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från 1908

Caféet i centrum...

... Majsan minns och berättar om tiden på 60-talet

Foto: Marianne Lundqvist och
Norrsundets Arbetarmuseum
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Tankar Om

agom. Ordet finns bara i svenska språket. Säger
myten i alla fall och kanske är det så att en alldeles exakt motsvarighet inte finns. Engelskan lär ju till
exempel efterlysa en sådan.
Hur det nu är med efterkonstruktionen till den
svenska förklaringen av ordet, att det sägs härstamma
från det gamla bondesamhällets måltider, då alla åt ur
samma gryta och drack ur samma bägare och då det
ville till att det räckte ”laget om”, ska man nog låta
vara osagt. Snarare är det väl så, att lagom helt enkelt
är den mängd som behövs för att något ska bli så som
det ska vara, varken för mycket eller för litet.
Men… när blir det lagom egentligen? Ingenting är
lagom för alla, så det beror sig ju på vem som tycker.
Och att många tycker. Och olika. Det vet vi ju.
Lagom sött, lagom salt. Lagom stort, lagom smått.
Om det behöver det förstås inte bli så hiskeligt långa
diskussioner. Betydligt mer komplicerat att lösa blir
det när vi böjar prata Lagom skola, Lagom skatt,
Lagom barnomsorg, Lagom äldreomsorg, Lagom
sjukvård, Lagom miljö, Lagom sparkrav… … För se
då kommer politiken med i bilden och politiker de
vet väl alltid vad som är lagom? Eller? Fast de tycker
olika förstås. Och då blir det pajkastning. (Vad nu det
tillför). För sen, sen är det upp till dig och mig att bedöma, vad vi tycker är lagom.

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
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning
2017, senast
den 5:e
månadvid
Saga
och Emma
gick
tillvarje
final
Utgivningsdagar år 2017,
20 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april,
GD/GIF-olympiaden
26 maj, 16 juni, 21 juli, 25 augusti,
22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

− Det var lite pirrigt att springa final. Men jättekul,
tillägger de snabbt, Saga Berg och Emma Axberg
En helårsprenumeration till någon utanför
från klass 4 vid Bergby Centralskola, som tog sig
Hamrångebygden kostar 320 kronor
ända till final på sträckan 600 meter i den prestigefyllda tävlingen.

Lagom är svårt när det gäller vår mat också. Ena dagen ska vi äta det, men inte det. Nästa dag säger nya
rön något annat. Och en del veganer eldar på i debatten. Att äter du kött så tar du inte ditt ansvar för miljön
och inte bryr du dig om djuren heller. Varför kan det
inte vara lagom? Så där lite av varje. Måtta med allt
och lagom är bäst ungefär. Jag respekterar veganer,
men snälla respektera mig också. Låt mig få njuta av
den mat jag vill. I lagom mängd.
Lagar och paragrafer är sällan lagom de heller. Pendeln vill liksom sällan hålla sig i mitten utan tippar
över antingen åt ena eller andra hållet. Och texterna
tolkas till ytterligheter. Sånt är i alla fall advokater
specialister på. Inte alls lagom.
Lagom skolavslutningar har det varit för vår del. En
student och två årskursettor. Till hösten börjar de två
yngsta barnbarnen skolan. Tänka
sig. Men det känns ganska lagom
det med.
Nu önskar jag er alla en lagom
sommar och
Lev väl!

Saga Berg och Emma Axberg tog sig till final på 600 meter i
GD/GIF-plympiaden

− Vi var nära redan förra året, men då nådde vi inte ända
fram.
Tolv tjejer sprang i finalen och Emma och Saga slutade
på 7:e respektive 8:e plats. Emma sprang på tiden 2,15
och Saga kom i mål två hundradelar efter.
− Fast vi skulle använt hjärnan mer när vi lade upp taktiken, då hade vi nog kommit ännu högre i resultatlistan,
säger Saga.
− Vi sprang för fullt från första början och vi borde ha
sparat lite på krafterna eftersom det var en så lång sträcka
att springa.
Det gjorde tjejen som vann, så nu har de två taktiken
klar till nästa års GD//GIF-olympiad.
− För självklart ska vi vara med då också.
Text och foto: Marianne Lundqvist

sid 2

Smått & Gott i Hamrångebygden
Storpack Godingar
1 kg för endast
49:90:-/styck

16 juni-2 juli så har
vi fina erbjudanden
från Gudruns Chark
och Mattes Bröd.

Kokt och Rökt skinka

Farfar Vernonlimpa
25:-/styck

Ytterfilé, original
och marinerad för
79:-/kg

80 gram, 2 för 20:Vi säljer jordgubbar till
midsommarens alla
kalas utanför butiken
den 22 och 23 juni.

Glad Midsommar
från Per med personal

Öppettider:
Alla dagar 8-20
Bergby

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

Nationaldagen firades i strålande sol
Var kan väl vara en finare plats att fira nationaldagen
på än hembygdsgården? Fantastisk miljö, perfekt
stämning, blågul fana, strålande sol, Norrsundets
mässingssextett (för dagen septett), Du gamla du fria
och årets talare, landshövding Per Bill.
Innergården var
fylld av nationaldagsfirare
som fick höra en
landshövding lyfta
fram betydelsen
av att låta även
ytterkommundelar
växa.
Landshövding Per Bill var årets talare
− Vi måste låta på nationaldagen
också landsbygden
utvecklas och det verkar ju som politikerna nu är överens
om detta. För länet växer, Gävle växer, hamnen växer,
Gävle har Sveriges bästa högskola, vi är det skogsrikaste
länet och vi ska vara stolta över Gävle Energi som redan
gått över till fossilfri energi.
Stockholm sneglar på Gävleborg som en utvecklingspotential och det skapar förutsättningar även för landsbyg-

den, menade landshövdingen, för självklart kan, vill och
behöver alls inte alla bo inne i stan.
− Därtill kommer planerna för Ostkustbanan att gynna
länet och bygder som
Hamrånge. Det ska bli
spännande att följa den tillväxt som, i alla fall jag tror,
kommer inom de närmaste
10-20 åren, sa Per Bill.
Landshövdingen invigde
dessutom sommarens två
utställningar vid hembygdsgården; Hamrångeförfattaren Per Wikberg
och Hembygdsdräkter.
Årets kulturstipendium
från Norrsundets Arbetarteater delades ut (se särskild
artikel) och berättade om
sommarens teatersatsning
i Axmar Hytta, Stigman
Sote, gjorde manusförfattaren Christian Lööf.
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Åtta böcker skrev han, Hamrångeförfattaren Per Wikberg,
och alla finns med vid sommarens utställning på hembygdsgården

