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Tankar Om

C

ykelturen tog mig genom dofter från hägg och syrén, vårbruk på åkrarna och kossor på bete i den ljuva sommarkvällen. Landsbygd. Min landsbygd. Som jag så gärna vill se
utvecklas och överleva. Och inte bara min, utan hela Sveriges
landsbygd. Jag tror nämligen att vi behöver varandra. Stad och
landsbygd.

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!

Och många är de onekligen, som håller med. Rösterna som
säger, att nu ska och måste vi satsa på landsbygden. – Trenden
av urbanisering måste vändas, annars går vi mot en ohållbar
situation, låter det.
Men hur når vi dit? Går det av sig själv? Nej, jag tror inte
det. Men att det går, det tror jag. Om bara den rätta viljan
finns. En förutsättning är att man börjar se landsbygden som
den tillgång den är. För nog är det väl rätt underligt, att när
satsningar görs i stan, då heter det investeringar, men när de
görs på landsbygden så heter det bidrag?
Nu är det förstås inte de lokala politikerna som övergripande
kan förändra förutsättningarna för Sveriges landsbygd, men
hjälpa till, det kan de naturligtvis. Och självklart betyder satsningen på 5 miljoner under tre år för vår kommundel mycket,
men neej, det räcker liksom inte riktigt.

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

− Vi måste hitta nya sätt att göra välfärden demokratisk och
rättvis och för det behöver politiken se över strukturer för
styrning och fördelning av resurser istället för att debattera
ideologier mellan partier och block, skriver krönikören Malin
Ackerman från Lycksele. Hmmm… låter inte alls dumt.
Om vi ska vända trenden tror jag landsbygden måste göras
till ett intressant alternativ att bosätta sig på och som innehåller
fördelar. Alternativ med fördelar som känns för var och en och
där inte minst ekonomiska incitament är av betydelse. Men om
det ska bli verklighet för svensk landsbygd krävs naturligtvis
åtgärder och insatser på nationell nivå.
− Det måste bli billigare att bo på landet, skriver författaren
och forskaren Alf Ronnby från Sölvesborg. Hmmm… det låter
inte så tokigt det heller.
− Höj grundavdraget rejält och avskaffa fastighetsavgiften
för boende på landet, säger han och vänder blickarna mot Norge som ger förmåner av skilda slag för att stimulera boende på
landsbygden.

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

Nyligen damp broschyren Om krisen eller kriget kommer ner
i brevlådan. Manade onekligen till eftertanke, men vilka tror
ni, skulle klara sig bäst om det ofattbara skulle hända? Stad
eller landsbygd? Då om inte förr kommer landsbygdens styrka
att visa sig. Att staden behöver landsbygden. Värt att tänka på
även i fredstid, eller hur?
Inför valet tänkte jag ta tempen på våra ledande politiker för
att höra vad de egentligen vill göra för
kommunens landsbygd. Finns det nåt
mer än visioner? Finns det några konkreta förslag? Första intervjuerna kommer i julinumret, resterande i augusti.

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.

Njut nu av landsbygdens sommar och
			Lev väl!
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Axmar Hytta Sommaren 2018
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Tina
Ahlin
ORSA SPELMÄN
EN HYLLNING TILL

Ted Gärdestad
OCH HANS MUSIK

Teds kompband
1991–1996

Biljetter: tickster.com
Onumrerade sittplatser. Insläpp 30 min före angiven starttid. Kaffeservering i pausen.
Arr: HPM Entertainment www.hpmusik.se

Välkommen in till oss och handla allt du behöver till midsommarfirandet!
Priserna gäller 18-24 juni och så långt lagret räcker.
På torsdagen den 21 juni står vi utanför butiken,
klockan 11-17 och säljer jordgubbar till dagspris.
Sohlbergs Chark finns också på plats. Vi bjuder på grillad korv med bröd
och lite fika. Även lotterier med fina vinster kommer att finnas.
Entrecote och Ryggbiff i bit,
Sohlbergs Chark,
Sverige, för endast 179:-/kg.

Brännvinsost från
Ockelbo Ost, Sverige,
ca 600 gram för 79:90:-/kg.
Ord. pris 109:-/kg.

Ord. pris 219:-/kg

Källarfranska 8-pack
från Mattes Bröd för
15:-/st.
Ord. pris 29:90:-/st

Ica´s pärondryck, 1,5 liter,
2 st för 20:-, alkoholfri perfekt
som bubbel till barnen och alla
andra förstås.

Våra öppettider i midsommar är:
Midsommarafton 8-14
Lördag-Söndag 8-20 som vanligt.
Varmt välkommen in till oss!

