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   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden

Den kungliga huvudstaden hälsade oss med ljuv 
vårvärme och strålande solsken. I Kungsträdgår-

den blommade körsbärsträden för fullt och kaffe med 
välsmakande bakverk på Vetekatten (ju ett måste vid 
varje Stockholmsbesök) blev en perfekt inledning på 
vår dag.
   Nu var det förstås varken Vetekatten eller Kungsträd-
gården som var anledning till vår Stockholmsresa, nej 
en stolt farmor och farfar skulle titta på Beridna hög-
vakten och vaktombytet vid Stockholms slott. Nästäld-
sten bland barnbarnen har valt en militär bana med K1 
som arbetsplats och gissa om farmorshjärtat klappade, 
när han red förbi. En och annan tår trillade visst också. 
Men så får man göra, när man är farmor. Och oj, så fint 
och ståtligt det var.

Akutmottagningen vid vårt sjukhus har varit livligt 
debatterad på sistone. Det tycks vara väldans svårt att 
få till en fungerande organisation för både personal och 
vårdtagare. Det finns säkert flera bitar att jobba med, 
men idén med speciella akutläkare köper då i alla fall 
jag. Klart det ska finnas erfarna läkare med kunskap på 
en akutmottagning. Specialister för varje genre på sjuk-
huset förresten  - för nog är det väl kirurger som finns i 
operationssalarna?

Sommaren är i antågande och förberedelserna på åker 
och äng för årets skörd har redan börjat. Ännu ligger 
arbetet i trädgården lågt, men jag har all anledning att se 
odlings- och blomstersäsong an med tillförsikt. Mat-
jord finns att tillgå på behagligt avstånd, pumpaplan-
torna växer för fullt i sina krukor, Anita i granngår´n 
har försett mig med både tomatplantor och pelargoner 
och Kicki dök upp med en ståtlig änglatrumpet. Och 
minsann skulle det inte komma jordgubbsplantor från 
Sigtuna också. Måtte jag nu bara kunna sköta gåvorna 
också.

Men sommaren har ju förstås långt mer att erbjuda 
än bara trädgård och blommor. Om vad Hamrångebyg-
den har att bjuda av den varan kan du läsa i månadens 
nummer, där hela mittuppslaget ger dig tips om både 
arrangemang och sevärdheter. I år är det dessutom dags 
för Norrsundskamraternas återvändarträff – 90-årsju-
bileum till och med, och på Vifors IP dyker TV-laget 
upp under pingsthelgen för att möta 
lokala förmågor i en underhållande 
fotbollsmatch. Håll ögonen öppna 
bland annonser och kalendarium – 
tråkigt är det ingen risk att du får i 
sommarens Hamrånge.

   Lev väl

Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

1/8 sida kostar 790:-
1/16 sida kostar 435:-
Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Försäljning
   av matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

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

Annonsbokning 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor



sid 3

S K Y L I F T
UTHYRES

Hådellsgården

Tel. Mats 070-666 76 37
Tel. Lasse 070-589 61 17

Bergby 
bibliotek 
sommarstängt
1 - 31 juli har Bergby bibliotek 
stängt. Öppnar igen 1 augusti.

Frågor under perioden vänd 
dej till Stadsbiblioteket i Gävle 
tel 026-17 96 00. 
Frågor som rör öppettider för 
Norrsundets utlåningsstation 
på Fyren ring tel 0297-220 13.  

KULTUR & FRITID GÄVLE

www.gavle.se/bibliotek

Axmar Hytta 
Fredag 25 juli 19.00
Biljettförsäljning hos ICA Nära, Bergby och 

Mårtenssons, Flygvägen 1, Söderhamn

Wenglers Järn, Färg & Bygg AB • Vi firar 10 år!!! 29/5 – 31/5, se kommande flygblad 
Våra öppettider: Vardagar 9-17.30, lördagar 10-14

GATULOPPIS 31 maj
Ekvägen-Humlevägen i Bergby 11-16

JIPPO nästa helg den 31 maj
i Bergby Från klockan 11.00

Bakluckeloppis från Torget till Hembygdsgården
(Anmälan och info Monica tel. 073-054 23 34, 
för loppis vid hembygdsgården tel. 0297-105 93) 
Jordgubbsförsäljning utanför ICA till bästa dagspris!
Mer info – Se fl ygblad i brevlådan!
Varmt välkomna önskar Bergby köpmän

MORS DAG 25 MAJ
Ge Mor
…en blomma
…en Frödingetårta
…eller en Kondistårta

Allt fi nns i Bergby
EXTRAÖPPET FÖR ER

SÖNDAG 25 MAJ FRÅN
KLOCKAN 9!

Välkomna hälsar Bagar´n, Blomman och Butiken

OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

W



Roger Åhlund, Ulf Piilola, Tord 
Wigren och Ann Axelsson presen-
terade Arbetskooperativet Fixarna.

Kevin intervjuades av Lands reporter Torbjörn 
Österholm som applåderade till utmärkelsen.

Knutpunkten Landsbygdscenter 
och Hamrånge Företagarförening 
hade egen monter vid Landsbygds-
riksdagen

Leader Gästrikebygden, med 
kontor i Bergby, presenterades 
tillsammans med Leaderprojektet 
Omställning i praktiken

För 25:e året i rad delade tidningen Land ut sitt Stora 
Landpris, i år i samband med Landsbygdsriksdagen, 
som hölls i Sandviken 16-18 maj. Och mottagare av 
det ärofyllda priset på 50 000 kronor blev Hamrånge-
bygdens Kevin Sjögren.

− Känns helt fantastiskt. Jag har ju läst om priset i tidnin-
gen Land, men att jag skulle kunna komma ifråga för ett 
sånt pris, neej, det hade jag nog aldrig ens vågat drömma 
om, säger en mycket glad pristagare.
   Det var Lands chefredaktör Eva Källström och re-
portern Torbjörn Österholm som delade ut priset med 
motiveringen ”Kevin Sjögren har med idén om ett 
gemensamt produktionskök gjort livet lättare för Ham-
rångebygdens livsmedelsproducenter, som slipper egna 
kostsamma investeringar. Dessutom har Kevin med sitt 
breda engagemang för ungdomar gett landsbygden och 
framtidstron ett nytt ansikte”.
   Stora Landpriset är vikt för eldsjälar i hela vårt land, 
som gjort värdefulla insatser för en levande landsbygd 
och det är läsarna som skickar in förslag på kandidater.  
Vinnaren utses sedan av en jury, där bl a Torbjörn Öster-
holm själv sitter med.
   − Tidigare år har det handlat om eldsjälar som redan 
gjort värdefulla insatser. Kevin är med sina 19 år i början 
av sin gärning och med valet av honom hoppas vi inspi-
rera också andra ungdomar att engagera sig för landsbyg-
dens utveckling, sade Torbjörn Österholm.
   En klassisk fråga till Stora Landpristagarna brukar vara; 
Vad ska du göra med pengarna? Så, Kevin, vad säger du?
   − Har inte riktigt hunnit fundera igenom, men en del av 
slantarna kommer jag i alla fall att ge till församlingens 
sociala diakonifond. Det finns människor också i vår 

närhet som har det svårt 
och där vill jag gärna 
hjälpa till.
 
