Alla Tider´s
Smått & Gott i Hamrångebygden			
Tel till red. 0297-200 37, 073-181 40 90		

Nummer 1 Årgång 15
Januari 2018

FÖRETAGARE I HAMRÅNGEBYGDEN
Veterinären Eva-Maria
startar nytt...
...och Fredrik utvecklar

Fredrik Åsberg utvecklar med ambulerande hämtning och försäljning.
Eva-Maria Söderman startar ambulerande veterinärpraktik i Hamrångebygden
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Ett minnesord - Arne Persson

Alla Tider’s

Tankar Om

2017 är över, 2018 har tagit vid. Hur blev slutet för dig och hur blev början på det nya året? Bra hoppas jag. Blev det väl egentligen för mig
också, om det inte varit för det här med bredband och TV via fiber.
Allt inkopplat under hösten. Njaa, inte helt okomplicerat för TV-boxen var inte aktiverad och sen stämde inte nätverkskortet. Nåja, det ordnade sig efter diverse turer, så nu, nu skulle vi få bredband och TV via fiber. Hurra! För fiber, det var det allra säkraste, det allra snabbaste och
pengar skulle vi spara också. Sas det i alla fall. Men… det gäller att vara utrustad med en stor portion tålamod i sammanhanget har jag konstaterat.
För den 7 december blev TV:n svart och bredbandet var dött. Kan ju vara tillfälligt, tänkte jag, och ringer inte till min leverantör (jo, det är
så man ska göra, när det inte fungerar) Bredbandsbolaget förrän dagen därpå. ”Just nu är det många som ringer, den beräknade väntetiden är
cirka 45 minuter”. Jag väntar och när jag äntligen kommer fram får jag informationen att om det är fel på routern kan de inte skicka någon ny
förrän den 15:e, för deras system ligger nere. Och förresten kan det ju vara min dator det är fel på. – Du får testa en annan dator, säger killen.
– Har ingen annan dator, svarar jag. – Ja, då får du väl gå till grannen och låna en. Hmmm…? Samtalet mynnar inte ut i något annat än att jag
blir frustrerad. Det är ju varken TV eller bredband som fungerar. Korrekturet på Alla Tider´s får jag läsa i min mobil. Inte så bra.
Dagen efter ringer vi IP Only, som dragit fibern och de konstaterar direkt, att fibern inte når vår fastighet.
− Men du måste be din leverantör felanmäla, för vi kan inte ta emot den direkt av dig. OK. Ringer Bredbandsbolaget igen. ”Just nu är det
många som ringer… Väl framme lovar de felanmäla omgående. Lördag, söndag och halva måndagen går. Inget händer. Ringer IP Only igen
som svarar, att det är säkert på gång, Det har ju varit helg. Nåja, får jag väl ha förståelse för. – Men återkom imorgon om inget hänt. Det hade
det nu inte, så jag ringer IP Only igen. – Du ska inte behöva ringa om detta. Det ska skötas via din leverantör, får jag veta.
Jaha, bara att ringa Bredbandsbolaget igen då. ”Just nu är det
många som ringer… Väntar i de 45 minuterna och får informaAnsvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
tionen att någon felanmälan från deras sida inte finns noterad. ???
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Men nu då, nu ska det väl i alla fall hända saker? Men det blir märkTryckeri: Gävle Oﬀset
ligt tyst. Någon återkoppling sker inte. TV:n är svart och bredbandet
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen.
borta. Får hjälp av svärson att koppla in mig på datorn via min
Politiskt oberoende
mobil, men måste först gradera upp min mobilsurf, som inte räcker
så långt.
Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Ringer leverantören igen. ”Just nu är det många som ringer…
Kommer fram efter de sedvanliga 45 minuterna och frågar när det
Utgivningsdagar år 2018,
19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
ska vara ordnat. – Vet inte riktigt, men felsökning pågår. Ber om en
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti, 21 september,
återkoppling med information om vad som är fel. Jo det ska jag få,
26 oktober, 23 november, 14 december
men det förblir tyst, tyst. Och när jag ringer nästa gång är jag inte
glad, det erkänner jag gärna. Jag har arbete som väntar på att bli
gjort och barn och barnbarn kommer hem över julhelgen.
En helårsprenumeration till någon utanför
– Jag förutsätter att det är ordnat innan jul. – Jomen, det bör det
Hamrångebygden kostar 340 kronor
vara. Felanmälan är ju gjord och arbete pågår. Julveckan kommer
men inget har hänt. Ringer igen ”Just nu är det många som ringer…
Väntar i… Ja gissa, och nu är jag ännu mindre glad, men förstår
Annonsbokning, priser mm
ju att den stackars killen som tar emot mitt samtal inte kan lastas,
vilket jag också klargör. Nu får jag beskedet att den 27 ska det vara
åtgärdat, för ny fiber har beställts. Är det förstås inte. Ringer igen
och kräver att de ska återkomma dagen därpå för information. Ingen
1/1 sida kostar 5360:- 1/8 sida kostar
800:ringer. Nu har jag ilsknat till ordentligt och tar kontakt med lokal1/2 sida kostar 2800:- 1/16 sida kostar 445:pressen, som vänder sig till min leverantör.
1/4 sida kostar 1410:- Föreningsnotiser 180:Och nu, nu återkopplar Bredbandsbolaget. ”Ber så väldigt mycket
om ursäkt, så här ska det naturligtvis inte gå till. Vi kommer att följa
Samtliga priser exkl moms.
arbetet och hålla dig informerad”.
Men nu kan jag inte vänta längre. Alltför mycket arbetet ligger
ogjort och jag får hjälp av Gunnar på UNDO att koppla in en router.
Det ska dröja ända till 9 januari, innan bredband och TV fungerar
igen, men till Bredbandsbolagets försvar ska sägas att de efter första
Annonsbokning och annonsmaterial
återkopplingen ringt flera gånger och hållit mig underrättad.
Kontakta Textmakeriet:
Om varför TV och internet försvann,
Tel
0297-200
37, mobil 073-181 40 90
inte bara för mig utan också för många
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
andra kunder kan du läsa i särskild artikel.