Lena och Pelle med hela härliga gänget!
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Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Alla Tider’s
Axmarbruk utvecklar vidare
Lagom till sommaren stod Axmar Brukscafé färdigt
att ta emot sina gäster med Lena Bäck som entreprenör. Men redan har ett nytt projekt dragits igång i
Föreningen Hyttans regi. Inom kort påbörjas arbetet
med den forna bruksträdgården.
− Under fjolåret genomfördes en arkeologisk undersökning av vilka växter som fanns där en gång och bl a
hittades då den gamla entrén till trädgården. Det vi nu i
första hand kommer att göra är att återskapa det gamla
gångsystem som fanns mellan de olika kvarteren, säger
Stig Jönsson, ordförande i föreningen Hyttan.
Underlaget från den arkeologiska undersökningen
kommer att ligga till grund för deras arbete och till sin
hjälp har de via stöd från Länsstyrelsen kunnat anlita ett
trädgårdsföretag under tio arbetsdagar.
− Koncentrationen kommer sedan att ligga på fruktträd
och bärbuskar, men det kan ju under arbetets gång dyka
upp andra växter, som ännu inte hittats i den igenvuxna
trädgården och som kan vara intressanta att bevara.
Utöver arbetet med trädgården kommer en lönnallé att
anläggas från orangeriet och mot slottsparken och medel
har även sökts för att iordningsställa det gamla badhuset.
− Badhuset är ett flerårigt projekt, men i första hand
måste taket åtgärdas. Sen är det vår förhoppning att kunna

behålla badhusdelen
och där installera
duschar för gäster som
exempelvis vandrar,
cyklar eller paddlar
kajak. På övrig lokalyta
hoppas vi locka entreprenörer av olika slag.
Ett intressant inslag
är också det skeppsvrak som hittats nära land utanför
restaurangen och där både Länsmuseet och Sjöhistoriska
museet kommer att delta i undersökningarna.
I övrigt blir det sedvanlig utställning med försäljning i
Bläckhornet och i Båthuset en utställning om trädgårdsarkeologi och vad som framkom under fjolårets undersökningar.
Därutöver bjuds det i sommar både musikkvällar och
marknadslördagar.
Axmar Brygga har fräschats upp med delvis ny färgsättning interiört och till den klassiska menyn av gastronomiska fiskrätter har lagts nya kulinariska erbjudanden av
krögarna Johan och Leif. Ulrike och Jans Bed & Breakfast hälsar gästerna välkommen och i deras handelsbod är
hyllorna fyllda av ekologiska produkter från egen odling.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Lasse Svensson

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
sid 4

Smått & Gott i Hamrångebygden
EN BRA LOPPIS!

BERGBY
VERKSTAD

där antika och andra
gamla intressanta
saker säljes

har semesterstängt

Två dagar söndag-måndag
24 & 25 juni kl. 10-17.00

V 27 – V 31
Öppnar återigen

Viksjövägen 20, Bergby
OBS! Kontant betalning
Skyltat från gamla E4

måndag 6 augusti.

VIALLA
ÖNSKAR
VI UTFÖR
TYPER AV
ALLA
VÅRA
KUNDER
EN
MARKENTREPRENADER.

Trevlig sommar!

VÄLKOMNA

DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP

GLAD MIDSOMMAR!
VI SÄLJER:

SAND OCH GRUS

NICLAS, OLA OCH THERESE
MED PERSONAL
070-214 15 90 NICLAS
0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
i samarbete med
HAMRÅNGE FÖRSAMLING anordnar
KOSTNADSFRI VATTENSÄKERHETSSIMSKOLA
Plats: Totrabadet Datum: 6-17/8
Ledare: Emma Wallerberg
Ålder: Från 6 år
Anmälan sker via
www.slsgavleborg

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

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

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68

Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

BÖNHUSCAFÉ

Marknadslördagar

I Trödje Missionshus
11-14 juli och 21-24 juli
11.00-16.00

Axmar bruk

Kvalitetsmarknad med mat och hantverk
Fika, musik, barnaktiviteter

Varje dag hålls andakt 10.30
och sångstund 13.00
Utställning med naturbilder

30 /6, 7 /7, 14 /7, 21 /7, 28/7 o 4/8

Välkomna!

Servering och loppis
VARMT VÄLKOMNA!
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Kl. 11 - 15.

Alla Tider’s
Nationaldagsfirande sommarens upptakt
för hembygdsföreningen
Under blågul fana med Norrsundets Brukssextett, fanan framburen av Stina i hembygdsdräkt, sommartal av Anna Sohlman,
invigning av båthuset och fotoutställning Hamrångebygden
genom kameraögat. Och naturligtvis många nationaldagsfirare
som kunde njuta av kaffe med hembakt.
Ja, alla ingredienserna fanns där för ett traditionellt firande och Anna
Sohlman – så storstadsbarn hon är - förstärkte i sitt tal känslan för
Anna Sohlman höll sommartalet
en hembygd. Hon blev hamrångebo, när hon och Kalle Boman med
företaget Hinden-Lännaateljéerna i början av 2000-talet flyttade från
Stockholm till Norrsundet.
− Och kände direkt, att det var rätt. Här fanns det som gör att man
känner sig hemma. Vatten, natur, engagemang, ett samhälle att trivas
i och där jag guidades in tillsammans med andra nyanlända på ett sätt
som fick mig att ta del av bygden.
I samband med nationaldagen invigdes det nybyggda båthuset
bakom dansbanan, som nu ger en egen plats åt Häckelsängsbåten
som Per Hägglund byggde 1867 och Lillbåten, byggd i Uttervikarna
på 1950-talet. Fiskeredskap från förr pryder väggarna och med båthuset kan nu fiskets historia och betydelse i bygden lyftas fram på ett Tre trogna damer som alltid finns på plats vid inträde
genuint sätt, som sker i samarbete med Norrsundets Arbetarmuseum. och kaffebiljetter på hembygdsgården; Birgitta Eriksson, Maj-Lis Röstlund och Ingrid Jonsson.
− Båthuset hade aldrig varit möjligt utan ett stort engagemang
och värdefulla ideella insatser, sa ordförande Anders Snell och lyfte
särskilt fram Tage Nordin, som gjort ritningarna och Göran Forsberg,
som lett bygget, men också övriga som snickrat och målat; Tord
Falk, Rolf Hägglund, Rolf Wiik, Gert Nilsson, Kurt Rönnlund och
Jost Winrath. Liksom förstås Vanja Falk, som ordnat med mat under
deras arbetsdagar.
Nationaldagsfirandet var sommarens första arrangemang för
hembygdsföreningen, men många fler följer framöver. Närmast
midsommarfirande, sedan väntar friluftsgudstjänst tillsammans med
Hamrånge församling, konsert med glada musikanter, jazz med Lasse
Många tog tillfället i akt att titta in båthuset, som invigÄdels och surströmmingsfest med allsång.
När hösten närmar sig återkommer arrangemanget Lilla kulturarvs- des i samband med nationaldagen.
dagen, i år med marint tema, höstmarknad, Kura skymning, också det
med marint tema och sedan avslutas året med
traditionell julmarknad i december.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Båthuset rymmer inte bara båtar utan också foton,
berättelser, redskap och föremål som hörde gårdagens fiske till.