Text och foto: Marianne Lundqvist

Här är dom
- Axmar Bryggas nya krögare
De nya krögarna vid Axmar Brygga
– Johan Björklund och Leif Klövstedt

Driften har de redan tagit över, men rent juridiskt tar Johan Björklund och Leif Klövstedt över Axmar Brygga
vid kommande årsskifte. Kvar i företaget blir tidigare delägaren Yngve Persson, medan Claes Hartwig helt
lämnar verksamheten.
− Med ålderns rätt, skrattar Claes som blir 70 i år.
Det är ett livsverk han lämnar över – restaurangen som
han tillsammans med Yngve Persson startade i det före
detta hamnmagasinet i Axmarbruk 1998. Den gången
fanns det olyckskorpar som kraxade, ”att det där skulle
aldrig gå”, men Claus visste vad han ville, hade sin
inriktning klar. Det skulle bli en fiskekrog, som skulle
servera sina gäster mat av högsta klass i en genuin miljö.
Och olyckskraxandet kom på skam. Axmar Brygga blev
inte bara en framgångssaga utan också navet i en vidare
utveckling av Axmarbruk.
−Ja, det har gått över förväntan och det känns fint att
kunna lämna över restaurangen av idag. Viss om att det är
rätta ägare som tar över, det är en lycka, säger Claes.
− Det är ett gäng som kan Axmar Brygga, som vet hur
restaurangen måste drivas, även om de naturligtvis själva
ska sätta sin personliga prägel på den.
Och det är inget han varken vill eller ska påverka, understryker han.
− Min uppgift kommer enbart att bli en rådgivande
funktion, men om de kallar ställer jag givetvis upp.
Och det är inte direkt några nykomlingar som tagit
över. Både Johan och Leif har arbetat vid Axmar Brygga
tidigare. Johan fanns med redan från början.
− Jag var med och bar både sten och annat, när restaurangen skulle byggas, skrattar han, men sen kom det att
bli flera år där jag arbetade som servitör och hovmästare
också.
Från 2006-2011 var han dessutom restaurangchef vid
Furuviks Brygga och det är den rollen han nu iklär sig vid
Axmar Brygga. Restaurangen i Furuvik kommer för öv-

rigt inte att ingå i deras verksamhet, där tar Furuviksparken själva över driften.
Gedigen restaurangbakgrund har även Leif Klövstedt,
som nu blir kökschef med huvudansvar vid ”Bryggan”.
Här började han i köket redan 2006 och gick sedan en
treårig utbildning vid restauranghögskolan i Grythyttan.
En bred utbildning som täcker in allt från sommelier till
kock.
− Därefter blev det restaurangjobb i Grisslehamn, Axmar Brygga igen under tre år, jobb i Åre och sen Furuviks
brygga tillsammans med Johan.
Affärskompanjoner är de två sedan tidigare. Driver
tillsammans Gluggen i Gävle, där de säljer matlådor, en
verksamhet de kommer att fortsätta med.
− Där är det lite lugnare på sommaren, vilket gör det
lättare att kombinera med Axmar Brygga, som ju har sin
högsäsong då.
Att en gång få ta över en välrenommerad restaurang som
Axmar Brygga har alltid varit en dröm, säger de.
− Det är en fantastisk restaurang med ett koncept vi
självfallet kommer att fortsätta med, även om det så småningom kommer en och annan nyhet.
En trygghet känner de i den personal de genom Leifs
nätverk har kunnat anställa tillika med att ge ungdomar på
orten arbete.
− Eldprovet var ju Mors Dag, men det gick över förväntan, skrattar Johan och Leif, de nya krögarna vid Axmar
Brygga.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Installation, Service

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

Välkommen till gastronomiska
sommarerbjudanden i
storslagen miljö!

kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

Öppet hela
midsommarhelgen 23-25 juni

www.thermia.se

Missa inte kajakloppet Axmar Axmar Midnattsrace
30 juni med start vid Axmar Brygga 20.30!

För mer info, öppettider och bokningar
till restaurangen
se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

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

Information från
Hamrånge Hälsocentral
Under sommarsemestern vecka 25-32
har vi ingen drop-in för provtagning av
PK/INR-prov.

Välkommen till
familjefesten

Midsommarveckan finns vi:
Vid ICA i Bergby tisdag 20 juni
I Ockelbo onsdag 21 juni
I Sandviken torsdag 22 juni
Alla dagarna 9.00-15.00
Våra produkter finns även hos
ICA Nära Bergby

Midsommarloppet
Axmarby 23 juni
Start Gåsholma 11.00
målgång hamnen Axmarby
För mer info se:
midsommarloppet.se

Glad midsommar

önskar vi alla våra kunder
Anders • Dennis • Karin
0297-228 55 • 070-568 96 69
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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
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Ett stort TACK till våra sponsorer som
ställde upp vid vår Bil & Mc-utställning på
Hamrånge hembygdsgård 3/6
Assemblin
Bergby El
Bergbykrogen
Bergby Verkstad AB
Bohlins Rör AB
Hagmans Tak
Hamrånge Handel
Handelsbanken, Bergby
Helsan´s Service
Ica Nära, Bergby
Item
Maskin & Verkstad

