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Skolavslutning 2018
med utmärkelser från förskoleklass till årskurs 9
Sin allra första utmärkelse En god förebild kan eleven få i repektive förskoleklass och som i år gick till Corey Oskarsson och Eric Lundqvist
I årskurs 9 gick God Kamratstipendiet till
Jelly Karlsson och Isak Larsson
(Om fler utmärkelser kan du läsa på sid.10-11)
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Skolavslutning 2018 med diplom och utmärkelser
Sommar, sommar, sommar med traditionella inslag…
En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad i Hyttan
Stort, stort Grattis Viran som idag fyller 110 år
Baseboll på Hamrångefjärdens IP
Nya askgravlunden på Österhed

Alla Tider’s

Tankar Om

D

et stundar till val i höst, men det har du väl knappast kunnat undgå. De är flitigt sedda i TV-rutan våra politiker på
riksdagsnivå och lokalt, ja där debatteras det friskt, framförallt
i dagspressen. Fast egentligen, vill de inte samma saker? Jag
menar, trygghet för alla, mer resurser till polisen, vård och
omsorg ska bli bättre, skola och utbildning ska det satsas på,
miljöfrågorna tas på allvar, asyl- och integrationsfrågor tas itu
med liksom den tilltagande gängkriminaliteten. Det skriver vi
väl alla under på. För vi behöver ju varandra. Stad och landsbygd, företagare och arbetstagare, barn och vuxna, unga och
gamla, svenskar och nysvenskar.
Varför ska det vara så himla svårt? Nej, sluta med pajkastning, blanda och ge istället, säger jag för det är inte alltid
realism och ideologi går hand i hand. Men sen är det ju det här
med makten förstås och för den tycks tyvärr många vara beredda att sänka sig ända ner till sandlådenivå.

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

Men om vi går till vår egen bygd då? Vad vet våra lokala politiker om Hamrångebygden? Vill de att den ska utvecklas och
hur? Det får de åtta kommunal- och oppositionsråden svara på
och först ut i julinumret är Therese Metz (MP), Jörgen Edsvik
(S), Gin Akgul-Hajo (V) och Richard Carlsson (SD). I augustinumret får allianspartierna svara på samma frågor.
Minskat regelverk för företag är en ständigt återkommande
fråga. Men nu har riksdagen beslutat att löner och skatt ska
redovisas på individnivå, inte som hittills, sammanlagt för alla
anställda vid den månatliga arbetsgivardeklarationen. Och personalliggare krävs nu för fler branscher (soloföretagare undantagna dock) . Hmmm… Vem får ansvaret för det merjobbet?
Kan bli drygt det, framförallt för de småföretag, där administrationen ofta sköts av företagaren själv.
Och för dig privat då? Nu vill bankerna veta hur stor förmögenhet du har, hur du fått den och jaa, jag vet inte allt. Man vill
komma åt penningtvätt minsann. Undrar jag bara var de verkliga bovarna i sammanhanget finns.
När du får det här numret av Alla Tider´s i din hand så har 2/3
av sommarmånaderna gått till ända. Och visst har vi väl haft
en fantastiskt fin sommar med sol och värme. Men lagom är
som bekant bäst och ömsom sol, ömsom regn är nog helst det
som framförallt våra lantbrukare vill ha. Ni vet, de som förser
oss med mycket av den mat vi har på våra bord.
I vårt område har de kanske inte drabbats allra värst, men
regn behövs. Både för spannmål och återväxt för bete och ensilage. Annars slår det hårt mot ekonomin, som är påfrestande
både för plånbok och tanke. För hur skulle du känna dig om
stora delar av din årsinkomst torkade in? Inte så bra, antar jag.
Själv har jag kunnat njuta den ljuvligaste av sommardofter;
den av nyslaget hö. Finns inget som går upp mot det. I skrivande stund planeras det för diverse aktiviteter tillsammans
med barnbarn – det ni, det är något att
längta till – och så har jag för egen del
tänkt hinna med en del av vad Axmarbruk och hembygdsgården har att
bjuda. Tänkte inte missa familjedagen
vid Norrsundets Arbetarmuseum heller.
Så långsamt, nej, det hinner jag inte ha.

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Offset
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen.
Politiskt oberoende

Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018,
19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,
21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser
1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

5360:2800:1410:-

1/8 sida kostar
800:1/16 sida kostar 445:Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS
Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Tel 073-181 40 90
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se
TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Fortsatt skön sommar på er och
			Lev väl!
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Hugo Bäck vann Veikle Balder Cup 2018 Finale på norska Leangen
utanför Trondheim
Så stort grattis säger vi till Stall Vi
Tre med säte i Åbyn, där segerhästen föddes för fyra år sedan.
Hugo Bäck är det andra svenskfödda
kallblodet som lyckats med bedriften
att vinna det tredje största loppet för
kallblod som går att vinna som fyraåring i Norge. Vinsten renderade stallet
125 000 kronor i prispengar.
− Så självklart är vi både stolta och
glada, säger Åsa och Magnus Bäck,
som är två av tre delägare till hingstfölet som föddes på gården i Åbyn
och är första avkomman till deras
kallblodssto Cola Jana Tabac.
Hugo Bäck tränas numera i Norge
Här går Hugo Bäck mot mål som segrare i Veikle Balder Cup
och efter den fina framgången i
midsommarhelgen, så planeras nu för
svenskt derbykval. Och om det går bra där, väntar derbyfinal.
− Hästen är också anmäld till Prinsessan Madeleines Pokal på Bollnäs travbana den 27 augusti, berättar Åsa och
Magnus.
Text: Marianne Lundqvist
					
Foto: Privat

Supergodingar från Gudruns
Chark, Sverige. Storpack 800
gram för 39:90:-/st.
Ord. pris 44:90:-/st

Port Salut från Ockelbo
Ost, Åland, 600 gram
för 79:90/kg.
Ord. pris 99:00/kg

Magnum Mini, White,
6-pack, 330 ml för endast 20:-/st.