Lillbåten, som byggdes i Uttervikarna på 1950-talet

RÄTTELSE
I förra numret angavs att hembygdsföreningen hade digitaliserat tolv filmer
av Fred Molander, men nu rapporterar hembygdsföreningen att samtliga
dessa filmer kommer från Olof Källströms samling.

Smått & Gott i Hamrångebygden

Annelie Samuelsson´s salong
Installa�on, Service

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
Glad
men förboka din tid på
midsommar
önskar jag
tel. 070-226 39 87
mina kunder
vardagar mellan 10 och 18
Semesterstängt
6/7 – 27/7
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

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
Juni

Bergby Damfrisering
GLAD MIDSOMMAR
OCH SOMMAR
önskar jag alla kunder

Söndag 17 juni kl. 11.15
Mässa , Fyren Norrsundet
Lördag 23 juni kl. 14.00
Gudstjänst, Axmarby missionshus
Söndag 24 juni kl 11.00
Musikgudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell
Onsdag 27 juni kl. 19.00
Sommarmusik på Österhed. Magnus Berglöf - orgel
Söndag 1 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst på Hamrånge hembygdsgård
Söndag 8 juli kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 15 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Häckelsängs fäbodar
Onsdag 18 juli kl. 19.00
Sommarmusik på Österhed. Lola Carlsson – sång
Söndag 22 juli kl.11.15
Gudstjänst, Fyren Norrsundet
Söndag 29 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst i Råhällan

Semesterstängt
V 28 9/7 - 13/7 och
V 34 och 35 20/8-31/8
I övrigt öppet som vanligt
Ann-Katrin • Tel. 0297-106 81

Norrsundets
Tips & Tobak

Glad och skön
sommar till er
Det ska jag också ha
och stänger därför
butiken för semester
under tiden
30 juni – 31 juli
Tel. 070-292 73 39

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

I vårt kiosksortiment
hittar du också
Mjukglass
Gasoltuber till grillen
och husvagnen
Aspen Miljöbensin 2och 4-takt
Välkommen in!
Glad Midsommar och
Sommar önskar vi er alla
Åsa & Ove
Tel. 0297-220 22
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För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Alla Tider’s
Samuel från Totra – scenmästare hos Folkteatern i över 30 år
− Har väl inte riktigt tagit slut än, även om jag numera är pensionär. Jag rycker ju in lite då och då vid
behov, skrattar han.
Vi möts en ljuvlig försommardag i trädgården utanför
huset i Totra där han föddes för sisådär 72 år sedan. Hunden Doris, siberian husky/samojed och Samuels trogna
följeslagare sedan 6 år, dåsar i skuggan.
− Teaterkopplingen började egentligen med uppsättningen av Arbetarteaterns De bröto bygd 1980, där jag
skulle spela rollen som min morfar, men själva scenbyggandet tog fart i och med föreställningen Kanonpjäsen
några år senare, som spelades upp i Norrsundet, och som
vi även turnerade med, berättar han.
− Då träffade jag scenografen Peter Holm, som sa åt
mig, att nu åker du in och söker jobb som scenbyggare på
Folkteatern. Och jaa, det gjorde jag och så fick jag jobbet.
Och trivdes från första stund.
Stor nytta tillskriver han de 25 åren hos företaget Hamrångehus, som tidigare fanns i Totra och där Samuel bland
annat var takstolskonstruktör.
− Där lärde jag mig inte bara att snickra utan också
viktiga beräkningsgrunder, som jag som scenmästare haft
otroligt stor nytta av.
− Gick senare en svetskurs som också var bra att ha med
sig i bagaget.
Men även om Folkteatern blev hans ordinarie arbetsplats, så övergav han inte Norrsundets Arbetarteater och
otaliga är de scen- både interiörer och exteriörer, de flesta
platsbyggda, som Samuel byggt upp både till revyer och
sommarteatrar.
− Och när en stor Arbetarteaterkongress skulle hållas i
Norrsundet byggde jag upp en jätteläktare i Sporthallen.
Att vara scenmästare hos Folkteatern är att vara något
av en egenföretagare, säger han.
− Man jobbar självständigt och det gäller att vara uppfinningsrik, hitta egna lösningar. Uttrycket ”Det går inte”,
det finns helt enkelt inte.
− Som den gången 120 kilo Rolf Lassgård skulle flyga
uppe i taket till exempel. Men det löste sig det också.
Samuel jobbade när det behövdes och kunde i gengäld
få en extra semestervecka. En gång jobbade han 26 timmar utan vila, ett år hade han över 400 övertidstimmar.
− Sen hade jag lika lång semester som lärarna har. Då
var jag jävligt mallig, haha.
För Samuel har jobbet som scenmästare varit priviligierat.
− Ibland hade även jag repliker i uppsättningarna och
då fick man extra betalt. Och det hände att jag gjorde
mina egna repliker. Det gick bra det med.
Arbetet innebar förstås tät kontakt med alla medarbetare
i uppsättningarna. Vilket från början inte var helt lätt,
minns han.
− Då var jag inte så speciellt talför, men jag hade gått en
kurs i regi av LRF och lärt mig andningstekniken innan

