis kunde användas för 
anställning av ny båtsman eller knekt vid behov. I Ham-
rånge, som var en kustsocken hade rotehållarna också 
att ansvara för en båtsmanskassa, som skulle finnas till 
hands för de skyldigheter de hade gentemot sina båtsmän. 
Reglemente hur kassorna skulle förvaltas utfärdades av 
länsstyrelserna och som noggrant måste efterföljas. An-
nars väntade kännbara böter.

Uddemantalskassan fungerade även som låneinrätt-
ning och det var långt ifrån bara hemman med mantalssatt 
jord som kunde låna därur. Såväl till bygdens skolor som 
fattigvårdsstyrelsen och fattiggården, även Hamrånge 
sjukhuskassa, handelsföreningar, sågverk och badstu-
geföreningar beviljades lån och när väg skulle byggas 
mellan Hagsta och Råhällan i slutet av 1800-talet var ud-
demantalskassan medfinansiär.
   Båtsmanskassan förvaltades vidare sedan allmän värn-
plikt införts och både lån och anslag kom med tiden att 
beviljas för olika ändamål.

Magasinskassan tillkom när sockenmagasinet uppför-
des. Det var Kungl. Maj:t som lät stadfästa att socken-
magasin skulle byggas i varje socken för att förebygga 
svält och missväxt när 1700-talets bönder fick ge sig ut i 
krig istället för att bruka jorden och då både brödföda och 
utsäde blev en bristvara. Och det var socknarnas ansvar 
att förvalta magasinen och dess kassa enligt utfärdat 
reglemente. 
   1758 stod Hamrånges sockenmagasin färdigt på Maga-
sinsbacken i Bergby. Magasinen kom att bli en dåtidens 
bank, men där valutan utgjordes av spannmål istället för 
kontanter och där bönder med överskottssäd kunde göra 
insättningar, medan de sämre lottade mot ränta kunde få 
låna.

Låneverksamheten kom med tiden att få en allt större 
betydelse för kassorna och ur magasinskassan beviljades 

medel till bl a Hamrånge församling för bönhusets inre 
målning och till nytt skolhus i Norrsundet. Då ursprung-
liga syften förändrades, kom även kassornas inriktning 
att förändras. Nytt reglemente utfärdades för uddeman-
talskassorna 1910 ”att förvaltas av en styrelse bestående 
av minst två bofasta, för redlighet och vederhäftighet väl 
kända, kassadelägare och att kassans kapitaltillgångar 
inte under några som helst omständigheter fick användas 
utan Kungl. Majt:s tillstånd”.
 
Kassorna samlades så småningom under Hamrånge 
Fastighetsägares kassor som så gott som årligen beviljade 
medel för olika ändamål. Då uddemantalskassan hade en 
militär bakgrund så fick till exempel Soldathemmet vid 
Hälsinge regemente årliga bidrag medan magasinskassan 
försäkrade underhåll av sockenmagasinet.
   Lantbruket sökte och beviljades medel för olika ända-
mål, bl a förbättringar vid ett tork- och frörenseri och en 
särskild maskinkassa bildades för att hålla maskiner för 
uthyrning till bygdens lantbrukare.
   I början av 1960-talet kom ett regeringsbeslut att 
landets uddemantalskassor skulle avslutas och för 
Hamrånges del beslutades då att samtliga kassor skulle 
sammanföras till en enda kassa; Hamrånge Jordägares 
kassa att förvaltas som särskild fond under Hamrånge 
Hushållningsgille. I en utfärdad resolution av Länsstyrel-
sen fastställdes hur avkastningen på medlen fick användas 
och att anslag i första hand skulle gå till sockenmagasi-
nets underhåll.
  Medel har därefter bl a beviljats för den under 25 år 
utgivna turistbroschyren i Hamrånge, till årlig skogsdag i 
LRF:s regi, till turistskyltar i bygden och anläggande av 
ny allé till kyrkogården. Liksom till boken Hamrånge-
bygden genom tiderna och häftena Från jordbrukare till 
entreprenör. Sedan 2007 är Hamrånge Jordägares kassa 
en fristående förening och då nya stadgar, anpassade efter 
nutid, togs fram. 