Glad och skön
sommar till er
Det ska jag också ha
och stänger därför
butiken för semester
under tiden
3 juli – 1 augusti
Tel. 070-292 73 39

Mattes bröd, Ockelbo
Miljötransporter UN AB
Pe Kås LV Maskinservice
Proffs Bildelar
Rasta Hagsta
Smurfit Kappa
Stefan Andersson´s Åkeri AB
Sören Johansson Last &
Grävmaskiner AB
TMT Maskinvaruhus, Gävle
Totra Nostalgibod
Wendins blommor
Hamrånge Motorklubb

Axmar Hytta

Sommaren 2017
5

ONSDAG

JULI
kl 19.30

P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare
Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

30
SÖNDAG

JULI
kl 16.00

ÖSTEN
MED
RESTEN

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

12
LÖRDAG

HAGSTA TRÄ

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

Special Guest:
Bengan Janson

G:a Ockelbovägen 2
817 92 Bergby

Välkommen in

AUGUSTI
kl 19.00

Biljetter: tickster.com

&

Finn

Zetterholm

Ewert
Ljusberg

Onumrerade sittplatser. Insläpp 30 min före angiven starttid. Kaffeservering i pausen.
Arr: HPM Entertainment www.hpmusik.se
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En läcker Chevrolet Impala Convertible från 1958 vann första pris vid
årets Bil – & MC-utställning, Bosses Amazon knep andraplatsen och
bland motorcyklarna fick Janne Jönssons Silverpil från 1957 flest röster.
Femtiofem ekipage strålade ikapp vid den traditionella utställningen på hembygdsgården på pingstafton och
allra mest, tyckte besökarna, strålade en bil från Mehedeby - Tage Gunnarssons vita Chevrolet Impala Convertible från 1958, som röstades fram som vinnande bil.
Men andraplatsen, den gick till Hamrånge och Bosse
Lundkvists Volvo Amazon anno 1965. (Och mer om den
bilen kan du läsa i särskild artikel på sid.13)
Nu var Amazonen långt ifrån det enda hamrångeobjektet vid utställningen, vilket gladde generalen själv, Rolle
Wedin.
− Riktigt glädjande med det stigande intresset i bygden,
och glädjande också att nya namn dyker upp, konstaterade han.
Bland övriga ekipage från Hamrånge fanns Mikael Engbloms Cadillac Sedan De Ville från 65, Eve Hedbergs
Ford Custom 300 -58, Bengt Axlund med sin Chrysler
Windsor från 1960, Valter Garherrs Ford Fairlane -66,
Holger Back med en vit De Soto -59, Rolf Anderssons
Triumph Spitfire -64 och Svenne Axelsson med en häftig

Bosse Lundkvists Amazon från -65 – en kopia
av bilen han tävlade med under åren 1974-76

Buick Rodmaster från 1952 med helkromad instrumentbräda och grill.
Ett 25-tal motorcyklar var utställda och där fjolårsvinnaren Janne Jönsson, också han hamrångebo, fick flest
röster med sin Husqvarna Silverpil från 1957. Iögonfallande var ekipaget från Sandviken – en Ural från 1973
med Maria Sågström som förare och med barnen Hjalmar
och Stina som passagerare i sidovagnen medan pappa
Sten körde egen motorcykel.
Arrangör likt tidigare år Hamrånge Motorklubb, som i
år kunde räkna in 450 besökare till sitt arrangemang.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Familjen
Sågström från
Sandviken kom
på ett häftigt
ekipage med
barnen Hjalmar och Stina i
sidovagnen.

Häftig Triumph
Spitfire från –64,
Ägare Rolf Andersson, Hagsta
Inredningen är lika viktig den
– kristallkrona ovanför bordet i Catherine
Linderstams Cadillac Fleetwood.

Segrande ekipage vid utställningen –
Tage Gunnarssons Chevrolet Impala
Cabriolet från –58

Svenne Axelssons Buick Rodmaster från –52 med helkromad instrumentbräda och grill
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Ny serie i Alla Tider´s
- Caféer i Hamrångebygden
genom tiderna
Caféer började redan under tidigt 1900-tal och decennier därefter att växa fram som ett inslag i Hamrångebygdens olika byar och orter. Vi börjar i Norrsundet,
för måhända var det här, på Rödbohar´n, det allra
första caféet etablerades i Konsums regi 1908. Om det
kan vi läsa i Conny Molins bok Rödbohar´n i våra
hjärtan.
Caféet var öppet året runt, från 9 på morgonen till 21 på
kvällen. Utom på juldagen och långfredagen, då ingen
som helst verksamhet fick förekomma i samhället, berättar Conny i sin bok. Stängt var det även på påskdagen och
under 1 maj tills demonstrationen var över.
Strax intill Konsums café fanns ytterligare ett café,
Café Rosa, som under åren 1910-1920 drevs av Wille och
Hulda Westlund
På Rödbohar´n bedrev Konsum caférörelsen till mitten
av 20-talet, då den flyttades fram till centrum. Även då i
Konsums regi till slutet av 50-talet då lokalerna hyrdes ut
och drevs vidare i privat form fram till 1960.
Det året tog Folkets Hus över. Och om den tiden berättar
Maj Eriksson. Med massor av glädje och en stor portion
humor.
− Jomen, jag trivdes ju så otroligt bra, fick träffa massor
av människor, unga och gamla och jag tyckte om dem
alla. Ja, det var roligt jämt och fina minnen att se tillbaka
på.
Egentligen hade hon tänkt sig extrajobb på Fyren,
dansrotundan som då stod färdig, men så fick hon frågan
om hon inte kunde tänka sig att jobba åt Folkets Hus på
caféet istället.
− Och jaa, det kunde jag förstås. Jag hade ju varit
hemma med barnen under många år och tyckte det skulle
bli roligt att få tjäna egna pengar.
Tillsammans med Ingrid Nilsson tog Maj över ansvaret
för caféet och det var full rusch, minns hon.
− Från åtta på morgonen till nio på kvällen var det öppet veckans alla dagar och caféet blev den självklara samlingsplatsen för Norrsundets ungdomar, som var många
under 60-talet.
− Ja det kom ju ungdomar från andra delar av Hamrånge också förstås. Och på helgerna ofta småbarnsfamiljer för att få eftermiddagsfika med gott kaffebröd.
Maj blev Majsan med dem alla och åtskilliga var också
de sjömän som hon serverade på caféet.
− På den tiden kunde ju båtarna ligga i hamn en hel
vecka, innan de lämnade Norrsundet med sin last, så
visst, det blev många besök.
Till att prata engelska då också? undrar jag.
− Nej, tok heller, inte kunde jag nån engelska inte. Om