man skulle prata inför andra,
så den började jag praktisera
och det hjälpte mig mycket.
− Den tekniken delgav
jag förresten sen flera av
skådespelarna, som de i sin
tur fick nytta av.
Trettio år som scenmästare har förstås gett många
minnesvärda möten, många
minnesvärda föreställningar.
− Den första uppsättningen, Brechtföreställningen Den
goda människan från Sezuan är ett bestående minne, förstås också Den stora vreden i Gasklockorna. Och naturligtvis Faust i Gasklockan, där jag byggde en 156 kvadratmeter stor bassäng med en 25 meter lång eld i vattnet.
Det fixades genom gasoltuber och tryckslang och funkade
faktiskt i alla de trettio föreställningarna.
Under tretton år hade Folkteatern en fast teaterscen på
Hälsinge Träteater vid Stene Gård i Järvsö och där föreställningar, främst under sommartid, gavs. Det blev 340
produktioner genom åren. Uppsättningen Den ludna gorillan byggdes först som fast teaterscen på Folkteatern, men
när en inbjudan kom från Köpenhamn så byggde Samuel
om den till en turnéföreställning.
En scenmästare gör ju sitt jobb före föreställningarna, eller bakom kulisserna, och oftast blir det förstås
skådespelarna som får publikens ovationer. Men vid en
föreställning gavs publiken tillfälle att efteråt se hur ett
scenbyte hade gått till och då var det Samuels tur att ta
emot applåderna.
− Jag hade arbetat fram en konstruktion för att på ett
effektivt sätt flytta stora lådor vid ett scenbyte utan att
publiken skulle upptäcka det under föreställningen,
Alla möten med skådespelare genom åren är förstås
också fina minnen; Rolf Lassgård, Sven Wollter, Viveca
Seldahl, Ulla Sjöblom, Peter Haber, Bengt Järnblad,
Alexandra Rappaport m fl.
− Sven Wollter lärde mig faktiskt spela Gubben Noak
på trumpet och vi brukade också spela luffarschack. I ett
spel fyllde vi ett helt A4-blad utan att få fem i följd.
Nu har Samuel lagt jobbet som fast scenmästare på
Folkteatern bakom sig och kan sitta och käka frukost i
lugn och ro, läsa morgontidningen klockan 12 om han
vill. Men kontakten med dem alla har han kvar. Hälsar
på då och då och gör som sagt också en del jobb, när det
behövs. Och teater det kommer att titta på i fortsättningen
också.
− Det säkerställde jag genom att önska mig en fribiljett
för all framtid på deras samtliga föreställningar, när jag
slutade. Och det fick jag. Dessutom gäller biljetten även
på Gävle symfoniorkesters alla spelningar, så de kan jag
också njuta av precis när jag vill.
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Text och foto: Marianne Lundqvist
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Kul på sjön
Välkommen att prova på att paddla kajak,
kanot, SUP och optimistjolle - helt enkelt ha kul
på sjön tillsammans!
Alla simkunniga barn och unga är välkomna.
Ta gärna med era föräldrar!
Vi bjuder på fika
Kostnadsfritt att vara med

Flytvästar finns
att låna på plats

Ingen föranmälan behövs
7 juli kl.10-16 på Finnharen (vid NMKs klubbstuga)
21 juli kl. 10-16 på Totrabadet
Mer information finns på www.nmk-boat.se

Tack till:

Alla Tider’s
Vilken strategi finns för Österheds
kyrkogård?
Underhållet vid skogskyrkogården har under de
senaste 7-8 åren blivit alltmer eftersatt och klagomål från församlingsbor har inte låtit vänta på sig.
Något av en kulmen nåddes inför första maj i år, då
kyrkogården inte var åtgärdad efter vintern. Löv och
nedfallna grenar låg kvar, gräsytor var oklippta. Men
nu ska det bli en ändring, lovar nye kyrkogårdsföreståndaren Jan Lundström, som tillträdde sin tjänst
vid månadsskiftet januari-februari.
− Jag beklagar att kyrkogården inte var i acceptabelt skick
i tid efter vintern, och där får jag ta min del av ansvaret,
säger han och förklarar:
− Jag lade upp årets säsongsplanering för tiden 1 maj-2
november – en av anledningarna var att vi då skulle hinna
göra allt klart inför höstens allhelgonahelg, men tyvärr
bidrog den sena vintern och att allt löv, kvistar och grenar
låg kvar sedan i höstas till att arbetet inte hanns göras
i tid. Med facit i hand skulle jag tidigarelagt arbetet en
vecka, men det hade i sin tur förkortat säsongen inför hösten. Nu får vi i gengäld bättre utgångsläge inför nästa år.
Jan Lundström kommer närmast från Västerås, men är
född och uppvuxen i Luleå.
− Men jag har anknytning även till Hamrånge. Min
faster ligger begravd på Österheds kyrkogård och nyligen
köpte jag hus i Hagsta.
I hans tjänst, utöver att vara kyrkogårdsföreståndare,
ingår även att vara fastighetsansvarig i församlingen och
att han är byggare i grunden tror han själv bidrog till att
han fick den sammanslagna tjänsten.
− Min huvudinriktning är inte trädgård, men det är flera
stora byggprojekt som väntar. Renovering av staket runt
kyrkogården, ny askgravlund ska anläggas och kapellet
fasadrenoveras. Dessutom planeras för ombyggnationer
interiört i kyrkan.
När det gäller trädgårdsbiten känner han sig trygg med
kyrkogårdens säsongsanställda, säger han.
− Jag tycker om att planera och organisera och hos dem
finns erfarenhet och trädgårdskunskap.
Jan är medveten om att det är ett stort och omfattande
arbete som väntar för att få hela kyrkogården i fint skick
igen. (En del arbete påbörjades under förra sommaren,
då kyrkogårdsvaktmästaren, som slutade 2010 återkom
under en period), men annars har häckar inte klippts och
rensats, jord inte fyllts på i svackor som uppstått på gräsytorna, grusgångar inte kantskurits m m i den omfattning
som borde ha gjorts.
− Allt jobb kommer vi inte att klara av den här säsongen, men ge mig två år, så lovar jag att åtgärderna ska vara
gjorda och kyrkogården vara fin igen, säger han.
Utöver Jan finns i år tre säsongsanställda och därtill
kommer personal från Hille kyrkogårdsförvaltning att

fördelas till
Österhed.
Österhed
är en stor
kyrkogård,
– 53 000 m²
gräsytor att
klippa, som
tar en vecka i
anspråk varje –Här ska den nya askgravplatsen ligga, visar kyrkogång, två ki- gårdsföreståndare Jan Lundström
lometer häck
som ska rensas och klippas, grusgångar därtill hållas rena
och kantskäras och bevattningen kontinuerligt ses över.
När artikeln skrivs är dock bevattningen ur funktion.
För att bedöma tidsåtgången för skötseln av gräsytor,
gångar och staket kommer en arbetsvolymmätning att
göras.
− Sedan är det upp till kyrkorådet att sätta ribban hur
högt de vill den ska ligga för skötseln av Österhed, säger
Jan Lundström.
Under fjolåret påbörjades en gravstenssäkring vid
kyrkogården. Av de 2000 gravarna hade 1533 gravstenar,
varav hälften av dessa inte blev godkända efter provtryckning. 120 av gravrättsinnehavarna valde att själva utföra
arbetet, 261 valde erbjudandet att via församlingen få
arbetet utfört av deras entreprenör Yster Construction
AB, som har en patenterad lösning för gravsäkring. 72 av
stenarna åtgärdades under fjolåret av Fixarna, resterande
189 ska inom en tidsram vara åtgärdade via Yster Construction AB under året.
− Men fortfarande återstår 475 stenar, där vi inte lyckats
få tag på, eller fått svar av gravrättsinnehavarna och nu är
det angeläget att de hör av sig, säger Jan Lundström.
− För de stenar vi inte lyckas få tag på gravrättsinnehavare kommer en kulturhistorisk inventering göras för att
se om stenarna bör sparas och då blir det i så fall församlingen som får stå för den skötseln.
Fasadrenovering av kapellet får anstå till nästa år.
Ekonomiska medel för i år har istället lagts på den nya
askgravlunden, som ska ligga på området nordost om
kapellet. Granitblock är beställda och arbetet ska utföras
under juli-augusti.
− Det kommer att bli en kombination av askgravplats
och minneslund som ska rymma 3 – 500 urnor.
Beträffande avtal för sommar- eller årsskötsel av gravarna kommer de gamla avtalen att löpa på så länge de
gäller, medan nya avtal utformas i likhet med Hilles.
D v s gravrättsinnehavarna får själva välja hur många
blommor de vill att graven ska prydas med.
Nytt för Österheds kyrkogård och för att få gemensamma regler inom pastoratet är att gravrättsinnehavarna,
antingen själva får stå för klippning runt gravvården eller
så köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Klippning
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av gräsytor mellan stenar däremot, kommer förvaltningen
även fortsättningsvis att ombesörja.
Från kyrkorådets sida understryks att Österheds kyrkogård nu är prio 1 för att åtgärda det eftersatta underhållet.
− Kyrkogårdspersonalen är ju anställd inom pastoratet
och därför är det möjligt att omfördela personal från Hille
till Hamrånge för att på det sättet förstärka resurserna,
säger Lisbeth Andersson, som också finns med i Österhedsgruppen.
Beträffande ombyggnation interiört i kyrkan, så har
tillstånd begärts hos Länsstyrelsen, men när och i vilken
omfattning de ska utföras är inte klart.
− Vi måste i första hand se över uppvärmningen och en
tanke är också att återställa interiören under orgelläktaren bl a för att öka ljusinsläppet, eventuellt också flytta
predikstolen för att ge kyrkobesökarna bättre sikt över
altaret.
Några ombyggnationer för att flytta övrig församlingsverksamhet till kyrkan kommer det dock inte att bli, säger
hon.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Brittas café, Hamrångefjärden
Tisdag 26 juni, kl. 19
Våra kandidater till riksdag, region och
kommun finns på plats och berättar vad
vi vill i valet och svarar på dina frågor.