Fläskytterfilé från Gudruns
Chark, Sverige. Både naturell
och den kryddade för 79:-/kg.

Ord. pris 42:50:-/st

Ord. pris 99.90:-/kg

Halländskt bondbröd,
Ica Selection, 1000 gram för 25:-.
Ord. pris 31:90

Priserna gäller under vecka 31
och så långt lagret räcker!

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Välkommen in till oss!

Lena och Pelle medpersonal
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Alla Tider’s
Valupptakt i Hamrånge för Centerpartiet
Partiets förstanamn i riksdags- region- och kommunalval, Anders W Jonsson, Magnus Svensson och Margaretha Wedin fanns alla på plats vid det offentliga
mötet i Brittas Café i Hamrångefjärden. Inledningsvis
informerade Therese Metz och Ulrika Källström från
arbetskooperativet Fixarna, som sedan starten 2015
skapat 20 arbetstillfällen, haft över 50 arbetsträningsplatser och idag har 7 anställda inklusive arbetsledare
i kommundelen.
Politikerfrågorna, där alla tre lyfte fram att det är hela landet, både stad och landsbygd som ska ges förutsättningar
att utvecklas. Margaretha Wedin inledde på kommunal
nivå och pekade på tre viktiga områden.
− Gävle kommun befinner sig i en enorm utvecklingsfas, när det gäller företagande. I allt från industri till
små och medelstora företag och den utvecklingen vill vi
fortsätta. Med betoning på hela Gävle kommun. Landsbygden ska inkluderas inom alla områden. Miljön är en
annan fråga och för oss innebär det rent vatten, ren luft
och ren mat och det ska vi arbeta för genom samarbete,
där vi också lyfter vår tredje fråga med satsning på och att
gynna närproducerad mat.
Magnus Svensson från Söderhamn är partiets förstanamn på regionlistan och han lyfte fram vikten av decentralisering.
− Det är en fråga om hela landet eller om vi ska centralisera. Vi tror på att det är decentralisering som för
Gävleborg framåt och vill med en närodlad politik stärka
primärvården. Vi ser också en kombination av offentlig
och privat sjukvård som den bästa lösningen och vill att
Bollnäs sjukhus även i fortsättningen läggs ut på entreprenad och att såväl Gävle som Hudiksvalls sjukhus utvecklas. En god arbetsmiljö ska eftersträvas, köerna kortas och
alla ska ha tillgång till en egen läkare. Det vill vi jobba
för.

Centerpartiets förstanamn till riksdags- kommunal- och regionval. Fr v Anders W Jonsson, Margaretha Wedin och Magnus
Svensson

− Elbilen är ett utmärkt val för många, men för landsbygden kommer dieselbilen även i en framtid vara ett
utmärkt alternativ. Det visar framstegen i all den forskning som pågår på området.
Trygghet ska alla i hela landet känna med en förstärkt
polis och vården ska vara nära och tillgänglig när du
behöver den.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Klyvningen av Sverige, klimatet och tryggheten är den
valplattform vi går till val på, sa Anders W Jonsson från
Hedsunda, som är Gävleborgs förstanamn i riksdagsvalet.
− Det handlar om att inte låta Sverige klyvas, att skapa
trygghet i hela landet och att nå resultat för miljön och
klimatet genom grön tillväxt.
− Alla jobb behövs så låt oss öppna dörren till första
jobbet och ge jobbskaparna möjligheter. Låt oss få en
integration för alla i Sverige och då är det jobben som är
nyckeln.
Och han framhöll att hela landet ska utvecklas.
− Om vi bara låter staden var norm, då blir det haveri på
landsbygden.
Klimatfrågan ska tas på allvar och vi kan klara både
klimathoten och skapa tillväxt utan att missgynna t ex
landsbygden, menade han.
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Fritt WiFi
Godkänn villkoren och börja surfa!

_Gavle WiFi

Nu finns det fritt WiFi i centrala Bergby
och Norrsundet! Gå in på Gavle WiFi,
godkänn villkoren och börja surfa!

Smått & Gott i Hamrångebygden

VI UTFÖR ALLA TYPER AV
MARKENTREPRENADER.
DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP

Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

VI SÄLJER:

Din lokala
byggentreprenör

SAND OCH GRUS

070-214 15 90 NICLAS

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

0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Alla Tider’s
Dennis och Albin – ett team i fotboll och på jobbet
− NIF hade ett bra lag under Ronny Jonsson och Robert Berglund, men alla som ville spela fotboll platsade inte, så jaa, då tänkte vi att då provar väl vi med ett
B-lag också, om det finns intresse. Och det fanns det,
med råge, säger Dennis Kleen och Albin Jern.
− Trettio anmälde sig direkt och de kommer inte bara från
Hamrånge utan också från Gävle och Ockelbo, berättar
de.
Laget, med spelare i ett spann från 78:or till 02:or,
svenskar och invandrare, spelar i division 7.
− Så man kan säga att det är ett integreringsprojekt på
flera plan, som med ett fint samarbete fungerar jättefint.
Vi startade upp laget i april och ligger redan på en delad
förstaplats i serien.
− Och all kredit till de äldre spelarna som på alla sätt
hjälper och tar hand om de yngre, tillägger de.
Själva är både Dennis och Albin spelande tränare. Dennis spelar även i NIF:s A-lag i innebandy och är målvakt i
både A- och B-laget i fotboll.
− Finns bara en målvakt i föreningen.
Därutöver ska de två också se till att debet och kredit
går ihop i laget. Och fler funktionärer önskar de sig vid
hemmamatcherna, för både slantar och frivilliga behövs
för att lira fotboll.
− Vi får nog lägga till ur egen kassa också för att få det
att gå ihop, men bl a så säljer vi tröjor för att få in pengar.