Nu vill föreningen bredda möjligheterna att söka bidrag 
och efterlyser därför idéer och förslag från bygden på 
lämpliga aktiviteter och projekt som kan komma ifråga. 
(Se separat annons). Vid det senaste årsmötet föreslog 
föreningen bl a att bidrag skulle kunna beviljas resor till  
t ex jakt- och skogsmässor, koloniträdgård, stöd till lokala 
företag och studiecirklar.

Text: Marianne Lundqvist

EFTERLYSNING!!!
HAMRÅNGE JORDÄGARES KASSA
avser utöka möjligheten för ansökan om bidrag/anslag
Vi välkomnar nya idéer och förslag till gagn för bygden
Ring oss i styrelsen
Torbjörn Holmgren tel. 076-869 49 98
Ann-Marie Westin tel. 070-600 85 26
Ann-Sofie Wiklund tel. 070-302 33 13
som också gärna svarar på dina frågor
Ansökan om bidrag/anslag skickas till
Ann-Marie Westin
G:a Ockelbovägen 2  817 92 Bergby

Alla Tider’s



Efter 30 år vid Hamrånge hälsocentral, varav en lång följd av år som 
verksamhetschef, har Kicki Ceder lämnat över till Torbjörn Eriksson.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Torbjörn ny verksamhetschef 
vid Hamrånge hälsocentral
Formellt tillträdde Torbjörn Eriksson som ny 
verksamhetschef vid Hamrånge hälsocentral den 
1 januari, men redan i september förra året fick 
han träda in, då dåvarande verksamhetschef 
Kicki Ceder sjukskrevs på grund av en knäope-
ration. 

Kicki, som varit knuten till hälsocentralen un-
der trettio år, varav under en lång följd av år som 
verksamhetschef, de senaste åren därtill fördelad i 
kombination med samma tjänst vid Gävle strand, 
valde att inte förnya sitt förordnande, som gick ut 
den 31 december. Till ny verksamhetschef för de 
bägge hälsocentralerna utsågs då Torbjörn Eriksson, 
sjuksköterska i botten, knuten till ambulansverksam-
heten, varav de senaste sju åren som chef för Ockelbo/
Gävle.
   − Så även om jag har en bakgrund inom sjukvården, 
så är primärvården en ny värld för mig. Men en mycket 
intressant sådan, så den övergången är det bästa jag gjort, 
säger han.

Hamrånge hälsocentral är tillsammans med Valbo de 
enda av Gästriklands tretton hälsocentraler, som har fasta 
läkartjänster. Budgeten medger tre allmänspecialister, 
idag finns två, Olof Agner (som nyligen fick ta emot 
utmärkelse som Årets handledare) och Pany Bylin, men 
knutna till hälsocentralen är dessutom ST-läkaren Habib 
Hazig och för provtjänstgöring även Jabr Al Refai, som är 
ortoped i botten.
      − Den läkarbemanningen tillsammans med kontinuitet 
bland övrig personal skapar en trygg och bra hälsocentral 
för våra patienter och tyder på att centralen är en attraktiv 
arbetsplats, menar Torbjörn.
   Vid hälsocentralen i Bergby finns även en fysioterapeut 
på heltid och sex distriktssköterskor med ansvarsområden 
för diabetespatienter, BVC, inkontinens och rådgivning. 
Det finns tillgång till arbetsterapeut och kurator och i 
samarbete med Gävle Strand tar man emot KOL- och 
astmapatienter.
   Han tycker han kommit till ett dukat bord, som han nu 
har att förvalta på bästa sätt och inledningsvis genom att 
lära sig varje yrkeskategori, rutiner, men även se eventu-
ella problem.
   − Och vi måste alltid vara beredda att utveckla. Genom 
att vara lyhörda för synpunkter från framförallt våra pa-
tienter och olika patientgrupper,  men även andra verk-
samheter. Att via föreläsningar och konferenser hålla oss 
uppdaterade vad som händer inom medicinsk forskning 
och behandlingsmetoder. Hur vi möter morgondagens 
patienter, inte minst genom den digitala utveckling som 
hela tiden pågår.
   − Men det personliga mötet med patienten ska givetvis 
alltid att stå i fokus.

