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Innehåll i månadens Alla Tider´s



I det här numret skulle jag berätta om Ella. Om Ella, 
som den 3 juli skulle fyllt 100 år. Om Ella som var Alla 

Tider´s äldsta och mångåriga prenumerant. Om Ella som 
bodde i Norrsundet över 30 år. 
   Så klar i tanken skulle hon haft så mycket att berätta. För 
mig. Och för dig. Vi hade bestämt datum för vårt möte, 
som vi båda såg fram emot. Nu blev det inte så. Hennes 
hälsa började vackla alltmer och den 14 juni somnade hon 
in. Bara någon vecka före födelsedagen hon så gärna ville 
uppleva.
   ”Livets slut kan ingen hindra, men vackra minnen kan 
sorgen lindra”. Och visst är det så. Ella fick många år till-
sammans med sina nära och kära. Och de med henne. Jag 
minns henne med glädje.

Har vi inte snart nått vägs ände, när det gäller dokumenta-
tioner och regler i vårt kära fosterland?  Dokumentationer 
ska finnas på allt. Inom alla områden. Inte undra på att lära-
re, vårdpersonal, polis – you name it – blir urless. Och vem 
i all sin dar är det som sätter ihop alla dokumentationskrav? 
Många gånger så krångliga, att när man kommer till slutet 
av dokumentationen, så vet man inte vad det var man skulle 
titta efter. Kan man inte förklara och tala om genom att 
prata med varann?  Måste allting alltid finnas nedskrivet? 
   För att inte tala om alla regler. Snart finns det ta mej sjut-
ton regler för nästan allt i vår vardag. Fungerar i tanken, 
men blir många gånger i praktiken en omöjlighet att alltid 
följa. Tänker på MaLi, läkaren från Kina som under några 
år bodde i Hamrånge. Hur i all sin dar kan ni leva med alla 
regler som ni måste följa för allting ni ska göra? Sa hon. 
Som kom från Kina. Eller Australiens lättsamma och öppna 
livsstil, som vi mött och förstås undrade: Har ni inga regler 
här? Svaret kom lika snabbt som självklart: Jovisst, men är 
de dumma så struntar vi i dem.
   Nåja, regler och dokumentationer har förstås sitt berät-
tigande i ett samhälle som vårt, men varför kan de inte blan-
das med en, eller varför inte två skopor sunt förnuft? Inte 
följas in absurdum, som det så vackert heter.

Fast nu ska vi se positivt på tillvaron. Sommaren står ju i 
sin vackraste blomning. Naturens gåvor sköljer över oss i 
rikt omfång. Det är bara att njuta, bara att ta emot. Tänk att 
strax utanför dörren kunna plocka en ljuv sommarbukett av 
blåklockor, midsommarblomster, smörblommor, prästkra-
gar och hundkäx. Det är svensk sommar det. Eller som vi i 
Hamrånge, kunna ta del av kultur och arrangemang runtom 
i bygden. Musik, teater, marknader, tävlingar. En del redan 
genomförda, medan andra står på tur. Spelglädje, swingjazz 
och allsång på hembygdsgården, musikkvällar i Österheds 
kapell eller Axmarbruks utbud av utställningar, marknader, 
musik och teater liksom familjedagen vid Norrsundets Ar-
betarmuseum.

Och bo hos mormor och morfar under 
några veckor ska två tjejer från Sigtuna 
göra. De vill hälsa på djuren hos Ingela 
och Fredrik, fiska med kusinerna Emil 
och Eric, bada förstås och så tänkte 
vi hinna med ett besök i Margaretas 
dockmuseum.

Fortsätt njut av sommaren och

   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!
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En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Öppettider:
Alla dagar 8-20

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

Bollnäsfil
1,5 liter för 15:-/styck 

Gäller alla sorter
Glass till efterrätt

Ica´s 0,5 liter, 2 för 18:-
Gäller alla sorter!

Vecka 30 har vi  fina högsommarpriser!
Vad sägs om Svensk ytterfilé för 79:90:-/kg och

helring Falukorv 1,1 kg för 39:90:-/styck

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Problem med vattenförsörjningen - utbyggnaden av det planerade vatten och 
avloppsnätet för fritids- och åretruntboende intill sjön Hamrångefjärden försenas
Utbyggnad av va-nätet för de 110 fastigheterna var 
planerat att påbörjas redan 2016, men den tekniska 
utredning som gjorts har enligt Gästrike Vatten visat, 
att det inte går att öka kapaciteten i Totras vatten-
verk så mycket som behövs för att försörja en sådan 
utbyggnad. 

På kort sikt arbetar man med mindre processoptimeringar 
i vattenverket för att förbättra kvaliteten och i viss mån 
kapaciteten. Underhållsarbete utförs även på ledningarna 
för att minska utläckage.  På lång sikt däremot, föreslås 
en överföringsledning från vattenförsörjningssystemet i 
Gävle och att Totras vattenverk och vattentäkt då blir en 
del av vattenförsörjningssystemet i Gävle. 
   − Det är den lösning som diskuteras för närvarande, att 
bygga ut vattenverket i Totra har inte varit aktuellt i de 
diskussioner som förts, säger Jessica Zetterholm, projekt-
administratör vid Gästrike Vatten.

En lösning med överföringsledning är ett oerhört omfat-
tande projekt, så kommer det att påverka anslutningsav-
gifterna för fastighetsägarna? 
   − Det kan jag inte svara på idag, men naturligtvis kan 
det bli så, säger Jessica Zetterholm. 