Och tröjor handlar det också om i yrkeslivet för de två.
Dennis driver företaget Gästrike Tryckservice, som han
tog över vid årsskiftet 2017-2018 och nyligen startade
upp i Hamrångebygden, där Albin nu jobbar som anställd.
Företaget har sitt säte hos Bohlins Rör och gör alla typer
av textiltryck, bl a på just tröjor.
− Ännu så länge är det företagande på deltid, men jag
hoppas förstås det ska växa till heltid, säger Dennis, som
också är deltidsanställd som brandman i Bergby.
Han har även sökt in på Sandö utbildningscentrum
utanför Kramfors för att förkovra sig ytterligare som
räddningspersonal.
Plugga vidare är något som även Albin kan tänka sig
i kombination med jobbet på Gästrike Tryckservice tillsammans med Dennis.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Colabitoil från Norrsundet deltog
i seminarium i Almedalen
Tillsammans med Jämtkraft, Audi och Ngenic deltog
Colabitoil med anläggning i Norrsundet vid seminariet Fossilfri sport och fritid under Almedalsveckan.
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan
minska växthusgasutsläppen med upp till 90% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja, förklarar Daniel Arenholm,
kommunikationschef på Colabitoil.
− Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad
vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som
fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största
utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är
ren förnybar diesel som inte spätts ut med råoljediesel.
HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel.

Alla fossilfria alternativ behövs, understryker Colabit
Oil och 2019 blir Alpina VM i Åre det första fossilfria
sportevenemanget i världen. Med digitalisering, förnybara
drivmedel och elektrifiering klarar ÅRE belastningen som
ett VM innebär utan större investeringar. Fjärrvärme och
förnybar diesel HVO ersätter fossila drivmedel och förnybar el driver elbilarna.
- Samtidigt som upplevelser är bra för destinationsnäringen så har eventbranschen historiskt sett stått för stora
klimatavtryck. Det är transporter vid stora evenemang
som står för den största klimatpåverkan. Det finns därför
mycket att vinna genom att gods- och persontransporter
drivs på förnybara drivmedel. En grön resa ska vara målet
för alla och därför uppmanas tillresta besökare, sponsorer,
volontärer, transportörer, lokala näringslivet och kommunen att tanka fossilfritt. Med tiotalen tankanläggningar
och direkta leveranser gör vi det möjligt för ÅRE att
uppnå målet om ett fossilfritt VM 2019, samt att efter
VM fortsatt arbete för en hållbar turistdestination, säger
Daniel Arenholm.
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Text: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden

Annelie Samuelsson´s salong
Installa�on, Service

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

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

www.thermia.se

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

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

Solbergahemmet har firat 50 år

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
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
Juli

Det var 1968, som Hamrånges nya ålderdomshem
togs i bruk och ersatte det gamla på Heden. Nyligen
firades 50-årsjubileet med öppet hus, stort tårtkalas
och musikalisk underhållning.
Utöver de boende tog anhöriga, personal från förr, men
även andra hamrångebor plats vid de dukade borden och
kunde lyssna till Ami Fransson, Emil Westerberg och
Walle från Rockskolan.
		
Text och foto: Marianne Lundqvist

Söndag 29 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst i Råhällan
Söndag 5 augusti kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Onsdag 8 augusti kl. 19.00
Sommarmusik på Österhed, Norrsundets brukssextett
Söndag 12 augusti kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 26 augusti kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Sommaröppet i Hamrånge kyrka
Måndag – fredag 11/6 – 3/8 kl. 9.30 – 17.00
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Boende, före detta personal och nuvarande personal fanns
bland 50-årsfirarna.
Fr v Kerstin Wahlström, Eva Nilsson, Elsa Axman, Lilian Astner, Maria Sandström, och systrarna Britta Jönsson och Anna
Löfgren.
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Alla Tider’s

VAL 2018
I september ska vi välja vilka som ska styra kommunen
Gävle fyra år framåt och där Hamrånge är en av kommundelarna. Så vad känner de till om och vad tycker,
tänker och planerar de för kommunens landsbygd?
Finns det realistiska idéer och kommer de att arbeta
för att genomföra dem? Alla Tider´s känner de åtta
kommunal- och oppositionsråden på pulsen med åtta
frågor. Först ut är Therese Metz (MP), Jörgen Edsvik
(S) Gin Akgul-Hajo (V), och Rickard Carlsson (SD)

1. Ungefär hur många människor bor i Hamrångebygden

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

och vad heter de fem största orterna? (3443 personer enligt
SCB 2018. Fem största orterna idag är Norrsundet, Bergby,
Hamrångefjärden, Axmarby och Axmarbruk).
Det ska satsas på landsbygden sägs det från många håll,
både nationellt och regionalt. Gävle växer, men inte Hamrångebygden. Vill du ändra på det och hur?
Sporthall vid Bergby centralskola har stått på agendan under
flera år. Anser du att den ska byggas och när i så fall?
Kommundelens vattentäkt i Totra är inte tillräcklig för att i
framtiden försörja Hamrångebygden med vatten. (Bl a räckte den inte till för den planerade utbyggnaden av va-nätet till
fritidshusen runt sjön Hamrångefjärden) En överföringsledning från Gävle har diskuterats, men även ett nytt vattenverk
i Totra. Hur ser du på det?
Bostadsbyggande – en nödvändighet men där nuvarande
riskbedömning gör byggnation och därmed hyror högre i
ytterkommundelen. Kommer du aktivt arbeta för att olika
former av bostadsbyggandet kan realiseras?
Det måste bli attraktivt och stimuleras att bo på landsbygden kan vi också läsa i debatten, men det främjas knappast
av politiska beslut som fördyrar boendet, ex.vis höjning av
drivmedelsskatten, som påverkar både privatbilism, transporter och fördyrar varor. Hur vill du påverka det?
Landsbygd är inte stad, men regelverket är generellt. Kan
du tänka dig ett förenklat regelverk för landsbygden med sin
småskalighet för att underlätta utveckling? Exempelvis vid
bygglovs- och detaljplanehantering, olika typer av tillstånd
m m.?
Landsbygdsprojektet 5 miljoner under tre år till Hamrångebygden. Vill du se en fortsättning?