Herman Forsling, Jan Westlund, Erik “Pupplas” Forsling
och Mats Öhrn på Braddans café

inte kommunikationen fungerade ändå så skickade jag ut
Ingrid, skrattar Maj.
Brödet beställdes från Molanders Bageri i Totra, smör
och smörgåspålägg köpte Maj på Konsum.
− Och smörgås till kaffet, det betydde en halv rågkaka
med pålägg, minns hon.
Caféet bestod, utöver entré, av tre rum. Ett med serveringsdisk, två ytterligare serveringsrum och så fanns
uteterass på somrarna. Bekvämligheter som diskmaskin
fanns förstås inte och städningen ingick i arbetsuppgifterna.
− Idag fattar jag inte hur jag orkade egentligen, hade ju
man och fyra barn som skulle ha sitt också.
− Men man var ju yngre på den tiden och sen tyckte
jag det var så roligt. Träffa människor är ju det bästa som
finns. Sånt gillar jag, säger Maj och berättar om orkestern
Trio me´ Bumba, som sällan missade kaffe och smörgås
hos henne, när de spelade på Fyren.
− De bodde på Clara Östbloms pensionat och stannade
ibland flera dagar.
Man lärde känna sina gäster och vad de ville ha, minns
hon.
− Bengt Ersson han skulle alltid ha en hårdsmörgås med
kaviar.
Sex år blev Maj kvar på caféet.
− Sen ville Folkets Hus sälja och jag fick frågan om jag
ville ta över. Men ett sånt ansvar tyckte jag skulle bli för
tungt, så jag slutade och började jobba med städning i
fabriken.
Istället tog Erling Hoel vid, som drev det under något
år, innan Erik ”Braddan” Lööf tog över.
− Men då blev det mer som ett ölcafé, säger Maj.
1986 lades caféverksamheten ner och strax därefter
förstördes stora delar av byggnaden vid en brand.
Caféverksamhet har sedan funnits och finns fortfarande
i något mindre omfattning i såväl Arbetarmuséet som Fyren och under några år under 2000-talets första decennier
fanns ett café i Norrsundets före detta stationshus med
Christine Strandli som innehavare.

sid 8

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Norrsundets Arbetarmuseum

Smått & Gott i Hamrångebygden
Grattis Gert
- årets kulturstipendiat
Från Norrsundets Arbetarteaterförenings Kulturstipendiefond delas årligen ut ett stipendium till någon i
bygden som utfört kulturgärningar i olika genrer. Och
knappast kan någon uppvisa ett bredare register än
årets stipendiat, Gert Nilsson från Norrsundet.
Ja, egentligen var det 2016 års stipendiat som utsetts,
men som först i år fick ta emot utmärkelsen och det var
en mycket överraskad stipendiat, som kallades fram av
Bo Silén från teaterföreningen i samband med firandet av
nationaldagen vid hembygdsgården med motiveringen:
”Gert har genom åren haft många strängar på sin lyra.
Varit musiker i Norrsundets musikkår sedan 1952. Han
har varit aktiv vid utgrävningar av Totrakastalen och
ingått i föreningens styrelse sedan starten. Deltog med att
dokumentera Engmanvraket i Axmar och var även med
att genomföra projektet med Helgonleden genom Hamrånge. Idag är han verksam i Hamrånge hembygdsförening.
Det är en ödmjuk person, som dagen efter kommenterar
utmärkelsen.
− Jag är överväldigad än, det var verkligen en överraskning. Och inte tycker väl jag att jag gjort något märkvärdigt. Men det är klart det värmer att andra tycker jag gjort
något bra.
Det är hans stora historie- och musikintresse som lagt
grunden för engagemanget, berättar han.
− Jag började spela för Torsten Backman i Norrsundets
Musikkår 1952, men som den perfektionist han var fick
man inte spela i offentliga sammanhang förrän man kunde
sin sak ordentligt och min första spelning blev den 30
april 1955.
Dessförinnan hade Gert också spelat i en elevorkester. Han började på trumpet, men gick sen över till horn
och slutligen till valthorn. Det han bli hela 61 år inom

Årets kulturstipendiat: Årets kulturstipendiat Gert Nilsson fick utta
utmärkelsen av Bo Silén och Barbro Alftberg i samband med firandet
av nationaldagen

Norrsundets Musikkår, sedermera brukssextett, och sista
spelningen gjorde Gert på nyårsdagen 2016 i Hamrånge
kyrka. Och det känns bra att sextetten spelar vidare under
Norrsundets namn säger han, även om ingen av medlemmarna numera kommer från Norrsundet.
Historieintresset som förde honom in på utgrävningarna
vid Totrakastalen, styrelsearbetet i intresseföreningen,
arbetet med dokumentationen av Engmanvraket och
genomförandet av pilgrimsleden Helgonleden har varit
väldigt givande, säger Gert. Och arbetet i hembygdsföreningen lovordar han.
− Vi har så otroligt roligt tillsammans. Är där mest varje
dag nu, när vi bygger på båthuset. Som kommer att bli
jättefint.
Stipendiet utöver blommor och bevis, innebar även
en summa på 5 000 kronor, så vad ska han göra för de
slantarna?
- De äter vi nog upp. På något trevligt ställe längs kusten,
skrattar han.
Text och foto: Marianne Lundqvist