   Det finns även ett stort behov av bostadsbyggande i 
Hamrångebygden, i första hand planeras för trygghets-
boende i Bergby. Men trygghetsboende behövs även i 
Norrsundet liksom lägenheter i övrigt i kommundelen och 
även de aspekterna bör finnas med när det gäller vatten-
försörjningen för Hamrånges del, menar hon.
   − Gästrike Vatten är skyldig att ordna VA-tjänster och 
se till att de fungerar och det är viktigt att få en långsiktigt 
hållbar lösning för Hamrångebygden.

Den nya tidsplan som nu ligger är att fortsatt utredning 
av vattenförsörjningssystemet kommer att pågå fram till 
2018. Då måste ett nytt beslut om inriktning för vattenför-
sörjningen tas och därefter blir det ett informationsmöte 
till berörda fastighetsägare. Året därpå, 2019, ska ritning-
ar tas fram, ytterligare information och kundsamråd ske, 
innan beslut om utbyggnad tas.
    När sedan själva VA-utbyggnaden kan starta beror på 
vilka åtgärder som behövs för vattenförsörjningen. Däref-
ter tar utbyggnadsarbetet cirka ett år och först två år efter 
att det är klart kan anslutning till ledningsnätet ske.

Text: Marianne Lundqvist
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Per och Ann-Marie i soffan som fortfa-
rande finns kvar från tiden då kaféet drevs 
av Ann-Maries mormor Gerda. 

Kaféer i Hamrångebygden genom tiderna
    - i Hamrångefjärden, den ort i bygden som förmodligen haft flest kaféer, började det 
med Ostkustbanans tillkomst

Året var 1924. Till fots kom Gustav Åkerman och sonen Ernst vandrande från Valbo. De hade fått reda på att 
Ostkustbanan skulle byggas och att Hamrångefjärden skulle få en station. Så intill stationen hade de tänkt sig 
köpa tomter och där skapa affärsverksamheter.

Men det var inte helt enkelt att komma från Valbo och 
etablera sig längs den blivande affärsgatan. Som ”utom-
byssare” fick de nämligen betala dubbelt tomtpris. Det 
hindrade nu inte familjen Åkerman i deras planer. Två 

tomter inköptes 
och byggnationerna 
startade. 
   Tre hus byggdes 
utefter det som idag 
heter Urmakarvä-
gen. I det stora huset 
inrymdes kafé och 
butik, men även rum 
för resande och här 
installerades även en 
telefonväxel två år 
senare. I en mindre 
byggnad intill hade 
de bageri och på 
andra sidan vägen 
familjens bostads-
hus.
   Hamrångefjärden 
blev något av en 
järnvägsknutpunkt, 

för persontrafik, men även genom anslut-
ningen till DONJ, för gods och övriga 
transporter till och från industrin i Norrs-
undet och längs affärsgatan växte en rad 
verksamheter fram. Åkermans kafé blev 
ett av två, när Axel Wengler 1926 startade 
järnhandel och det i samma byggnad även 
bedrevs kaféverksamhet.
   Andra världskriget försämrade förut-
sättningarna och bageriverksamheten för 
Åkermans var då bara i gång under korta 
perioder. 1947 var eran med kafé- och ba-
geri över i Hamrångefjärden för deras del 
och Ernst blev istället chef för Konsumba-
geriet i Norrsundet.

Men Åkermans hade också etablerat ett sommarkafé på 
Rån – Sveaborg, som dock så småningom arrenderades 
ut. Arrendatorn hette Maria Svedberg och att det inte var 
helt okomplicerat eller kostnadsfritt att starta verksamhet 
ens på 30-talet, visar följande handlingar:

 
Enligt det hos länsstyrelsen i Gävle-
borgs län förda handelsregister var-
der härigenom till bevis meddelat, att 
denna dag i nämnda register intagits 
anmälan därom, att Lilly  
Maria Svedberg med hemvist i Åbyn, 
Hamrånge socken, ämnar inom 
nämnda socken idka handelsrörelse 
för försäljning av tobak, choklad och 
karameller m m under firma Maria 
Svedberg med postadress Hamrånge-
fjärden.

Undertecknat Gävle slott å 
landskansliet den 7 september 1937

Att Maria Svedberg i Åbyn, Hamrånge socken, anmält sig 
ämna i fastigheten Sveaborg, Hamrånge socken, tillhan-
dahålla allmänheten alkoholfria och därmed jämförliga 
drycker till förtäring på stället, betygar

 Bergby i Hille distrikts landsfiskalskontor 
den 9 september 1937

Birger Halldin

 Total kostnad för handelsanmälan kronor 33:50 

Maria (Maja) gifte 
sig så småningom 
med Arnold Holm-
berg från Ham-
rångefjärden och 
de två fortsatte då 
driva det lilla som-
markaféet tillsam-
mans.

Och det var fler 
som såg en möj-
lighet i att bedriva 
kaféverksamhet 
på Rån. I slutet av 
1920-talet öppnade 
Julia Lewin kafé 
mittemot kafé Svea-
borg och hennes 
man Fritz lät bygga 
ut bostadshuset 
med en glasveranda 
ut mot vägen som 

60-årskalas 1941 hos Gustav Robert Åker-
man med andra affärsidkare längs Urma-
karvägen 
Bakre raden järnhandlare Axel Wengler 
med fru Anna-Lisa, Anna och Sven Nilsson 
(urmakare), John Lindkvist gift med,
främre raden Elsa Lindkvist (f Åkerman, 
som skötte telefonväxeln), Emma och 
Gustav Robert  Åkerman, Lisa och Ernst 
Åkerman

Bagarmästare 
Ernst Åkerman 
framför Åkermans 
Bageri med Britta 
Andrén 1937.