Therese Metz (MP)

1. Närmare 4 000. Norrsundet,
2.

Bergby, Hamrångefjärden,
Axmarby, Hagsta
Ja, vi vill att Hamrångebygden
ska växa. Vi vill satsa på att
utveckla besöksnäringen, stärka
lokal livsmedelsproduktion, bygga cykelvägar, pendlarparkering
för cyklar i Bergby, direktbuss
till Axmarbruk ett par gånger
i veckan, påbörja byggnation av kustcykelväg för att öka
turismen, tydligare marknadsföring av tomter och marker

3.
4.

5.

6.

7.
8.

för olika former av bebyggelse och öppna medborgarkontor
i ytterkommundelen.
Den ska byggas. I kommunens investeringsplan ligger den
2022, men vi ser att ekonomiskt utrymme finns tidigare och
vill att den byggs så snart det bara går.
Jag tror inte det är så akut här, men att frågan måste lösas.
Det är inte omöjligt att dra ny ledning från Gävle, men
naturligtvis ska vi välja det alternativ som långsiktigt och ur
ekonomiskt perspektiv är det bästa.
Jag kommer aktivt arbeta för att bostadsbyggande i olika
former kan realiseras. Det finns andra modeller för bedömning av riskerna och det är vi som sätter spelreglerna för
Gavlegårdarna. Vi tittar också på frågan om kommunal
borgen vid byggnationer.
Det är en omställning som kan upplevas som obekväm men
som måste göras och vi vill istället satsa på en utbyggd
kollektivtrafik och förbättra reseeavdragen för de som måste
pendla till sina arbeten.
Ja, och framförallt för små företag såväl vad gäller tillstånd
och riktlinjer som företag behöver ta hänsyn till.
Ja, men vi bör fundera på formerna och samlas kring mer
långsiktiga satsningar.

Jörgen Edsvik (S)

1. Ca 4000. Bergby, Norrsundet,
Trödje, Axmar

2. Den ligger i kommunens inves-

3.

4.

5.
6.
7.
8.
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teringsbudget för 2022, men vi
hade i vår budget tidigarelagt
den till 2021.
Vi måste bli bättre på att
marknadsföra även de yttre
kommundelarna. Vi diskuterar
t ex. servicepunkter, där butiker
mot ekonomisk kompensation kan erbjuda uttag av pengar,
turistinformation m m.
Nackdelen idag är att det med gällande direktiv blir dyrare
att bygga på landsbygden och vi vill därför tillsätta en utredning som får i uppdrag att hitta en ny modell för riskbedömningen. Även se över vilka lokala lösningar som kan finnas.
Jag har ingen lösning idag, men alternativet med att bygga
ett nytt eller bygga ut befintligt vattenverk ser jag som en
fördelaktigare lösning än att dra helt ny ledning från Gävle.
Jag har inga konkreta förslag, men ett skulle kunna vara
att bygga upp ett unikt mervärde. Sedan måste människor
själva få välja om de vill bo på landsbygden.
Ja, absolut. Det finns med i vår landsbygdsstrategi.
Ligger kvar i budgetperioden till 2022, sen kommer en ny
mandatperiod att ta ställning till.

Smått & Gott i Hamrångebygden
Gin Akgul-Hajo (V)

Richard Carlsson (SD)

1. En gissning – 2500 personer.

1. Vet inte. Norrsundet, Bergby

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Bergby, Hamrångefjärden,
Axmar, Norrsundet
Vi vill att det ska byggas i fler
ytterområden, men också skapa
arbetstillfällen där och se över
vilka områden/verksamheter
som då kan vara aktuella.
Ja, om behovet finns. Det ska
ur folkhälsosynpunkt finnas
möjlighet för alla i en bygd att ha tillgång till en sporthall.
Jag ser det som möjligt före 2022.
Det är kommunens skyldighet att se till att alla har tillgång
till vatten och här är det upp till kommunen och Gästrike
Vatten att hitta och presentera den bästa lösningen.
Ja, vi vill se bostadsbyggande i olika upplåtelseformer vilket vi också framhåller i alla våra förslag och vi vill ändra i
Gavlegårdarnas ägardirektiv så att riskbedömningarna inte
missgynnar landsbygden med högre hyror. Bostadsförsörjningen och behovet ska styra. Marknaden ska inte styra.
Skatt är ett fundament i vår politik och vi vill prioritera
klimatfrågan. Men vi får titta lite mer på landsbygden och
se vad vi kan göra för att göra boendet där mer attraktivt.
Vi har bl a föreslagit avskrivning av CSN-lån för de som
väljer att bosätta sig i glesbygd.
Ja, vi vill förenkla för både företag och privatpersoner.
Ja, projekt kan generera projekt och därigenom utvecklas
och bli större.

Hamrångefjärden, Axmarby

2. Ja, jag vill att hela Gävle ska

3.
4.

5.