Landsbygdsriksdagen 
arrangeras vartannat 
år runtom i landet och i 
år var turen kommen till 
Gävleborgs län. Bakom 
arrangemanget stod det 
lokala länsbygderådet 
X-ing och invigningsta-
lade gjorde landshövding 
Barbro Holmberg.
   Utställare från hela 
länet visade upp en rik 
flora av vad landsbyg-
dens människor i länet 
kan skapa liksom goda 
exempel på projekt som 
kunnat förverkligas 
via medel från Leader 
Gästrikebygden. I Hamrångebygden är Produktionsköket 
i Knutpunktens regi ett sådant, liksom det Sociala ar-
betskooperativet Fixarna, som också presenterades vid 
Landsbygdsriksdagen. Från Hamrånge presenterades även 
Axmar kulturreservat, vad som hittills uppnåtts och hur 
man arbetar vidare för att lyfta Axmarbruk som turistme-
tropol.
   Landsbygdsriksdagen i övrigt innehöll seminarier, Open 
Space-dialogpass och partiledarsamtal. Under söndagen 
var det Öppet hus för allmänheten.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

Stort Grattis Kevin 
– årets Stora Landpristagare
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Nu planeras nästa bok om Norr-    
sundet 
 
Delar av Norrsundets historia har dokumenterats i ett 
flertal böcker; Norrsundets sulfatfabrik, Kraven reste 
kvinnorna 1 och 2, Kvistholmskrönika, den senaste, 
Sågverksboken, kom 2012, boken om Rödboharen är 
på gång och nu planeras för nästa; en övergripande 
bok som ska berätta om samhället, människorna, 
andan – hur det var att växa upp i och leva i bruks-
samhället.

− Så var egentligen tanken från början med Sågverks-
boken också, men då ville företaget att vi skulle bryta ut 
en del och ge en bra skildring av bara sågverket istället, 
berättar K G Englund, som vara medförfattare till den 
boken.
   Nu tillhör K G tillsammans med brodern Janne och 
Kjell Leffler den redaktionskommitté, som kommer att 
ansvara för bokens tillkomst med stöd av Norrsundets 
Arbetarmuseum. Boken skall till största delen bygga på 
människornas personliga berättelser och i text och bild ge 
en övergripande historia över livet i Norrsundet. Hur det 
var att växa upp, leva och arbeta i brukssamhället på 40- 
50- och 60-talet, när industrin växte och blomstrade.
   − Vi vill bevara Norrsundet genom att på det här sättet 
samla fakta, det finns ju så många fler kapitel att skriva än 
de som redan finns.
   − Dessutom, det finns ingen historisk tolkning för sko-
lorna hur det var här under de decennierna, och det är en 
epok i historien som också är viktig att berätta om och 
känna till, tillägger Kjell Leffler. 
   Personliga historier och reflektioner, om barndomen, 
känslor, vänner, arbetsliv och utsikter ska prägla boken, 
men också ge en bild över hur första och andra världskri-
get påverkade samhället,  hur föreningslivet byggdes upp, 
hur kooperationen startade och utvecklades.
   −Och emigrationen inte minst – 68 personer emigrerade 

från Norrsundet under åren 1880-1927.  Vilka historier 
och om vem finns där att berätta?

Redaktionskommittén ser boken som ett 3-årsprojekt, 
som nu inleds med insamlandet av underlag, foton och 
berättelser.
   − Så nu välkomnar vi historier och berättelser från er 
norrsundsbor – kvarboende eller utflyttade - som minns 
och kan hjälpa till att fylla historieboken om Norrsundet.
   − För det är ju faktiskt så, att alla har en historia att be-
rätta, hälsar redaktionskommittén.

 
Redaktionskommittén nås via telefon:

Kjell Leffler 070-773 05 51
Janne Englund 0297-225 28

K G Englund 076-838 38 15.
Det går också bra att skicka 

via e-post till kge@comhem.se

Text och foto: Marianne Lundqvist

Nu kommer nästa bok om Norrsundet hälsar redaktionskommit-
tén Janne Englund, K G Englund och Kjell Leffler.

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

Måndag   8.00-18.00
Fredag     8.00-17-00
Tidsbeställning tel. 070-214 29 10
OBS! Tar ej betalkort

Christer Klippare
Axmarstig 28

Axmarby

NYA ÖPPETTIDER PÅ MIN 
FRISÉRSALONG I AXMARBY

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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ÖPPET HUS PÅ FRITIDSKLUBBEN ZEBRAN
VÄLKOMNA blivande 4:or upp till 6:an gärna 
också föräldrar!
den 2-3 juni kl.13-17.00 kan Ni se lokaler och 
möta fritidsledarna.
- vi bjuder på mellanmål !

Hejsan Alla barn & föräldrar! 

Välkomna till  Fritidsklubben på Zebran , Du som redan är anmäld & du som Vill vara med! 

Vill ditt barn Gå på fritidsklubben Zebran ? Anmäl då på med skickad blankett & lämna in 
på Zebran.  

Bra att veta 

 Att gå på fritidsklubben kostar 500:-/ termin och barn 

 Fritidsklubb efter skolans schema när barnen slutar! (Studiedagar heldag ) 

 Vi serverar mellanmål vanliga dagar och under heldagar lunch & mellis, vilket fakture-
ras ett par gånger under terminen. Självkostnadspriser 15:- / mellanmål & lite olika på 
lunch beroende på vad vi hittar på! 

 Fritidsklubben är inte öppen jul & sommarlov! 

Titta Gärna in på Zebran  & Tveka inte att höra av er om Ni har frågor om något! 

Anette Lindström 070-3115073 Ulrika Jidåker 070-3527759 

Telefon nummer till Fritidsgården & Fritidsklubben 0297-10500 

 

 

Zebran fritidsklubb har lokaler gjorde för barn & ungdomar, Här kan du spela spel, Göra 
läxor, Använda dator, Baka, Pyssla, Kolla film, Dansa, Vila, Låna bollar & annat för utelek, 
spela tvspel, lyssna på musik, Spela Biljard & Pingis .. 

-Ja helt enkelt så är det bara viljan som kan stoppa dig. En aktiv & rolig fritid är det viktig-
aste ! 

 Lovlappar lämnas ut innan loven för anmälan på höst, sport och påsklov. 

Vi anordnar övernattning och läger lite då & då! 

 

 

Söndag 25 maj kl. 11.00
Konfi rmationsmässa i Hamrånge kyrka
Församlingens konfi rmander, Marianne Udd, Susanne 
Adman, Emma Wallerberg
Torsdag 29 maj kl. 9.00
Söndagsgudstjänst Kristi Himmelsfärdsdag, 
Österheds kapell, Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 1 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Åmattan
Medtag något att sitta på samt fi kakorg
Måndag 2 juni kl. 8.00
Församlingsresa till Sigtuna
Folder med information fi nns att hämta på
Pastorsexpeditionen och på hemsidan.
Anmälan bör ske så snart som möjligt!
***************************************
Söndag 8 juni kl. 11.00
Temamässa med kyrkokören, Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 15 juni kl. 11.15
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************

För mer information och eventuella ändringar
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Våren hälsades välkommen på flera platser 
 
Valborgsmässoeldar lyste upp den kyliga vårkvällen på flera platser runtom i Hamrångebygden med olika in-
slag. 
 
Kyrkokören sjöng in våren både i Axmarby och Axmar-
bruk – de sjöng även under dagen vid Träffpunkten i Berg-
by och i Axmarbruk vårtalade föreningen Hyttans ordfö-
rande Stig Jönsson. I Norrsundet stod Arbetarmuseet och 
PRO för arrangemanget till musik av Musikkårens sextett 
och vårtal av Anna Sohlman.

    Hamrångefjärdens IK:s valborgsmässoeld brukar locka 
en stor tillströmning av besökare, både unga och gamla, 
och många var det även i år som trotsade kyla och regn 
för att välkomna våren med värmande brasa. Generös fisk-
damm för barnen, korv och hamburgare på menyn, öppen 
cafeteria och stort fyrverkeri därtill bidrog till att förstärka 
traditionen med valborgsmässofirande på Hamrångefjär-
dens IP.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Stor valborgsmässoeld brann vid Hamrångefjärdens IP sista april
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

ÖPPETTIDER 
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

MACKEN
i Fjär'n

Nu förbereder vi för nya grillar!
Beställ er grillbricka hos oss

inkl. sallad, potatissallad och 
beasås - Minst 8 personer - 80:-/st

Hamburgare – korv
– strömmingsburgare

Färdiga matlådor med husmanskost

Eller ta en fi ka i vår fi kahörna

Välkommen in!