Från och med i år börjar man att arbeta mot riktade 
patientgrupper för att ge mera tid till de som har störst 
behov.
   − Och vi inleder med diabetespatienterna. Där behövs 
mycket information och rådgivning, men där det också 
händer mycket vad gäller behandlingar och mediciner.
   Man vill också se över om och hur man bättre kan möta 
nyinflyttade, barnfamiljer och asylsökande och planerar 
därtill att inom kort ge ut ett informationsmaterial som 
ska nå alla i bygden.
   − Vi vill göra oss mer tillgängliga för synpunkter och 
frågor till exempel och där det i informationsmaterialet 
kommer att finnas ett telefonnummer, där man kan lämna 
sina uppgifter och att jag sedan som verksamhetschef 
ringer upp, säger Torbjörn.

Som hälsocentral på landsbygden har Hamrånges många 
fördelar, menar Kicki Ceder, som nu alltså lämnar verk-
samheten.
   − Framförallt får man en unik personkännedom, men 
också att det går att erbjuda en god tillgänglighet. Här får 
patienterna alltid en återkoppling samma dag och så är 
det inte på alla hälsocentraler. Och väldigt få avvikelser. 
Sådant som noteras när något inte fungerat som det ska.
   − Så det känns jättebra att nu få lämna över och jag vill 
också ta tillfället i akt att tacka alla i Hamrångebygden för 
det fina bemötande och alla samtal jag fått genom åren, 
säger hon.
   Själv går Kicki inledningsvis vidare med olika projekt 
inom regionen.
   − Vad det blir sen får vi se. Det har jag inte riktigt be-
stämt ännu, säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist



I en serie i Alla Tider´s
   - följ Bengt Andersson,  hur han grundade och utvecklade Ham-
rånge Inrednings AB,  företaget som fortfarande, efter 60 år, lever 
kvar i Hamrångebygden

Han började sin bana redan som trettonåring i en mö-
belaffär/tapetserarverkstad i Hamrångefjärden, där 

han fick hjälpa till efter skoldagens slut. 
− Men att jag kom att arbeta med möbler var nog ändå 
mer en slump än ett yrkesval, för egentligen var det en 
yrkesbana med mekanisk inriktning jag tänkt mig så 
småningom, berättar han idag.
   
Bengt föddes och växte upp på Rån, i huset där han fort-
farande bor kvar. Han var bara två år, när fadern Adolf 
hastigt rycktes bort och mor Erika stod ensam med två 
små pojkar.
   − Hur hon klarade det, det förstår jag ännu idag inte, 
men på något sätt fick det gå. Måhända var hennes starka 
gudstro henne till hjälp.
   Tidigt fick bröderna börja hjälpa till. Storebror Rune 
fick tillstånd att sluta skolan ett år tidigare för att bidra till 
försörjningen och Bengt sökte och fick arbete som tapet-
serarlärling på eftermiddagarna efter skolans slut.
   − Och det var en bra början. Då fick jag lära mig väldigt 
mycket.
   Nästa arbetsplats blev en tapetserarverkstad på Brynäs, 
men där trivdes han aldrig.
   − Nej, idag skulle det jag utsattes för kallas mobbning. 
Jag hade med mig en hel del kunskap från verkstaden i 
Hamrångefjärden och det sågs inte med blida ögon. Det 
är inte bra att vara duktig i alla lägen.
   Därefter kom han till Sörmans Möbler i Gävle och i 
deras tapetserarverkstad fanns en smålänning som gärna 
delade med sig av det han kunde inom yrket.
   − Han var en oerhört skicklig yrkesman och med hans 
hjälp kunde jag förkovra mig ytterligare.
   Nu var det inte bara att klä om möbler Bengt fick ägna 
sig åt hos Sörmans. De bedrev också en begravningsbyrå, 
där han fick assistera bl a med att lägga de döda i kistan.
   −Ett sådant jobb jag särskilt minns var de tre kroppar 
som flutit i land från förlisningen av Nedjan, som startade 
sin sista färd från Norrsundet.

