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Vänner, det är en gåva att vara rädd om det. Och jag, jag 
har några alldeles särskilda vänner jag vill vara rädd 

om. Anita, Christina, Yvonne, Siv och Ulla. Vi har hängt 
ihop sedan ungdomstiden, och även om livet har tagit oss 
ut på olika stigar sedan dess, så vänner har vi förblivit och 
fortsatt att träffas. Varje år och numera två gånger om året. 

   Ingen kan som vi berätta gamla minnen. Ibland skrattar 
vi, ibland gråter vi, men oj så roligt vi hade tillsammans. 
Kärlekar kom och gick, som det ju är i tonåren och visst 
testade vi också ett och annat som var förbjudet. Röka 
skulle man göra på den tiden, det gjorde alla – både på film 
och i verkliga livet. Och att det var farligt, det var det ald-
rig någon som varken upplyste om eller undrade över. Så vi 
tränade intensivt för att lära oss dra halsbloss. Och delade 
på en liten ask John Silver, som kostade en och sextiofem.

   För pengar hade vi sällan gott om. Tio kronor i vecko-
peng skoltiden igenom skulle räcka till mycket. En Cola på 
fiket, några låtar på jukeboxen och film på IOGT. Läppstift 
och mascara fick räcka som smink. 
   Christina och jag sommarjobbade en sommar i en kiosk 
på Rån. Sex timmar om dan, sju dagar i veckan. Hon 
förmiddag, jag eftermiddag och sen växlade vi. 35 kronor i 
veckan tjänade vi, det var vår allra första lön och vi tyckte 
det var jättebra. (Fast i ärlighetens namn, så här efteråt, får 
väl både hon och jag erkänna att en och annan chokladkaka 
slank ner och försvann på svinnkontot). Några kollektivav-
tal och obekväma arbetstider hörde vi aldrig talas om.

Skoltiden tog slut och jobb fanns i överflöd som väntade 
på oss. Arbetslöshet – det ordet existerade helt enkelt inte. 
Vi gifte oss, fick barn. Ibland i omvänd ordning. Med nya 
uppgifter växte vi, utvecklades som människor, men den 
vänskap, den gemenskap vi delade under ungdomsåren, 
den har bestått. Och inom oss är vi precis samma männi-
skor nu som då. Känslor och värderingar förändras inte 
med åren.

Lite av ungdomsårens känsla kan vi förresten få återupp-
leva igen. På Brittas café, som öppnar nästa helg kommer 
det att finnas en jukebox med 50- och 60-talsmusik. Det ni, 
det blir nåt för tjejerna från ”Fjär´n” att digga det.

Och det händer fler saker i sommarens Hamrånge. Gås-
holma Fisk och Sommarcafé öppnar i ny regi, när Håkan 
och Margareta tar över. På hembygdsgården blir det hatt-
utställning och aktiviteter hela sommaren och i Axmarbruk 
utställningar och underhållning i Bläckhornet och Hyttan.  
Längs Kyrkstigen och Pilgrimsleden 
kan du vandra i växlande natur och 
vill du ha mera motion så väntar dig 
Midsommarloppet i Axmarby. Mera 
om sommarens aktiviteter får du i den 
här månadens Alla Tider´s.

   Skön sommar och 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

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

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

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!

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

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 

29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april, 
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om
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Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

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

Fredagen den 3 juni
har vi grilljippo

utanför butiken mellan 
klockan 11-15

Kom och fynda!

Vårens primörer och grönsaker
till bästa pris!

• Charkpåse från
Sohlbergs/Gudruns Chark 

• Bröd från Mattes i Ockelbo

• Potatis från Skärplinge

• Sallat från Ockelbo och
mycket mer!

Vi bjuder på Kaffe och grillat

Nu kan du beställa
drycker från system-
bolaget och hämta hos 
oss på ICA i Bergby.

Antingen går man in på
www.systembolaget.se och skapar 
ett konto och sedan beställer.

Eller så går det självklart bra att 
beställa i butiken.

Varmt välkommen! Önskar Emil Med Personal.

Välkomna!

Tel. 0297-101 23

Vi serverar Oxfilé Maxim med klyftpotatis 
och gorgonzolasås 150:- kronor

Mamma bjuder vi på kaffe och glass

Mors Dag 29 maj
Öppet 12.00-20.00

Blommorna till Mor 
hittar du hos oss

Öppet: Lördag 9 – 15
            Söndag 9 – 15
Vijvägen 36, Bergby

Tel. 0297-100 90

Vi fixar 
Mors Dagstårtan
Öppet: Lördag 9 – 14

Söndag 9 - 13

Välkommen in!

Anders, Ulrika, Margitta och Susanne
Wijtorget   •   Tel. 0297-100 28

EXTRAÖPPET
INFÖR OCH UNDER

MORS DAG
I BERGBY CENTRUM

Wendins Blommor



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

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

OCKELBO BILSERVICE

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

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

FRI LÅNEBIL

Hamrånge Taxi
Vid resor - fråga oss!

Här kan du också abonnera bussar för
sällskap upp till 16 personer

Bara att ringa 0297-101 74
Nytt öppethållande 06.00-22.00

Familjedag i skogen
Med Hagsta by som värdar tillsammans med Hamrånge LRF stod 
bl a maskin- och redskapsvisning på programmet, när de inbjöd till 
årets skogsdag för hela familjen 1 maj.

Ett 60-tal deltagare mötte upp på Hagstaskogen, där skogsbrukare kunde 
ta sig en funderare över lämpliga investeringar i sina gallringsskogar, men 
också titta på en något annorlunda granstam, avverkad efter Viksjövägen, 
som visade att granen inte alltid växer med en enda rak stam.
   − Granen var 27 meter hög och årsringarna visade på en ålder av 80 år, 
berättade Janne Blomkvist, som höll i motorsågen.
   Ärtsoppa, korv och tipspromenad med digert prisbord var andra ingredi-
enser under familjedagen.
    

Text och foto: Marianne Lundqvist

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

–Hmmm? En något annorlunda granstam inspekte-
rade Jonas och Gustav Heimer vid skogsdagen. Janne 
Blomkvist hade fällt trädet.

Maskiner och redskap visades upp vid skogsdagen. Bernt Se-
gerkvist testade en skogsvagn lämplig för mindre gallringar
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Sommaröppet

i kyrkan!