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

Välkommen att njuta
av vår sommarmeny

- Gastronomiska upplevelser
i genuin miljö!

Fest eller event – det ordnar vi

För mer info, öppettider och
bokningar till restaurangen

se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

Sommarloppis i 
Norrsundets centrum

 
Gör ett besök på ReDo, platsen där du kan 
fynda möbler, kläder, leksaker och prylar 
till riktigt bra priser. Kika runt bland hyllor-
na och ta en fika med hembakt från Fyren.
 
Öppettider: Mån-tis 10-14, ons-tors 14-18, 
samt sista lördagen varje månad 10-14.

Lördagen den 29/7 kl10-14 är det dessu-
tom loppissäljare vid egna bord utanför 
ReDo. Bara att komma, men bord får du ta 
med själv.

Vill du skänka något till ReDo? Vi tar tack-
samt emot det du inte längre behöver.
Kontakt: 070-693 30 77

serveringslokal. Några år senare byggde familjen ett 
nytt hus på andra sidan vägen, vid Luffarviken, och då 
flyttades kaféverksamheten dit. Familjen Lewin flyttade 
från Hamrånge 1936 och till fastigheten vid Luffarviken 
kom då Gerda och Filip Johansson från Norrsundet, som 
fortsatte driva kaféet. 
   I huset bor idag Gerda och Filips barnbarn Ann-Marie 
Mattsson och hennes man Per och Ann-Marie minns 
kafétiden från sin barndom. 
   − Det fanns som en liten kiosk strax innanför verandan 
och där fick jag köpa kolor. Minns sen mest att servering-
en var ute i trädgården sommartid och en av sofforna från 
den tiden har vi fortfarande kvar.

Från Amerika kom Larry Nilsson och längst bort på 
Rån byggde han huset som fick namnet Stugan och där 
han tillsammans med sin fru Lilly hade kaférörelse, men 
på fastigheten även bedrev jordgubbsodling och hade 
hönsgård.
  I det kaféet utspelade sig ett tragiskt svartsjukedrama i 
början av 1950-talet, då en man med revolver sköt kaféets 
servitris och sedan sig själv.
   Riktigt när de olika kaféverksamheterna på Rån upp-
hörde är osäkert, men troligtvis under sent 40- eller tidigt 
50-tal.

I nästa nummer av Alla Tider´s berättar vi vidare om 
kaféer i Hamrångefjärden.
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Midsommar i Hamrånge
… med firande på hembygdsgården förstås

Hembygdsgården fylldes av midsommarfirande gäster, som förutom dans kring den 
majade midsommarstången till sång och musik av Rockskolan och delar av Ham-

rånge kyrkokör också serverades kaffe med hembakt bröd, det fanns fiskdamm och lot-
terier och utställningen med hembygdsdräkter och författaren Per Wikberg stod öppen.
   En givande tipspromenad lotsade deltagarna genom de olika byggnaderna och gav 
tillfälle att stifta en närmare bekantskap med hembygdsgårdens interiörer och omfatt-
ande innehåll.  

… och Midsommarloppet för 39:e gången

Ett perfekt väder bäddade för ett perfekt 
motionslopp, när arrangemanget för 39:e 

året genomfördes i regi av Axmarby IF och 
Axmarby Intresseförening. 
   Tvåhundranittiosex deltagare stod på startlin-
jen, många med tävlingsinstinkt, andra för att 
utmana sig själv eller för motionens skull. Re-
dan efter halva loppet hade Joakim Lantz från 
Ockelbo tagit täten och det försprånget utöka-
des till att bli en seger på tiden 25,45,  tjugotre  
sekunder före tvåan Kent Olsson. På tredje plats 
kom flerårige segraren Anders Dahl på 26,20.
   Bland damerna sprang en glad Elisabeth 
”Bettan” Högberg först över mållinjen på fina 
29,15, en putsning av segertiden från 2015 med 
närmare två minuter. Tvåa på damsidan blev 
Petra Kindlund på tiden 31,20 och tredjeplatsen 
delades av Nelly och Katarina Molander som 
båda sprang in på fina 31,39.
   Avslutade arrangemanget gjorde i sedvanlig 
ordning Knatteloppet för barn upp till 8 år.

Text och foto: Marianne Lundqvist

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

Lister • Paneler • Byggnadsmaterial
Tel 0297-10311  070-370 36 00

HAGSTA TRÄ

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

Joakim Lantz från Ockelbo vann 
Midsommarloppet på tiden 25,45...

... och bästa dam blev Bettan Hög-
berg  som sprang i mål på 29,15

Knattarna gav järnet i Knatteloppet
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Camilla t h och Kristina har tagit över 
Dalarö lanthandel.

Smått & Gott i Hamrångebygden

Camilla från Norrsundet har tagit 
över Dalarö lanthandel
− Om jag skulle göra en förändring i mitt liv, så var 
det läge nu.

Camilla Wilund är född och uppvuxen i Norrsundet, men 
har bott i Stockholm sedan 2001, på Dalarö sedan 2008, 
och varifrån hon pendlat till bankjobbet i Stockholm. För-
äldraledig sedan yngsta dottern Edit föddes (storasyster 
Hedda är tre) för ett och ett halvt år sedan började tanken 
på en förändring gro, berättar hon.
   − Min sambo Jonas kör skärgårdsbåt i trafik, som taxi 
och charter och för att få en bra kombination i livspusslet, 
så ville jag komma ifrån det dagliga pendlandet och satsa 
mer på gemensam ledighet under vinterhalvåret.
   