Men även om han trivdes med att arbeta med möbler, så 
pockade det mekaniska intresset på. Flyget, med me-
kanisk inriktning, kanske kunde vara något? Den idén 
försökte han realisera, men det tyckte inte mor Erika om, 
så hon ringde till hans arbetsplats och bad dem avstyra 
det hela.
   Hans lärlingslön var lägre än den industrin i Norrsun-
det erbjöd hade han hört, så en dag tog han mod till sig, 
skolkade från sitt jobb vid tapetserarverkstaden och begav 
sig för att söka jobb i fabriken.

   − Men just den dagen var ingenjör Palm, som jag skulle 
vända mig till, bortrest, så det blev inget av med det job-
bet heller.

Värnplikten väntade och därefter återvände Bengt till 
Sörmans Möbler, men blev strax därefter permitterad. 
Och det var då tanken började gro. Kanske skulle han 
starta egen tapetserarverkstad? Men det fanns förstås ett 
problem. Var skulle han få startkapital ifrån?
   Mor Erika och morbror Valfrid i Oppala lovade gå i 
borgen för ett lån i Handelsbanken, men det räckte inte 
för banken. Det blev ett nej på hans låneansökan. Så hur 
skulle han nu göra?
   − Under tiden jag var permitterad hjälpte jag till i vår-
bruket hos en lantbrukare och blev genom honom bekant 
med en äldre man. Han var ungkarl och hemmansägare 
och det ryktades att han hade bra ställt.
   Bengt tog mod till sig, åkte hem till honom en kväll, 
berättade om sina planer och undrade om han kunde låna 
honom tvåtusen kronor som startkapital. Mannen var inte 
direkt avvisande, men sa, att han nog ville tänka på saken.
   − Efter en vecka åkte jag tillbaka och undrade om han 
tänkt färdigt och joodå, det hade han. Jag skulle få låna 
pengarna.
   − Det var ju modigt av honom att låna ut de pengarna 
till en 22-årig yngling och jag fick efteråt höra, att han 
rådfrågat lantbrukaren, som sagt några väl valda ord till 
min fördel. Det var de tvåtusen kronorna som blev början 
till mitt företag, som gjorde det möjligt för mig att över 
huvudtaget starta upp en verksamhet.

Nu var det förstås många praktiska saker som måste 
ordnas inför företagsstarten. I en bok hade Bengt läst om 
hur man ansökte hos Länsstyrelsen om tillstånd att ”idka 
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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

Installa� on, Service

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna bjuder tillsammans med Hamrångefjärdens IK  
in föreningar och övriga intresserade, som är verksamma i Hamrångebygden till 
 

FRÅN ORD TILL HANDLING 
 
Tycker ni det är viktigt med integration-inkludering? 
Tror ni att vi tillsammans kan uträtta mer för att stärka inkluderingen i Hamrångebygden? 
Vill ni vara en viktig kugge i samarbetet med att inkludera fler för en levande landsbygd? 
 
Då är det här träffen du inte får missa! Oavsett om du deltog i idéverkstaden  
i november eller inte så är du varmt välkommen att delta den här gången. 
På träffen berättar vi mer om en konkret idé som kommit upp efter  
idéverkstaden och som kan vara ett (av flera) nästa steg att samverka kring!  

 

Tillfälle Onsdagen den 25 januari 2017 Kl. 18:00 - 20:00 

Plats Klubbstugan Hamrångefjärdens IK (vid bandyplan) 

Målgrupp Alla typer av föreningar (civilsamhället) och andra intressenter 

Övrigt Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på fika 

Anmälan Görs till pia.hillgren@gavleborg.rf.se senast den 23/1 (så att vi kan beräkna antal fika) 

Kontakt Kontakta Pia Hillgren, 070-350 75 48 eller pia.hillgren@gavleborg.rf.se 

 
 
 

Välkommen! 