Annonspriser

Helårsannonsera i Alla Tiders
och du får 12:e månaden gratis

E-Post: marianne@textmakeriet.se

Nej, nu får det räcka med negativa saker.
Nu ska vi se framåt och hoppas på ett bra
2018. Det blir det säkert, löften har ju
redan börjat strömma in. Det är ju valår
gubevars.
Ha der bra och
		Lev väl!

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
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Leverpastej från Gudrun,
storbit 900 gram för 35:-

Stureost från Arla,
38% ca 1,1 kg,
79:-/kg

Ordinarie pris 39:-

och den lilla biten
250 gram för endast 15:-

Under perioden
19-28 januari så har vi
följande erbjudanden:

Ordinarie pris 19:90:-

Ordinarie pris 105:-/kg

2 för 40:- av
färsk fylld pasta från Ica,
250 gram, olika sorter

Tekakor, 6-pack,
Mattes Bröd,
för 15:-

Ordinarie pris 24:90:-/styck

Ord. pris 20:90:-/styck

Välkommen in till oss!

Fredagen den 26 januari
klockan 12-15 bjuder Marcus
och Pelle på provsmak av ett
middagsförslag.

Julen som gick...

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

#metoo – men sen då?

Uppskattad tradition lever vidare

Debatten har visat hur vanligt det är med
sexuella trakasserier mot kvinnor i olika
branscher - men hur ser erfarenheterna ut i
företagarvärlden? Och hur går vi vidare mot
en mer jämställd och tryggare vardag i
arbetslivet efter de insikter som skapats hos
både grupper och individer?

Joodå, de kom i år också, tomtarna till häst och önskade God Jul
i Bergby. 14 ekipage var de den här gången och snart närmar sig
traditionen 40 år.

Långt fler hade kunnat fira Jul i
gemenskap på Bergbykrogen

Medverkande:
Leena Bergander (genusforskat i förskolan,
företagare, ambassadör för kvinnors företagande
och f.d. ordf. Företagarna Gävle)
Samtalsledare:
Ann-Helen Persson (ordf. CK Gävleborg)
Tisdag 6 februari kl. 18.00-19.30
Hagsta skola (Hamrånge Slöjdare)

Bergbykrogen hade dukat upp med gratis julgröt,
skinksmörgås, kaffe och lussebulle för ett 20-tal gäster på
julaftonen, men bara nio personer hörsammade inbjudan.
- Lite synd, hälsar Bergbykrogen, när både Bergby konditori, ICA, Häcklegård och 7-Eleven så fint ställde upp
med produkter.
- Men vi återkommer nästa jul, lovar de.
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OBS! Anmälan senast 2/2 till 020-120 28 08 för fika

Fri entré. Vi bjuder på fika. Alla är välkomna!
I samarbete med: CK Hamrånge

Alla Tider’s

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90

Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Hamrånge byavakter rapporterar
… många bilar, ej hemmahörande i Hamrångebygden
som cirkulerar runt
… försök till stöld av hotfulla och påverkade yngre män
på ICA
… inbrottsförsök hos Macken i Fjär´n
… obehöriga gjort intrång hos privatfastigheter i
Norrsundet
… inbrott i sex husvagnar uppställda vid Vifors IP

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!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Vill du stödja Hamrånge byavakter? Det kan du göra
med ett frivilligt belopp till bankgiro 5962-8677

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Detta händer i Hamrånge församling
Söndag 21/1 kl 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 28/1 kl 11.00
Mässa, Församlingshuset
Söndag 4/2 kl 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
Söndag 11/2 kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
Söndag 18/2 kl 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Torsdag 22/2 kl 18.30
”Mello” Församlingshuset
Insamling till Svenska kyrkans internationella arbete.
Entré & fika 50:Lördag 24/2 kl 15.00
Mellofinal tillsammans med Hille, Församlingshuset

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
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

OCKELBO
BILSERVICE

Sopplunch m. Åkes trio, onsd 24/1 kl. 12-14
i Församlingshuset

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Bibelsamtal tisdag 23/1, 6/2, 20/2 kl. 14-16
Församlingshuset
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. Tel. 0297-57 20 90