Så när Dalarö lanthandel med tillhörande verksam-
het blev till salu slog Camilla och hennes affärspartner 
Kristina Ekberg till. Tog tjänstledigt från sina jobb som 
banktjänsteman respektive controller och satsade på egen-
företagande på Dalarö. Utöver butiken som är något av en 
saluhall med brett sortiment, ingår även en restaurangdel 
med lunchservering och matlådor, som sköts av en kock, 
kallskänka och serveringspersonal.

   − Tillsammans är 
det verksamheter med 
högsäsong under som-
maren, vi öppnade till 
påsk och kommer, i 
alla fall till att börja 
med, att ha öppet till 
och med september. 
Sen får vi göra en ut-
värdering och se om vi 
satsat rätt och eventu-
ellt satsar ytterligare.
   Det blir inga åttatim-
marsdagar på jobbet 
varken för Camilla 
eller Kristina, men det 
var de väl medvetna 
om, när de antog utma-
ningen.
   − Utmaningen är spännande i sig och att jobba i egen 
regi ger en speciell tillfredsställelse, där man inte alltid 
räknar timmar eller kronor, men självfallet hoppas vi på 
en lönsamhet så att vi kan driva verksamheten vidare. Vi 
vet att den uppskattas och behövs.

Text: Marianne Lundqvist
    Foto:Privat

Anders W Jonsson på besök i 
Hamrånge
Ett 20-tal personer, kommunpolitiker men också cen-
termedlemmar i Hamrångebygden och övriga intres-
serade var samlade i gröngräset hos Berit Östlund i 
Hagsta, när Centerpartiets 1:e vice ordförande tillika 
riksdagsmannen Ander W Jonsson kom på besök.

Många frågor dryftades under kvällen; landsbygdspolitik, 
invandrarfrågor, vård, omsorg, miljö, m m och Centerpar-
tiet står fast i sin politik, underströk han.
   − Sverige var inte berett och hade inte resurser att på ett 
bra och tillfredsställande sätt ta emot alla som kom i sam-
band med den stora flyktingvågen 2015, men vår stånd-
punkt när det gäller asylrätten står fast. Alla som kommer 
ska ha rätt att få sin sak prövad.
   − Men att få sin asylrätt prövad är inte detsamma som 
att få stanna i landet. Långt ifrån alla får det, där följs de 
asylregler som gäller.
   Svenska bidragsregler gentemot flyktingar och asylsö-
kande har också varit alltför generösa och de ses över just 
nu, sa han.
   − En del har ändrats, andra kommer att göra det och 
även vara förenade med vissa krav för att få ersättning. 
   − Det allra viktigaste är att de som får stanna kommer 
ut i arbete.

Landsbygds- och miljöfrågor är självskrivna på Center-
partiets agenda, sade han, men underströk också att den 
föreslagna lastbilsskatten per kilometer slår fel och får 
förödande konsekvenser för åkeriföretagen inom olika 
näringar.
   − Järnvägen når inte in i de norrländska skogarna så 
lastbilstransporter är och kommer att vara nödvändiga. Då 
kan vi inte med en extraskatt slå undan benen för dessa 
företag. 
   − Vi vill inte skattebelägga, istället skapa förutsättning-
arna för en bättre miljö, där vi bl a vill lyfta fram sats-
ningar på miljövänligare bränslen. Högre tillåten volym 
på bilarna är också en väg att gå.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Anders W Jonsson, riksdagsman och 1:e vice ordförande i Centern 
gästade Hamrånge och serverade centerpolitik



sid 8

Sommarfest och öppet hus på skolan för alla elever från förskoleklass till årskurs 6.  Så inleddes årets skolav-
slutning och två dagar senare hölls avslutning i kyrkan för årskurs 9. Övriga klasser höll sin skolavslutning i 
skolan, men diplom delades ut till elever i samtliga klasser.

Utmärkelser förskoleklass – åk 8

En god förebild
Motivering: En god förebild är en person som på ett 
föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, em-
pati och förståelse. Denna förebild ställer också upp på 
Bergby centralskolas värdegrund och fastställda regler. 
”God förebild” utses gemensamt av de pedagoger som 
finns kring eleverna.

Förskoleklass 
Prisly Roman Ochowun och Tobias Svedlund
Åk 1 Ludwig Wallerberg och Charlie Öhrn
Åk 2 Norman Mohammad Ehsan och Vendela Öström
Åk 3 Hugo Stenlund  och Agnes Nordgren
Åk 4 Alexis Kumbu Pambu och Alicia Karlsson
Åk 5 Oliver Fogelberg och Edit Åsberg
Åk 6 Arvid Berglund och Victoria Berglund
Åk 7 Bianca Berglund och Philip Lindström
Åk 8 Elias Walizade och Julia Friskman
Förberedelseklass
Patricia Jane Acopio

Terminens kämpe
Motivering: För sin flit, envishet, hårda arbetsinsats och 
för att ha utvecklats positivt under terminen.

Åk 4 Evelina Berglund
Åk 5 Hadia Mohammad Ehsan
Åk 6 Victoria Berglund
Åk 7 Viktor Hedström
Åk 8 Vilja van der Kaaij
Förberedelseklass
Yama Saadi

Terminens raket
Motivering: För att genom engagemang och sin vetgirig-
het ha ökat sin måluppfyllelse betydligt under terminen

Åk 4 Leon Rosell Norelius
Åk 5 William Sjödin
Åk 6 Mikael Tao Söderman och Hannah Öhman
Åk 7 Hanna Sjöström
Åk8 Isak Larsson

Högsta måluppfyllelse
 

Åk 6 Nora Jern
Åk 7 Thea Karlsson
Åk 8 Hannah Ehn och Sigrid Svennewall

Årets PRAO-elev
 

Åk 8 Jelly Karlsson och Oliver Tillman

Skolavslutning 2017 med fina utmärkelser 
till duktiga elever

Alla Tider’s

Förskoleklass t o m mellanstadiet underhöll med sång under 
sin skolavslutning vid skolan

Lisa Pitkänen i årskurs 9 
fick motta fyra utmärkelser.