IDÉVERKSTAD - Steg 2 

handels- och hantverksrörelse” och sitt tillstånd fick han 
registrerat den 24 september 1956.
   Lokal fick han hyra på Solberg i Bergby av en må-
larmästare från Gävle, där föregående hyresgäst hade 
bedrivit en husgerådsaffär. 
   − Men för att få tillgång till lokalen måste jag överta 
fyra lysrörsarmaturer till en kostnad av tvåhundrafemtio 
kronor.
   Återstod så att beställa material från ett företag som 
hette Steifert & Höegh i Malmö. På en lånad skrivmaskin 
skrev han en beställning på de nödvändigaste materia-
len som behövdes för att komma igång. Han fick en 
bekräftelse på sin beställning, men där det framgick att 
ville herr Andersson  ha några varor så måste han skicka 
pengar i förskott.
   − Då skrev jag mitt allra första affärsbrev där jag 
svarade, att det kunde jag göra, men att jag då ville ha en 
kassarabatt på 5 %. Min begäran accepterades dock inte, 
så det var bara att skicka pengarna. Tvåhundrasextiosju 
och femtio kostade det.

Den 2:a oktober 1956 blev första arbetsdagen som 
egen företagare för Bengt och han hade då redan fått en 
beställning på omklädsel av en soffa och två fåtöljer. För 
transporten av möblerna fick han hjälp av Erik Lundén, 
som lånade sin pappa Lasses Volvo Duett för uppgiften. 
(Greta och Lasse Lundén drev livsmedelsbutik på Rån). 
   Vid det tillfället uttryckte Bengt sin oro för Lasse över 
hur det skulle kunna gå att vara företagare och om han 
skulle få tillräckligt med jobb för att klara sitt levebröd. 
   − Han stärkte mitt självförtroende betydligt med svaret 
”Nog fan kommer du att få så du klarar dig”.
   Och det visade sig att Lasse Lundén hade rätt. Det 
fanns ett uppdämt behov att få möbler omklädda i Ham-
rångebygden.

Text och foto: Marianne Lundqvist

I nästa nummer av Alla Tider´s kan du läsa hur Bengt 
utvecklade företaget vidare.

Hamrånge byavakter rapporterar

… bilar, inte hemmahörande i Hamrångebyg-
den observerade nattetid vid ett flertal tillfällen 
under månaden
… två fönster utslagna på kiosken i Norrsundet
… två inbrott i Konsum, Norrsundet
… inbrott i skotare 

Vill du stödja Hamrånge byavakter?
Det kan du göra med ett bidrag till 
bankgiro 5962-8677
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Utmärkelser delades ut till elever vid höstens terminsavslutning
Diplom och utmärkelser har tidigare delats ut vid läsårets skolavslutning. Numera delas dessa ut även vid höst-
terminens slut, ett led i att öka motivationen bland eleverna och för att de ska få känna stolthet över sitt skolar-
bete och sin arbetsinsats. 
Fyra kriterier fanns och följande elever fick ta emot utmärkelser:

En god förebild 
Förskoleklass Tobias Svedlund Leia Flodin
Årskurs 1 Yasmine Christiansson, Emil Lundkvist
Årskurs 2 Olle Jern, Lina Johansson
Årskurs 3 Anna Ekström, Samuel Eriksson
Årskurs 4 Olle Hallberg, Rebecka Öhman
Årskurs 5 Powell Osoro, Elvira Wigren
Årskurs 6 Mikael Thao Söderman, Celine Johansson
Årskurs 7 Edvin Forsmark, Emma Hällberg
Årskurs 8 Julia Friskman, Maximilian Viström
Årskurs 9 Mikael Palm, Emma Bernhoff
Språkklass Josef Ammar
Förberedelseklass  Noor Al-Hamed
 
Motivering: En god förebild är en person som på ett 
föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, 
empati och förståelse. Denna förebild ställer också 
upp på Bergby centralskolas värdegrund och fast-
ställda regler. ”God Förebild” utses gemensamt av de 
pedagoger som finns kring eleverna.
 
Terminens kämpe
Årskurs 4  Alma Wiklund
Årskurs 5  Emilia Säll
Årskurs 6  Victoria Berglund
Årskurs 7  Sara Kordes
Årskurs 8  Jelly Karlsson
Årskurs 9  Samuel Gustafsson Persson
Språkklass  Jeilan Sharify
Förberedelseklass  Qaher Sediqi

Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin 
flit, envishet, hårda arbetsinsats och för at ha utveck-
lats positivt under terminen.