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.
sid
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Smått & Gott i Hamrångebygden
David, 22, håller ordförandeklubban i det nya
pastoratets kyrkofullmäktige
När Hamrånge och Hille församlingar från och med 1
januari i år bildade ett gemensamt pastorat, Gästrikekustens pastorat, med gemensamt kyrkofullmäktige
och gemensamt kyrkoråd, så valdes David Berggren
från Hamrångefjärden till pastoratets fullmäktigeordförande.
Med sina 22 år rekordung för uppgiften, men det är inte
något som skrämmer honom, även om det är med både
respekt, tillförsikt och lite pirr i magen han antagit uppgiften.
− Visst var jag tveksam, när jag fick frågan och villkoret
var ett löfte från min partigrupp att jag skulle få stöttning
och hjälp och det har de lovat, säger han.
Till Hamrångefjärden flyttade David, från Björke för
fem år sedan tillsammans med sina föräldrar. Till professionen är han förrättningslantmätare, blev klar i somras,
och tjänstgör vid Lantmäteriet i Gävle.
Helt ny är han inte i kyrkliga sammanhang för efter
konfirmationen i Hille kyrka tjänstgjorde han som konfirmandledare och som kyrkvärd tjänstgör han fortfarande i
församlingen.
− Sen har jag varit aktiv inom föreningslivet, även politiskt inom SSU och är numera styrelseledamot i Hamrånge socialdemokratiska förening.
Kyrkopolitiken däremot är ny för honom och att kliva

Clara Bergel-Jansson installerad
som kyrkoherde i Gästrikekustens
pastorat
Clara Bergel-Jansson installerades som pastoratets kyrkoherde i Hamrånge kyrka den 7 januari
av biskop Ragnar
Persenius och under
fin inramning av
Hamrånge och Hille
kyrkokörer.

in som fullmäktigeordförande är
en både stor och
ansvarsfull uppgift.
Men som han ser
som en spännande David Berggren från Hamrångefjärden.
Rekordung ordförande i det nya pastoutmaning.
ratets kyrkofullmäktige.
− Jag är medveten
om att det är ett stort uppdrag, det är ju fullmäktige som
är högsta beslutande organ i pastoratet och sätter ramarna
och att det är mycket jag måste läsa in mig på. Men det är
jag beredd på.
David lyfter fram diakonin som en viktig komponent i
församlingsarbetet, men också vikten av att vara synlig i
samhället – även som samhällsaktör, där han gärna ser ett
utökat samarbete med andra aktörer.
Även om det är två församlingar med god ekonomi, som
nu bildat ett gemensamt pastorat, så visst kommer prioriteringar att bli nödvändiga även framgent, tror den nye
fullmäktigeordföranden.
− Och då är det min förhoppning att vi genom ett gott
samarbete och breda överenskommelser ska hitta de bästa
lösningarna för bägge församlingarna.
Text och foto: Marianne Lundqvist

placering i Hille församling. I pastoratet tjänstgör också
pastorsadjunkt Simon Hedlund.
Pastorsexpeditionen i Hamrånge församling blir kvar
med öppettider som tidigare, församlingspedagog, musiker och vaktmästare likaså, medan däremot tjänsten
Kamrer och administrativ chef flyttar till Hille.

Hon har tidigare tjänstgjort som kyrkoherde
i Hille församling. I
det nya pastoratet blir
Marianne Udd komminister med placering
Clara Bergel-Jansson installerades i Hamrånge församling
som kyrkoherde i det nya pastoratet och Marie Söderquist
komminister med
7 januari.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

MELODIFESTIVAL - Delfinal

22 februari kl. 18.30 i Församlingshuset
En kväll i musikens tecken med lokala band, sångare och
glada amatörer!
Final- 24/2, då möter våra bästa bidrag deltagare från Hilles
Mello. Entré + fika 50:Behållningen går, oavkortat, till Svenska kyrkans internationella arbete.
Vill du delta i tävlingen anmäler du dig till
Emma (0297-572095) eller Sussi (0297-572092)
senast den 14 februari

GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT

Alla Tider’s
Fredrik utvecklar sitt företag
Hagsta Kött & Vilt
I närmare 30 år har han arbetat i branschen,
sedan 2009 i eget företag och nu utvecklar
Fredrik Åsberg i Hagsta företaget ytterligare
med en ambulerande verksamhet.
− Började min bana med att diska plastbackar
hos Goman i Gävle, skrattar han.
Snart kom han in på styckningssidan och därifrån har han utvecklat sina färdigheter.
− Så jag tror nog jag kan säga att jag kan
branschen idag.
–Perfekt att kunna lämna viltet hos Hagsta Kött & Vilt. Nära från E4 och
2009 stod viltslakteriet i Hagsta färdigt och
perfekt jobb blir gjort, säger Petter Arkesjö från Älgparken i Ockelbo.
inriktningen var återtag av vilt.
(Älgen han lämnat kommer dock inte därifrån)
Det utgör den största delen också idag, även
om anläggningen numera också är anpassad för
tamboskap och ingår i verksamheten.
− Min målsättning och ambition är att få ut bra kött och Och utvecklar
är precis vad
vilt, även i förädlad form, på marknaden.
han gör. I fjol
I det egna slakteriet tar han emot cirka 150 älgar om
köptes en bil för
året, dessutom ansvarar han för Stora Ensos älgslakteri i
ambulerande
Åmot, där han hanterar drygt 100 älgar.
leveranser och
− Den omfattningen klarar man förstås inte på egen
hämtningar in.
hand, så idag har jag en anställd och köper in ytterligare
Via Facebook
tjänster när det är som intensivast.
informerar han
Under jaktsäsong tar han emot både rådjur och älg och
när och var han
närheten till E4 gör att jägare både norr- och söderifrån
finns med sin
lätt hittar till hans slakteri. Återtag sker även av vildsvin,
bil ute i bygdermedan han däremot köper in vildsvinsköttet han säljer.
na, ävenså olika Fredrik för noggranna anteckningar över
Detsamma gäller tamboskap.
vilka djur han tar emot i slakteriet
− De produkter jag säljer ska vara närproducerade, så de marknader, och
det har slagit väl ut.
hämtas inom en radie på cirka 15 mil. Förutom hjortkött
− Men det går också bra att ringa och beställa för hämtnär det efterfrågas, för hjort finns ju inte i vårt närområde.
ning
eller hemkörning.
Det mesta av köttet säljs till privatkunder, men han
levererar även till fyra ICA-butiker i länet. Och jobbar på
Text och foto: Marianne Lundqvist
att genom direkta avtal med lantbrukare kunna märka allt
kött från tamboskap med uppgifter från vilken gård det
kommer.
− Det skulle ge kunden fullständig spårbarhet.