13/6-5/8, kl 9.30-17
med guider
Passa på att  se vår fi na kyrka, 
de medelti da skulpturerna 
och kanske kolla utsikten från kyrktornet!
Fikaservering

Söndag 29 maj kl. 11.00
Konfi rmation och mässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Söndag 5 juni kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
*************************************** 
Söndag 12 juni
Vandring med mässa vid Totrakastalen
Samling vid Församlingshuset Wij kl 9.00.
Medtag egen matsäck
***************************************
Söndag 19 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
***************************************

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

Tel. exp. 0297-57 20 90

Bil- och MC-utställning i regnväder
Nej, det blev inget solsken när Motorklubben arrangerade sin 
utställning för 25:e året i rad. Att regnet emellanåt strilade ner 
hindrade dock varken utställare eller besökare, även om 
arrangemanget inte var lika välbesökt som brukligt.

− Men vi kan ju inte ha tur med vädret varje gång, så vi är nog rätt 
nöjda ändå med de dryga 30-talet bilutställare som kom, sa arran-
görsgeneralen Roland Wedin.
   Visst fanns där bilar som glänste utan solens strålar. Pär Dahls 
ljuvligt gröna Cadillac De Ville -58 och en Pontiac Star Chef 
Custom Sarari -58 tillhörig Ronny och Lena Hillgren från Mehedeby till exempel. 
Liksom Anders Fagerströms från Näsviken läckra lastbil Kenworth 900 A från 
-78 med en Detroit V8 under motorhuven. Och för att inte tala om Plymothen De 
Luxe från 1948 med originalklädsel, som hade en speciell historia bakom sig.
   − Den köptes av en svensk, som var chaufför hos MGM Studios i Kalifornien, 
så i den här bilen har stjärnor som Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis 
åkt, berättade ägaren Jan Nordensson 
från Sundsvall men numera boende i 
Hudiksvall.
   Förstapriset bland bilarna togs hem 
av just Pär Dahls Cadillac -58, hem-
mahörande i Katrineholm och bland 
motorcyklarna vann Janne Jönsson 
från Bergby med sin Husqvarna Sil-
verpil 1962.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Läcker, eller hur? Kenworth 900A heter Anders Fagerströms 
lastbil

Två pärlor bredvid varandra; En Cadil-
lac De Ville och en Pontiac Star Chef 
Custom Safari

Storheter som Frank Sinatra, Dean Mar-
tin och Sammy Davis har varit passage-
rare i Plymothen som Jan Nordensson i 
tidsenlig kostym visade upp 
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Alla Tider’s

Ros-Mari bytte islandshästarna mot 
bioresonansterapi
Under flera år drev hon företaget Västerhaga Islandshästar med hästhållning, 
ridturer och kurser på gården i Hagsta. Numera är det friskvård – både för män-
niskor och djur,  som gäller för Ros-Mari Andersson.

− Det var när min egen 
kropp sa ifrån med aller-
gier, inflammationer och 
smärtor, som jag bestäm-
de mig för att ändra på 
mitt liv och påbörjade en 
allergibehandling med 
bioresonansterapi.
   Bicom bioresonans-
terapi är en diagnos- och 
behandlingsmetod som 
började utvecklas i 
Tyskland på 1970-talet. 
Idag används den i cirka 
90 länder av terapeuter, 
läkare, veterinärer och 
tandläkare på kliniker och sjukhus.
   För Ros-Mari blev effekten så positiv att hon, när behandlingen var klar, bestämde sig 
för att själv satsa på behandlingsformen som terapeut. Hon sålde hästarna, numera hyr 
hon ut stallplatserna, och investerade istället i den utrustning som krävdes för behand-
ling med Bicom bioresonansterapi. Sedan tre år tillbaka tar hon emot sina kunder/pa-
tienter i ett inrett behandlingsrum i fastigheten.
   Hon inleder behandlingen, som är helt smärtfri, med en medicinteknisk utrustning för 
att öka mikrocirkulationen.
   − Så mycket som 74 % av våra kärl ligger i just mikrocirkulationen, förklarar Ros-
Mari,
   
Kunden ligger sedan på en behandlingsbädd, kopplad till Bicomutrustningen via elek-
troder och sladdar dit kroppens egna frekvenser matas. Frekvenserna visar hur kroppen 
mår och på så sätt mäts obalansen i kroppen, var blockeringar finns och vilka ämnen 
den reagerar mot.  
   − Våra celler för en ständig kommunikation med varandra och så länge den kommu-
nikationen förblir ostörd, ja då fungerar våra kroppar bra, men när den störs, när något 
blivit fel, det är då som smärta, infektioner, inflammationer och allergier uppstår. 
   
Med bioresonsterapi läser man av reaktionen på olika ämnen och de ämnen som pa-
tienten visat reaktion mot används sedan i behandlingen.
   − Bicom skapar inga egna frekvenser utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på 
olika sätt och som sedan används till att behandla med. 
   − Eller enkelt uttryckt, kroppens egna frekvenser omvandlas i utrustningen, och åter-
förs sedan som behandling till patienten.
   Nyfiken på metoden? Då kan du läsa mera på Ros-Maris hemsida halsoeffekten.se.
   − Och metoden fungerar bra också djur. Jag har behandlat både katter, hundar och 
hästar, säger Ros-Mari, som utöver bioresonansterapi även använder sig av homeopa-
tiska preparat.

    Text och foto: Marianne Lundqvist

Med frekvenser via en Bicomutrustning behandlar Ros-Mari sina 
patienter
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Funderar du på att byta bostad?

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING GÄVLE  
NYGATAN 29. TEL 026-10 52 80 SVENSKFAST.SE/GAVLE

Linus LindqvistKatarina Hansson

Madelene Sjöberg Magnus Sjöberg Malin Hagberg Åsa Andersson

Emil Simonsson Eva Erkers-Löfstrand Jens Bengtsson Jonas Östbom Josefin Svensson Karolina Nilsson

Frågorna kan vara många:

 – Hur mycket är din bostad värd?
 – När är det bäst tid att sälja?
 – Lönar det sig att renovera innan försäljning?
 – Hur mycket skatt ska egentligen betalas?

Vi hjälper er att svara på frågorna och samtidigt hitta ett passande upplägg för just er situation.  
Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering och fri konsultation kring en eventuell försäljning.

Släpp kossorna loss det 
är vår…
Och visst spratt vårkänslorna ikapp, när de 140 kos-
sorna på Häcklegård släpptes ut i vårgrönskan.

Lite tveksamt, innan den första 
kossan satte fart nerför lagårds-
backen, men sen gick det desto 
fortare. Och att regnade strilade 
ner tycktes inte bekomma dem 
ett endaste dugg. Inte heller all 
den publik, som kommit för att 
titta på kosläppet. 
   Det årliga kosläppet har växt 
till en verklig attraktion och 
bilar stod parkerade längs en 
kilometerlång sträcka efter 
Häckelsängsvägen. Utöver de 
våryra kossorna kunde barnen 
också titta på småkalvar, det 
fanns ostkaka, gjord på Häck-
legårdskossornas mjölk, att köpa, 
liksom en del andra lokalprodu-
cerade varor.
    Text och foto: Marianne Lundqvist

Kosläpp vid Häcklegård har blivit 
något av en attraktion i bygden

Muuuuuuusigt att äntligen få 
komma ut.