Välkomna till

Arbetskooperativet Fixarna informerar
om sin verksamhet.

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

Midsommarveckan finns vi:
Tisdag 19/6 i Bergby 9-15
Onsdag 20/6 i Sandviken 10-15
Torsdag 21/6 i Ockelbo 9-15

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 vi alla våra kunder
Anders • Dennis • Karin
Tel. 073-047 17 71 • 070-568 96 69

GLAD MIDSOMMAR!
önskar Lars-Gunnar,
Ulla, Daniel och Lars-Göran

Bevattningen på Österheds
kyrkogård ur funktion

VÄLKOMMEN TILL
PÄRLAN VID
GÅSHOLMA FISKELÄGE

Bevattning ska normalt ske med sprinklers 21.0006.00 men p g a läckage i det gamla huvudröret mellan pump och kyrkogård fungerar inte bevattningen
till hundra procent.
Problemet kvarstår de närmaste veckorna.
Kranvattnet påverkas inte och vi hoppas att det,
tills felet är avhjälpt, är möjligt för er att själva
ombesörja den bevattning som behövs på gravarna.

Midsommarafton
öppet 11.00-15.00
Café och butik övriga dagar
t o m 26 augusti 11.00-18.00

Kyrkogårdsförvaltningen Hamrånge församling
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Håkan & Maragreta • 070-220 91 64

Alla Tider’s
Nu går godstågen till Norrsundet igen
Den 29 maj kom det första tågsetet med flis ner till Norrsundet
och det kommer att följas av flera, hälsar Lotta Fogelberg, platschef i Norrsundet för Norrsundets Hamn AB.
Det är Hector Rail som på uppdrag av Stockholm Exergi (f d Fortum
Värme) nu lägger upp ett lager av biobränsle i Norrsundets hamn för
att säkra tillgången till bränsle till det nya kraftvärmeverket i Värtan.
Flisen kommer sedan att vid behov skeppas med båt till Stockholm.
− Vi ser kontinuerligt över våra flöden av trädbränslen till Värtan
och konstaterade att kombinationen av järnväg, lämpliga ytor och be- Nu går tågen till Norrsundet igen
fintlig hamn var starka skäl till att använda Norrsundet för att bygga
ett buffertlager, säger Niklas Sundén, bränslespecialist på Stockholms
Exergi.
− Vi får även nytta av vårt egna tågsystem som annars står still över
sommarveckorna då pannan är i revision, tillägger han.
Från Norrsundets Hamn är man glada att trafiken längs industrijärnvägen nu äntligen kommer igång igen, glada att få visa att järnvägen har kapacitet för tunga transporter. Och de ser en potential att
växa.
− Med den tillgång vi har till stora ytor både utomhus och i magasin
under tak tillika med en väl fungerande

– Glädjande att järnvägstrafik nu åter går mot Norr-

sundet, säger platschef Lotta Fogelberg
hamn hoppas vi självklart att det här bara är början, säger Lotta Fogelberg.
Flistransporterna kommer att pågå med två tåg per
vecka fram till augusti. Med undantag för juli då tågen
kommer att stå stilla för underhåll.
−Vi är förstås jätteglada över Stockholms Exergis val
av Norrsundets Hamn som visar på de stora utvecklingsmöjligheterna i Stora Ensos tidigare fabriksområde.
Hon understryker också vikten av det stöd de fått för att
rädda järnvägen från nedläggning; EU-medel via Leader
Gästrikebygden och Jordbruksverket, liksom stöd från
Öppet från kl. 12.00 varje dag.
Gävle kommun och Trafikverket.
− En fungerande järnvägsförbindelse är avgörande i det
Axmar Brygga Havskrog
här fallet. Och för Norrsundets framtid.
Varmt välkomna!
För lossning av containrarna i Norrsundet ansvarar
0297-320 00
Norrsundets Stuveri.
Mer info på axmarbrygga.se
Text och foto: Marianne Lundqvist

Välkommen till Östkustens pärla

Välkommen att njuta
av vår meny med
gastronomiska klassiker och
nya kulinariska rätter
Öppet hela midsommarhelgen

Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått

22-24 juli

Missa inte kajakloppet
Axmar Midnattsrace 29 juni
med start vid Axmar Brygga 20.30!

mar
lad Midsom

G
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Mikael
070-525 27 14

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

Smått & Gott i Hamrångebygden
Stéphanie vill återskapa farfarsfars smedja i Åbyn
Området vid Kvarndammen i Åbyn var något av ett
sockencentrum vid 1900-talets
början med både handelsbod,
post och telefonväxel. Och här,
på platsen där 1600-talets överstelöjtnantsboställe låg, köpte
Gustav Adolf Forsmark Åbacka
Gård 1921 av Johan Axman och
inredde omkring 1930 en smedja
i byggnaden som en gång var
Hamrånge bryggeri.