Eva, Eric och Carina

Tel. 0297-202 93

sid 7

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största utbud av elcyklar



Alla Tider’s

Välkomna till min
TORGHANDEL VID 
F D AXMARBY KONSUM
Färsk och förädlad fisk
Strömming, lax, abborre, sik
Fredagar 15-19  Söndagar 15-19
Fiskelaget KW AB
Kjell Wilund, Gåsholma

NYTT! NYTT! NYTT!
Nu bygger vi flytbryggor på beställning.
För varje brygga vi säljer 
skänker vi 100 kronor 
till hjärtstartarna i bygden
För pris, ring 076-311 76 21

 

 

Trött på hushållssysslor? 
Vi är ett Hamrångeföretag som utför tjänster åt privatpersoner såväl som 

företag/föreningar. Vi gör det mesta, som t.ex. klippa gräs, klippa häckar och buskar, 

övrigt trädgårdsarbete, städningar, fönsterputsning, snöskottning, enklare snickerier

fastighetsskötsel och mycket mer, vi ordnar det mesta! 

Kostnaden är

Välkommen att kontakta oss på 

Hälsningar från Kevin & Andreas på Åbyns Alltjänst!  

 

 

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

2013 
 
 
 
 

i 

Hamrångebygden 
Norrsundets och Bergby skolors  elever, från förskoleklass till klass 5, 

Hamrånge Hembygdsgården 
Måndag 10 juni 16.00-ca.18.00 

 
 

 
Bergby skolas elever från klass 6 till klass 9                                            

Hamrånge Kyrka 
Tisdag 11 juni 11.00  

 

Välkommen 
Hamrångebygdens skolor 

TV-LAGET KOMMER 
TILL  HAMRÅNGE!!!

STOR FOTBOLLSFEST PÅ VIFORS IP 
LÖRDAG 7 JUNI FRÅN KL. 13.00

Med ungdomsmatcher, tävlingar, 
hoppborg, hamburgeri, cafeteria

Kl. 16.00 - Kom och se matchen mellan
Stjärnorna för dagen i 

NORRHAM HAMRÅNGEBYGDENS IF
och TV-LAGET 

Har Du företag eller är Ni en 
förening som vill ha hjälp med:
• Löpande bokföring
• Löner
• Fakturering
• Leverantörsbetalningar
• Avstämningar

AL Redovisning & Utbildning
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com

Under kvällen:
Bankett och mingel med TV-laget i Fyren 19.00

Förbokning till banketten hos Norrhams 
kansli tel. 100 40 senast tisdag 3 juni.

Från kl. 21.00 insläpp till 
trubadurafton med Patrik Sillén.

sid 8

Välkomna till 
ÅRETS FOTBOLLSFEST

Norrham Hamrångebygdens IF
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hälsar dig till en välfylld kompott av kultur, intressant bygdehistoria, evenemang, aktiviteter 
och underhållning.
   Axmarbruk kulturreservat bjuder på en historisk vandring som sträcker sig från järnbruks-
epokens 1600-tal och fram till idag. Den tar dig genom vacker slottspark med vattenspeglar, 
längs en kuststig och till den välbevarade Hyttan, som utöver järnbrukshistoria också serverar 
utställningar och underhållning. Till Axmar Blue Park med en fascinerande undervattensvärld av 
artrik natur och skeppsvrak och till utställningar i Bläckhornet. I Axmarby går det traditionella 
Midsommarloppet av stapeln på midsommarafton.
   På Hamrånge hembygdsgård kan du följa kulturarvet från bondesamhällets dagar, det visas 
utställningar och bjuds underhållning. I Norrsundet är arbetarkulturen förevigad i både ar-
betar-och industrimuseum och Fyren hälsar välkommen till familjedag.
   Trolska skogar och tjärnar, sjöar, det öppna landskapet med betande djur och närheten till 
havet är de naturens oaser du finner i vår bygd

Maj 
17 maj Kaninutställning i Gestriklands Kaninavelsförenings 
regi kl. 8-15
31 maj Växtdag och allmän loppis från Bergby torg till 
Hembygdsgården Växt- och Loppisanmälan Hembygd-sgår-
den: 0297-10593. Blomstervandring kl . 13-14 med Gävleborgs 
Botaniska Sällskap. Verksamhet i smedjan.Öppen Gård kl.  11-
15. Samarrangemang med Långlördag i Bergby Centrum. 
 
Juni
6 juni Sveriges Nationaldag firas kl. 16 Tal av Anders Snell. 
Musik med Norrsundets Brukssextett. Vernissage: Se hur Norrs-
undet växte- en utställning om hur det hela började, framtagen 
av Norrsundets Arbetarmuseum, ur museets samlingar 2014.
7 juni Bil och MC utställning i Hamrånge Motorklubbs regi 
kl. 11-15.  Kl. 21-01 Dans
10 juni Skolavslutning för Hamrångebygdens skolor från 
förskoleklass till åk 6 kl. 16-18
20 juni Traditionellt midsommarfirande med majstångsres-
ning och ringdanser med Sivert Schönning kl. 14
26 juni Hantverksdagar: Växtfärgning av garn med Ham-
rånge Slöjdare. Öppen Gård kl. 11– 15. 
27 juni Hantverksdagar: Växtfärgning av garn med Ham-
rånge Slöjdare. Kulturlunch kl. 12. Öppen Gård kl. 11– 15.

28 juni Hantverksdagar: Växtfärgning av garn med Ham-
rånge Slöjdare. Öppen Gård kl. 11– 15. 
29  juni  Friluftsgudstjänst med  Hamrånge Församling  kl. 
11. Öppen Gård kl. 11– 15.

Juli 
13 juli Återvändardag, Norrsundskamraterna. Berättarstund 
med Janne Englund kring Se hur Norrsundet växte- en utställ-
ning om hur det hela började, kl. 13. Öppen Gård kl. 11– 15.
26 juli Smådjursdag med häst, höns, kalvar, kaniner, får, getter 
mm. Norrsundets Arbetarteater spelar upp Återvinning - andra 
sorteringen, kl. 14.  Verksamhet i smedjan och yxkastning. 
Öppen Gård kl. 11– 15. Samarrangemang med Långlördag i 
Bergby Centrum
 
Augusti
3 augusti Jazz med Lasse Ädels orkester kl. 15   
8 augusti Cittradag med träningsträff kl. 9.30, kulturlunch kl. 
12 och konsert kl.13.  Öppen Gård kl. 11-15
27 augusti Surströmmingsfest med allsång till Leffes kl. 18. 
25 årsjubileum!
30 augusti Allmän Loppisdag Loppisanmälan: 0297-10593. 
Öppen Gård kl. 11-15. Samarrangemang med Långlördag i 
Bergby Centrum.

Hamrånge Hembygdsförenings evenemang affischeras i Hamrångebygden, samt annonseras i Alla Tider´s. Nedanstående program uppdateras 
kontinuerligt på  www.hembygd.se/hamrange  Information om närmast kommande program ges på telefonsvarare 0297-10380.
Sommarutställning öppen i samband med evenemang: Se hur Norrsundet växte - en utställning om hur det hela började, framtagen av Norrsun-
dets Arbetarmuseum, ur museets samlingar 2014.
I samband med hembygdsföreningens samtliga evenemang, serveras välsmakande fika och loppisen är öppen!
 
Alla, såväl hamrångebor, sommargäster, samt alla andra som värnar om Hamrånge Hembygdsgård är välkomna i gemenskapen kring det prak-
tiska arbetet på gården. Varje tisdag mellan kl. 9-12, under tiden 22 april- 25 november samlas vi för arbetsdagar. Du är lika välkommen vid 
enstaka tillfällen eller som återkommande medarbetare! 
Fika serveras kl. 10.30

Vår verksamhet och vårt arbete att bevara Hamrångebygdens historia och kultur stödjer du bäst 
med ett medlemskap i Hamrånge Hembygdsförening. Enskild 100:-, familj 200:-. 