Ut i det fria – leka och stångas
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DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

ÖPPET
på förbokade tider

Det är bara att boka DIN TID 
på tel. 0297-228 80 eller 

0738-47 03 67

Välkommen!

Gävles största
utbud av 
elcyklar

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

Störst i Gävle på el-cyklar!

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

− Cyklar finns inköpta och bokningarna har börjat komma, 
hälsar Stef från Hedenstugan Bed & Breakfast.

Text: Marianne Lundqvist   Foto: Stef van Heteren

− Just nu och fram till andra veckan i juni är vi fullbo-
kade, främst via företag, men cykelturisterna börjar också 
komma. Så för att vara beredd har jag till en början köpt 
in fyra cyklar, som nu står klara i väntan på de första 
gästerna.
   Stef ser ett samarbete med andra aktörer, inte bara i det 
direkta närområdet, utan längs hela Jungfrukusten, vara 
av stor betydelse för utveckling av cykelturismen.
   − Där betyder till exempel Naturkraft Gästrikland oer-
hört mycket.
   Naturkraft Gästrikland är en ideell förening med natur- 
upplevelser av egen kraft som tema och som bildats med  
syfte att möjliggöra naturupplevelser och motion för en 

bred allmänhet. Till gagn både för privatpersoner och/el-
ler företagare inom turism.
   − Hittills har Hedestugans gäster till största delen kom-
mit från Sverige, men med den satsning som olika aktörer 
nu gör hoppas vi alla, så även jag förstås, att locka hit 
turister även nere från Europa, säger Stef.

Stef och Hedenstugan 
startklar inför 
sommarsäsongen

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
sid 8



HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Här möter du en blandning av kultur, intressant bygdehistoria, evenemang, aktiviteter och underhåll-
ning, men också ett öppet landskap med många byar, betande djur, naturens oaser av skogar, tjärnar och 
sjöar. 
   Hedenstugan Bed & Breakfast bjuder ett facilt boende med naturreservatet Hådells gammelskog i 
omedelbar närhet. Vill du bo enklare finns Knutpunktens vandrarhem i centrala Bergby med nära till all 
service i form av flera butiker, konditori, krog, ja numera en alldeles egen butik fylld av lokala varor, pro-
ducerade i bygden och närliggande orter. På Macken i Fjär´n får du turistinformation.
   Axmarbruk kulturreservat ger dig en historisk vandring med olika inslag som sträcker sig från järn-
bruksepokens 1600-tal och fram till idag. Den tar dig genom vacker slottspark med vattenspeglar, längs 
en kuststig och till den välbevarade Hyttan, där flera musikkvällar arrangeras. Till Axmar Blue Park med 
en fascinerande undervattensvärld av artrik natur och skeppsvrak och till utställningar i Bläckhornet och 
Båthuset. I Axmarby går det traditionella Midsommarloppet av stapeln på midsommarafton.
   På Hamrånge hembygdsgård kan du i välbevarade byggnader och genuin miljö följa kulturarvet från 
bondesamhällets dagar, det visas utställningar och bjuds underhållning och i Norrsundet är arbetarkul-
turen förevigad i både arbetar- och industrimuseum.
För dig som gillar bad finns Totrabadet, perfekt för familjen, eller havsbadet Saltharsfjärden i Norr-
sundet och för fiskeintresserade ett flertal vatten med olika fiskemöjligheter.

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. Ange  namn på alla som avgiften gäller, samt gärna e-postadress.
Kulturarrangemang i samarbete med Kultur och Fritid Gävle samt ABF Hamrångebygden

.

Juni
6 juni Sveriges Nationaldag firas kl. 16. 
Tal av Jerker Swande: Förändring.
Musik med Norrsundets Mässingssextett. Verksamhet i
smedjan. Vernissage: Sommarutställning: ”Huvudsaken.” 
Kom gärna i huvudbonad! 
13 juni Skolavslutning i Bergby skolas regi.
24 juni Traditionellt midsommarfirande kl.14 med maj-
stångsresning och ringdanser, ensemble ur Rockskolan och 
Kyrkokören.  
30 juni -2 juli Hantverksdag: Växtfärgning av garn med Ham-
rånge Slöjdare i egen regi.

Juli 
3 juli Friluftsgudstjänst med Hamrånge församling kl. 11. 
Marianne Udd, Ellen Weiss.
Öppen gård kl. 11-15. 
29 juli Spelglädje. Kl 14 Konsert på dansbanan. Servering i 
Hamrångeharpornas regi.

Augusti
7 augusti Jazz med Lasse Ädels orkester kl. 15.
Entre:100:- inkl kaffe.
24 augusti Surströmmingsfest med allsång till Simpdraget 
kl. 18. Kostnad 150:- 
Anmälan senast 22/8, e-post* eller tel 070-6575702 säkr. Kl 
07.30-08.30 eller SMS

September
17 september Höstmarknad med loppis. Verksamhet i
smedjan. Marknads- och loppisanmälan (bord 100:- ): e-post* 
eller tel 070-6575702 säkr. Kl 07.30-08.30 eller SMS.
Kolbullar serveras! Öppen gård kl. 11-15.
20 september Lapphundsvännerna i egen regi.

Oktober
16 oktober Kura skymning på hembygdsgården kl 18. 

December
10 december Julmarknad Hembygdsgården kl. 11-15. 

*hamrangehembygdsgard@yahoo.se

Hamrånge Hembygdsförenings evenemang affischeras i Hamrångebygden, samt annonseras i Alla Tider´s.
Information om Hamrånge Hembygdsförening och närmast kommande program ges på www.hembygd.se/hamrange 

Sommarutställning öppen i samband med evenemang: ”Huvudsaken.”
I samband med hembygdsföreningens samtliga evenemang, serveras välsmakande fika och ibland är loppisen öppen!

Alla, såväl hamrångebor, sommargäster, som alla andra som värnar om Hamrånge Hembygdsgård är välkomna i gemenskapen 
kring det praktiska arbetet på gården. Varje tisdag mellan kl. 9-12, under tiden 26 april- 22 november samlas vi för arbetsdagar. Du 

är lika välkommen vid enstaka tillfällen eller som återkommande medarbetare! Fika serveras kl. 10.30.