Den verksamhet han bedriver är omgärdad av otaliga
regler och omfattande byråkrati.
− Jag är införstådd med att regler måste finnas och ska
följas även om omfattningen kan kännas betungande
emellanåt. Jag är ju övertygad om att med sunt förnuft
och god hygien så går kraven att lösa.
Själv för han noggranna noteringar över alla djur som
tas in i slakteriet, övriga administrativa tjänster såsom
fakturering, bokföring med mera köper han numera in.
− Och då släppte ett tungt ok från mina axlar, för pappersarbete är inte en del som passar mig. Jag vill utveckla
verksamheten istället.
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Försäljning av kött
Återtag och styckning av vilt
Tel. 070-203 73 96
Epost: hagstakottochvilt@gmail.com
Följ oss på Facebook!

Smått & Gott i Hamrångebygden
Avgrävd fiberkabel orsak till det
långa avbrottet för bredband och
TV för många kunder
I närmare fem veckor var enligt uppgift ett stort antal
kunder utan tillgång till både bredband och TV från
fibernätet i Hamrånge.
− Helt oacceptabelt att det skulle ta så lång tid att
åtgärda, säger Gustav Ståhl vid IP Only, som anlagt
nätet.
Orsaken till avbrottet var att fiberkabel grävts sönder på
ett flertal ställen i samband med nedgrävning av markkabel för elnätet.
− Det ska för det första inte få hända. Från ledningskollen.se ska alla entreprenörer, innan grävning påbörjas,
kunna inhämta information om eventuella ledningar och
kablar som redan finns nerlagda och som ska tas hänsyn
till. Om det är där en miss uppstått eller om fiberkabel
inte fanns anvisad på rätt sätt, det kan jag inte i nuläget
uttala mig om, säger Gustav Ståhl vidare.
− Men skulle det visa sig, att fiberkabel inte är nerlagd
och anvisad på rätt sätt, så kommer arbetet att få göras
om efter vår besiktning, som vi räknar med att göra någon
gång under sommaren.

Eva-Maria – Din husveterinär
Gävleborg
Under 20 år arbetade hon som distriktsveterinär,
längsta tiden vid veterinärstationen i Valbo. Nu har
Eva-Maria Söderman från Axmarby tagit steget att
bli sin egen i det nystartade företaget Din husveterinär
Gävleborg.
− Jag och min familj
har bott i Axmarby sedan 2006 och varifrån
jag pendlat till arbetet
i Valbo, men när min
man hastigt gick bort
för ett år sedan, så
blev det en annan livssituation att förhålla
sig till. Och då föddes idén att starta eget, berättar hon.
Under sina år som distriktsveterinär har hon fått ett stort
nätverk bland djurägare och hon vet att behovet finns.
− Det är svårt att rekrytera veterinärer idag.

När avbrott sker för kund så ska han eller hon anmäla
felet till den leverantör varifrån tjänsten köpts, t ex Bredbandsbolaget, Viasat, ComHem eller annan. De ska i sin
tur felanmäla till IP Only. Men, innan nätet i Hamrånge är
färdigutbyggt och slutbesiktat har inte IP Only ansvaret
för erforderliga reparationer, fram tills dess är det istället
deras underleverantör på området, som har ansvaret. Det
är dit den slutliga felanmälan görs och de, som ska se till
att nödvändiga reparationer blir utförda.
Den kedjan, med erforderliga återkopplingar och information gentemot kund har uppenbarligen inte fungerat
vid avbrottet i Hamrånge, därtill har alltså reparationsarbetet, även om fiberkabeln var avgrävd på flera ställen,
tagit alldeles för lång tid.
− IP Onlys ansvar för nätverket träder i kraft när slutbesiktningen är gjord och enligt ett rikstäckande avtal är då
vår inställelsetid tre timmar vid avbrott. Men det är en tid
som gäller även våra underleverantörer fram tills dess.
− Att det tagit så lång tid för så många kunder i Hamrånge att få tillbaka fungerande fiber för bredband och TV
är både djupt beklagligt och helt oacceptabelt. Det får inte
hända igen, säger Gustav Ståhl.
Text: Marianne Lundqvist