På midsommarafton
serverar vi vår
DELIKATA FISKBUFFÉ
vid två sittningar
12.00 och 15.00

AJS

Väghyvel & Marktjänst AB
Axmar

Bordsbokning tel. 0297-331 05
Öppettider restaurang och
butik övriga dagar
12.00-20.00

Anders Johansson

070-342 36 31

Hjärtligt välkomna
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Alla Tider’s

Axmarbruk förbereder och utvecklar inför sommaren
Sommaren i Axmarbruk har en fulltecknad agenda,
men därutöver pågår det både omfattande och intressanta arbeten för att ytterligare lyfta fram dess historia.
Via Länsmuseet inventeras de forna bruksträdgårdarna, nya träd planteras i slottsallén och i orangeribyggnaden pågår byggnadsarbeten för fullt. Där ska så
småningom bli ett café.
Medel till ombyggnation av orangeribyggnaden har sökts
och beviljats via Leader Gästrikebygden LLU (lokalt ledd
utveckling).
− Köket till caféet hinner inte bli färdigt i år, så caféverksamheten kommer även i år att ske i Gula Huset, som för
övrigt just nu målas grått och därmed får sin ursprungliga
färg, men två av rummen och toaletter i orangeriet öppnas redan i sommar, vilket underlättar för våra besökare i
slottsparken, säger Stig Jönsson, ordförande i Föreningen
Hyttan.
Föreningen äger kulturreservatets mark, men förvaltas av
Länsstyrelsen, som även står för tillsynen. Ett skötselavtal
parterna emellan finns upprättat för de åtgärder som krävs
och föreningen ska också dokumentera och följa upp genomförda åtgärder. Föreningens uppdrag är bl a att arbeta
för bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön
och utveckla Axmarbruk till ett centrum för kulturturism
inom Hamrångebygden.
De trädgårdsarkeologiska undersökningarna i Axmarbruk påbörjades under förra året och har berört det som inte
är synligt idag; trädgårdsgångar, fossila odlingslager, vägar,
men även äldre markberedningar, bruknings- och gödslingsmetoder har kunnat belysas.
− Vi jobbar på många olika sätt för att få ett så komplett
resultat som möjligt. Och bevarade foton, men även fynd
Välkomna till

Där ni kan köpa
färsk och rökt ﬁsk från eget ﬁske
och rökeri hela sommaren.
Vi säljer även lax i presentförpackning
Öppet varje dag under
midsommarveckan 09.00-17.00
OBS! Midsommarafton 09.00-12.00
Övriga öppettider under sommaren
Tisdag-fredag 09.00-17.00
Lördagar 9.00-13.00
Söndag-måndag stängt

Tel. 0297-226 01

GLAD MIDSOMMAR!
önskar
Lars-Gunnar, Ulla och Daniel

av fröer som kunnat artbestämmas liksom jordprover bidrar även det till att
ge oss en god bild hur trädgården såg
ut, berättar Inga Blennå från Länsmuseet och Karin Pihlblad från Arkeologerna.
I anslutning till 1700-talets huvudbyggnad/förvaltarbostad hade anlagts
trädgårdsodlingar på en yta av drygt
4 000 m². Framför orangeriet/växthuset
som uppfördes 1870 fanns en omfattande trädgårdsanläggning och det
är dessa två områden som nu varit
föremål för länsmuseets inventeringar. De undersökta gångarna liksom
hittade föremål har kunnat dateras
från 1600-talets mitt fram till och med
1800-talet. Ett mynt från 1670 var ett
av fynden.
Rikliga förekomster av hallon
har hittats, men även fläder, syrener,
sibirisk ärtbuske, äppelträd, vinbär,
korallkornell, stormhatt, vildros,
schersmin och häggmispel. Resultat
av undersökningarna finns noggrant
dokumenterade i skriften Vårdprogram
för två trädgårdar i Axmarbruk, framtagen av Arkeologerna Statens historiska
museer.
− Med utgångspunkt från vad undersökningarna visar hoppas vi kunna
återskapa åtminstone en del av den
bruksträdgård som en gång fanns och
idealet vore förstås om en entreprenör
sedan kunde driva trädgården vidare,
säger Stig Jönsson.
Men det är inte bara trädgårdsarkeologiska undersökning som görs.
Slottsallén får även den en rejäl
ansiktslyftning, när 40 nya lindar
planteras.
− Tyvärr kunde inte de gamla askarna i allén räddas, Vid inventeringen vi gjorde visade det sig att de var
alltför angripna av sjukdomar, säger
Mia Zakrisson från Rönngren Mark &
Trädgård i Gävle.
Istället planteras nu linden Kristina,
som har sitt ursprung i Sveriges äldsta
lind, att pryda allén i Axmarbruks
vackra slottspark.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Erik Öhrn (bilden) och Johan Berg ser till att de två
rummen i orangeriet står
klara inför sommaren.

– Här har två grindstolpar stått en gång i tiden,
konstaterar Inga Blennå
och Karin Lindeblad vid
inventeringen av bruksträdgårdarna i Axmarbruk.

Patrik Johansson och Mia
Zakrisson från Rönngren
Mark & Trädgård planterar ut 40 nya lindar i
slottsallén.

Smått & Gott i Hamrångebygden
NOSTALGITRÄFF med
VI SOM VAR ME´ PÅ GRETAS CAFÉ

Exactus Byggprojekt AB

Vi pratar minnen från 60-talet och
spelar musik i jukeboxen
Smörgåstårta/dryck, kaffe/kaka
Var och en betalar för sig.
Var? Brittas café, Hamrångefjärden
När? Fredag 4 augusti kl. 18.00
Välkommen!