Evenemang Hamrånge Hembygdsgård 2016



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:
Bergby:   Hamrånge Handel, ICA Nära, Hedenstugan Bed & Breakfast 0297-  
   107 55, Benny Lundin 076-808 51 89
Hagsta:   Shell 7-Eleven
Hamrångefjärden:  Q-Star, KG:s Gårdsbutik, Kurt Lindström 070-346 58 38
Norrsundet:   Norrsundets Tips & Tobak
Tönnebro:  Leif Forsmark 070-205 47 87
Gävle:    Gävle Fiskeredskap, Huntyard & Berras AB, NAJC Fiske och Fritid

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

            samma lokaler som Monicas Loppis!

VERKTYG
både
nytt 
& 

nött!

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Njut av gastronomi i toppklass

i storslagen miljö

* Med plats för 300 gäster
* Gästhamn med faciliteter

* Havscamping
* Stuga med havsvy
* Bussgruppluncher

* Öppettider t o m 28 augusti:
Mån-lör 12.00-22.00, sön 12.00-21.00

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

Wendins Blommor
Blommor – present/inredning

Vijvägen 36, Bergby
Tel 0297-100 90

Lokalproducerat till sommarens
grillkvällar m m m m hittar du hos

Hamrångebygdens Delikatesser
Wijtorget, Bergby

Från
Hamrånge Får och Lantbruk: Lammkorv, lammfärs, 
lammstek, kalv- och nötprodukter
Hådellgården: Ägg
Häcklegård: Nötkött (färsk över disk 1 gg/mån), 
ostkaka och kalvdans
KG:s Gårdsbutik: Tomater, salsa, ägg
Mårdängs kallpressade olja: Grillolja och rapsolja
Ockelbo Bi: Honung
Ockelbo Kyckling: Filéer, klubbor och vingar
Viltmarken, Trödje: Ölkorv, vildsvinsburgare, grill-
skivor av vildsvin

Våra öppettider:
Fredagar 13-18
Lördagar 10-15

Välkommen in

i butiken!
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Växtfärgning 30 juni, 1 och 2 juli,
Hamrånge hembygdsgård
Hemslöjdens Dag 3 september, Hagsta skola
Slöjdförsäljning 5 november, Hagsta skola

Tid 11.00-15.00 alla aktiviteter

Välkomna

Kontaktperson: Mona Hedin 
0297-109 33

Bergby

Välkommen till den
personliga butiken!

Emil & Emelie med personal

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

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

 

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 presentförpackning till jul

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Välkomna till Brittas café
i Kopparhuset i Hamrångefjärden!

Den 4 juni öppnar vi upp dörrarna till Brittas Café.
Här erbjuds hembakat kaffebröd, nykokt kaffe,

saft och dricka samt nostalgiglassar i olika smaker
i en härlig 50-60-talsmiljö.

Våra öppettider är onsdagar kl 16.00-21.00
samt fredagar till söndagar kl 10.00-18.00. 

Vi kommer även ha öppet
fler dagar under sommaren
med speciella teman.
För aktuella tider gå in på www.fixarnahambrunge.se
eller se vidare kommande annonser i Alla Tiders. 
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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
Trevlig samvaro i vårt fi skeläge med smakrik fi skbuffé, á la carte-meny
och fullständiga rättigheter i vår nya restaurang.
• Lokalt producerade produkter från havet i gårdsbutik och restaurang
• Kaffe, smörgåsar, glass • Tipsrunda/lekstig 
• Boka vår grillkåta för förtäring, möten och övernattning (4 pers.)

SOMMARÖPPET 1 juni – 31 augusti
Gårdsbutiken öppen varje dag 12 – 20
Restaurangen öppen varje dag 12 – 20
Fiskbuffé 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 9.00-14.00

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

Färskt frukostbröd från 
kl 7.00 vardagar

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

KOPPARMÄSSEN, Norrsundet
Serverar dagens lunch mån-fre 9.30-14.00

Affärslunch och dagens sallad
Catering: Boka till din studentfest - vi levererar

Smörgåstårtor & bufféer, á la carte
Vi ordnar även fester, bröllop

och minnesstunder m m
Välkommen till oss

Lena, Åsa & Magnus
Tel. 0297-220 20     070-828 58 97

VÄLKOMNA TILL AXMAR BRUK 

Bruksdag 6 aug  
kl  13.00 - 17.00 

Hyttan  
Öppet för besök  
Tisdag - söndag 
13 juni - 7 augusti  

kl. 13.00—17.00  

   Musikkvällar  
8 juli Countrykväll.  
2 aug Euskefeurat med 
Ronny Eriksson  

Gula huset  
Sommarcafé Svarta 
katten öppet  hela juli  
Tis- sön  kl 12.00 - 17.00 

Axmar i grund och 
botten. En marin ut-
ställning i Båthuset.  
27 juni - 21 augusti  
Öppet: Alla dagar  
kl 12.00—18.00 

Bläckhornet  
Konst och konsthantverk  
27 juni - 21 augusti   
Alla dagar kl. 12.00 -18.00  
Invigning av utställningarna 
Fredag 1 juli kl. 18.00  
invigningsdagen Kvällsöppet   

Musik i sommarkväll 

Onsdag 29 juni kl 19.00 
Rockskolan - Hamrånge kyrka 

Onsdag 20 juli kl 19.00 
Christer, Emma, Micke, Anna = Chemas 

visorkester - Österheds kapell 
Onsdag 10 augusti  kl 19.00

Emil Johansson - Österheds kapell
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GÅSHOLMA FISK OCH 
SOMMARCAFÉ I NY 

REGI !
Självklart finns de 
delikata lax- och 

siksmörgåsarna kvar 
på menyn liksom vår stuguthyrning

LÖRDAGEN DEN 4 JUNI KL 10.00 
ÖPPNAR VI FÖR SÄSONGEN

Då bjuder vi på kaffe och kaka och i 
fiskbutiken väntar en överraskning 

till våra kunder

ÖPPETTIDER 4 juni – 14 augusti: 
Varje dag 10.00-20.00 

Därefter lördag-söndag 10.00-20.00

Varmt välkomna önskar
Håkan & Margareta 

070-220 91 64

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Hos oss äter du hemlagat!
 

I I Hagsta, precis intill E4, hittar ni vår mysiga 
restaurang med inspiration från vikinga-
tiden. Här serveras välsmakande hemlagad 
mat och nybakt kaffebröd från Bergby kon-
ditori.
 

Vi  tar emot  stora sällskap för middag i vår 
pub , eller varför inte beställa hem en härlig 
buffé om ni planerar att ha fest?
 

Våra öppettider är 7-22 varje dag.
 

TTitta också gärna in på vår nya hemsida på  
www.hakkegard.se
 

Välkomna!
 