För att aktivt jobba vidare har hon startat upp Åbyns
Smideshistoriska förening, som den 28 juni kl. 18.30
inbjuder alla intresserade till ett stormöte vid smedjan.
− Jag hoppas ju fler ska tycka att det är intressant att
bevara smedjan och min förhoppning är att den så småningom ska kunna användas som smedja igen, för turister
men även i samarbete med skolan och andra intressenter
och där det också skulle kunna vara utställningar och
försäljning.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Stéphanie Forsmark

Den smedjan drömmer nu hans
barnbarnsbarn Stéphanie Forsmark, inte bara om att få återskapa, utan också öppna upp
för verksamhet igen.
− Hela Valsgatan andas ju kulturhistoria och tänk att få
återskapa något av detta igen, säger hon.
Historiens vingslag känns onekligen väl, när man kliver
in i Gustav Adolfs gamla smedja - G.A. Forsmarks Smidesverkstad, som den då hette.
Här sitter hans pulpet på väggen, där han hade sin kassa
och förvarade räkenskaperna. På väggen hänger
också tavlan med sjukbeslag, som var hans examensarbete efter avslutad hovslagarutbildning vid
Kungliga Veterinärhögskolan i Stockholm 1905.
Här finns alla verktygen och städet och längs ena
väggen sitter elmotorn som med remmar drev svarv,
fläkt, hammare, smärgel, slipsten och borrmaskin.
Och på en krok innanför dörren hänger fortfarande
kepsen han tog av sig, när han stängde sin smedja.
− Själva byggnaden uppfördes omkring1870, men
då som bryggeri, berättar Stéphanie och visar en för
våra trakter något ovanlig byggteknik.
− Man använde sig av korsvirkesteknik och brädklädde sedan utvändigt.
Utöver smedjan hade Gustav Adolf även en
mekanisk verkstad i byggnaden, som så småningom
byggdes till med skostall och tvättstuga. Med traktorernas
intåg i jordbruket avtog behovet av hästar och därmed
hästskor och i början av 1950-talet stängde Gustav Adolf
sin smedja.
− Men hantverksintresset idag är stort och jag kan se
en potential också ur turistisk synvinkel i kulturhistoriskt
perspektiv. Kvar på området finns ju den gamla kvarnen,
som ägs av Nilsson Kraft, Lars-Lars tvättstuga och en
fiskodling, som ägs av Åbyns byamän.
Byggnaden Åhyddan, där post och telegraf inrymdes
finns även den kvar och som Stéphanie och hennes bror
äger.
− Kanske skulle det gå att göra något även där, menar
Stéphanie.
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Alla Tider’s
Nya återvinningscentralen invigd
Under några veckor har återvinningscentralen i Hagalund varit stängd för ombyggnation. Nu har den öppnat
igen och genom ombyggnationen har kunderna fått en kundvänligare återvinningscentral med asfalterad yta
och containersystem för avfallet.

– Det här kommer att bli bra, säger
Helene Morell och Jesper Jonsson, som
arbetar vid Återvinningscentralen

3000 kubikmeter moränmassa schaktades
bort, innan ny bergkross fylldes på varefter området asfalterades.

Återvinningscentralen har fått ett nytt
containersystem som hanteras med lastmaskin

Cirka 3000 m³ moränmassor har schaktats bort, ny bergkross fyllts på och därefter har ytan asfalterats. Istället för de
tidigare betongfickorna finns nu uppmärkta containrar placerade längs sidorna som, allteftersom de fylls, fraktas bort
och töms i en större container för att sedan ställas tillbaka på plats igen. Det och att belysningsstolparna har flyttats har
frigjort yta för kunderna, som nu enkelt kan köra fram till den container de ska lämna sitt avfall i. Även om det förstås
fortsättningsvis är en klar fördel om avfallet sorterats innan avlämning för att minimera köbildning.
Betongfickorna finns kvar, men nu enbart för vitvaror och trädgårdsavfall.
− Där kommer vissa mellanväggar att tas bort för att ge större utrymme för avfallet, säger Helen Morell och Jesper
Jonsson, som båda arbetar vid återvinningscentralen.
Ombyggnationen innebär en stor skillnad mot tidigare,
säger de.
− Mycket kundvänligare samtidigt som vi får en betydligt bättre överblick över området liksom att det efter
asfalteringen blir mycket lättare att hålla ytorna rena.

Välkommen till

traditionellt
midsommarfirande kl. 13-16
Majstångsresning och ringlekar
med delar av Rockskolan
och kyrkokören kl. 14

Och kunderna som kom under invigningsdagen var
nöjda.
− Det här ser bra ut, nu ska vi bara lära oss hitta rätt
bland containrarna.
Öppettiderna kommer att bli desamma även i fortsättningen; varje tisdag eftermiddag och den tredje söndagen
varje månad.
Text och foto: Marianne Lundqvist

P A ENTREPRENAD
i Bergby

Midsommarbuffé
med tårta
22 juni kl. 12 och 15
Pris: 300: kr,
barn 15:- kr/år t o m 12 år

Jag utför:

- Markplanering
- Dräneringar

Boka bord på
tel. 0297-331 05

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

2
Fiskvagnen – Axmar marknad lördagar 30/6-4/8 kl. 11-15
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Midsommardagen och
söndag har vi öppet
12-20
Välkomna hälsar
Flodbergs med personal