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

Anmäl dig senast 31 juli till
marianne@textmakeriet.se alt. 073-181 40 90 eller
anita.eriksson11@gmail.com alt. 070-229 49 22

Välkommen till
Ockelbo i sommar
OCKELBO
BILSERVICE

OCKELBO MARKNAD
30 JUNI – 1 – 2 JULI
TIVOLI – SERVERING –
FRAMTRÄDANDEN

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

Lördag 1 juli
på scenen
Bröderna
Norberg

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.

VÄLKOMMEN TILL
Söndag 2 juli
på scenen
Östen med
Resten

Vi säljer

VÄLKOMNA!
www.nordsjo.se

EN SKÖN OCH
MAR
TREVLIG SOM a
önskar jag er

all
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ALNEK REDOVISNING
Ockelbo Tel. 0297-425 24

Alla Tider’s

Bergby Damfrisering

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

GLAD MIDSOMMAR
önskar jag er alla
o

Jonas Flodin

Semesterstängt
V 26, 27 och 33

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

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
Till er från mig - En skön sommar

Ann-Katrin • Tel. 0297-106 81

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER EN

BEJLUND Entreprenad AB
GLAD MIDSOMMAR!
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
Transporter med bil och släp
Totalentreprenad husgrunder
Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Niclas, Ola och Therese med
Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68

Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

personal

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Juli-augusti
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer 2017
Hamrånge
Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00

Datacafé med Hamrånge
PRO. Här kan
få hjälp när du kört fast. Ta
Onsdag
16 augusti
kl.du13.00
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Musik
i kyrkan.
Kom och ﬁka och lyssna
Klockan 10.00-12.00
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 iattHamrånge
köpa.
på
orgelmusik
kyrka

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
Lions och Röda korset finns på plats.
Fredag
17
oktober
kl.
13.30-15.00
Vi bjuder på fika!

Torsdag 17 augusti kl. 10.30
Kom
och gå en promenad med oss.
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Fredag 17möjlighet
oktober kl. 13.30-15.00
Finns
�ll ﬁka e�eråt
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

VI ÖNSKAR
ALLA VÅRA KUNDER EN

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

GLAD MIDSOMMAR!

E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.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

NICLAS, OLA OCH THERESE
MED PERSONAL

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Historien om den ljusblå Amazonen
Den tog hem en fin andraplacering vid Motorklubbens
utställning på hembygdsgården, Amazonen från 1965,
som för tankar och minnen tillbaka till 70-talet. Speciellt för ägaren själv, Bosse Lundkvist från Bergby.
Denna Volvo Amazon är nämligen en exakt kopia av rallybilen han själv tävlade med under åren 1974–76 och helt
genomgången 2006-2008. Sista tävlingen Bosse körde var
Vinterpokalen i Sandviken 1976 då han kom trea i klassen
och femma totalt. Tävlingsbilen såldes därefter, men mötte
sitt öde när den kraschades mot ett träd 1979.
Men en dröm om att än en gång få äga en ljusblå Amazon
-65 och bygga om den som en rallybil, fanns kvar. Och så,
i maj 2004 dök Bilen upp på Blocket. Det tog bara några
minuter att göra upp affären på telefon och efter tre dagar
stod den hemma på gården i Bergby. Under de två första
åren användes bilen i det skick den var, medan prylar som
sportstolar, störtbåge, trimmad motor, fälgar m m fyllde
garaget.
2006 skulle renoveringsarbetena påbörjas, så nu återstod
bara frågan, hur mycket arbete och tid skulle han lägga ner
på bilen?
− Den förste ägaren av bilen ägnade en vecka varje år
att underredsbehandla bilen, så där fanns ett ganska tjockt
lager dinitrol. Det tog tre veckor att med plastklubba och
stämjärn hacka bort underredsmassan och därefter tvätta
med fotogen och slipa med roterande stålborste, minns han.
− När allt jag hackat bort samlats upp, så vägde säcken 30
kilo.
Det fanns inte många rostskador på bilen, men framskärmar och front var angripna, så de byttes ut. Sandplåtarna
likaså och lite i hjulhusen.
− Under bilen är det totalt kanske 20 x 20 cm plåt som är
utbytt. Skärmfästen fram och hjulbågar bak är original.
Lackeringen överläts till Krister Bergkvist i Gävle, men
eftersom det var bråttom hanns inte golvet göras färdigt.
Det fick göras i efterhand hemma i garaget.
Framvagnen plockades ner för blästring och målning samt
förzinkning av vissa delar, alla bussningar och leder byttes
ut. Hela bromssystemet fick en genomgång och det som
inte är renoverat är utbytt till nya prylar. Även alla bultar
och muttrar på hela bilen, som antingen är utbytta eller
renoverade och förzinkade.
Men det var sedan, som det roliga började, säger Bosse.
− För det var då jobbet med att få dit alla prylar som
skulle göra bilen till en rallykopia började.
Trimmad motor, weber 45:or, sportstolar, extramätare,
rallyfjädrar och rallystötdämpare och andra tillbehör. Hela
tiden med målsättningen att kunna vara med vid Motorklubbens utställning på pingstafton det året.
− Men tiden var knapp, så det blev till att ta ut en semestervecka med 15 timmar i garaget varje dag.
På fredag kväll före utställningen återstod ”bara” ett stort
jobb; att bygga avgassystemet. Halv två på natten var det
klart, men bilen var fortfarande inte provkörd. Så skulle den

Bosse Lundkvist med rallykopian som nu är komplett.