Telefon: 0297-105 55
E-post: hakkegard@telia.com

www.hakkegard.se    Tel. 0297-105 55    

MACKEN i Fjär'n
Öppet varje dag 10.00-18.00

Tvätthall till din service -
Vi säljer Mekonomenprodukter

I vår butik hittar du
Lokalproducerad pepparlax från
Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri

Charkprodukter från Delins och Björks i Färila

Tel. 0297-202 93

Välkommen till din 
lokala Bygg & Färghandel

I våra lokaler hittar du

Färg
Vi bryter fram exakt den kulör du önskar 

till din färg. Vi erbjuder även tapeter & golv!

Motorsåg
Vi har motorsågskedjor & svärd, även trimmer-

tråd, delar till röjsåg samt 2 & 4-taktsbränsle.

Bygg
Vi har verktyg & tillbehören du behöver

till dina projekt

Olja
Vi har ett brett utbud av olja. Allt ifrån sågkedjeolja 

till motorolja. Även på 20 L-dunkar.

Ni hittar oss på Vijvägen 42 (Wenglershuset)
0297 - 100 65

2016 
 
 
 
 

i 

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

samt förberedelseklassen 

Hamrånge Hembygdsgård 
Måndag 13 juni 16.00-ca.17:30 

 
 

 
Bergby skola  klass 9 
Hamrånge Kyrka 

Tisdag 14 juni 11.00  

 

Välkommen 
Hamrångebygdens skolor 
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Alla Tider’s

Gåsholma Fisk & Sommarcafé i ny regi – nu tar Håkan och 
Margareta över
I över 40 år har Rolf och Marianne Sundberg bott i 
Gåsholma och genom åren utvecklat fisket med både 
butik och sommarcafé och skapat ett välrenommerat 
utflyktsmål. Nu tar sonen Håkan tillsammans med 
sambo Margareta över och säkerställer därmed, inte 
bara en fortsättning, utan planerar också en utveck-
ling av verksamheten.

Och det är bråda tider för de två inför det officiella 
öppnandet den 4 juni. Hela butiken är nyrenoverad och 
kunderna möts av en ljus och fräsch lokal med nya inven-
tarier. Disken fylls av allehanda delikatesser och kunder-
na har redan hittat hit.
   − Inför den här säsongen har vi fokuserat på butiken 
och här återstår nu bara lite dekorationer, visar Håkan, när 
Alla Tider´s kommer på besök.
   
Cafédelen får även den en 
uppfräschning inför som-
maren, men en mer genomgri-
pande förändring blir det inte 
förrän nästa år. 
   − Det ska bli ett trädäck 
framför nuvarande byggnad 
och vi kommer att bygga om 
och utöka själva köksdelen, så 
att gästerna kan serveras via 
disk från uteplatsen. 
   De delikata fisksmörgåsarna 
blir förstås kvar, lovar Marga-
reta, men efter ombyggnad av 
köket så får hon möjlighet att baka allt bröd som serveras 
själv. Något hon ser fram emot.
   − Jag tycker om att baka och kanske kan vi också ser-
vera nygräddade våfflor. 
   Tanken att ta över har snurrat i mitt huvud länge, säger 
Håkan och idéer på utveckling saknas inte, varken hos 
honom eller Margareta.
   − Förverkligandet får växa fram allt eftersom. Vi ser 
framtiden an med tillförsikt.

Småföretagande på landsbygd kräver ofta flera ben att 
stå på och sommarcaféet ger utkomst bara under som-
marmånaderna. Utöver fisket vår-höst så är Håkan något 
av en alltiallo, plåtslagare som han är i botten. Det är 
många som behöver hantverkshjälp. Han tjänstgör även 
som naturbevakare åt Länsstyrelsen och vintertid kan det 
bli mycket takskottning.
   − Men givetvis tror vi båda bergfast på affärsidén med 
butik och café. Turismen öppnar många möjligheter och 
vi har en fantastisk miljö att erbjuda.
   Och konkurrens från närliggande verksamheter räds de 
inte.

   − Nej, nej, vi konkurrerar 
inte med varandra utan ar-
betar tillsammans och hjälper 
varann för att utvecklas 
positivt. Mycket drar mer, så 
är det bara, det har vi sett inte 
minst efter Axmarbryggas 
tillkomst, säger Håkan.

Både Rolf och Marianne 
finns förstås med i bak-
grunden inför Håkan och 
Margaretas satsning. Hjälper 
till och stöttar där det behövs 

och själva stuguthyrningen kommer Marianne även i år 
att ansvara för.
   − Men det blir 
förstås lite ombytta 
roller, skrattar Hå-
kan. Tidigare var det 
jag som ”hjälpte” 
mamma och pappa, 
nu är det de som får 
”hjälpa till”. 
  

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Sommarförsäljningen har redan kommit igång i den alldeles 
nyrenoverade butiken. Johan och Stina, nyblivna fritidshusä-
gare i Axmarby fyllde på sitt matförråd hos Håkan.

Gåsholma sommarcafé i ny regi: Nu tar Håkan tillsammans med 
sambo Margareta över.
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Hamrånge Jordägares kassa med anor från 1600-talet
Kassan tar sin början från den 250-åriga eran av indel-
ningsverk med knektar och båtsmän som Karl XI inrättade 
under sent 1600-tal för att få en ständig krigshär.
Än idag lever kassan vidare med huvudsaklig uppgift att 
förvalta sockenmagasinet, den äldsta byggnaden i Bergby,  
men där medel också kan sökas för olika ändamål med 
anknytning till jord- skog- och kulturfrämjande ändamål i 
bygden. 

− Tidigare har det främst varit ungdomar som studerat vid lant-
bruks- och skogsskolor som tilldelats bidrag - från kassan gavs 
det bl a även bidrag till den tidigare turistbroschyren, liksom 
till boken Hamrångebygden genom tiderna - men inom ramen 
för stadgarna finns det möjlighet även för andra ändamål, säger 
ordförande Torbjörn Holmgren.
   − Ansökningar skickas till vår kassör, Ann-Marie Westin, 
Gamla Ockelbovägen 1, 817 92 Bergby.

I Karl XI:s indelningsverk blev samtliga landets socknar 
ålagda att uppställa ett visst antal män, knektar eller båtsmän, 
och eftersom Hamrånge var en kustsocken blev det båtsmän 
som roteanställdes i vår socken. 
   Jordebokshemmanen delades upp i rotar och varje rote 
skulle sätta upp en soldat. Men i de fall, där hemmanen inte 
gick jämnt upp, d v s mantalssatt jord blev över, så ålades de 
oroterade hemmanen att till en uddemantalskassa i socknen, 
betala in samma belopp till båtsmanshåll, som det kostade 
bönderna i övriga rotar. Medel som sedan kunde användas för 
olika ändamål, exempelvis för anställning av ny båtsman om 
en soldat inte återvände efter krigstjänst. Men uddemantalskas-
sorna bedrev också låneverksamhet och skulle förvaltas väl 
enligt reglemente från Länsstyrelserna och det var långt ifrån 
bara hemman med mantalssatt jord som kunde låna ur udde-
mantalskassan.
   Kassan fortsatte att förvaltas i bygden även efter indelnings-
verkets upphörande i slutet av 1800-talet och kom istället att 
i allt högre grad användas för låne- och anslagsverksamhet av 
betydelse för jordbruk och försvarsändamål. Även för kultur-
vårdande organisationer, samt inte minst för bygdens skolor 
och fattigvård och en bland många bidragstagare var Hamrånge 
Barnkoloni. 