Smått & Gott i Hamrångebygden
HJÄRTLIGT TACK
Vårt servicekontor
stänger för sommaren
4 juli – 7 augusti
Vandrarhemmet kan
bokas hela sommaren
på tel. 076-780 76 48

Ett stort TACK till våra sponsorer som
ställde upp vid vår Bil & MC-utställning på
Hamrånge hembygdsgård 19/5

till Häcklegårds
kossor och personal
samt till alla som
kom och tittade på
årets kosläpp!
Vinnarna av frågepromenaden är
underrättade

Assemblin
Bergby El
Bergbykrogen
Bergby Verkstad AB
Bohlins Rör AB
Hagmans Tak
Hamrånge Handel
Handelsbanken, Bergby
Helsan´s Service
ICA Nära, Bergby
ITEM
Maskin & Verktyg
Mattes Bröd, Ockelbo

SKÖN SOMMAR
ÖNSKAR VI
ER ALLA!

40-årsjubileum för
MIDSOMMARLOPPET!

Miljötransporter UN AB
PEKå:s LV Maskinservice
Proffs bildelar
Rasta Hagsta
Smurfit Kappa
Sören Johansson AB Last &
Grävmaskiner
TMT Maskinvaruhus, Gävle
Totra Nostalgibod
Wendins Blommor
Ödmårdens Skogstransporter AB
Hamrånge Motorklubb

Välkomna tilltill
Välkomna
Norrsundets
Arbetarmuseum
Norrsundets
lördagen den 30 juli

Välkommen till familjefesten
Midsommarloppet Axmarby
22 juni
Start Gåsholma 11.00
målgång hamnen Axmarby

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
15.45 Prisutdelning –
Räddningstjänsten
hälsar
28 juli kl 13lördagen
- 16 på Ca
den
30 juli
Ankrace
med Brandbil mellan
kl 14-16

För mer info se:
midsommarloppet.se

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

Räddningstjänsten hälsar på
med Brandbil mellan
Välkommenklin14-16

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

Brandbilen finns på plats!

13.30 An
14.00 Ba
14.30 Pri
15.00 An
Ca 15.45
Ankrace

Tider och pl

Glad midsommar önskar vi
kommer att
på
Hamrånge
Handel!
Utställning ∙ Tipsrundor ∙ Ankrace ∙ Pilkastning ∙ Fiskedamm ∙ F

FÄRGFEST 20-21/6
30% på Nordsjös sortiment

OCKELBO
BILSERVICE

Öppet mån-fre 9.30-17.30 Lunchstängt
12.00-13.00 • Lördag 10.00-14.00
Midsommarafton, midsommardagen stängt
Tel. 0297-100 65

VÄLKOMMEN TILL

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.

EN SKÖN OCH
MAR
TREVLIG SOMalla
önskar jag er
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Vi säljer
www.nordsjo.se

ALNEK REDOVISNING
Ockelbo Tel. 0297-425 24

Alla Tider’s
Kalendarium 15/6 – 27/7
Fredag 15 juni
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Fotboll Lindövallen, Norrsundet Div. 4
Norrsundets IF-IK Huge 19.00
Söndag 17 juni
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Torsdag 21 juni
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Fotboll Lindövallen, Norrsundet div. 4
Norrsundets IF- Gävle GIK FK 19.00
Fredag 22 juni
Midsommarloppet Axmarby. Start 11.00 Gåsholma
Midsommarfirande Hamrånge hembygdsgård 13.00-16.00
Lördag 23 juni
Gudstjänst, Axmarby missionshus 14.00
Söndag 24 juni
Musikgudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Måndag 25 juni
Fotboll Lindövallen, Norrsundet div. 7
Norrsundets IF 2 – Skutskärs IF FK 19.00
Onsdag 27 juni
Musik i sommarkväll Österheds kapell 19.00
Torsdag 28 juni
Växtfärgning Hamrånge Slöjdare
Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
Fredag 29 juni
Växtfärgning Hamrånge Slöjdare
Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Lördag 30 juni
Växtfärgning Hamrånge Slöjdare
Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
Loppis ReDo, Norrsundet 10.00-14.00
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00
Söndag 1 juli
Öppen gård Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Friluftsgudstjänst 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Fredag 6 juli
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Lördag 7 juli
Kul på Sjön, Finnharen 10.00-16.00
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00
Hyllning till Ted Gärdestad, Axmar Hytta 19.00
Söndag 8 juli
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Fredag 13 juli
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Lördag 14 juli
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00
Söndag 15 juli
Friluftsgudstjänst, Häckelsängs fäbodar 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Orsa Spelmän med Tina Ahlin, Axmar Hytta 16.00
Onsdag 18 juli
Musik i sommarkväll Österheds kapell 19.00
Fredag 20 juli
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän
Lördag 21 juli
Kul på sjön, Totrabadet 10.00-16.00
Marknadslördag Axmarbruk 11.00-15.00

Söndag 22 juli
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Fredag 27 juli
Öppen gård Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Spelglädje 14.00
Bastun Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00, Åbyns byamän

Axmarbruk i sommar
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

Torget – Uppvaktning undanbedes
...all uppvaktning på min födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt.
			
Margareta Östberg, Bergby
Begravningar i församlingen
under maj
11 maj

Kurt Eng, Hamrångefjärden