− Så det är jag som kommer till djuren istället.
Som distriktsveterinär har hon behandlat alla slags djur,
men nu nischar hon i första hand in sig på mindre djur,
där hon också ser en möjlighet att vid lämpliga tillfällen eller platser, exempelvis hunddagis, ta emot fler djur
samtidigt.
− Det ska kännas smidigt för djurägaren och de ska veta
att de enkelt kan nå mig.
Hemma i huset, vackert beläget med hänförande utsikt
över Axmarfjärden på ena sidan och skogen på den andra
har hon själv fyra egna hundar, två rottweiler och två
ungerska vallhundar av rasen mudi.
− Så skogspromenader har vi nära till.

Eva-Maria kommer inte att ha någon veterinärpraktik
i en fast lokal, istället blir hon en ambulerande veterinär.
En bil för ändamålet håller precis på att ställas i ordning.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

DIN HUSVETERINÄR I
GÄVLEBORG AB
Leg vet Eva-Maria Söderman
Gör hembesök för hund, katt
och andra smådjur.
Tel. 072-360 91 91
mail: info@dinhusveterinar.se

Alla Tider’s
Tomas – ett livsöde
Nyligen fyllde Tomas Paske från Bergby 70 år. Han
kan se tillbaka på en Livets stig, som inte alltid varit
så lätt att vandra.
− Jag har liksom aldrig känt att jag passat in som den jag
var. Aldrig känt att jag varit bra nog.
Själv tror han att livet inte blev rätt från början och att
det är det som präglat och följt honom genom livet.
Hans mormor hade i en svår livssituation flyttat till
Tampa i Florida under tidigt 1920-tal och dit hans
mamma så småningom också flyttade. Hans pappa hade
också som ung rest över, men hamnade i Toronto, där han
arbetade inom sjukvården. Han flyttade senare till New
York och drev tvätteri och tobaksförsäljning. Både hans
mamma och pappa återvände till Sverige och i Göteborg
möttes de två. Malmö blev nästa hemort för det unga
paret, innan de beslöt att flytta till Stockholm, där fadern,
som då hette Persson i efternamn, bytte till namnet Paske
(egentligen ett franskt namn med accent på e:et). Och det
var här som Tomas och även hans två äldre bröder, föddes.
− Men mina föräldrar lyckades aldrig få någon gemensam bostad i Stockholm, så när jag var åtta månader
placerades jag och mina bröder ut i olika fosterhem.
Tomas kom till en familj i Bollnäs som sedan flyttade
till Hamrånge. Här hade Tomas bott i fem år, när fadern
beslutade att familjen skulle emigrera till USA igen, där
han tänkte starta upp ett företag i Tampa.
−Jag rycktes bara upp, för nu skulle vi flytta till USA,
sa min mamma.
Tillsammans skulle hon och de tre bröderna åka med
båt över till New York och sedan vidare till Tampa i Florida. Fem dagar tog resan.
− Har inte så många minnen från den, men vi åkte med
Queen Elisabeth, och jag minns mahognyborden med de
vita dukarna och att jag hade en pälsmössa på mig som
blåste av, är vi var uppe på däck.
Minnena från Tampa är heller inte så många. Det
mesta har berättats för honom efteråt, säger han.
− Både pojkstreck som jag och mina bröder gjorde, men
det hände också farligare saker.
− Landsbygden i Tampa var ingen lämplig miljö för
små barn. Här fanns det gott om giftiga ormar, som kom
på besök.
Fadern åkte aldrig över till USA, Koreakriget kom
emellan, så istället skickade han pengar så att familjen
skulle kunna komma tillbaka till Sverige. Då hade de bott
i Tampa i åtta månader. Någon gemensam bostad hade familjen fortfarande inte så väl hemma i Sverige fick Tomas
återvända till fosterhemmet i Hamrånge. - Jag sattes i en
bil med för mig helt okända människor som tog mig upp
till Bollnäs.
Och kontakterna med föräldrarna blev därefter väldigt

Att skapa, i text eller bild, är ett stort intresse hos Tomas.
I björkfanér har han gjort tavlan om hemmet i Hamrångefjärden han bodde i som barn.