Medel måste också finnas tillgängliga för rotehållarnas olika 
åtaganden gentemot sina båtsmän och dessa medel förvaltades i 
en båtsmanskassa. I samband med att väg skulle byggas mellan 
Hagsta och Råhällan bildades för det ändamålet en särskild 
vägdelningskassa och i samband med sockenmagasinens inrät-
tande under 1700-talets senare hälft bildades en magasinskassa.
   Både brödföda och utsäde blev en bristvara, när 1700-talets 
bönder fick ge sig ut i krig och därför stadfäste Kungl. Maj:t att 
sockenmagasin skulle uppföras i varje socken. Dessa kom att 
bli dåtidens bank, men där valutan utgjordes av spannmål istäl-
let för kontanter och där bönder med överskottssäd kunde göra 
insättningar, medan de sämre lottade mot ränta kunde få låna.
   I Hamrånge uppfördes sockenmagasinet 1758 och alla 
insättningar och uttag noterades noggrant. Lån skulle sökas 
och beviljas hos sockenstämman och skuldförbindelser och 
fordringsbevis upprättas.

Efter 1880 började började sockenmagasinet tillgångar 
förvandlas till kontanter och låneverksamheten fortsatte. Bl a 
lånades medel ut till Hamrånge församling för bönhusets inre 
målning och till nytt skolhus i Norrsundet.
   Vid 1900-talets början var indelningsverket sedan decennier  
borta och ersatt med allmän värnplikt. Sockenmagasinets  

 
ursprungliga syfte förändrades 
och det föranledde delägarna att 
föreslå förändringar i förvalt-
ningen av de olika kassorna. 
För uddemantalskassan däremot 
utfärdades nytt reglemente av 
Kungl Maj:t 1910 att medlen 
skulle tillhöra förutvarande 
rotehållare och innehavare av 
deras rätt och att mantalskassor-
nas medel inte fick förenas med 
eller uppgå i andra kommunala 
kassor. Kassorna skulle förval-
tas väl och dess kapitaltillgångar fick inte under några som helst 
omständigheter användas utan Kungl. Majt:s tillstånd. Det be-
viljades bl a lån till epidemisjukhuset i Bergby och till Bergby 
Arbetar- och Konsumtionsförening. Men då inriktningen inled-
ningsvis var av försvarskarktär, så äskades och beviljades också 
anslag för militära ändamål, bl a till soldathem vid Kungsbäck.

Så småningom samlades kassorna under gemensamma Ham-
rånge Fastighetsägares kassor, där lantbruket beviljades medel 
för olika ändamål. Därunder bildades en maskinkassa för inköp 
av jordbruksredskap för uthyrning till bygdens lantbrukare.
   I början av 1960-talet kom ett regeringsbeslut, att landets 
uddemantalskassor skulle avslutas och för Hamrånges del be-
slutades då, att uddemantalskassan, båtsmanskassan, magasins-
kassan och vägdelningskassan skulle sammanföras till en enda 
kassa; Hamrånge Jordägares kassa.
   Vid de efterföljande diskussionerna förordade markägaren 
Bergvik & Alas representanter att utdelning av tillgångarna 
skulle ske, men som Hamrånges jordägare i övrigt var förutse-
ende och sett till att så många som möjligt var representerade 
vid diskussionerna, så drevs deras förslag med att istället bilda 
en gemensam kassa till gagn för hela bygden igenom. Bergvik 
& Ala lär ska ha gett upp sitt förslag med orden: ”När man kal-
lat både halta och lytta till mötet finner vi det inte möjligt att få 
majoritet för vårt förslag”.

Medlen har sedan förvaltats enligt resolution från Länsstyrel-
sen med anslag till försvarsvänliga och kulturvårdande organi-
sationer inom Hamrånge socken med tyngdpunkt på underhåll 
av sockenmagasinet. (Hamrånge hemvärn använde sockenma-
gasinet för lager av inventarier och materiel under åren 1953-
2004).
   Låneverksamheten avtar med tiden. Istället förändras ansla-
gen och blir fler. Hamrånge Skytteförening får årliga anslag, 
Hamrånge hemvärn till förbättringar i Lottagården, medel an-
slås till Maskinkassan, hembygdsföreningen, LRF, Centerkvin-
norna och Hamrånge Lions är mottagare, det beviljas medel till 
studieresor, till projekt som turistskyltar i bygden, anläggande 
av ny allé till kyrkogården och utöver vad som tidigare nämnts 
även till häftena Från jordbrukare till entreprenör.

Hamrånge Jordägares kassa hade sedan bildandet förvaltats 
under Hamrånge Hushållsgille, men då sammanslagning av 
gillen inom Dalarna-Gävleborg skulle genomföras beslutades 
2007 att en fristående förening att förvalta kassans medel skulle 
bildas för att säkerställa att medlen stannade i Hamrånge. I 
samband därmed beslutades också att Maskinkassan skulle av-
vecklas eftersom värdet i densamma urholkats i förhållande till 
rådande maskinpriser och att den inte heller längre var förenlig 
med kassans stadgar.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Främsta uppgiften för Jordägarkas-
san är att förvalta sockenmagasinet 
från 1758, men utrymme finns också 
för viss anslagsverksamhet.



Alla Tider’s

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

E-post: helsansservice@swipnet.se

Nu är sommaren här!
Vill ni ha hjälp med att plantera växter, rensa ogräs, 

gräsklippning, städning eller fönsterputs?
Eller vill ni ha hjälp med tvätten?

Tveka inte att höra av er till oss på Fixarna. 
Vi kör även ut matlådor utifrån beställning.

Hör av er till 076-128 47 33 för veckans meny. 
För mer information www.fi xarnahambrunge.se

Tel. 076-128 47 33

SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare

P l å t s l a g a r e  p å  “G”
Mobil: 070 - 216 64 80

Hantverkare till din hjälp

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS

Rena och fina fönster
– det fixar vi

Välkommen att höra av dig!

Peter 070-864 38 07
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Smått & Gott i Hamrångebygden

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

Exactus
Byggprojekt AB

Totrav. 60
817 40 Bergby

Tel. Mikael
070-525 27 14

Hantverkare till din hjälp

I Hamrångefjärden ska nostalgin flöda när 

Brittas café återuppstår

Det putsas, fejas och målas för fullt i det gamla caféet, mera 
känt som Kopparhuset, i Hamrångefjärden och den 4 juni 
hälsar Arbetskooperativet Fixarna välkommen till Brittas café. 
Helt i 50-talsstil och med hembakt bröd på faten. 