God Kamratstipendiet som årligen delas ut av 
Hamrånge Lions och Hamrånge församling 
i årskurs 9 gick till Fideli Dixon och Mikael 
Palm, som röstats fram av sina kamrater.
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Utmärkelser årskurs 9

Goda studieresultat
 

Bild    Emma Bernhoff
Engelska  Anton Svedlund
Hem- och Konsument-
Kunskap  Signe Sjöberg
Idrott och Hälsa  Mikael Palm
Matematik  Mikael Palm
Musik   Nellie Fogelberg
Biologi   Fideli Dixon
Fysik   Emma Bernhoff
Kemi   Signe Sjöberg
Teknik   Samuel Strömgren
Geografi   Anton Svedlund
Historia   Mikael Palm
Religion  Signe Sjöberg
Samhällskunskap Elin Lindblom
Slöjd   Schompoo Sasangbon
Spanska  Lisa Pitkänen
Svenska  Lisa Pitkänen
Tyska   Lucas Nilsson Thunman

God Kamrat
Fideli Dixon och Mikael Palm

Mats Jerns stipendium i svenska
Till Lisa Pitkänen med motiveringen: För goda insatser 
inom svenskämnet där eleven visat stor språklig bredd 
och en förmåga att resonera på ett initierat och nyanserat 
sätt

Mats Jerns stipendium i naturvetenskap
Till Lisa Pitkänen med motiveringen: För en hög och 
jämn nivå i alla NO-ämnen samt med en nyfikenhet och 
visad vilja att veta mera

Diplom i högsta måluppfyllelse
Lisa Pitkänen

Årets raket
Schompoo Sasangbong

Årets kämpe
Emmy Jonsson

Populär växtfärgning vid hembygdsgården
Från grönt till härligt indigoblått förvandlades garnet genom oxide-
ring när det lyftes upp ur sitt bad av tillsatta komponenter.

Ett av flera inslag, när Hamrånge Slöjdare arrangerade sin årliga växt-
färgningskurs vid hembygdsgården, som i år lockade fjorton deltagare. 
Tillsammans dukade de för sin publik upp en ljuvlig färgprakt skapade 
från naturens skafferi av svampar, örter, växter och blad.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

 
Stor tillslutning vid Häckelsängs fäboddag

För sextonde året i rad bjöd Häckelsäng in till fäboddag vid sina fäbo-
dar. Strålande sommarsol inramade arrangemanget som blev talrikt 

besökt och serverades gjordes förstås både kalvdans, ostkaka, bärkaka, 
hemgjort smör, hemgjord färskost och lingondricka. Därtill delikata 
sotare och sillpaket som inmundigades med god aptit och högt betyg.
   Inledde gjorde Katarina Åkersten som blåste i sin näverlur och hälsade 
välkommen gjorde Toni Mellin, som också berättade om de återkom-
mande arbetsdagarna varje onsdag under sommaren för att bibehålla den 
välbevarade fiskefäboden. Alla fäbodstugor stod öppna och i arrange-
manget ingick också en tipspromenad med kluriga frågor för både stora 
och små.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Toni Mellin hälsade välkommen till årets fäboddag 
vid Häckelsängs fäbodar

Färgprakt hos Hamrånge Slöjdare

Från grönt till indigo-
blått genom oxidering 
– Anita Bergman visar 
upp resultatet 



Landslagets fotbollsskola på Vifors IP är omåttligt populär och lockade i år närmare 100 deltagare. Under fyra 
dagar har det spelats fotboll, lekts, pratats fotbollens värdegrund, serverats jättegod mat och mellanmål bland 
barn och ungdomar mellan 5-16 år.

− Och så kom Champion Leaguedomaren Martin Ström-
bergsson tillbaka i år igen, liksom representanter från 
SISU, berättar Anna Jupither-Berg, huvudansvarig och 
koordinator för hela arrangemanget med assistans av 
Peter Rosén. Med deltagarna har de pratat om fotbollens 
värdegrund; att vara en schysst spelare och visa varandra 
respekt. En viktig del i att genom idrotten stärka ungdo-
marnas självkänsla.
  Arrangemanget kräver noggranna förberedelser för att 
allt ska fungera, när fotbollsskolan startar; logistik, mat-
transporter, sponsorer, utrustning m m. Och Anna ger en 
stor eloge till de köksansvariga liksom alla ledare.
   − De fyra ”matistanterna” har brett 120 mackor till 
varje mellanmål och serverat 120 portioner mat och de  
liksom alla femton ledarna har varit helt självgående. 
Dessutom ställt upp helt ideellt.

Svenska kyrkan är en av sponsorerna för Landslagets 
fotbollsskola och första dagen fanns personal från Ham-
rånge församling på plats och serverade kaffe m m. 
   Gavlegårdarnas sponsring med 50 000 kronor är av 
avgörande betydelse för NorrHam ( inte enbart knutet till 
fotbollsskolan dock), men givetvis betyder Gefleortens 
Mejeriförenings sponsring med mjölk, yoghurt och juice, 
frukt, bröd m m från ortens ICA-butik, liksom material 
från Adidas och Intersport oerhört mycket för att kunna 
genomföra arrangemanget, hälsar NorrHam.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Jättebraaaaaaaa! Helnöjda fotbollsungdomar tillsammans med 
sina ledare vid Landslagets Fotbollsskola i NorrHams regi.