Insättes på bankgiro 948-7349 och ange namn på alla som avgiften gäller, samt gärna e-postadress.
 

Kulturarrangemang i samarbete med Kultur och Fritid Gävle kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, samt ABF

Sommarevenemang Hamrånge Hembygdsgård 2014



I Produktionskökets butik 
på Wijtorget, Bergby
Hos oss köper du lokalproducerat!
Abborrfiléer och sik från MJ Fisk, Norrsundet 
Getprodukter från Hådellsgården, Bergby
Får- och lammprodukter från Ingelas Får, Bergby
Reco Meat AB säljer nötkött och prisbelönta chark-
produkter från Hamrånge Highland
Grillolja och rapsolja från Mårdängs Kallpressade Olja, 
Mårdäng

Våra öppettider:
Lördag 24 maj 10-14
18 alt. 19 juni 10-14
Lördag 28 juni 10-14

Samtliga lördagar i juli 10-14

Vad tycker du att butiken ska heta? Delta i vår 
namntävling och vinn fina priser. Mer info i vår butik.

Reco Meat

Hådellsgården

MARGARETAS LEKSAKS- OCH DOCKMUSEUM
Margareta von Wachenfeldt-Wimark

Hertevägen 8
817 40 Bergby
0297-103 12

evyvachenfeldt@gmail.com   •   070-21 92 796
Alltid ÖPPET när vi är hemma   Välkomna!

Hamrångebygden  
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Ham-
rångefjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. 
Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden.

KORTSTÄLLEN:
Kortautomat Hakke Gård
Bergby:   Wenglers Järn, Färg och Bygg, ICA Nära, Hedenstugan Bed & Break- 
   fast 072-207 46 99, Benny Lundin 076-808 51 89
Hamrångefjärden:  KG:s Gårdsbutik, Kurt Lindström 070-346 58 38
Högbacken - Tönnebro:  Högbacka Camping 073-024 71 50, Leif Forsmark 072-573 40 77
Norrsundet:   Norrsundets Tips & Tobak
Gävle:    Gävle Fiskeredskap, Berras Sportfiske, NAJC Fiske och Fritid

För information: Benny Lundin 076-808 51 89, Kurt Lindström 070-346 58 38

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Prisbelönt fiskrestaurang med

gastronomi i toppklass

• Gästhamn med faciliteter
• Husvagnscamping
• Nyhet för i år – stuga med havsvy
• Kajakloppet – Midnattsrace 27 juni
• Vi komponerar dagskonferenser upp

till 60 personer

Bokningar tel. 0297-320 00 eller
via vår hemsida www.axmarbrygga.se

Välkommen in!
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Wenglers Järn, Färg och Bygg AB

Din lokala bygghandel i 
Bergby centrum 
 
Våra öppettider:
Måndagar-Fredagar 9.00-17.30 
Lördagar 10.00-14.00 

Telefon 0297-100 65 
 
Välkomna!!!   www.wenglers.se

HAGA TRÄ OCH BYGG 
I HAMRÅNGE AB

30 års yrkeserfarenhet

Ny- och ombyggnationer ”Rotarbeten”
Går du i byggtankar?

- Kontakta oss för kostnadsförslag

Kenneth 070-398 37 51
Anders 070-517 75 36

Växtfärgning 26, 27, 28 juni, Hamrånge hembygdsgård
Hemslöjdens Dag 6 september, Hagsta skola
Slöjdförsäljning 2 november, Hagsta skola

Tid 11.00-15.00 alla aktiviteter

Kontaktperson: Mona Hedin 0297-109 33

Bergby

ÖPPETTIDER

Mån-Fre 9-20
Lör  9-19
Sön  9-19

Tel. 0297-101 05

Välkommen till den
personliga butiken!

Emil & Emelie med personal

 

www.hamrange.se

med
VANDRARHEM

 
För bokning 

ring 076-780 76 48
• A la carte och pizza
• Servering eller avhämtning
• Fullständiga rättigheter
• Uteservering sommartid

Med lokalproducerat – både 
köttfärsrätter och fisk 

– på menyn

( 0297 - 101 23

Saltharsf järdens Fiskeläge
Sjöboden -  Bergmans Fisk och Rökeri

ÖPPETTIDER:
Tisdag - fredag  9.00 - 17.00
Lördag   9.00 - 13.00 
Söndag - måndag  Stängt
Januari - februari   Stängt

Saltharsfjärden, Norrsundet, 0297 - 226 01

Försäljning av färsk och rökt fisk i Sjöboden
Lax i presenteförpackning till jul

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
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trollharensfi sk.se

Bokningar och förfrågningar tel. 0297-331 05  •  För mer info se trollharensfi sk.se och trollharensfg.se

VÄLKOMMEN TILL FLODBERG´S PÅ TROLLHARENS FISK 
– VI BJUDER DIG BÅDE GOT MAT OCH INTRESSANTA AKTIVITETER
Smakrik fi skbuffé och trevlig samvaro i vårt fi skeläge
• Lokalt producerade produkter från havet i gårdsbutik och restaurang
• Kaffe, smörgåsar, glass    • Boka vår grillkåta för en unik upplevelse
• Kolbullar, tipsrunda/lekstig    • Hyr en trampbåt

SOMMARÖPPET 1 juni – 31 augusti
Gårdsbutiken: måndag-fredag 11-18, lördag-söndag 11-17
Fiskbuffén serverar vi måndag-fredag 12-18,
lördag-söndag 12-17 – boka gärna bord
Serveras även vid andra tider för bussar, fester, bröllop, dop, företagsevent

Välkommen till ditt lokala konditori!

Anders, Ulrika, Susanne, Margitta
Telefon 0297-100 28 

Öppettider: 
mån-fre 7.00-17.30 

lör 9.00-13.00

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

Färskt frukostbröd från 
kl 7.00 vardagar

Gula huset och parken 

Café Svarta katten öppet under juli 
Tisdag -söndag kl. 11.00 - 17.00  

Parken är alltid öppen för promena-
der och picknick. 

Bläckhornet 
Konst och konsthantverk 
1 juli - 10 augusti  
Tisdag-söndag kl. 12.00 -18.00 

Välkomna till Axmar bruk 
Hyttan 
Öppet för besök  
Lördag - söndag 
14 - 15 juni 
21 - 22 juni 
2 - 3 aug, 9 - 10 aug 
kl. 13.00—17.00 

 
HälsikeHänder  
Sommarutställning 
29 juli - 10 augusti 
Alla dagar  
kl. 13.00 - 19.00 
 

Musikkvällar -   
Först ut är 
ÅMA 7 juli med visor 
av Allan Edwall 

Aktuell information finns alltid på hemsidan 
www.axmarbruk.se/aktiviteter  

Axmar Blue Park Marin utställning i Båthuset 
15 juni  (Invigning kl.14.00)  - 10 augusti 

Sommarcafé vid Kyrkans hus
Onsdag 18 juni kl 14.00
Onsdag 9 juli kl 14.00 
Onsdag 13 augusti kl 14.00
Sommarmusik Österheds kapell: 
Onsdag 25 juni kl 19.00 
Top3 placeringarna från församlingens melodifestival! 
Ludwig och Felix Wallerberg. Kyrkokören.
Onsdag 16 juli kl 19.00 Hamrångeharporna
Onsdag 6 augusti kl 19.00 Trönö manskör
 För mer info om våra gudstjänster och samlingar se: 
www.svenskakyrkan.se/hamrange

Gåsholma Fisk 
och sommarcafé

• Stuguthyrning
• Lax- och sik-
 smörgås, potatissallad

Rolf, Håkan och Marianne
Sundberg

0297 - 310 12

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Lokaler för förvaring och förädling har 
Kjell Wilund hemma i Gåsholma, nu satsar 
han på “torghandel” vid f d Axmarby kon-
sum två dagar i veckan.