Det var 1958 som caféet intill forna Gulf bensinstation i Ham-
rångefjärden öppnades med Britta Söderlund som innehavare. 
Det blev ett välbesökt café av dåtidens E4-resenärer, inte minst 
av många orkestrar och popband på turné. Sexton år senare lades 
caféverksamheten ner och fastigheten blev bostad med en försälj-
ningsdel av kopparsaker. Nu återuppstår det alltså igen i Fixarnas 
regi.

Arbetskooperativet driver redan den intilliggande bensinsta-
tionen och bägge fastigheterna ägs av Meti Förvaltning AB, där delar av 
caféfastigheten hyrs av Fixarna som personalutrymme och kontor. 
   I den gamla cafédelen öppnar de nu sommarcafé i nostalgisk 50-talsstil 
– alla cafémöblerna finns kvar, ja till och med en jukebox ska det bli.
   − En riktig Rock-Ola, men tyvärr hinner den inte komma till 
premiäröppnandet, säger Jeanette Forsberg, som blir caféansvarig i som-

marcaféet.
   Och självklart blir det hembakt kaffebröd á la 
50-tal också, lovar hon.
   − Radiokaka, pariservåfflor, sockerkaka och 
bullar. Och så Brittas bröd.
   Caféet kommer att hållas öppet ons-
dag, lördag-söndag under sommaren.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

T o m tidsenliga tidningar finns det i caféet, hälsar 
Jeanette Forsberg.

sid 17sid 17



Alla Tider’s

Hamrånge Insamlingsstiftelse vill satsa på aktiviteter för barn 
och ungdomar
Mer arbetstillfällen genom turism men också aktivi-
teter för barn och ungdomar.

Det är idén bakom den stiftelse – Hamrånge Insamlings-
stiftelse – som nu bildats på uppdrag av Hamrånge social-
demokratiska förening med Östen Händel, innehavare av 
Bokstugan, som ordförande.
    − Jag fick också uppdraget av föreningen att starta 
en utredning och skickade bl a ut en enkät till skolorna, 
fritids och förskola för att se vad som efterfrågades. Med 
enkäten som grund skissade jag sedan på ett antal förslag, 
berättar han: 

* Datahall med IT-café i Bergby. Inget stillasittande 
dataspelande utan den fungerar så, att deltagarna är upp-
kopplade till en dator och utför olika idrotter eller andra 
aktiviteter genom rörelser vilka simuleras på en stor-
bildsskärm (e-sport).
I anslutning till hallen skulle även finnas ett IT-café och 
eventuellt ska lokalen även kunna utnyttjas som biograf.
* Minigolfbana i Axmarbruk i anslutning till Hyttan eller 
Slottsparken
* Ridhus i Hagsta med plats för café. Stiftelsen skulle 
kunna ha servitut och ägaren arrenderar. Idag finns där 21 
stallplatser.
* Attefallshus, som skulle kunna byggas av arbetslösa 
ungdomar, för uthyrning, i Norrsundet
och/eller på andra platser. (ev. Saltharsfjärdens badplats) 
och för camping.
* Med insamlade medel från ortsbefolkningen och från 
fonder skulle en Go-kartbana med garage och café/recep-
tion kunna byggas i Norrsundet.
* Äventyrsbad med rutschkana och lekplats vid Totraba-
det. Uthyrning av trampbåtar och anlägga en handikapp-
anpassad brygga för vattenskidåkning, trampbåtar, motor-
båtar, jet-ski och vattenskoter.
*  Med insamlade medel skulle en husvagnsparkering 

byggas vid båthamnen i Norrsundet med plats för 30 hus-
vagnar och utökning till 50 om behov finns.

Finansieringen förutsätts ske via insamlade medel, 
men också via projektstöd, vilket framgår av stiftelsens 
hemsida.
 ”Stiftelsens ändamål är att de medel som inflyter efter 
ett upprop som stiftelsen avser att publicera i media och 
på sin hemsida samt beviljade projektmedel, skall bilda 
en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens 
bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgo-
dose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel 
och dess avkastning, genom att uppföra anläggningar för 
ungdomar och turister i Hamrångebygden, förvalta och 
utarrendera dessa, samt utdela anslag till personer och/
eller organisationer som genom utbildning eller på annat 
sätt främjar stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar 
om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen”
    Föreningen arbetar opolitiskt och styrelsens arbete 
skall vara ideellt. I nuvarande styrelse finns för när-
varande, utöver Östen Händel, Malin van der Kaaij och 
David Edvinsson.

Text: Marianne Lundqvist

Nybildade
HAMRÅNGE INSAMLINGSSTIFTELSE

vill skapa aktiviteter för ungdomar och
arbetstillfällen i Hamrångebygden genom turism

Vill du hjälpa till med ett ekonomiskt bidrag
eller skänka några arbetsdagar i

något av våra projekt?
Via vår hemsida

http://hamrångeinsamlingsstiftelse.se
kan du ge det bidrag/stöd du önskar

Styrelsen för Hamrånge Insamlingsstiftelse

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

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

Välkommen!

I samarbete med
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Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

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

Välkommen!

I samarbete med

Fredagen 3 juni  11.00
Välkommen på avslappning i all enkelhet. 

Måndag 13 juni 11.00
Skoförsäljning. JOBI visar skor.

Fredag 17 juni  13.30
Röda Korscafé med
Putt e o Gunnar

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
Juni 2016

I samarbete med

VI ÖNSKAR

ALLA EN

GLAD SOMMAR
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  Hamrångebygdens föreningsliv