Närmare 100 deltagare vid årets 
fotbollsskola i Norrhams regi



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

Exactus Byggprojekt AB
Din snickare på orten - åtar mig 

byggprojekt i stort och smått

Välkommen att höra av dig!
Tel. Mikael 070-525 27 14

Totravägen 60
817 40 Bergby
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100 000 Gävlebor, det firas även i ytterkommundelarna 
under sommaren
Och först ut var Hamrångebygden, där det firades med hopp-
borg, såpbubblor, ansiktsmålning och torghandel på Wijtorget i 
Bergby. Och grillad korv och fiskdamm vid ICA.

På plats fanns även projektledaren för Landsbygdsutvecklingsprojek-
tet Erika Engvall-Stefansson, kommunalrådet Margaretha Wedin och 
Annelie Hydén, varumärkesstrateg i Gävle kommun som informerade 
och svarade på frågor. Bl a hur den nya översiktsplanen påverkar 
Hamrångebygden.

Text och foto: Marianne Lundqvist På plats från Gävle kommun för att 
informera och svara på frågor var 
kommunalrådet Margaretha Wedin, An-
nelie Hydén, varumärkesstrateg, Gävle 
kommun och Erika Engvall-Stefansson, 
projektledare för Landsbygdsutveck-
lingsprojektet.

För barnen: Anna Beerman 
från företaget Planet Rondo 
blåste festliga såpbubblor och 
målade ansikten

Emilia blev en fjäril

...Ellie en katt
...Ella prinsessan Elsa och 

...Walle och Leo valde att bli 
prinsessa och monster



                                  

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

Onsdag 16 augus�  kl. 13.00
Musik i kyrkan. Kom och fi ka och lyssna 
på orgelmusik i Hamrånge kyrka

Torsdag 17 augus�  kl. 10.30
Kom och gå en promenad med oss. 
Finns möjlighet � ll fi ka e� eråt

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

Juli-augusti 2017

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Öppet tisdag-onsdag under juli månad
Övriga dagar semesterstängt
men nås på telefon alla dagar
070-226 39 87 mellan 10-18

Från 1 augusti ordinarie öppettider
måndag-fredag med 

förbokning mellan 10-18

BEJLUND Entreprenad AB

• 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

Jim Lundkvist

 

            
VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
MARKENTREPRENADER. 

DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP 

VI SÄLJER: 

SAND OCH GRUS 

 

070-214 15 90 NICLAS 

0297-300 34 KONTOR 

www.sorenjohansson.se 
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Stigman Sote - Suverän föreställning i suverän miljö
 
Skulle manusförfattaren Chris-
tian Löf kunna upprepa sina 
tidigare teatersuccéer om Ham-
rångehistoria med rövarlegenden 
Stigman Sote? Javisst, kunde han 
det. Det blev en suverän föreställ-
ning om kampen mellan gott och 
ont med perfekta komponenter 
av texter, musik, skådespeleri, 
kostymer, regi och, inte minst, 
miljö. 
 
För Hyttan i Axmarbruk blir den 
perfekta platsen, när besökarna tas 
med till den beryktade Ödmårds-
skogen, där rövarband härskar, och 
dit ädlingen Stigman Sote kommit 
som fredlös. Här, i trakterna mellan Gästrikland och Häl-
singland, finns också storbonden Nils, som med myndig 
stämma styr, inte bara över sin egen familj, utan också 
över andra, inte minst torparen 
Mats. Flitigt understödd är Nils 
av sin närmaste man Stor-Ulf 
och han svingar gärna en bä-
gare med Fader Olov.
   Men den spirande kärleken 
mellan dottern, skön Sigrid, 
och stigmannen Sote rår han 
inte på. Hans försök att gifta 
bort henne med fogdens son 
Vidar går om intet och kärleken 
segrar.

− Det finns en liten, liten uns 
sanning i min berättelse om 
rövarbanden i Ödmården, men 
jag har gjort min egen historia 
av den i teaterföreställningen,  

 
säger Christian Löf.
   Den drygt två timmar långa föreställningen 
fångar sin publik och skådespelarna gör en 
förnämlig insats; Anna Witwicki som spelar 
skön Sigrid, Jörgen Appelgren som Stigman 
Sote, rövarna Jerk och Ylvo som spelas av 
Maria Korswing och Björn Petersson, Helge 
Torsein som storbonden Nils och Christian 
Andrén (rönte stor uppmärksamhet för sin 
roll i filmen ”Jätten”) som torparen Mats. 

Liksom övriga Ingrid 
Thyr, Niclas Billner, 
Thore Fors och Ja-
cob Uljons. Och jag 
måste ju bara få lyfta 
fram Hamrånges egna 
skådespelare,  skickliga 
Petra Murén, ett alltid 
lika säkert kort, Ron-
nie Bäcklin som gör en 
förnämlig insats som 
Stor-Ulf,  tillika Tommy 
Alftberg och så förstås 
Sture Larsson, som helt 
perfekt passar in i sina 
två roller som fogden 
Johan Djeken och Fader 
Olov.
   För regin svarar Jes-

sica Andersson, för musik och sångtexter Viktor 
Ståhl, för kostymer Mona Nordin och föreställ-
ningen är ett samarbete mellan Norrsundets Arbe-
tarteaterförening, Föreningen Hyttan, Hamrånge 
hembygdsförening, ABF Gästrikebygden och JV 
Musik och Teater. Åtta föreställningar har hittills 
spelats upp och imorgon kväll ges den sista.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Jonny segrade i Axmar Midnattsrace

Tjugoåtta deltagare stod på startlinjen, när årets upplaga av kajakloppet 
Axmar Midnattsrace avgjordes. Något färre deltagare än i fjol och kan-

ske var det blåsten som till viss del avskräckte  från att ge sig ut på sträckan 
Axmarbruk-Axmarby i sina kajaker. Gammelsjö från nordost gjorde loppet 
gungigare än vanligt, så det gällde att styra och parera med både armar och 
fötter för att hålla balans och kurs. 