6.
7.
8.

växa och där för måste vi bli
bättre på att marknadsföra ytterkommundelarna och dess fördelar. Lokala bygder ska också
få en större del av de intäkter de
skapar. Servicen ska bibehållas,
skolan vara kvar och utvecklas
och kommunikationerna förbättras.
Ja. I investeringsplanen ligger den 2022, men ska byggas
så snart det medges.
Jag känner inte till problemet, men kommunen är skyldig
att lösa den frågan, så det förutsätter jag att man gör och att
man då väljer ett alternativ med långsiktighet och ekonomiskt fördelaktigast.
Ja, jag vill arbeta för att fler bostäder byggs. Idag är dilemmat att, på grund av gällande riskbedömningar, det blir
dyrare att bygga då varje objekt ska bära sig själv. Men allt
går att ändra, frågan är bara om det är en fråga av nationell
karaktär.
Vi vill jobba för fossilfri diesel, men vi vill varken ha kilometerskatt eller höjd drivmedelsskatt
Ja, det låter intressant, men jag har idag inget svar på vilken nivå vi skulle läggas oss.
Det projektet har ju fallit väl ut, så vi stödjer en fortsättning

TRIVSAM STUGA
ATT HYRA VID
GÅSHOLMA FISKELÄGE

Bruksdag i Axmar
4 augusti
Upptäck Axmar bruk
Aktiviteter från 11.00
Marknadslördag

Familjedag

Bläckhornet med konst och
hantverk
Båthuset: Trädgårdarna i Axmar
Hamnen
Bruksbod
Parken
Axmar brukscafé
Hyttan
Norrsundets Brukssextett
Lär om djur och växter
Ångtåg
Hattparad. Lotteri
Gävle ToR
Tipspromenad
Skattjakt och lekar
Pröva kajaker...

Håkan & Margareta
tel. 070-220 91 64

Med stöd av Gävle Kultur och fritid
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Alla Tider’s

Skolavslutning 2018 med utdelning av diplom
och utmärkelser från förskoleklass till årskurs 9
Upp till och med årskurs 8 firades skolavslutningen internt med lärare, personal, föräldrar och elever medan
avgångsklassen höll sin avslutning, öppen för alla, med traditionella inslag i Hamrånge kyrka, där eleverna
tågade in efter fanbärarna Simon Hanell och Oliver Tillman.
Rader av utmärkelser delades ut under avslutningsdagen. Från förskoleklass till årskurs 9 och samtliga avgångselever
var i år behöriga till gymnasiet, därtill på sitt förstahandsval.
Text och foto: Marianne Lundqvist och privat

Diplom vid läsårsavslutning 2018
”En god förebild”
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 fastställda regler.
”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som
finns kring eleverna.
Förskoleklass Corey Oskarsson och Eric Lundqvist
Be1
Klara Midfelt Hult och Elias Litsetorp
Be2
Charlie Öhrn och Hossein Sediqi
Be3		
Saga Nordin Sand och Noman Moham		
		mad Ehsan
Be4		
Emma Larsson och Samuel Eriksson
Be5		
Alicia Karlsson och Agnes Lindgren
Be6		
Moa Johansson och Powell Osoro 		
		Ochowun
Be7		
Ellen Meijer och Mikael Tao 			
		Söderman
Be8		
Julia Sjöberg och Emil Karlsson
		

Be5		
Be6		
Be7		
Be8		

Albin Östlund
Oliver Fogelberg
Pontus Axberg
Emma Hällberg

”Diplom i högsta måluppfyllelse”
Be6		
Jakob Ehn
Be7		
Ami Fransson
Be8		
Hanna Sjöström,Thea Karlsson och
		Bianca Berglund

”Årets PRAO elev”

Be8		
Fayza Adil-Ahmed
		Morteza Riazi

Åk9 ”Goda studieresultat”

Bild			Isabell Haka-Risku
Engelska		
Vilja van der Kaaij
Hem- och Konsumentkunskap Sigrid Svennewall
Idrott och Hälsa		
Hanna Ehn
Matematik		
Julia Friskman
Musik			Isak Larsson
Biologi			Isabell Haka-Risku

”Terminens kämpe”

Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit, envishet,
hårda arbetsinsats och för att ha
utvecklats positivt under terminen.
Be4		
Be5		
Be6		
Be7		
Be8		

Rea Acopio
Julia Westin
Rasmus Schilcher
Magda Högberg
Daniel Hübner

”Terminens raket”
Motivering: Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat
sin måluppfyllelse betydligt under
terminen.
Be4		

Leo Berggren

Mats Jerns stipendium i svenska till Hanna Ehn och Mats Jerns
stipendium i Naturvetenskap till Vilja van der Kaaij

Smått & Gott i Hamrångebygden
Fysik			Isak Larsson
Kemi			
Vilja van der Kaaij
Teknik			Hanna Ehn
Geografi		
Linus Wallström
Historia			
Vilja van der Kaaij
Religion		
Isak Larsson
Samhällskunskap
Oliver Tillman
Slöjd			Sigrid Svennewall
Spanska		
Hanna Ehn
Svenska		
Mathilda Johansson
Svenska som andra språk
Patricia Jane Acopio och
			Bahare Bayat
Tyska			Oliver Tillman

”Diplom i högsta måluppfyllelse”

”God Kamrat”

Lions och Hamrånge församlings stipendium
Jelly Karlsson och Isak Larsson

”Mats Jerns stipendium i Svenska”
Hanna Ehn
Motivering: Till dig som med stilistisk säkerhet, språklig rikedom och med en aldrig sinande energi, skapar
berättelser som både underhåller och berikar läsaren. Du
behärskar det svenska språket och visar det både i skrift
och i rörliga bilder med en härlig humor.

Sigrid Svennewall			

”Mats Jerns stipendium i Naturvetenskap”

”Årets Raket”

Vilja van der Kaaij

Josef Ammar

Motivering: För ett gott arbete inom de Naturvetenskapliga ämnena. För ditt engagemang på lektionerna, din
vilja och din vetgirighet.
I diskussionerna har din nyfikenhet berikat, bräddat och
fördjupat den kollektiva kunskapen.