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrångegruppen rapporterar att Tommy Berglund, 
Christer Larsson och Stig Edvinsson kvarstår i styrelsen efter 
årsmötet. Ingen ny ledamot kunde däremot tillsättas efter 
avgående Annie Forsgren. Revisorstjänst kommer att inköpas 
vid Knutpunkten.
   Skriftligt besked har kommit från Handelsbanken att Bergby-
kontoret slutar med kontanter fr o m 31 maj. En skrivelse skall 
skickas till banken för att påtala de problem som uppstår för 
framförallt små föreningar och äldre människor.
   Kommunens politiker efterlyser en tydligare samverkansmöj-
lighet med Hamrångebygden. Vi diskuterar ett samarbete med 
Hamrånge Företagarförening och Knutpunkten.
   Byggruppen har nu fått förslag från kommunen om var man 
har möjlighet att i Bergby bygga ett trygghetsboende. Humle-
vägens infart från Totravägen har plats på båda sidorna av vä-
gen. Kommunen börjar med detaljplanearbetet och Gavlegår-
darna undersöker finansiering och regler för hyressättningen.
   Asylbåten till Norrsundet är både ett problem och en möjlig-
het för bygden. Rädslan för det okända märks på Facebook, 
men möjligheten till 40 nya arbetstillfällen ser vi fram emot. 
Överklagandeprocessen är lång och ingen båt lär lägga till för-
rän sent i höst.
   Nästa möte med Hamrångegruppen blir den 7 juni kl. 18.00 i 
Knutpunkten.
Hamrånge Företagarförening rapporterar att arbetet med att 
färdigställa hemsidan hamrange.se fortsätter i samarbete med 
Knutpunkten. Har du önskemål om information/text/funktion 
på hemsidan? Maila då till knutpunkten@hamrange.se.
   Arbetet med årets företagskatalog pågår för närvarande. Vill 
ditt företag vara med? Hör av dig till Eva på Knutpunkten 

0297-101 06 
Efter vårt årsmöte har styrelsen följande sammansättning:
Ordförande Kevin Sjögren
Sekreterare Christina Persson
Svante Wallberg
Emil Andersson
Carola Johansson
David Edvinsson
Knutpunkten Ek. förening rapporterar att arbetet med 
landsbygdsutveckling fortsätter och att EU-medel kommer att 
sökas för utveckling och marknadsföring av Produktionsköket 
i Bergby.
   Vandrarhemmet hade en god beläggning under fjolåret och 
konferensrummet var uthyrt vid 25 tillfällen. 
   Servicekontoret bemannas av Eva Jansson Sandberg som 
ombesörjer service ut mot allmänheten liksom administrativ 
föreningsservice. För Arbetskooperativet Fixarnas bokföring 
ansvarar Maria Heaster.
   Hamrånge Företagarförening hyr en kontorsplats och i eget 
rum uthyrs ett kontor till Leader Gästrikebygden LLU med 
verksamhetsledare och projektadministratör.
   En namninsamling gällande tågstopp i Bergby påbörjades 
under förra året och som med en bifogad skrivelse skall över-
lämnas till Gävle kommun.
Styrelsen består efter årsmötet av:
Ordförande Svante Wallberg
Sekreterare Margitta Boberg
Kassör Kevin Sjögren
Christer Berg
Christer Larsson
Daniel Englund samt nyvaldes Lotta Jenssen

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

KUSTSLÖJDARNA

I samarbete med

Kustslöjdarnas Hantverk
Hyttan, Ljusne 28/6 - 3/8 • Varje dag 12 - 18 

Café och Hyttmuséet öppet samma tider

Smedjan öppen varje lördag fr o m 28/6

Hyttan Ljusne 2/7 – 7/8  Varje dag 12-18

Smedjan öppen onsdagar och lördagar

Café och Hyttmuseum

INFORMATION
Jag har under fem år bedrivit tillståndsgiven matjordstäkt på 
fastigheten Åbyn 7:12 i Hamrångefjärden.
Nu behöver nytt tillstånd sökas för fortsatt verksamhet.
Enligt gällande regler har yttrande härför inhämtats från 
berörda grannar och samråd skett med Samhällsbyggnad 
Gävle samt Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen framhåller i sitt beslut ytterligare möjlighet för 
berörda att inlämna synpunkter på fortsatt täktverksamhet.
Ev. yttranden och synpunkter samt frågor kan skickas via
e-post till bejs@telia.com eller till 
Jim Lundkvist, Åbydalsvägen 24, 817 93 Hamrångefjärden
                                        Jim Lundkvist, tel. 070-399 17 68

Vi önskar alla våra kunder 
en trevlig sommar. 

Våra sommaröppettider är
mån-fre 9.30-15.00

under tiden 20 juni – 19 augusti

Välkommen in för personlig rådgivning
Carola, Eva och Zandra
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   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden

Kalendarium 27/5-17/6
Fredag 27 maj
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll div. 5, Lindövallen 19.00
Norrsundets IF-Hagaström SK
Söndag 29 maj
Konfirmation och mässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 31 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9-.00-12.00
Fredag 3 juni 
Avslappning i all enkelhet, Träffpunkten 11.00
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 5 juni
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Fotboll div. 5, Lindövallen 17.00
Norrsundets IF-Helges IF
Måndag 6 juni
Sveriges nationaldag firas vid Hembygdsgården kl. 16.00
Tisdag 7 juni
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Möte med Hamrångegruppen, Träffpunkten kl. 18.00
Fredag 10 juni
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 12 juni
Vandring med mässa vid Totrakastalen
Start Församlingshemmet, Wij 9.00
Måndag 13 juni
Sommaröppet i Hamrånge kyrka 9.30-17.00
Skoförsäljning Träffpunkten 11.00
Skolavslutning vid hembygdsgården t o m årskurs 5 16.00
Tisdag 14 juni
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Skolavslutningsceremoni Hamrånge kyrka Åk 9 11.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Onsdag 15 juni
Sommaröppet i Hamrånge kyrka 9.30-17.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Torsdag 16 juni
Sommaröppet i Hamrånge kyrka 9.30-17.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Fredag 17 juni
Sommaröppet i Hamrånge kyrka 9.30-17.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Röda Korscafé  Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

All  eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes.

Gun-Britt Allfors-Malmström

Torget – Uppvaktning undanbedes

Hus önskas köpa i Bergby med omnejd. Ej Norrsundet. 

Robin 073-055 09 57

Torget – Önskas köpa

Begravningar i Hamrånge församling
under april

1 april      Aina Lundblom, Spånga
22 april      Rickard Kordes, Norrsundet

Hamrångebygdens föreningsliv

Sveriges Nationaldag
 firas 6 juni kl. 16. 

Musik med Norrsundets Mässingssextett 
Tal av Jerker Swande: Förändring.

Verksamhet i smedjan. 
Kom gärna i huvudbonad för vi har vernissage 

på sommarens utställning: ”Huvudsaken.”

Hamrånge Röda Korskrets informerar

3/6  13.30  Musikcafé på Solberga med hatt parad
          Valle spelar och sjunger
17/6 13.30  Musikcafé på Träff punkten 
  med Putt e och Gunnar

Alla Välkomna!

Hamrånge byavakter rapporterar 
under månaden som gått:

1) Flickor trakasseras på bussar från Gävle
2) Person som försökte freda flickor sedan de klivit av 

bussen i Norrsundet trakasserad
3) Uppmaning att hålla koll på båtar och båtmotorer ef-

tersom stölder skett mellan Söderhamn och Skutskär 
och fotografering av båtar skett vid båthamnen

4) Objudna gäster i trädgårdar vid fritidshus i Hög-
backen