   Mot sin första seger i loppet, därtill med över två minuter till godo till 
tvåan, paddlade Jonny Wigert över mållinjen på tiden 43,27.

   − Kändes fint, kommenterade han, även om jag är medveten om att fler-
faldige segraren Torbjörn Nilsson inte var med i år.

   På andra plats kom Mikael Holmberg på tiden 45,36 och tredjeplatsen tog 
Micke Andersson på tiden 46,06 hem.

Text och foto: Marianne Lundqvist

En glad Jonny Wigert efter första segern 
i Axmar Midnattsrace
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Nu är det klart – Arbetarmuseet 
har tagit över Kastellet
Sedan industrierna lämnade Norrsundet har det varit 
osäkert vad som ska hända med Kastellet – Norrsun-
dets industriminnen. Men nu är det klart. Norrsun-
dets Arbetarmuseum har tagit över fastigheten och 
därmed även hela ansvaret.

Den tidigare stiftelsen är upplöst och gåvobrevet på fas-
tigheten inklusive transformatorbyggnad och ett 1218 m² 
stort markområde är överlämnat till Norrsundets Arbetar-
museum, dit också de medel, ca 10 000 kronor, som fanns 
kvar i stiftelsen Kastellet överförts.
   − Sedan våra industrier lämnade Norrsundet har avsik-
ten varit att även avveckla Kastellet och efter förhand-
lingar med Arbetarmuseet så är nu övertagandet klart. 
Gåvobrevet skrevs under av bägge parter den 22 juni, 
säger Lars Ericsson vid Stora Enso i Skutskär.
   Nu återstår att söka lagfart, vilket Stora Enso kommer 
att ombesörja och även bekosta.
   − Vi är glada att vi kunde uppnå den här lösningen, så 
att industrihistorien i Norrsundet på det här sättet kan 
bevaras.

Även från Norrsundets arbetarmuseum är man nöjd, 
även om man också är medveten om att det är ett stort 
ansvar man övertagit. Kostnaden för den senaste och 
nyligen gjorda fasadrenoveringen till exempel uppgick till 
450 000 kronor.
   − Vi vill ju och tror också att Norrsundsborna tycker det 
är viktigt att Norrsundets industriminnen bevaras och vår 
avsikt är att vid behov söka medel ur olika fonder för att 
klara kommande och nödvändiga renoveringar, säger Lil-
lemor Isaksen, arbetarmuseets ordförande.

   De 
inventa-
rier från 
bogserbå-
tarna som 
idag finns 
i trans-
forma-
torbygg-
nadens 
bot-
tenplan 
kommer 
att flyttas 
till arbe-
tarmuseet, 
medan inventarierna i själva Kastellet 
efter genomgång och städning kommer 
att vara kvar. Förhoppningen är, gärna i 
samarbete med andra föreningar säger 
Lillemor Isaksen, att Kastellet ska fort-
leva som ett industriminne. 
   − Skulle vi inte lyckas, ja då är för-
säljning det alternativ som återstår.

Kastellet omfattas inte av något skydd idag, men i den 
detaljplan för Norrsundets industriområde som skall antas 
under hösten, bedöms byggnaden ha ett kulturhistoriskt 
värde och att skyddsbestämmelser därför kan komma att 
införas. Det skulle innebära att byggnaden inte får rivas 
och att dess utseende ska bevaras.
   En förutsättning för sådana skyddsbestämmelser i 
detaljplanen är dock, enligt Samhällsbyggnad Gävle, att 
någon tar ansvar för byggnaden, vilket nu alltså Norrsun-
dets arbetarmuseum gjort.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Möt trollen i Mossebolandet

I Mossebolandet hos Krister Wimark i Ham-
rångefjärden bor massor av troll och här kan 
barnens fantasi skapa sin egen saga.

Lars Ericsson från Stora Enso 
överlämnar gåvobrevet till 
Arbetarmuseets ordförande 
Lillemor Isaksen

... och det firades 
med tårta
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Söndag 23 juli kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka, Åbyns kyrksöndag
Söndag 30 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Axmarbruk
Söndag 6 augusti kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Åmattan, Bergby
Söndag 13 augusti kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 20 augusti kl. 11.00
Gränsmässa, Oslättfors
Söndag 27 augusti kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell

Sommarmusik på Österhed:
9/8 kl. 19.00 – se info på vår hemsida

Sommaröppet i kyrkan
Måndag – fredag t o m 5/8 kl. 9.30-17.00

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Välkomna till 
pärlan vid 

Gåsholma Fiskeläge

Café och butik öppet 
alla dagar 11.00-18.00 
t o m 13 augusti
Därefter efter överenskommelse

Håkan & Margareta • 070-220 91 64

Välkomna till 
Norrsundets Arbetarmuseum 

lördagen den 29 juli 

 kl 13 - 16 
Räddningstjänsten hälsar på 

med brandbilen och har 
åkturer mellan 13.30 - 15 

(dock vid utryckning ställs besöket in) 

      

13.00 Anmälan till Barn Båtrace –          
båtstorlek max 50cm 
14.00 Barn Båtrace 
14.30 Prisutdelning – Båtrace 
15.00 Ankrace 
Ca 15.45 Prisutdelning -Ankrace 
   
Kom och upplev Camera Obscura 
 
Försäljning av ankor sker vid Coop under juli 
månad  

Utställning ∙ Tipsrundor ∙ Ankrace ∙ Fiskedamm ∙ Loppis ∙ Hamburgare ∙ Fika ∙ Barn båtrace 

28 juli SPELGLÄDJE med 
glada musikanter som spelar 
sig samman på förmiddagen 
och bjuder på konsert kl 14. 
Fikaservering och öppen gård 
kl 11-15.
 