”Årets Kämpe”
Bahare Bayat
Patricia Jane Acopio

HAMRÅNGEBYGDEN
Hamrångebygden är på många sätt ett bra område att leva i.
Men möjligheterna att bo, arbeta och kunna utvecklas i hela vår
kommun måste bli bättre.
Socialdemokraterna vill:
• Att det tas fram en trygghetsplan för alla stads- och kommundelar.
• Bevara och utveckla Fyren som mötesplats för lokalsamhället.
• Skyndsamt se en färdig utredning för ny skola och idrottshall i Bergby. Stödjer
förslaget om att bygga ny läktare i Norrsundets idrottshall.
• Stödja utvecklig av det kustnära fisket och arbetet med turism och besöksnäring.

RÖSTA DEN 9 SEPTEMBER!
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Alla Tider’s

Sommar, sommar, sommar med traditionella inslag…
skötsel och uppfödning i övrigt av kaniner vet Edit det mesta.
− Ständig tillgång till hö, men ingen spannmål är avgörande
för ett bra resultat, när det gäller exempelvis jätteschecken,
berättade hon.

… för vad vore väl sommaren i
Hamrångebygden utan Motorklubbens Bil- & MC-utställning… … följt av 40-årsjubilerande Mid… som var en utställning i solens tecken för visst glän- sommarloppet
ste läckerheterna á la 50- 60- och 70-tal i kapp med
solen vid Motorklubbens årliga Bil- & MC-utställning
på hembygdsgården under pingsthelgen.
− Över 600 betalande, så vi är jättenöjda,
sa marknadsgeneralen
Rolle Wedin.
Chrysler, Cadillac,
Plymouth, Ford Mustang och Oldsmobile i härliga färger
tävlade om publikens
gunst och allra bäst
lyckades Elisabeth Dahl från Katrineholm som fick flest röster
för Oldsmobile 442 Cabriolet -72. Bland motorcyklarna var
det Leif Kratz från Älvkarleby som fick flest röster för sin HD
Deuce årsmodell 2003.
Och visst ska det böjas i tid… för glänste gjorde också lilla
Lux Hedberg i sin alldeles egna och vackert turkosa Cadillac
DeVille -53 av modell mindre.
Nytt för i år och uppskattat av publiken var ett band från
Rockskolan som bjöd både på bl a rock´n roll från scenen.
				

En prestation i sig att Midsommarloppet fortfarande håller
i sig efter 40 år, men också
många verkligt fina prestationer
bland de 323 löparna som stod Årets segrare i Midsommarpå startlinjen i Gåsholma.
loppet: Annika Löfström och
– Hade väl aldrig vågat tro att
det skulle hålla så länge, sade
initiativtagaren Claes Hartwig
som själv sprungit loppet åtskilliga gånger, men nu återfanns i
publiken.
− Men att vi i år kan fira 40 år
ska inte tillskrivas mig utan alla
de engagerade bybor, som ställer
upp år efter år och gör arrangemanget till den folkfest det är.

… kaninutställning på hembygdsgården
Över 200 kaniner av ett otal olika raser visades upp
och tävlade vid årets stora kaninutställning på hembygdsgården med Gävleborgs Kaninavelsförening
som arrangör.
Fjorton kaniner hade Edit Åsberg från Hagsta med sig och hon
kom 2:a i juniorklassen med rasen Belgisk hare. Tävlandet är
fyllt av många regler och det är många kriterier som ska uppfyllas för att nå höga poäng.
− Högsta poängen jag vet som delats
ut är 96,4 så jag är jättenöjd med de
poäng mina olika kaniner fick, allt från
92,5 till 94,5, säger hon.
Rasen Tan plockade flera av de
höga poängen och det gjorde även den
Tyska jätteschecken liksom Hermelin.
Hemma i Hagsta har hon nu 42 kaniner
och stoltast är hon över jätteschecken.
Den kräver sin speciella diet om den
ska utvecklas rätt och om det och om

Max Peter Bejmar

En verklig
prestation svarade 10-åriga
Maja Liske för
som sprang i
mål på 89:e
plats på tiden
36,58

Inte bara först över mållinjen utan
även första gången han sprang Midsommarloppet var det för Max Peter
Bejmer, från Stockholm, men numera
boende i Göteborg. Han spräckte
målsnöret på fina 25,28.
I år återfanns han i publiken,
− Det kommer säkert att bli fler
Claes Hartwig som tog initialopp för min del, för det var en
tiv till Midsommarloppet melfantastiskt rolig sträcka med perfekta
lan Gåsholma och Axmarby
backar att springa, kommenterade han
för 40 år sedan.
efteråt.
På andra plats kom Joachim Lantz på tiden 26,05 och trea
Anders Dahl på 26,52. Damsegrare för fjärde året blev Annika
Löfström, som slog sitt eget tidigare rekord från 2014 med fem
sekunder, när hon sprang in på 28,34. Och en verklig prestation
svarade 10-åriga Maja Liske för som sprang in på fina 36,58.
− Lite jobbigt var det allt, men väldigt kul. Så jag kommer att
springa fler gånger, lovade hon.
Fullständig resultatlista hittar du på midsommarloppet.se

… midsommarfirande vid hembygdsgården
Vilket midsommarfirande det blev! 1550 besökare
räknades in vid årets firande på hembygdsgården (rekord?), som förutom dans kring den majade stången
till sång och musik av ensemble från Rockskolan och
kyrkokören bjöd på flera olika aktiviteter.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Lotterier för
stora och små,
trekamp, gissa
vikten på laxen,
loppis, fiskdamm, fotoutställning. och
förstås kaffebordet dukat med
läckert hembakt. Många tog
också tillfället Firade midsommar på hembygdsgården med
i akt att titta in blomsterkrans i håret gjorde bl a systrarna
det nya båthu- Josefine och Pauline.
set och solen,
ja den tittade fram precis lagom för att skapa den perfekta
inramningen till midsommarfirandet vid det sägenomspunna
Wijbyberget.

… växtfärgning med Hamrånge
Slöjdare

upp på tork.
− Fantastiskt roligt och spännande, tyckte Inga Frölander från
Gårdskär, som var med för allra första gången vid växtfärgningen på hembygdsgården.