sporadiska.
- Med pappa blev kontakten nästan obefintlig genom åren
och min mamma kom någon gång, sa hej, och åkte sen
tillbaka till Stockholm igen.
Skoltiden minns han inte heller med glädje. Kompisar
hade han – och joodå, det blev en del busstreck även här,
skrattar han, men i övrigt kände han sig ofta ignorerad.
Att han inte dög. Inte togs på allvar.
− Jag kände det som jag fick stå tillbaka gentemot mina
klasskamrater och en gång blev jag så arg att jag rev min
räknebok mitt itu, kastade resterna i papperskorgen och
gick hem.
− Men Pelle Schelén gillade jag. Han var min favoritlärare.
När skoltiden var över ville hans mamma att han skulle
flytta till henne i Stockholm.
− Min fostermamma vinkade av mig vid tåget och vi
grät båda två.
Tomas fick arbete vid SF som ”springpojke”. Stötte på
storheter som Ingmar Bergman och Lars Ekborg, men
trivdes, nej det gjorde han aldrig. Storstaden var inget
för honom. Och att hans arbete innebar två gratisfilmer i
veckan hjälpte inte.
− Nej, jag ville inte vara kvar, ville ut till naturen, så
jag ringde mina fosterföräldrar och frågade om jag fick
komma tillbaka. Och det fick jag.
Fick eget boende så småningom och arbetade vid massaindustrin i Norrsundet under sex år.
Men så drabbades Tomas av depression och neuros och
psykvården kopplades in.
− Men det var inte tabletter jag ville ha eller behövde.
Jag sökte ju bara en mening med livet.
Han fick arbete vid Excellan i Gävle, där han mötte en
kvinna, som han fick en dotter med. Men förhållandet höll
inte.
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Han mötte en ny kvinna som han gifte sig med och
fick ytterligare en dotter. Nu hade Tomas fått sjukpension
och ägnade sin tid åt att renovera huset familjen bodde i.
− Då var livet fint.
Men efter tretton år sprack äktenskapet och Tomas fick
lämna allt. Något som tog honom hårt.
Med hjälp av sin fosterfar kunde han köpa ett torp i
Hagsta, ett torp utan alla bekvämligheter, men som blev
det hem han då önskade sig. Han mötte ännu en kvinna,
men det blev ett destruktivt förhållande, som inte gjorde
honom gott.
− Det här med kärlek är inte helt lätt, konstaterar han.
Idag lever han ensam i sin lägenhet i Bergby. Lyssnar
på musik – det ger mig ett lugn, säger han, skriver dikter
och går med sin gudstro ofta i kyrkan. Med psykvården
har han fortfarande kontakt.
− Den har inte gett mig det jag sökte, men idag klarar
jag mig inte utan den.
− Resultatet av livet, det är om man levt det liv man
skapat själv och det får man vara nöjd med, säger Tomas.

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Jonas Flodin

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Text och foto: Marianne Lundqvist

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Februari
2018
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer

Installation, Service

Hamrånge
Alla onsdagar
oktober (1/10,kl.11.00
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Fredag
9 ifebruari
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00

Datacafé med
Hamrånge PRO.
Här kan
du fåfrån
hjälp när
du kört fast. Ta
Bosse
Stenberg
visar
ﬁlm
ﬁskeresa
�ll
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Alaska
– 97, ca 45 min lång.
Klockan 10.00-12.00

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Måndag 6med
oktober
kl. 10.00-12.00
Datacafé
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns att köpa.
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions och Röda korset finns på plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge

Fredag 16 februari kl.13.30
Musikcafe´med Röda Korset.
Lions och Röda korset finns på plats.
Gentlemen
underhåller. Lo�eri
Fredag
17påoktober
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00

Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Fredag
17 oktober
kl. 13.30-15.00
Fika
ﬁnns
a� köpa

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

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

www.thermia.se
Kontakta oss
Välkommen!
Träﬀpunkten Vijvägen 30,Välkommen!
Bergby Telefonnummer: 026-17 72 98
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se
I samarbete med

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med

Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55
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Hamrångebygdens föreningsliv

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE på Träﬀpunkten, Bergby.
Tisdag den 6 februari kl 18.00
er
Vi bjud
På dagordningen bl a:
e
på kaff
Förslag och idéer inom ramen för
Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till
Hamrångebygden

Ett varmt TACK för alla
generösa gåvor vid Luciakröningen i
Hamrånge kyrka.
De inbringade 1.900 kr och tack vare detta
har vi kunnat ge en gåva på 2.500
kr till Barndiabetesfonden.
Lions Club Hamrånge

Hamrånge Röda Kors
informerar

Fredag 2/2 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Gunilla Westberg underhåller
Fredag 16/2 kl. 13.30
Musikcafé på Träffpunkten med Gentlemen

Informerar om
Landsbygdsutvecklingsprojektet
Följande ärenden som gått vidare från
Rådet har blivit beviljade medel från kommunens landsbygdsutvecklingsprojekt
1) Förbättringsarbete av el och belysning
i elljusspåret Hamrångefjärden. HIK
116 000 kr
2) Kompletterande ljudanläggning med trådlösa myggor.
Norrsundets Arbetarteaterförening
240 000 kr
3) Informationsportal för Hamrångebygden
Offert inväntas
Totalt betalades under fjolåret ut 1 542 500 kronor till
Hamrångebygden inom ramen för projektet.
Övriga ärenden som ligger på Rådets bord:
1) Konferens Landsbygdsutveckling
2) Trygghetsröjning i Hamrångebygden
3) Promenadstråk till Skatudden från Saltharsfjärden
4) Cykel- och gångstig Häckelsängsfäbodarna-Harifjärden
5) Projektmedel för info-tv, Knutpunkten

mt
Alla var !
na
välkom

Öppet
februari
Öppethus
hussöndag
söndag 18
18 februari
Klubbstugan
idrottsplats
KlubbstuganHamrångefjärdens
Hamrångefjärdens idrottsplats

10:00
10:00–– 15:00
15:00
Tema:
vi utveckla
Hamrångefjärdensidrottsklubb
idrottsklubb och
Tema:
HurHur
kankan
vi utveckla
Hamrångefjärdens
ochidrottsplats?
idrottsplats?
bjuderpå
påfika
fikaunder
under dagen
dagen
Vi Vi
bjuder
Möt Svenne Olsson förbundskapten Sv Bandylandslaget för herrar.
Möt Diskutera
Svenne Olsson
förbundskapten
Sv Bandylandslaget
för herrar.
framtiden
med representanter
för olika organisationer
i Hamrångebygden.
Diskutera
framtiden
med
representanter för olika organisationer i Hamrångebygden.
SISU/Per
Svensson
är moderator.