Terminens raket
Årskurs 4  Saga Berg
Årskurs 5  Ebba Enegren
Årskurs 6  Molly Andrén
Årskurs 7  Philip Lindström,
Årskurs 8  Elias Walizade
Årskurs 9  Elin Lindblom
Språkklass  Yama Saeedi

Motivering: Har tilldelats ”Terminens raket” för att  
genom sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat sin 
måluppfyllelse betydligt under terminen.

Diplom i högsta måluppfyllelse
Årskurs 7  Bianca Berglund
Årskurs 8  Hanna Ehn
Årskurs 9  Lisa Pitkänen

Tilldelas den elev som når högst meritvärde vid termi-
nens slut

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

Flyttloppisar
Havsvägen 15A Norrsundet
18-19, 25-26 februari 10.00-15.00

betalning kontant eller Swish
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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

                                  

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

Fredag 3 februari kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset.
Göran Jonsson underhåller
Tisdag 14 februari kl. 11.00
Alla Hjärtans fi ka. Underhållning av ”Visomlåtom”, 
Torgunn Jansson och Berit Kvarnlind
Onsdag 22 februari kl. 13.00
Christer Blommé visar bilder från Axmar
Fredag 24 februari kl. 10.30
Vernissage. Sven Arne Eriksson visar upp sina
målningar. Kom och � � a!
Tavlorna kommer a�  hänga under ca en månad.

Fika fi nns a�  köpa          Välkomna

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

Februari 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

Ett Riktigt Gott Nytt År 
önskar jag er alla

Ann-Katrin
Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering

Från oss till er
ETT GOTT NYTT ÅR
Ola, Niclas, Therese 
med personal

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen 
måndag-onsdag

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

vardagar mellan 10 och 18
Betala kan du göra kontant, 

med swish eller kort.

Smått & Gott i Hamrångebygden
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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

Söndag 22 januari kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 29 januari kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset, Bergby
Söndag 5 februari kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Tisdag 7 februari 
Filmkväll ”Luther”, Församlingshuset, Bergby
Söndag 12 februari kl. 11.15
Mässa, Fyren, Norrsundet
Söndag 19 februari kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset, Bergby
Söndag 26 februari kl. 11.00
Musikgudstjänst, Församlingshuset, Bergby

Sopplunch onsdag jämna veckor, kl. 12-14
(start 25/1), Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Cykelkampanj med förhinder i Hamrånge
 
”Vintercyklisten” är en kampanj som pågått i Region 
Gävleborgs regi sedan sju år tillbaka. Syftet är att 
ändra resvanorna och öka cyklandet vintertid. 

− Fint, tyckte Helene Johansson från Hagsta, det ställer 
jag gärna upp på.
   Hon anmälde sig till kampanjen och blev en av tjugo 
utvalda i Gävle kommun (den enda i Hamrångebygden) 
att cykla till jobbet minst tre dagar i veckan under tiden 
1 december – 28 februari. Via en app skulle hon sedan 
rapportera hur många kilometer hon cyklat. Helene bor i 
Hagsta och arbetar vid hemtjänsten i Bergby, en sträcka 
som tar cirka 20 minuter att cykla.
   Utrustad med dubbdäck på sin cykel, cykeldioder, 
sadelskydd och reflexväst allt tillhandahållet via Gävle 
kommun, så gav hon sig i kast med uppgiften. Bli något 
av en ambassadör för att lyfta cykeln som transportmedel 
och inom ramen för kampanjen rapportera förhållandena 
gällande plogning, belysning med mera längs vägen. Men 
uppgiften fick ett abrupt slut för Helene. Efter en knapp 
månad tvingades hon avsluta sin del av kampanjen. 
   − Att cykla längs väg 583, var helt enkelt förenat med 
livsfara. I synnerhet när E 4 vid ett flertal tillfällen stängts 
av och all trafik omdirigerats till den vägen. Någon cykel-
bana finns ju inte och bilisterna tar ingen hänsyn, fick hon 
erfara.