… Axmar Midnattsrace mellan
Axmarbruk och Axmarby

Tjugoen ekipage stod på startlinjen utanför Axmar Brygga, vid
årets upplaga av Axmar Midnightrace. Och Jonny Wigert han
upprepade bedriften från ifjol genom att ta hem sin andra seger i
det 7,5 km långa loppet mellan Axmarbruk och Axmarby.
Segertiden för Jonny blev 42,49, på andra plats paddlade Micke
Andersson in på 43,25 och trea blev Per-Erik Claesson på 46,13.

Från vitt till fantastiskt vacker
indigoblått. Ja, växtfärgning i
naturens färger är nästan som ett
trolleri.
Under tre dagar har i Hamrånge Slöjdares regi skapats en färgprakt, som bara
går att få från skogens skafferi. Från
grått och vitt har garner förändrats till
härligt röda, gröna, gula och blå nyanser.
− Natriumhydrosulfit, ammoniak och
natronlut väcker färgen, i det här fallet
med ett indigopulver och genom en
oxidation med syret så framträder på
bara fem minuter en helt ny färg av det – Se så vackert
vita garnet, berättar Anita Nordgren från indigoblå garnet blir
Hamrånge Slöjdare.
vid färgning, visar
Grunderna i växtfärgning har genom
Anita Nordgren från
alla tider varit desamma, även om ingre- Hamrånge Slöjdare
dienserna varierat. Det
indigoblå till exempel,
fick från början sin färg
från fermenterad urin
och som helst skulle
komma från ”en drucken
man”. På den tiden kal�lades färgen pottblå.
− Under en period
användes mycket kemiFärgprakt av naturens skafferi
kalier vid växtfärgning,
men numer använder vi oss
av mer miljövänliga ingredienser, säger Anita och stoppar ner
ett gult garn som inte fallit till belåtenhet i grytan, sätter klockan på fem minuter och vips, så har den gula nyansen förändrats
till en stilfull grön färg.
Garnet ska sedan sköljas i sex olika vatten, det sista med
tillsats av ättika för att binda färgen och sedan hängs garnerna

… och utställning i Bläckhornet
och Båthuset
Vävt, stickat, sytt, keramik i olika tekniker, glas, smide, konst,
silver. Ett 25-tal utställare visar
hantverk av mycket hög kvalité
i Bläckhornet, Axmarbruk som
håller öppet dagligen t o m 19
augusti.
I båthuset intill visas under samma
tid utställningen Trädgårdsarkeologi,
som berättar om vad som odlades
i den gamla växthusträdgården vid
slottsparken och som man nu arbetar
för att till en del kunna återskapa.
Bl a har hittats äppelträd av sorterna
Åkerö och Sävstaholm, men även
hallon och hagtorn liksom narcisser
och pärlhyacinter.

Trädgårdskonst i keramik av
Lena Friberg från Vattrång

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fram till och med 19 augusti
visas konst och hantverk av hög
kvalité i Bläckhornet
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I Båthuset visas utställningen
Trädgårdsarkeologi och kanske
är det sådana här kulturväxter
som kommer att pryda delar av
den planerade trädgården invid
slottsparken

Alla Tider’s
En hyllning till Ted och Kenneth
Gärdestad i Axmar Hytta

Välkommen till Östkustens pärla

Öppet från kl. 12.00 varje dag.
Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Välkommen att njuta
vår superba sommarmeny
med gastronomiska klassiker
och nya kulinariska rätter.
Fest eller event – det ordnar vi

Den första av tre konserter i Axmar Hytta var en stämningsfull och fin hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad och deras
musik med Teds kompband från åren 1991-1996.
Foto: Björn Sjöberg

Öppettider och bokningar till restaurangen
se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

OCKELBO
BILSERVICE

27 juli kl 14.00 SPELGLÄDJE
med glada musikanter och diverse
instrument. Fikaservering med
hembakt bröd.
Öppen gård kl 11-15.
5 augusti kl 15.00 JAZZ med LASSE ÄDELS
Entré 100 kr inkl. hembakat fika.
22 augusti kl 18.00 SURSTRÖMMINGSFEST och
allsång med SIMPDRAGET. Surströmming/sill,
potatis, dricka och fika, endast 120 kr.

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Anmälan senast 20 augusti till tfn/sms 070/8950522
Vi har
r lånebil
Vi halånebil

VÄLKOMNA

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.

Välkomna tilltill
Välkomna
Norrsundets
Arbetarmuseum
Norrsundets
lördagen den 30 juli

13.30 Anmälan till Barn Båtrace

Välkomna
tillBåtrace
14.00 Barn
Arbetarmuseum
14.30 Prisutdelning – Båtrace
Norrsundets
Arbetarmuseum
kl 13 - 16
15.00 Ankrace
lördagen
den
Ca 15.45 Prisutdelning –
Räddningstjänsten
hälsar
på
28 juli kl 13lördagen
- 16
den 30 juli
Ankrace
med Brandbil mellan
kl 14-16

Tider och platser för försäljning av Ankor
kl 13
kommer-att16
utannonseras senare 

Räddningstjänsten hälsar på
med Brandbil mellan
kl 14-16

Utställning ∙ Tipsrundor ∙ Ankrace ∙ Pilkastning ∙ Fiskedamm ∙ Försäljning ∙ Hamburgare ∙ Fika

Brandbilen finns på plats!