funka?
− Nu gjorde den det. Startade med ett dovt och ”ruppande” ljud. Hur en bil låter är nog så viktigt för helheten och
sången från hembyggda 2.5”-avgassystemet tillsammans
med det säregna insugsljudet från Weber 45:orna gjorde en
stereo helt överflödig.
Det blev ingen vinst vid utställningen, men målet var nått;
bilen blev klar i förväntat skick.
Sommaren därpå följde resor till veteranmarknader och
utställningar, lite efterjusteringar, lackering av rand m m.
Men på hösten började motorn tröttna och det visade sig att
den inte var i riktigt det skick som framgick vid köpet.
− Det gjorde att planer för den kallare årstiden började ta
fart.
Samma jobb som gjordes på framvagnen skulle även
göras på bakvagnen, så allt demonterades för blästring och
målning. Rostangripna delar byttes ut och ENV-bakaxeln
fick sig en översyn och ny färg. Motorn fick åtgärdas med
ett nytt block från en B20E-74 och lämnades till Bäcks Motorslip i Sundsvall för borrning, toppdeckning och balansering av vevaxeln. Nya kolvar monterades tillsammans med
viktade M-stakar. Topplocket fick en översyn och kamaxeln
ställdes in.
Det var renoveringsåren till och med 2008, därefter har
bilen fått en växellåda med överväxel, ny bakaxel, och differentialspärr.
− Så nu kan man nog säga att den är i det närmaste klar,
säger Bosse.
Hur många timmar det tagit? −Alldeles för många, konstaterar han, men de kan räknas i 1000-tal.
Och hur mycket har det kostat då? – Alldeles för mycket
det med, skrattar han.
Andraplatsen vid pingsthelgens utställning var ett både
fint och hedersamt betyg för bilen och nu i helgen är det
dags för High Chaparall och Amazonklubbens årliga Amazonträff.
Så nu ska du luta dig tillbaka och bara njuta av din ljusblå
Amazon?
− Njaaee. Det skulle förstås kännas häftigt med en Ford
Falcon Futura Sprint också. En sån har alltid stått allra
högst på önskelistan.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

Alla Tider’s
Många ärenden på Hamrångegruppens bord
Utvecklingsidéer saknas inte i bygden och flera projekt
presenterades, när Hamrångegruppen hade sitt sista möte
inför sommaren. Projekten gick vidare till Rådet, som sedan beslutade sändas vidare till kommunens ledningsgrupp
(se Hamrångegruppens infoannons sid. 15)
Men även andra ärenden fanns på agendan. Bl a framfördes
nödvändigheten av att uppdatera de informationstavlor, som
i Företagarföreningens regi sattes upp runtom i bygden 2011.
Hamrångegruppen beslutade uppdra åt Företagarföreningen att
ombesörja uppdateringen.
Framfördes även från KNUFF vikten av att frågan om trygghetsboende i Norrsundet lyfts fram, liksom även and-ra frågor
för Norrsundet som diskuterats inom föreningen; strandmiljön
från inloppet till småbåtshamnen och upp till Ådala, läktare i
sporthallen m fl.
− Det är frågor vi ska driva i samarbete med Hamrångegruppen, men att det är Hamrångegruppen som sedan driver frågan
gentemot Gävle kommun, sa Tommy Berglund.
På mötet togs även frågan om de f d IOGT-lokalerna i Hamrångefjärden och Bergby upp. Bägge byggnaderna, som sedan
många år är privatägda, ligger inom detaljplanelagt område i
centrala delar av orterna, men som idag utgör ett störande och
tråkigt inslag, på grund av bristfällig skötsel och underhåll.
Frågan kommer att diskuteras inom Hamrångegruppen, men
föranledde inget beslut vid mötet.
Vilka möjligheter finns att då att påverka, att komma tillrätta
med dylika problem? Så här säger kommunjuristen Dan Ageborn:
”Byggnadsverk och tomt ska underhållas och hållas i vårdat
skick. Detta framgår av 8 kap. 14-15§§ Plan och bygglagen.
Om ägaren eftersätter underhållet, så kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap 19 § Plan- och bygglagen förelägga
ägaren att vidta åtgärder. Ett föreläggande kan förenas med t
ex vite”.
Ovårdade byggnader/tomter kan anmälas till Gävle kommun,
Samhällsbyggnadsnämden, 801 84 Gävle.

BÖNHUSCAFÉ

I Trödje Missionshus
11-15 juli och 18-22 juli
11.00-16.00

Välkomna till
pärlan vid
Gåsholma Fiskeläge
Midsommarafton
öppet 11.00-15.00
Café och butik övriga dagar
t o m 13 augusti 11.00-18.00
Håkan & Margareta • 070-220 91 64

Marknadslördagar
Axmar bruk

Kvalitetsmarknad med mat och hantverk
Fika, musik, barnaktiviteter

1 juli - 5 augusti. Kl. 11 - 15.00

Välkomna!

Söndag 18 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Lördag 24 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Iggön-skolan
Söndag 25 juni kl. 11.00
Musikgudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell
Söndag 2 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Hamrånge hembygdsgård
Söndag 9 juli kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren
Söndag 16 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Häckelsängs fäbodar
Söndag 23 juli kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka. Åbyns kyrksöndag
Sommarmusik på Österhed: 28/6, 19/7, 9/8
kl. 19.00 – se info på vår hemsida

Onsdagarna bjuder vi på allsång 19.00
Varje dag hålls andakt 10.30
och sångstund 13.00

Sommaröppet i kyrkan: 12/6-5/8 kl. 9.30-17.00
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90

Servering och loppis
VARMT VÄLKOMNA!
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Hamrångebygdens Föreningsliv

Anno 1997, juni
… firade Hamrånge GIF 70-årsjubileum med Leif
Loket Olsson som dragplåster
… satsade Röda Korset, Hamrånge på väntjänst
… antog demokratiprojektet Hamrånge-Gruppen
alltmer konkreta former
… övade Hamrånge hemvärn på ny trehundrametersbana vid Spångholmen
… utsågs Kvinnohistoriska gruppen till årets kulturstipendiater i Norrsundet
… förverkligades en skateboardbana för eleverna
vid högstadiet
… inleddes lanseringen av kustväg från Gävle till
Söderhamn
… arrangerade hembygdsföreningen byvandring i
Veda
… hade Totra byförening stora bekymmer med
krossat glas vid Totrabadet

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
29 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

13.30 An
14.00 Bar
14.30 Pri
15.00 An
Ca 15.45
Ankrace

Tider och pla
kommer att

Utställning
∙ Tipsrundor
∙ Ankrace
∙ Pilkastning ∙ Fiskedamm ∙ Fö
Vårt
servicekontor
stänger
för sommaren
3 juli - 8 augusti
Uppdrag efter önskemål utför vi förstås även
under sommaruppehållet.
E-posta bara, men gärna i god tid, till
knutpunkten@hamrange.se

Vandrarhemmet kan bokas hela sommaren på
tel. 076-780 76 48
SKÖN SOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA!