SISU/Per Svensson är moderator.

Deltag i de olika aktiviteter som arrangeras, vilka anpassas till rådande vädersituation.

Tipspromenad.
Skridskoåkning.
Styrkepass.vilka
Röstaanpassas
på bästa till
förslag
till utveckling
av HIK.
Deltag
i de olika aktiviteter
som arrangeras,
rådande
vädersituation.
Samtala med
representanter Styrkepass.
för HIK.
Tipspromenad.
Skridskoåkning.
Rösta på bästa förslag till utveckling av HIK.
Samtala med representanter för HIK.

Tävla om bästa förslag

Tävla
om förslag
bästa på
förslag
Lämna
hur du vill utveckla Idrottsplatsen. Kan vara en beskrivning, en ritning, en
modell eller annan kreativ presentation. Bästa bidrag premieras med ett fint pris.

Lämna
förslag
hur du vill utveckla
vara12
enfebruari
beskrivning, en ritning, en
Jury
är HIKspåstyrelse.
Lämna Idrottsplatsen.
in ditt förslag Kan
senast
modell eller annan kreativ presentation. Bästa bidrag premieras med ett fint pris.
Skicka in ditt förslag till:
Jury är HIKs styrelse.
Lämna in ditt förslag senast 12 februari
Christer Lantz

Ö. Djurviksvägen 5

E-post:
Tel: 076-111 12 97
Skicka
in dittchrister@zolv.se
förslag till:
Christer Lantz
Ö. Djurviksvägen 5
E-post: christer@zolv.se Tel: 076-111 12 97

ZUMBA

817 93 Hamrångefjärden

817 93 Hamrångefjärden

Annelie Samuelsson´s salong

Torsdagen den 25 januari klockan 18 startar
Ackes Dansskola Zumba igen på
Fyren i Norrsundet.
Anmälan och frågor till:
ulrica.kallstrom@abf.se eller 070-6457370

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på
tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Betala kontant eller med kort
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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Utmärkelser delädes ut till elever Konstfackelever sökte Hamrånges
själ
vid höstens terminsävslutning
Vad är det som skapar hemkänsla i en bygd? Vilka
om nutid och framtid i

god
förebild”
”En”En
god
förebild”

tankar finns om det förflutna,
Förskoleklass
Julia Åkersten och Molly Nyberg
Be1
Oliver Lebedjev och Noomi Risberg
en bygd som Hamrånge?
Förskoleklass
		Julia Åkersten och
Molly Sand
Nyberg
Be2
Leia Nordin
och Alicia Wahlström
Be1		Oliver
LebedjevLukas
och Midfelt
NoomiHult
Risberg
Be3
och Saga Nordin Sand
Alexander
Eriksson
och Najiba Safdari I möten med olika
Be2Be4
Leia Nordin Sand
och Alicia
Wahlström
Be5
Johanoch
Forsberg
Olle Hallberg
personer och deras
Be3		Lukas
Midfelt Hult
Sagaoch
Nordin
Sand
Be6
Maysam Safdari och Emilia Säll
Be4		Alexander
Eriksson
och Najiba Safdari
berättelser har elever
Be7
Ellen Meijer och Mikael Tao
Be5		Johan
ForsbergMärtha
och Olle
Hallberg
från Konstfack i ett
Be8
Lingvall
och Max Norell
Be6		Maysam
SafdariJosef
ochammar
Emilia
Be9
ochSäll
Julia Friskman
projektsamarbete med

Be7		Ellen Meijer och Mikael Tao
communitykonstförenMotivering: En god förebild ärLingvall
en personoch
somMax
på ett
föredömligt sätt bemöter
Be8		Märtha
Norell
ingen
medmänniskor med respekt, empati och förståelse. Denna förebild
ställerFoajé X försökt
Be9		Josef
Ammar
och Julia värdegrund
Friskman och fastställda regler.
också upp på Bergby
centralskolas
fånga
Hamrånges själ
”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som finns kring eleverna.
		
för
att
se vad de som
Motivering: En god förebild är en person som på ett föreinredningsarkitekter och möbeldesigners
dömligt
sätt bemöter
medmänniskor med respekt, empati och
”Terminens
kämpe”
kan bidra med för att fortsätta berätta
Be4
Wallerberg
förståelse.
Denna förebild ställer Felix
också
upp på Bergby centralBe5 värdegrund och fastställdaSetayesh
dessa historier om Hamrånge.
skolas
regler. Bayat
Be6
Hadia Mohammad Ehsan
”God
Förebild”
utses
gemensamt
av
de
pedagoger
som
finns
Be7
Samuel Forsmark
kring
Vi märkte att det finns mycket kämpaBe8eleverna.
Morteza Riazi och Johan Mattsson