BEJLUND Entreprenad AB

Jim Lundkvist
13.30 Anmälan till Barn Båtrace
• Va-arbeten
• Trailing
14.00 Barn
Båtrace
• Dräneringar
• Transporter med bil och släp
14.30 Prisutdelning
– Båtrace
• Markplanering
• Totalentreprenad husgrunder
•
Vägbyggen
• Försäljning av grusmaterial,
15.00 Ankrace
sand, matjord
Ca 15.45 Prisutdelning
–
Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com
Ankrace

sid och
14 platser för försäljning av Ankor
Tider
kommer att utannonseras senare 

Smått & Gott i Hamrångebygden
Stort, stort Grattis Viran som idag fyller 110 år
Gästriklands äldsta jubilar fyller idag 110 år! Så stort, stort Grattis, säger vi till Viran Larsson, numera Ockelbo, men som bodde i
Hamrångebygden i över 50 år.
Viran, som egentligen heter Elvira, föddes och växte upp i Ovansjö.
När hon 1935 gifte sig med Anders Larsson, så flyttade makarna till
Hamrånge. För 29 år sedan flyttade hon till Ockelbo och bor numera
på äldreboendet Bysjöstrand.
Sina 100 år till trots är hon, även om hörseln numer inte är den
bästa, fortfarande vid god vigör. Klar i tanken och minnet har hon
i behåll. Rullstolsburen dock efter att ha fallit omkull några gånger.
Viran har två döttrar, fem barnbarn, tio barnbarnsbarn och två barnbarnsbarnbarn och födelsedagen firar hon tillsammans med familjen.
					

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

Baseboll på Hamrångefjärdens IP
En något annorlunda sport på Hamrångefjärdens IP, där ju bandyn dominerat, men att hitta nya aktivitetsformer är något som föreningen jobbar med för att på olika sätt utnyttja den fina anläggning som finns. Och
nyligen testades alltså baseboll.
− Det var en av idéerna, som väcktes vid det stormöte vi arrangerade i våras,
just i syfte att hitta alternativa aktiviteter på idrottsplatsen, berättar HIK:s ordförande Christer Lantz.
Deltagarna fick ta del av demonstration och information av ungdomsspelare
från Rättviks Butchers, men också under deras ledning prova på basebollens
konster.
− Arrangemanget var uppskattat, även om inte alltför välbesökt, konstaterade
Christer Lantz.
			

Text: Marianne Lundqvist Foto: Christer Lantz

Så här ser gestaltningsförslaget ut för den nya askgravlunden på Österhed
Gravsättning sker i gräsytan. Här placeras
askorna anonymt men anhöriga får närvara vid
jordfästning.
På insidan av
den låga muren
P A ENTREPRENAD
finns plats för
namnskyltar för
i Bergby
de gravsatta. I
framkant finns
Jag utför:
plats för ljuständning och placering
- Markplanering
av blommor.

- Dräneringar

- Kabelgrävningar
med minigrävare
Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59
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Alla Tider’s
Kalendarium 27/7 – 24/8

Axmarbruk i sommar

Fredag 27 juli
Öppet hus hembygdsgården 11.00-15.00
med Spelglädje 14.00
Lördag 28 juli
Familjedag Norrsundets Arbetarmuseum 13.00-16.00
Bastun öppen Hamrångefjärden 14.00-18.00, Åbyns
byamän
Söndag 29 juli
Friluftsgudstjänst, Råhällan 11.00
Tisdag 31 juli
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Fredag 3 augusti
Fotboll Lindövallen div. 4, 19.00
Norrsundets IF-Ockelbo IF
Bastun öppen Hamrångefjärden 14.00-18.00, Åbyns
byamän
Söndag 5 augusti
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Jazz med Lasse Ädel, hembygdgården 15.00
Tisdag 7 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 8 augusti
Sommarmusik på Österhed 19.00
Lördag 11 augusti
Bastun öppen Hamrångefjärden 14.00-18.00, Åbyns
byamän
Söndag 12 augusti
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 14 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Fredag 17 augusti
Fotboll Lindövallen div. 4, 19.00
Norrsundets IF-Brynäs IF FK
Lördag 18 augusti
Bastun öppen Hamrångefjärden 14.00-18.00, Åbyns
byamän
Tisdag 21 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 22 augusti
Surströmmingsfest med allsång,
hembygdsgården 18.00

HYTTAN öppen för besök
30 juni – 19 augusti
12.00-18.00
BRUKSBODEN
Lördag, söndag, & helgdagar 12-17
Fr o m midsommar 23/6 tisdag-söndag 12-18
AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet dagligen från kl. 11.00
MUSIKKVÄLLAR I HYTTAN
7 juli Hyllning till Ted Gärdestad 19.00
15 juli Orsa Spelmän med Tina Ahlin 16.00
28 juli Country – Joe och Wendy Bonson 19.00
Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
och utställning
TRÄDGÅRDSARKEOLOGI i BÅTHUSET
30 juni – 19 augusti 12.00-18.00
MARKNADSLÖRDAGAR
30/7 – 4/8 11-15
BRUKSDAG
4 augusti 11-15

HAMRÅNGE KYRKA
I SOMMAR
Öppet varje dag 11/6 – 3/8 9.30-17.00
Begravningar i församlingen
under juni
15 juni
28 juni

Bengt Söderström, Norrsundet
Ing-Marie Johansson, Axmarby

Avlidna
18 juni avled
Ingrid Andersson f. Malm, Älvsjö i en
ålder av 90 år. Hon föddes och växte upp i Norrsundet,
men var sedan många år bosatt i Älvsjö.

Hamrånge byavakter rapporterar
… stöld av varor på Konsum, Norrsundet
… Buster RS med ny Suzukimotor 50 hk stulen
från Trödje båtklubb
… stängsel uppklippt vid ett flertal tillfällen
vid Återvinningscentralen i Hagalund
… soprumsdörr på Bergbackaområdet sönder
slagen

Torget – tack
… hjärtevarmt tack till Hasse Svensson som bjöd mig
skjuts till midsommarfirandet i Saltharsfjärden och hjärtevarmt tack till Leffe, Håkan och Gunnar för den härliga
musiken.
Jag hade bara att njuta!
				
Maj Eriksson
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