Vi stänger för semester
V 29-30 17/7 – 28/7
HAMRÅNGEBOR!
Kom och lyssna på och prata om
CENTERPOLITIK
med Centerpartiets 1:e vice ordförande tillika
riksdagsman Anders W. Jonsson

Informerar om
Landsbygdsutvecklingprojektet

Välkommen till ett sommarmöte i gröngräset
måndag 26 juni kl. 18 hos
Berit Östlund,
S. Hagstavägen 18, Hagsta

Följande ärenden har från Rådet
gått vidare till Gävle kommun för beslut:
1)

Hamrånge Centerkvinnor

2)
3)

Välkommen till

4)

Hamrånge
hembygdsgård

5)
6)
7)

och traditionellt midsommarfirande med majstångsresning
och ringdanser tillsammans med
Rockskolan och delar av
Hamrånge kyrkokör
midsommarafton kl. 14.

8)
9)
10)
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Promenadstråk vid Skatudden (reviderad version
från KNUFF)
Företagarfrukostar, Hamrånge Företagarförening
Ställplatser för husvagnar och husbilar vid Knutpunkten, Knutpunkten Hamrångebygden Ek.
förening
Uppsäkring av el vid produktionsköket i Bergby,
Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening
Utegym på Heden, NorrHam
Digitalutrustning för uthyrning, NorrHam
Oﬀentlig cykelpump med kompressor vid Knutpunkten, Knutpunkten Hamrångebygden Ek.
förening
Projektmedel för Info-TV vid 7 Eleven, Hagsta,
Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening
Iläggsplats för båtar vid Hällskär, Hamrånge
Fiskevårdsområde
Iläggsplats för båtar vid Storverksbron, Viksjö,
Hamrånge Fiskevårdsområde

Kalendarium 17 juni – 16 juni
Lördag 17 juni
Fotboll div. 5 Lindövallen 13.00
Norrsundets IF-Gävle GIK FK/IK Sätra lag 2
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 18 juni
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP P04 Kompisligan div. 5 NorrHam-Sandvikens IF
Fotboll Vifors IP 11.00 F06 Kompisligan NorrHam-Sandvikens IF
Tisdag 20 juni
Fotboll Vifors IP, F03 Kompisligan div. 4 NorrHam-Valbo FF
Fotboll Vifors IP 19.00, Damer Div. 3, NorrHam-Hofors AIF
Onsdag 21 juni
Fotboll Vifors IP, P07 Kompisligan NorrHam-Gefle IF FF
Torsdag 22 juni
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 23 juni
Midsommarloppet, start Gåsholma 11.00
Midsommarfirande vid Hamrånge hembygdsgård 14.00
Lördag 24 juni
Friluftsgudstjänst, skolan Iggön 14.00
Söndag 25 juni
Musikgudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell 11.00
Onsdag 28 juni
Andakt i trädgården vid Träffpunkten 10.30
Musikkväll på Österhed med Sara Kreft 19.00
Torsdag 29 juni
Växtfärgning med Hamrånge Slöjdare Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Fredag 30 juni
Växtfärgning med Hamrånge Slöjdare Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Axmar Midnattsrace, start vid Axmarbrygga 20.30
Lördag 1 juli
Växtfärgning med Hamrånge Slöjdare Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Fäboddag Häckelsängs fäbodar 13.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 2 juli
Fotboll Vifors IP 11.00, F06 Kompisligan NorrHam-Sandvikens IF
Friluftsgudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
Öppen gård 11.00-15.00
Tisdag 4 juli
Fotboll Vifors IP div. 3 Damer 19.00, NorrHam-Gefle IF FF
Onsdag 5 juli
Musikkväll med Engmans Kapell, Axmar Hytta 19.30
Lördag 8 juli
Fotboll div. 5 Lindövallen 14.00 Norrsundets IF-Hofors AIF lag 2
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 16.00
Söndag 9 juli
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 12 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
Torsdag 13 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
Fredag 14 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
Lördag 15 juli
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 16.00
Söndag 16 juli
Friluftsgudstjänst, Häckelsängs fäbodar 11.00
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 16.00
Onsdag 19 juli
Musikkväll på Österhed med Trönö Manskör 19.00
Torsdag 20 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
Fredag 21 juli
Teater Stigman Sote, Axmar Hytta 19.00
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Axmarbruk i sommar
HYTTAN öppen för besök
1 juli – 20 augusti
13.00-17.00
BRUKSBODEN
öppen tis – sön 20 juni – 20 augusti
CAFÉ SVARTA KATTEN
öppet under juli
Tisdag-söndag 11.00-17.00
MUSIKKVÄLLAR I HYTTAN
Engmans kapell 5 juli 19.30
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
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

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

Begravningar i Hamrånge församling
under maj
12/5
26/5

Karl-Åke Bergman, Norrsundet
Öllegård Blomkvist, Bergby

Torget – Tack
Till alla medverkande vid den fina och stämningsfulla minneshögtiden i Österheds kapell på Kristi
Himmelfärds dag
Birgit Larsson med familj