6 augusti JAZZ med LASSE ÄDELS orkester kl 15. 
Entré 100 kr inkl fika.
 
23 augusti SURSTRÖMMINGSFEST med allsång till 
SIMPDRAGET kl 18. Surströmming/sill, 
potatis, bröd, dricka och fika, endast 120 kr.

Anmälan senast 21 augusti till tfn/sms 070/8950522 
Sommarens utställningar HEMBYGDSDRÄKTER 

och PER WIKBERG visas vid evenemang.

 
VÄLKOMNA

Bruksdag i Axmar      5 augusti 
Upptäck Axmar bruk 
 

Aktiviteter från 11.00 

Marknadslördag  

Bläckhornet med konst och  
hantverk  
Bruksbod 
Guidad tur i bruket  
Ryssen kommer - Axmar 1721 
Norrsundets Brukssextett  
Arkeologisk utgrävning 
Håva vatteninsekter 
Kaffeservering. Lotteri 
Tipspromenad med priser 
Skattjakt för barnen 
 
 
 

Välkomna! -  
Med stöd av Gävle    Kultur och fritid 

 

 

Hamnen 
 Parken 
  Hyttan 

Hattparad - kom i hatt - finaste får pris! 

För hela familjen! 

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 21 juli – 23 augusti

Fredag 21 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
Lördag 22 juli
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 16.00
Söndag 23 juli
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Fredag 28 juli
Spelglädje Hamrånge hembygdsgård 14.00
med Öppen gård 11.00-15.00
Lördag 29 juli
Loppis vid ReDo, Norrsundet 10.00-14.00
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00
Familjedag vid Norrsundets Arbetarmuseum 13.00-16.00 
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 30 juli
Friluftsgudstjänst, Axmarbruk 11.00
Östen med Resten, Axmar Hytta 16.00
Lördag 5 augusti
Marknadslördag – Bruksdag Axmarbruk 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 1400-17.00
Söndag 6 augusti
Friluftsgudstjänst, Åmattan,  Bergby 11.00
Jazz med Lasse Ädels, Hamrånge hembygdsgård 15.00
Onsdag 9 augusti
Musik i sommarkväll, Österheds kapell 19.00
Fredag 11 augusti 
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 12 augusti
Evert Ljusberg och Finn Zetterholm, Axmar Hytta 19.00
Söndag 13 augusti
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Fotboll Lindövallen div. 5 kl. 15.00
Norrsundets IF-Brynäs IF/FK lag 2
Onsdag 16 augusti
Orgelmusik i kyrkan med kaffe 13.00
Torsdag 17 augusti
Promenad tillsammans med Träffpunkten 10.00
Lördag 19 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 20 augusti
Fotboll Lindövallen div. 5 kl. 15.00
Norrsundets IF-Forsbacka IK
Onsdag 23 augusti
Surströmming med allsång Hamrånge hembygdsgård 18.00

Begravningar i Hamrånge församling
under juni
2/6 Yvonne Ersson, Norrsundet
30/6 Saida Styf, Bergby

Hamrånge byavakter rapporterar

… inbrott och skadegörelse i Stugfjärn och inbrott på 
Gräsharen
… båthus uppbrutet och fiskeprylar m m stulna
… skruvar urskruvade på stängsel vid getgård i Häckel-
säng
… inbrott i husvagn intill sommarstuga längs Ockelbo-
vägen
… bord och bänkar stulna vid nya dagis i Norrsundet
… campare vid Totrabadet besvärade av ungdomar i 
Epatraktorer
… buskörning och störande uppträdande av ungdomar i 
Epatraktorer utanför ICA i Bergby
… försök till stöld av stereo ur bil vid Konsum i Norrs-
undet
… klotter på skolans väggar i Bergby. Även på båtar och 
bryggor i Hamrångefjärden samt på f d skolan i Norrsun-
det
… omfattande stölder hos företaget som arbetar med att 
anlägga fiber i bygden och har sina maskiner, redskap 
mm uppställda vid Taxi i Bergby
… misstänkt agerande av okända och främmande perso-
ner vid flera tillfällen runtom i bygden

Axmarbruk i sommar

HYTTAN öppen för besök 
1 juli – 20 augusti 

13.00-17.00

Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
och utställning Ryssen kommer i BÅTHUSET

1 juli – 20 augusti, 12.00-18.00

MARKNADSLÖRDAGAR 
1 JULI – 5 AUGUSTI 11.00-15.00

BRUKSDAG 
5 augusti med start kl. 11.00

BRUKSBODEN 
öppen tis – sön 20 juni – 20 augusti 

CAFÉ SVARTA KATTEN
öppet under juli

Tisdag-söndag 11.00-17.00

MUSIKKVÄLLAR I HYTTAN
Östen med Resten och Bengan Jansson 

30 juli 16.00
Evert Ljusberg och Finn Zetterholm 

12 augusti 19.00

TEATER STIGMAN SOTE I HYTTAN
8, 12-16, 20-22 juli, tider se kalendariet

HAMRÅNGE KYRKA I SOMMAR
Öppet varje dag 12/6 – 5/8 9.30-17.00

sid 16