Nu satsar Kjell på fiske och torghandel
När Kjell Wilund från Gåsholma fick sluta sitt arbete på bogserbåten 
i Norrsundet, där han arbetat sedan 1996, väcktes tanken; Varför inte 
satsa på fisket på heltid och samtidigt återskapa något av den samlings-
punkt för byborna som Axmarby Konsum var? Så nu fiskar han lax, 
sik, strömming och abborre, som han säljer i färsk och förädlad form i 
torgstånd utanför den forna butiken.

Genom samarbete med Gunnar Lindström, som numera äger fastigheten, så 
kunde han realisera idén.
   − Jag hade ju sett trafiken, som passerade förbi och insett att det skulle det 
finnas ett kundunderlag.
   Nu är förstås fisket inget nytt för Kjell, det har han vuxit upp med, och 
en stor del av sitt yrkesliv har han tillbringat på de stora haven. Det blev 
sjömansskola och styrmansexamen och tjänster som både överstyrman och 
sjökapten på fartyg som gick till Sydamerika, Medelhavet och olika arablän-
der. Med egen båt ägnade han sig sedan åt laxfiske på västkusten och därefter 
har han fiskat utanför Gåsholma. När familjen bodde i Stugsund drev han 
och hustru Birgitta fiskaffär tillsammans, där de till och med hade hummer i 
fiskdisken.
   − Men när min pappa dog 1988 fattade vi beslutet att permanent bosätta oss 
i föräldrahemmet i Gåsholma, berättar han.
   Där har han sedan byggt ny sjöbod och inrett lokaler för frysar och föräd-
ling av den fisk han hämtar upp ur havet.
   − Egentligen har jag ju pensionsåldern inne, men jag skulle väldigt gärna 
vilja, att fiskeverksamheten kunde leva vidare, så jag hoppas någon kan ta 
över så småningom.
   Men tills dess planerar han vidare och nu är det satsningen 
på torghandeln som ligger närmast. Så varje fredag- och 
söndageftermiddag från påsk till september säljer han sin 
fisk, färsk eller förädlad med hjälp av hustru Birgitta, utanför 
”Axmarby konsum”.
   − Glatt överraskad blev jag över kundtillströmningen av 
ortsbor redan vid premiären i påskas och det skulle kännas fint 
om det kunde bli något av en samlingsplats igen, säger Kjell.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist, Anna Wilund-Nordlund
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Fotbollsfest på Vifors IP, när 
TV-laget kommer till Hamrånge
På pingstafton blir det stor fotbollsfest på Vifors IP. 
Då gästas nämligen NorrHam av TV-laget , där en 
färgstark fotbollsmatch utlovas. 

− Festligheter blir det från klockan 13.00,  bl a med 
ungdomsfotboll och olika tävlingar, men matchen mellan 
TV-laget och NorrHam, den spelas kl. 16.00, hälsar man 
från idrottsföreningen.
   TV-laget i den här tappningen är ute på sitt 18:e år 
och truppen består av 80-90 spelare, som spelar cirka 15 
matcher per år. Exakt vilka av spelarna som kommer till 
Vifors IP var inte klart vid Alla Tider´s pressläggning, 

men i truppen ingår både TV-kändisar, fotbollshjältar och 
skådespelare. Namn som återfinns är t ex Tomas Ravelli, 
Patrick Ekwall, Jesper Blomqvist, Marcus Allbäck, Patrik 
Sjöberg, Stefan Holm, Billy Lansdowne, Glenn Hysén, 
Jovan Radomir, Peter Forsberg, Pontus Kåmark och 
Johan Mjällby.
   Norrham ställer upp med ett lag från olika företag; Kent 
Persson, Thomas Axelsson, Lars-Göran Bergman, Hanna 
Munther, Anders Källström, Erik Öhrn, Hilda Nordgren, 
Pelle Karlsson, Johan Berg, Pelle Eriksson, Anders Jern, 
Daniel Berglund, Jörgen Eriksson, Per Åberg, Mats Hed-
qvist, Mikael Höglund, Urban Norelius,  Pelle Persson, 
David Eriksson och Inge Sjöberg.

Text: Marianne Lundqvist



Alla Tider’s

Motbilder – en bok om bruksorterna ”inifrån”
Nyligen släpptes den, 
boken Motbilder, där 
fotografen Lennart Eng-
ström från Uppsala och 
etnologen Maria Vall-
ström från Söderhamn 
skildrar tre brukssam-
hällens förändring och 
migration beskrivet av 
ortsborna själva.
 
Idén till boken väck-
tes, när Lennart såg ett 
TV-program om Ljusne, 
där han själv är född och 
uppvuxen.
   − Samhällsförändringar 
skildras, det pratas om och kring brukssam-
hällen, men jag kände att brukssamhällets 
människor aldrig själva fick komma till tals, 
berätta om sin tankar och känslor och det är 
ju genom dem som bruksandan vuxit fram, 
säger han.
   Lennart har rest runt på de tre orterna 
Hofors, Ljusne och Norrsundet, intervjuat 
och fotograferat. Maria Vallström har sam-
manställt materialet som nu blivit boken 
Motbilder. 
    
I Norrsundet är tankarna präglade av den 
förändring som industrins nedläggning har 
inneburit, men också av framtidstro... ”men 
det här är för bra för att försvinna. Jag tror 
att det börjar växa upp lite motkrafter, ja 
kalla det vad man vill, men bevarande eller 
utvecklande eller…bara diskussionen kom-
mer igång har man kommit en bra bit på 
vägen”, säger Erik i boken. 
   Här  möter vi också Ulla som berättar om 
hur det var att som kvinna komma till såg-
verket och jobba för femtio år sedan,  Ron-
nie om hur det var att växa upp på ”Bruket” 
och arbetet på fabriken,  Leffe om Fyren, det 
givna dansstället för ungdomarna 
under 50- och 60-tal, ”Hade man 
inte varit på Fyren en lördag då 
hängde man liksom inte med i 
snacket veckan därpå”. Vi möter 
Jeanette, som funnit sin plats och 
har lagt rädsla och oro bakom om 
sig  ”Jag trodde att när dom la 
ner fabriken och sågen så flyttar 
varenda kotte härifrån. Nu tycker 
jag att det kommer mycket folk 
utifrån som bosätter sig här. Det är 
jättepositivt”. Emelie, som precis 

bildat familj och berättar vad Norrsundet be-
tytt och betyder för henne och det positiva i 
alla asylsökande som Norrsundet tagit emot. 
Thomas om både för- och nackdelar som 
förändringar medför, Ulla och Lars-Gunnar 
om vardagen och livet som fiskare i ett 
brukssamhälle. Nina och Entusa om motta-
gandet de fick när de kom som asylsökande 
till Norrsundet och om Fyren av idag, som 
blivit deras träffpunkt. ”People working 
here, Susanne, Christina, the woman coo-
king in the kitchen, they are all so lovely”.

Boken släpptes samma dag på de tre 
orterna. I Norrsundet i Fyren, som spelar en 
central roll i den samhällsförändring som 
pågår på orten. Med integration,  med att 
ge kulturen en självklar plats (nyligen gav 
pianisten Roland Pöntinen en konsert inför 
ett fullsatt Fyren) och genom att vara en 
mötesplats för människor över gränser och 
generationer. 
   Med material från boken kommer så 
småningom utställningar att arrangeras 
med bilder och citat. Också dessa på de tre 
orterna.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Motbilder “släpptes” av Maria Vallström  vid Boksläppet i Fyren.

De som medverkat i 
Motbilder skrev sina 
autografer i böckerna.
Leffe Löfgren, Jea- 
nette Forsberg och Ulla 
Holmberg
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Vakna, vakna, hördu, du, du! Nu är det faktiskt slut på vin-
tern, så nu kan du inte sova längre.