   
Sommartid går att cykla en 
stor del av sträckan på byvä-
garna mellan Hagsta och Berg-
by, men vintertid finns inte 
belysning på hela den sträckan, 
det är mörkt när Helene åker 
till jobbet och likadant när hon 
ska hem, vilket också gör att 
det blir omöjligt att observera 
gropar och stenar. Hon var helt 
enkelt hänvisad till väg 583.
   − Men riskera livet vill jag 
naturligtvis inte, så tillsam-
mans med arrangören beslu-
tade jag att avbryta kampanjen. 
Tyvärr.
   Utöver Gävle kommun deltar 
Bollnäs och Söderhamns kommuner liksom Region Gäv-
leborg och Sandvik i kampanjen, som lär återkomma även 
vintrarna framöver.
   − Längs väg 583 finns cykelbana från Björke och mot 
Hille, så det vore något att önska mellan Hamrångefjär-
den och Bergby också. Då skulle jag inte tveka att anmäla 
mig igen, säger Helene.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Dubbdäck, reflexväst, cykeldioder 
till trots. Att cykla bland bilarna 
mellan Hagsta och Bergby blev 
omöjligt.  Helene Johansson fick 
ge upp deltagandet i kampanjen 
Vintercyklisten.

Alla Tider’s
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Julen är visserligen över, men fina händelser finns at minnas 

…Familjen Sjöberg, som vann TV 
5:s Julkampen med sitt fantastis-
ka Vinterland
 
Det var inte en självklarhet, att de skulle vara med 
i tävlingen från början. Tiden var knapp och de var 
inte helt säkra på att hinna i tid, men så beslöt de sig. 
- Vi gör det!
Och vilken succé det blev. Inte nog med att de vann 
sin grupp av tävlingen, nyfikna i tusental har åkt förbi 
eller stannat till vid deras Vinterland i Hamrångefjär-
den.

−  Vi hade ju aldrig kunnat drömma om, att intresset 
skulle vara så stort. Men det har kommit besökare från en 
20-milsradie här runtomkring och andra advent räknade 
vi in över 700 besökare, berättar Mikael Sjöberg.
  Det är han som tillsammans med hustru Malin, sonen 
Joakim, dottern Emma och hennes sambo Conny Berg-
lund skapat attraktionen. Som, som sagt, inte höll på ett 
bli någonting.
Familjen har haft sitt hus julsmyckat tidigare och när TV 
5 planerade Julkampen så hade de googlat fram deras hus, 
tog kontakt och frågade om familjen var intresserad av att 
delta, så var de väldigt tveksamma.
   − Det skulle innebära att all gammal belysning, som då 
inte var i bästa skick, måste rivas ner och ersättas med ny. 
Tiden vi fick på oss var väldigt knapp och dessutom, hur 
skulle vi i så fall utforma det hela?
   Familjeråd hölls och de tog ett gemensamt beslut att 

göra ett försök. 
Idéer, förslag 
och design växte 
fram allt efter-
som. Mikael och 
Joakim ansva-
rade för det 
tekniska och 
efter 1000 tim-
mars arbete och 
33 000 lampor så stod Vinterlandet klart inför 
första advent. Och de lyckades över förvän-
tan. Tog inte bara hem Julkampen utan blev 
dessutom den definitivt största julattraktionen 
i Hamrångebygden.

Vinsten i Julkampen och all respons de 
fått från alla besökare gav mersmak, så nu 
utlovar familjen ännu mer till nästa jul. Dubbelt så många 
lampor, 66 000 ska det bli. 
   − Och en isbana på poolen och varför inte ett peppar-
kaksland?
   Ett rum i fastigheten har gjorts om till datorrum, däri-
från kommer i så fall all teknik att styras. Funderingar 
finns även på att arrangera en marknad med knallar och 
lokalproducerat vid första advent, när vinterlandet invigs.
   − Vägen där vi bor var ju en gång i tiden en affärsgata 
med många olika verksamheter, så det skulle vara roligt 
om det gick att återskapa lite grand av det med en mark-
nad.