glöd bland människorna vi
mött. Vi fann också
Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit, envishet, hårda arbetsinsats och för att
Be4		Felix
Wallerberg
ha utvecklats positivt under terminen.
ett påtagligt histoBe5		Setayesh Bayat
riskt arv som lever
Be6		Hadia Mohammad Ehsan
”Terminens raket”
vidare om Hamrånge
Be7		Samuel
Forsmark
Be4
Emma Larsson
som en bruksort,
Be8		Morteza
Riazi och
Mattsson
Be5
ElvinJohan
Jäderholm
en gammal konflikt
Be6
Be9		Bahare
Bayat Christine Bengtsson
Be7
Pontus Axberg
mellan Bergby och NorrBe8
Hanna Gustafsson
sundet och en framtid för
Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit,
Be9
Essey Alem Beraki
envishet, hårda arbetsinsats och för att ha utvecklats positivt
Hamrånge som bygd, som skiljer sig åt mellan generatiounder
terminen.
Motivering:
Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom sitt engagemangner
och men
sin
också mellan individer
Be9

”Terminens kämpe”

Bahare Bayat

vetgirighet ha ökat sin måluppfyllelse betydligt under terminen.

”Terminens
”Diplom i raket”
högsta måluppfyllelse”

Deras arbete presenterades med ett konstverk av citat
hämtade från människors tankar vid en utställning i
Fyren.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Be4		Emma
Larsson Nora Jern
Be7
Be8
Be5		Elvin
JäderholmBianca Berglund
Be9
Sigrid Svennewall
Be6		Christine
Bengtsson
Be7		Pontus Axberg
Be8		Hanna Gustafsson
Be9		Essey Alem Beraki
Motivering: Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom
sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat sin måluppfyllelse
betydligt under terminen.

”Diplom i högsta måluppfyllelse”

Välkomna till
Expedition
Babben
Fyren, Norrsundet
Fredag 16 februari kl. 19

Be7		Nora Jern
Be8		Bianca Berglund
Be9		Sigrid Svennewall

Vi hjälper dig med
bokning av biljetter,
ring 0297-22 013.
Restaurang Lyktan har öppet från kl. 17 där du
kan köpa färdiga smörgåsar med dryck, eller
kaffe med hembakt fikabröd.
Personalen Fyren
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Alla Tider’s
Kalendarium 19/1 – 23/2
Fredag 19 januari
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 21 januari
Gudstjänst, Fyren 11.15
Onsdag 24 januari
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 25 januari
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 26 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Lördag 27 januari
Loppis ReDo Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 28 januari
Mässa, Församlingshuset, Bergby 11.00
Fredag 2 februari
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 4 februari
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby 11.00
Tisdag 6 februari
Möte med Hamrångegruppen, Träffpunkten, Bergby 18.00
Öppet möte #metoo – men sen då? Hagsta skola 18.00-19.30
Torsdag 8 februari
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 9 februari
Bosse Stenberg visar film från fiskeresa i Alaska,
Träffpunkten 11.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 11 februari
Mässa, Österheds kapell 11.00
Fredag 16 februari
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Expedition Babben, Fyren, Norrsundet 19.00
Söndag 18 februari
Öppet Hus, Klubbstugan, Hamrångefjärdens IK 10.00-15.00
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Torsdag 22 februari
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Delfinal Melodifestival, Församlingshuset, Bergby 18.30
Fredag 23 februari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00

Torget – Tack
… Stort och varmt tack till Åsa på kiosken i Norrsundet, som såg till att ambulans kom, när jag föll ihop
därinne. Fick ett väldigt fint bemötande på sjukhuset
och nu är jag på benen igen.
Maj Eriksson

Torget – Tack
Stor och varmt tack till alla för den fina uppvaktningen på min födelsedag.
Henry Sandelin, Norrsundet

En vardagspoet och naturälskare har gått ur tiden. Arne Persson i Norrsundet, gick bort för några veckor sedan, på sin
93:dje födelsedag.
Arne skrev både dikt och prosa hela livet. Det mesta handlade
om naturen, Norrsundet och Bergby och hans älskade sommarhus i Finnharsfjärden. En stuga som han byggt med egna
händer och som var hans och hustruns oas under mer än 50 år.
Men Arne skrev också roliga noveller bl.a.om semesterresor
och orientering. Tyvärr så fanns hans diktarskatt enbart på
lösa lappar. Vi vänner var rädda att hans verk skulle gå till
spillo och samlade ihop materialet till en bok.
Under sitt sista år, hade Arne stor glädje av boken där han
återsåg dikter som han skrivit för många år sedan.
Arne efterlämnar hustrun Ulla.
_________
Vi saknar dig Arne
Vänner och grannar på Finnharsfjärden.
Sonja Mildton, Thomas Hjelm, Lars Rosenblom, Inger Boström
Jag vandrar stigen fram utan mål
Så glad för den tid som komma skall
I mina tankar vill jag höja en skål
och gnola på en sommartrall

Begravningar i församlingen
under december
8/12
15/12
22/12

Agneta Englund, Hamrångefjärden
Arne Persson, Norrsundet
Alf Engman, Axmarby

Torget - Grattis
... till allas vår Eric
Lundkvist, som fyllde 7
år den 13 januari.
Massor av kramar från
farmor och farfar och
alla kusinerna
sid 12

Arne P