    Ormbunksälvan försöker på alla sätt och vis, men vad hjälper 
det att han ropar och ropar, fröken Ormbunke är ju så trött, så 
trött. Så har du kanske känt dig också ibland, när mamma eller 
pappa vill att du ska vakna. Då brukar ju sängen vara så där 
skön, så man vill aldrig, aldrig kliva upp, eller hur?
    Undrar hur jag ska bete mig, tänker Ormbunksälvan. Fröken 
Ormbunke måste ju vakna, så att hon hinner växa och bli riktigt 
stor och grön och fin till sommaren. Men vänta nu, hon har nog 
minsann vaknat till lite grand i alla fall, för titta, titta där, där sit-
ter ju nånting grönt däruppe på toppen av stjälken.  Alldeles som 
en liten, liten rulle ser det ut.
   − Nu vet jag, säger ormbunksälvan plötsligt. Jag tar fram min 
lilla flöjt jag, och så spelar jag den finaste melodi jag kan. Då ska 
ni få se om inte fröken Ormbunke vill kliva fram på riktigt ur sin 
vintersömn.
   Så Ormbunksälvan spelar och spelar och spelar och se, snart 
börjar fröken Ormbunkes blad att veckla ut sig mer och mer. 
Nya små skott tittar fram ur stjälken och rätt som det är har det 
ena bladet efter det andra vecklat ut sig och plötsligt står hon där 
igen, så där frodig och grön som bara en ormbunke kan bli.
   Och alldeles snart tror jag det kommer fler och fler små orm-
bunkestjälkar upp ur jorden. Då är det bäst att Ormbunksälvan 
håller sig framme med sin flöjt och spelar lika vackert igen, så 
de fina, gröna bladen blir lika stora på allihop. Tycker inte du det 
också?

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl

Bil-&Mc-utställning 
Hamrånge Hembygdsgård 

Lördag 7 Juni kl. 11-15
Entré 50 kr. Barn under 12 år gratis

Olika aktiviteter under dagen.
Dans under kvällen med

The Rockfi re 21-01

Entré 21-22. 80 kr 
22-01. 120 kr 

Åldersgräns 15 år, leg.kontroll. 
Välkomna önskar

Hamrånge Motorklubb

Anno 1994 - maj
 
…gjorde sig fiskeentusiaster i Sågkroken be-
redda för en fiskeresa till Anchorage i Alaska
…gästade en amerikansk fackföreningsrörelse 
Norrsundet
…utsågs Kurt Edin till årets kulturpristagare i 
Norrsundet
…fräschades Hamrånge Slöjdares hus i Hagsta 
upp med ommålning både ut- och invändigt
…öppnades ett Bed & Breakfast i Axmarbruk
…berättades om svunna tider vid Häckelsängs 
fäbodar. Minnena förmedlades av Ruth Mehl-
qvist, Maja Arnberg, Märta Källström, Axel 
Berglund och Maj Häggblom
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Alla Tider’s

Tisdag 3 juni kl. 10.30
Vi samlas vid ”Åmattan”, som ligger vid min-
neslunden inte långt från kyrkan. Ta med eget 
fi ka. Vid dåligt väder är vi på Träffpunkten

Tisdag 10 juni kl. 10-00-14.00
Kristers Kundköp visar vårkläder.
Fika fi nns att köpa

Måndag 16 Juni kl. 13.00
Hembygdsföreningen visar gamla bilder
från sina samlingar.

Torsdag 19 juni kl. 13.30
Välkommen in på midsommarfi ka. Sivert 
Schönning underhåller.
I trädgården vid bra väder.

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

Juni 2014

Tänk på oss om ni har garner som ni
inte använder. Vi tar tacksamt emot dessa.

Gammelboningsvägen 8
816 91 Jädraås
Tel 0297-451 65
070-733 38 42

stay@jadraasherrgård.se
www.jadraasherrgård.se

Välkommen önskar
Anna-Stina & Kaj Hammarberg

JÄDRAÅS HERRGÅRD
Onödigt vackert

Pensionat och B&B året runt
Vandrarhem juni-augusti
Sommarkafé från 15 juni

Ons-sönd 12.00 - 17.00
Lördag 12.00 - 21.00

Över 40 000 kronor i hjärtstartarinsamlingen
Insamlingen, som initierades av 
Bergby köpmän,  har gått över 
förväntan och utbildningar kom-
mer nu att anordnas före juni 
månad för butikspersonal, både 
i Norrsundet och Bergby, där 
hjärtstartarna ska placeras, hälsar 
Stina Persson.

Hon ingår tillsammans med Lasse 
Andersson, Bergby brandkår, Ove 
Wahlgren från Hamrånge Röda Kors 
och Leif Sjöberg, från den tidigare 
industribrandkåren i den arbetsgrupp 

som bildats för ändamålet.
   − Vi har också tittat på ett otal 
olika hjärtstartare och efter nog-
granna överväganden beslutat vilken 
typ av hjärtstartare vi ska köpa in, 
säger hon. 
    Medel kommer att behövas även 
för framtida service och under-
håll. Tyvärr angavs ett felaktigt 
bankgironummer till insamlngen i 
förra månadens Alla Tider´s. Det 
rätta bankgironumret till Hamrånge 
företagarförening som administrerar 
insamlingen är 5418-9071.

Primärvården

Välkommen till 
prickmottagning 
på Hamrånge 
Din hälsocentral

En del av Landstinget Gävleborg

Tisdag den 3 Juni kl 14-16 har vi 
drop-in mottagning för att 
kontrollera dina födelsemärken. 
Pris 200 kr.

Varmt välkommen hälsar personalen 
på Hamrånge Din hälsocentral.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

För allas vår säkerhet 
vill vi uppmana alla

ATT RESPEKTERA DE
HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR

SOM GÄLLER LÄNGS VÅRA VÄGAR
i centrala Bergby

Bergby Vägförening

sid 17sid 17

Se Gästrikland från cykel –  
turistsatsning via Leaderprojekt i 
Hamrångebygden 
 
Nu ska cykelturister från Beneluxländerna lockas till 
vårt landskap. Bakom Leaderprojektet Benelux bed 
and bike står, som projektägare, Hamrånge Företa-
garförening med Stef van Heteren vid Hedenstugan 
som projektledare i samarbete med Jeroen Sleurs, 
belgare som driver Stilleben Bed & Breakfast i Åmot. 
 
− Vad vi har lärt oss under projektets gång är att det vi 
erbjuder cykelturisterna måste vara bra.  Riktigt bra. Från 
det de anländer till Sverige tills det de reser hem igen, 
säger Stef.
   Det de har lärt är också att det är många, många pussel-
bitar som måste läggas på plats för att helhetspaketet ska 
bli bra.
   − Det är ett arbete som är mer omfattande och kräver 
mycket mera tid än vi kunde föreställa oss från början och 
där vi ännu så länge befinner oss i en orienteringsfas.
   − Inom projektets ram undersöker vi de förutsättningar 
som krävs, vi deltar i mässor, går utbildningar och knyter 
nödvändiga kontakter för att sedan kunna skapa den rätta 
slutprodukten.

Idén till satsningen tog form, när sista chansen att söka 
projektmedel via Leader Gästrikebygden dök upp. Stef 
och Jeroen, som båda driver Bed & Breakfastföretag, 
hade redan tidigare diskuterat samarbete för att locka 
turister från Beneluxländerna. Tack vare 185 000 kronor i 
Leaderpengar blev idén verklighet.
   − Utan det stödet hade det inte varit möjligt att komma 
igång, säger Stef.
   Och övertygad är han, att Gästrikland har mycket att 
erbjuda cykelturisterna.
   − Här kan vi erbjuda ren luft, vindars sus, fågelkvitter, 
skogar och sjöar. Det är de inte bortskämda med därnere.
  