Text och foto: Marianne Lundqvist

… Tomtar till häst för 35:e året i rad gladde med sin parad i Bergby
 
Till en fin och uppskattad tradition har det blivit att tomtar till häst, några på hästryggen, några med häst och 
vagn, varje julaftonsmorgon önskar God Jul genom Bergby. 
 
Det som började som ett initiativ från Sven-Erik och Susanne Landins 
stall, som då fanns på Vifors, och med från början var Gey Lias-Frans-
son.
   − Jag red med under 26 år och från början startade vi redan klockan 
sju på morgonen och red först till vissa gårdar  –  hos Edvin Hådell 
på Hea fick vi alltid glögg och pepparkakor -  innan vi med julmusik 
red vidare genom Bergby, där många stod ute och väntade när vi kom, 
berättar hon.
   Traditionen har levt vidare och under en lång följd av år i regi av 
Yvonne Larsson, från Åbyn. Ekipagen samlas klockan 9 utanför ICA 
och sedan fortsätter färden genom Bergbys centrum och villaområden.
   − Många har förstås slutat, men nya har hela tiden kommit till och 
som mest tror jag vi har varit 30 ekipage. I år var vi fjorton.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Privat

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 20 januari – 24 februari
Fredag 20 januari
Bastun öppen Åbyns byamän,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 21 januari
Innebandy Sporthallen Norrsundet
 NIF H5-Furuviks FF 12.00
Söndag 22 januari
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 25 januari
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00
Torsdag 26 januari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 27 januari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 29 januari
Innebandy Sporthallen Norrsundet 10.00
NIF F04-Strömsbro IF
Mässa, Församlingshuset, Bergby 11.00
Innebandy Sporthallen Norrsundet 12.15
NIF P08-Sandviken AIK
Onsdag 1 februari
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 2 februari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00

Fredag 3 februari
Musikcafé på Träffpunkten med 
Röda Korset 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 5 februari
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Innebandy Sporthallen Norrsundet 11.00
NIF P08-IBK Runsten
Tisdag 7 februari
Möte Hamrångegruppen, Knutpunkten, 
Bergby 18.00
Filmkväll Församlingshuset
Onsdag 8 februari
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00
Torsdag 9 februari
Kupanloppis Röda Korset 
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 10 februari
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 11 februari
Innebandy Sporthallen Norrsundet 12.00
NIF H5-Gluggnes IF
Söndag 12 februari
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15
 

Tisdag 14 februari
Alla Hjärtans fika, Träffpunkten 11.00
Onsdag 15 februari
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 16 februari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 17 februari
Musikcafé med Röda Korset, 
Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 februari
Mässa, Församlingshuset, Bergby 11.00
Onsdag 22 februari
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkan Hus, Bergby 12.00
Christer Blommé visar bilder från Axmar, 
Träffpunkten 13.00
Torsdag 23 februari
Kupanloppis Röda Korset
Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 24 februari
Vernissage med Sven Arne Eriksson, 
Träffpunkten 10.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

...stora grabben Eric Lundkvist som fyllde 
6 år den 13 januari.
 
 
1000 kramar 
till dig från 
farmor och 
farfar och alla 
kusinerna

Torget - Grattis

sid 12

Efter sex år vid ICA nära i Bergby har Emil Andersson tackat 
för sig. Nu går han vidare till ICA Maxi i Hässleholm, men 
familjen kommer att tills vidare bo kvar i Hamrångebygden.

Mötesdatum, våren 2017
Första tisdagen varje månad. Kl. 1800
7 februari • 7 mars (årsmöte) • 4 april • 2 maj • 6 juni 

Aktuella frågor just nu :
Kommunens satsning på ytterområdena.

  5miljoner per år under 3 år.
Busshållplats vid Bergby skola.

Trygghetsboenden i Bergby och Norrsundet.
Hastighetsbegränsning i Bergby till 30 km/tim.

Ny detaljplan i Norrsundets hamnområde.
Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen.

Vi bjuder på fika.   •   Alla är välkomna

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

3/2 kl. 13.30 Musikcafé på Träff punkten
  Göran Jansson underhåller
17/2 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga. Sång och musik

Alla hälsas välkomna!