Grundtanken är att turisterna kommer med flyg till 
Arlanda, tar tåget till Gävle, där de blir hämtade för en 
första övernattning. Dag två serveras de frukost, får cykel 
och informationspaket med mobil och karta hur de tar sig 
från A till B på den första sträckan och vilka naturupple-
velser, sevärdheter, grillplatser, restauranger, caféer m m 

som finns längs 
vägen.
   − Och dags-
etappen får inte 
vara längre än ca 
40 kilometer, det 
har vi lärt oss i 
projektet.
   Via de olika 

dagsetapperna tar sig sedan turisterna runt Gästrikland 
och där Jeroen Sleurs Stilleben och Stefs Hedenstugan 
blir två självklara övernattningsplatser.
   − Vad vi måste kunna erbjuda är bra cyklar med bra 
däck, ge snabb och rätt service om något går sönder. Fina 
upplevelser, men också vara garderade vid dåligt väder. 
Vi måste kunna erbjuda god mat och ett bra boende.
  Därför ingår också i projektet att knyta kontakter med 
samarbetspartners. Utöver deras egna företag finns hittills 
Forsbacka Värdshus och Gävlebukten Bed & Breakfast 
med. Genom ett annat Leaderprojekt – Paddla Gästrik-
land, finns ytterligare en samarbetspartner, Gammel Anna 
Kajak, där, utanför projektet,  paddlingsturer kopplade till 
Hedenstugan redan anordnats. Hedenstugan har också ett 
samarbete med Manges Cykelverkstad som redan idag 
tillhandahåller uthyrningscyklar.
   
Men cykelpaketet måste också innehålla en bra infra-
struktur och därför tänker Stef och Jeroen själva ge sig ut 
längs vägarna, se hur sträckorna bäst kan cyklas, vilket 
skick vägarna är i och så vidare.
   Själva projektet pågår till 30 juni i år – hade gärna fått 
vara längre, säger Stef, men som inte var möjligt efter-
som projekttiden för Leader Gästrikebygden som helhet 
avslutas vid årsskiftet.
   − Nu får vi en början, att sedan bygga vidare på och vi 
räknar med att komma igång på allvar 2015.
   Men idén kan växa och egentligen bli hur stor som 
helst, menar han. 
   − Vi har kunnat se hur man positivt utvecklat turismen 
i Belgien, där samarbete är en röd tråd, och det är möjligt 
också här.
   − Och då ser jag samarbete i vidare bemärkelse än vi 
arbetar nu, kanske för hela Gävleborg. Det skulle skapa 
ännu mera möjligheter till utveckling, säger Stef.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: privat

Projektet Benelux bed and bike pågår nu i Hamrångebygden med 
målsättning att locka cykelturister från Beneluxländerna.



Alla Tider’s

Många, många hade kommit för att ta avsked av Hector Lerner.

  Dags för plantering 
av de 80 år gamla dahl-
iaknölarna hos Ann-Helena 
och Kjell, som de fått av 
Kurt Fogelberg. 

  Rekordåret 2007, då 
några av dahliorna i deras 
trädgård blev över två 
meter höga.

Många, många tog avsked av Hector Lerner
− Han var en som brydde sig om. På riktigt brydde sig om.

De goda orden var många, de som kommit för att ta av-
sked likaså, när minneshögtiden för Hector Lerner hölls i 
Det eviga livets kapell i Gävle.
   Hector var läkaren, som outtröttlig alltid fanns till för 
sina patienter. In i det sista. Han var  en sann humanist, 
som med stor ödmjukhet mötte sina uppgifter, men han 
var också läkaren som vågade stå upp för det han trodde 
på och aldrig var rädd att säga ifrån. Präglad av en trygg 
uppväxt i Cordoba i Argentina, men också präglad av vad 
70-talets militärjunta gjorde mot hans land, mot honom 
och mot hans kamrater. Fängslad och torterad under sex 
år flydde han sitt hemland och kom som politisk flykting 
till Sverige. Här studerade han medicin med målet att bli 
allmänläkare och han kom att bli en mycket omtyckt och 
älskad läkare bland sina patienter, i såväl Hamrånge som 
Gävle.
   Läkaryrket blev hans profession, men för sina patienter 
blev han långt mer än så. Han blev en medmänniska fylld 
av djup empati och sin övertygelse för demokratiska rät-

tigheter bar han med sig hela livet.
   Till minneshögtiden hade hans familj inbjudit alla som 
ville ta avsked och kapellet var fyllt till sista plats vid den 
borgerliga akten, som avslutades med Helene Sjöholms 
Hemma ur musicalen Kristina från Duvemåla.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Verkliga rariteter i trädgården hos 
Kjell och Ann-Helena i Bergby
 
Jo, nog är det verkliga rariteter, som Kjell och Ann-
Helena Hedlund i Bergby varje vår planterar ut i sin 
trädgård. Åttio år gamla är flera av dahliaknölarna, 
som de för över 10 år sen fick av dåvarande grannen 
Kurt Fogelberg och som de sedan vårdat med stor 
omsorg.
 
− Vi har sju olika knölar i färgerna gul, rosa, röd och vit 
och äldst är de gula och rosa, berättar Ann-Helena.
   Hon hade länge beundrat blommorna hos sin granne 

och undrade om de 
kunde få några, innan 
han flyttade till lägenhet.
   − Så en dag när vi kom 

hem stod några plastsäckar med dahlior på gården och 
jaa, det var så det började.
   Och Kurt, han är glad, att det var till Kjell och Ann-
Helena han gav sina dahlior, som han själv med stort 
trädgårdsintresse vårdat sedan mitten av 30-talet.
   − Här vet jag att de blir väl omhändertagna och jag kan 
njuta av dem varje gång jag går förbi under sommaren.
 
Från början kom blommorna från hans mosters svärför-
äldrar och sen dess har de vuxit i husets trädgård. Och de 
måste vårdas på rätt sätt, om de ska överleva, säger han.
   − Det är övervintringen som är knivigast, men sköter 
man den, ja då får man njuta av vackra blommor under 
hela sommaren.
   Tips och råd som Kjell och Ann-Helena anammat. Dah-
liorna klipps ner på hösten och sedan förvaras knölarna, 
numera var och en 7-8 kilo tunga, stående upp och ned 
på hyllor i garagebyggnaden vid en temperatur på ca +8°. 
När våren närmar sig lyfts de ner i plastlådor och när det 
är dags för utplantering förbereds jorden med hönsgödsel, 
innan knölarna lyfts på plats.
   − Växandet sköter de sen själva, men vi klipper de 
blommor som blommat över, så blir blomningen rikligare. 
Och så går det åt en hel del vatten förstås. Cirka 60 liter 
om dagen vill de här sju plantorna ha, säger Kjell.
   Nu är årets utplantering avklarad, kring midsommar 
börjar blomningen och sedan lyser dahliorna med sin 

färgprakt ända till sen höst.
   −Rekordåret för vår del var nog 2007, då blev dahli-
orna över två meter höga, säger Ann-Helena.

Text:Marianne Lundqvist
  Foto: Marianne Lundqvist och privat



Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge Företagarförening rapporterar att arbetet med 
årets upplaga av Företagskatalogen pågår för fullt. Hamrånge-
bygdens egen telefonkatalog och perfekt för dig att synas med 
ditt företag och de tjänster du erbjuder. Vill du vara med? Ring 
Knutpunkten onsdagar-torsdagar 9.00-17.00 för mer info.

Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening rapporterar 
att byggnationer pågår i Produktionsköket vid Wijtorget, som 
beräknas vara klara under juni månad.
Turistkartan håller på att uppdateras inför en kommande 
distribution och förbättringar och uppdateringar pågår gällande 
hemsidan hamrange.se

Hamrångebygdens föreningsliv

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

23 maj Musikcafé på 
Träffpunkten med 
Egons kvartett 13.30
27 maj  Inlämning till 
Loppis 15-17
31 maj  Loppis 10-14
Sedan tar vi sommarlov 
– Skön sommar på er 
alla!

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

24/5 
Kupanloppis 10-14

Utförsäljningen av 
kläder fortsätter

4 plagg – 50:- kronor

SKÖN SOMMAR 
önskar vi er alla

  Hamrångebygdens föreningsliv

Stort TACK till alla som anlitar oss!
Tack vare er får nu ytterligare två arbetslösa
anställning hos oss från 1 juni.

Du som vill bidra till att ännu fl er arbetslösa får arbete, anlita oss.  
Bara att ringa 076-128 47 33 för information och bokning.

Till dig i Fas 2 eller Fas 3:
Vill du ha en plats hos oss som kan leda till fast jobb?
Ring 076-128 47 33 så får du veta mer

Ett stort tack till alla er som deltog
i vår skogsdag vid Totrakastalen.

Vi vill också tacka våra sponsorer:
Mellanskog Hagsta Trä
Jennys Hund o Katt Swedol
Gefl eortens Mejeri Bertil Jonssons
ICA Nära Bergby Bröderna Sjöberg
Granngården, Ockelbo Swecon
BEJLUND Entreprenad AB Betongindustri

 
Hamrånge LRF 
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Hamrånge Hembygdsgård
Sommarutställning öppen, från 
Nationaldagen, i samband med eve-
nemang: Se hur Norrsundet växte- en 
utställning om hur det hela började, 
framtagen av Norrsundets Arbetar-
museum, ur museets samlingar 2014. 

I samband med hembygdsföreningens samtliga evenemang, 
serveras välsmakande fika och loppisen är öppen!  

Välkommen i gemenskapen, kring det praktiska arbetet på 
Hamrånge Hembygdsgård, vid arbetsdagar varje tisdag kl 
9-12, med fika kl 10.30, samt vid följande evenemang: 

31 maj Allmän Loppis- och Växtdag Loppisanmälan: 
0297-10593. Blomstervandring kl . 13-14 med Gävleborgs 
Botaniska Sällskap. Öppen Gård kl. 11-15. Samarrange-
mang med Långlördag i Bergby Centrum.  

6 juni Sveriges Nationaldag firas kl. 16 Tal av Anders 
Snell. Musik med Norrsundets Brukssextett. Vernissage: Se 
hur Norrsundet växte. 

Övrig info om vår verksamhet : www.hembygd.se/hamrange

Familjedag i skogen 1 maj
Hamrånge LRF stod som arrangör av årets tradi-
tionella skogs- och familjedag 1 maj och hälsade 
välkommen till Totrakastalen med tipspromenad, 
digert prisbord för stora och små, korvgrillning och 
rykande varm soppa som serverades av Toni Mellin 
och Eva Östlund. Alltmedan Lars-Olof Hedström 
berättade om kastalen och de utgrävningar som 
gjorts.



Kalendarium 23/5-13/6
Fredag 23 maj
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen OK Ödmården/Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 24 maj
Kupanloppis Norrsundet 10.00-14.00
Produktionskökets butik med lokalproducerat 
vid Wijtorget, Bergby öppet 10.00-14.00
Söndag 25 maj
Konfirmationsmässa Hamrånge kyrka kl. 11.00
Tipspromenad på Heden 9.00-11.00
Tisdag 27 maj
Arbetsdag vid Hamrånge hembygdsgård 9.00-12.00
Onsdag 28 maj
Datacafé på Träffpunkten 10.30
Torsdag 29 maj
Söndagsgudstjänst Österheds kapell 9.00
Fredag 30 maj
Bastun öppen OK Ödmården/Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 31 maj
Loppis Röda Korset Bergby 10.00-14.00
Bakluckeloppis i Bergby centrum från kl. 11.00
Allmän loppis vid Öppen gård Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Gatuloppis Ekvägen-Humlevägen 11.00-16.00, Bergby
Blomstervandring Hamrånge hembygdsgård 13.00-14.00
Söndag 1 juni
Friluftsgudstjänst Å-mattan, Bergby 11.00
Måndag 2 juni 
Öppet hus Fritidsgården Zebran 13.00-17.00

Tisdag 3 juni
Arbetsdag vid Hamrånge hembygdsgård 9.00-12.00
Samling vid Åmattan tillsammans med Träffpunkten 10.30
Öppet hus Fritidsgården Zebran 13.00-17.00
Drop in för kontroll av födelsemärken Hamrånge hälsocentral
14.00-16.00
Möte med Hamrångegruppen, Knutpunkten 19.00
Torsdag 5 juni
Bastun öppen OK Ödmården/Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 6 juni
Nationaldagsfirande Hamrånge hembygdsgård 16.00
Lördag 7 juni
Bil- & MC-utställning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
TV-laget gästar Vifors IP med match 16.00
Dans Hamrånge hembygdsgård 21.00-01.00
Bankett med TV-laget Fyren 19.00
Söndag 8 juni
Temamässa med kyrkokören Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 10 juni
Arbetsdag vid Hamrånge hembygdsgård 9.00-12.00
Kristers kundköp visar vårkläder Träffpunkten 10.00-14.00
Skolavslutning för förskoleklass t o m klass 5
Hamrånge hembygdsgård 16.00-ca 18.00
Onsdag 11 juni
Skolavslutning årskurs 6-9 Hamrånge kyrka 11.00
Fredag 13 juni
Bastun öppen OK Ödmården/Hamrångefjärden 14.00-17.00

…till alla er som kom ihåg mig med blommor, telefonsamtal 
och personlig uppvaktning och till mina söner och sonhustru 
för all hjälp så att min 80-årsdag blev oförglömlig och ett 
vackert minne.

Margareta Åhlén

Torget - ETT STORT TACK

Begravningar i Hamrånge församling under April
3 april Nils Österberg, Bergby
4 april Olga Lundén, Norrsundet
4 april Ann-Britt Sandberg, Bergby
11 april Mary Wikström, Bergby

Välkommen till världen

…lille Milo, som föddes den 22 april, 
vägde 3112 gram och var 51 cm lång. 
Stolta föräldrar är Madelen Wilander 
och Johnny Andersson och familjen 
bor i Hamrångefjärden 

…lille Hugo, som föddes den 1 maj, vägde 3035 gram och 
var 51,5 cm lång. Stolta föräldrar är Therese Andersson och 
Peter Eriksson och familjen bor i Tönnånger, Holmsveden

För 30 år sen gick de ut årskurs 9 vid Bergby Centralskola  - nu möttes de igen…
… och firade med sina elever gjorde Bertil Goode, Sivert Westin och 
Anna-Karin Stockselius.
För trettio år sedan var årskurs 9 treparallelligt och till träffen kom 37 
av de forna klasskamraterna. Numera spridda inte bara inom landet, 
ända från Sydney i Australien kom Peter Winqvist. Med vid träffen 
var Marcus Muhrén, Ulla Andersson, Kjell Palomäki, Laila Wahlman, 
Anette Söderström, Per Winqvist, Marinette Johansson, Anki Englund, 
Stefan Forsmark, Camilla Lindberg, Patrik Frisk, Maria Holm, Åsa 
Thunman, Maria Nordell, Johnnie Blom, Susanne Nilsson, Maria Eriks-
son, Peter Winqvist, Malin Danielsson, Lars Ekman, Pelle Forsmark, 
Erica Öhrn, Maud Carlsson, Laila Sjöfors, Laila Arpgård, Susanne 
Lernholt, Susanne Dahlgren, Towa Ljunggren, Anna Gällstedt, Jeanette 
Forsberg, Anna-Karin Åkerman, Åsa Hedström, Janne Jönsson, Niklas 
Westin, Ingela Stenberg, Ann Östlund, Ronny Krantz.

   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden
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