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Alla Tider’s

V

Tankar Om

isst har vi våra synpunkter vi i Hamrångebygden
och visst klagar vi, många gånger med rätta på
en, som vi tycker, styvmoderlig behandling från de
styrande i Gävle. För självklart ska ju även ytterkommundelarna ges möjlighet att växa och utvecklas i
positiv riktning. Kanske kan det nu igångsatta 5-miljonersprojektet bli loket som drar i rätt riktning? Vi får
hoppas det.

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Men det finns ju en annan sida med att bo på landsbygden också. En sida med fördelar, som vi kanske
har lätt att glömma bort. Som vi inte ger oss tid att
värdesätta för att de är så självklara. Jomenvisst förstår
jag att det beror på vilken ålder var och en befinner sig
i, men ändå.
Här behöver vi inte åka omkring och leta efter lediga
parkeringsplatser. Och det här med datumparkering
behöver vi aldrig bry oss om. Inte behöver vi reta upp
oss på bilar med skränande musik nätterna igenom
heller. Och inte slåss om utrymmet på några trottoarer.
Nej, här har vi space.
Här får vi en personlig service i våra butiker, för här,
här känner butikerna oss och vi dom. Stina hon vet
måtten på mina fönster när jag behöver nya gardiner,
på kondiset vet de att det är källarfranska till barnbarnen jag ska ha när jag kommer in. Och hos Maria är
det bara att beställa en bukett blommor, så komponerar hon fritt det allra bästa utifrån syfte och pris. Blir
nu bara fiberutbyggnaden klar, ja då kan vi lägga ytterligare ett plus på kontot.
Här har vi naturen inpå knutarna och kan genom
den följa årstidens växlingar. Helt gratis och utan att
åka någonstans alls. Inte har vi långt till gratis bad i
både insjö och hav under sommaren heller. Och vem
har sagt att man alltid måste åka in till stan för att få
sig kultur till livs? Det har vi ju massor av i vår egen
bygd, titta bara på sidorna Hamrångebygden i sommar
i månadens Alla Tider´s.
Så det är alls inte dumt att bo i Hamrångebygden.
Tycker jag i alla fall.

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

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2017, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2017,
20 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april,
26 maj, 16 juni, 21 juli, 25 augusti,
22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonsbokning, priser mm

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

5350:2790:1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.

Det hindrar nu förstås inte, att det kan vara både avkopplande och intressant att göra resor även utanför
hembygden. England och kultplatsen Stonehenge i
landets sydvästra del var vårt mål för några veckor
sedan. Ännu finns ingen förklaring till varför stenformationen med de upp till 25 ton tunga klippblocken,
några med överliggare á 7 ton, anlagts där, inte heller syftet eller hur det gick till, när de transporterades
dit. Flera av dem ända från Wales, 32 mil därifrån, för
sisådär 4-5 000 år sedan. En spännande gåta, som det
onekligen var intressant att få ta del av.

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

I årets sommarprogram kan du
pricka in vad du vill se och göra i
sommarens Hamrånge. Det finns
ett stort och fint utbud vill jag lova.
Kolla in hembygdsgården och
Axmarbruk.
Skön sommar på er och

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord
Pris 80:Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

Lev väl!
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Nu har vi finfin klassificerad
potatis i butiken från

10:90:-/kg i lösvikt

Olhansgården i Leksand.

3 kg påsar 35:-/styck
26/5-4/6 har vi fina erbjudanden:

20:-

Wienerbröd bakade
i butiken 4 stycken
20:-

/påsen

Smörrebröd från
Mattes Bröd

Tårtbotten till alla
sommartårtor, 15:-

Grädde 3 dl från
Gefleortens, 11:(ej eko)

Öppettider:
Alla dagar 8-20
Bergby

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

Whiskyinspirerad ostkaka och kalvdans från Hamrångebygden vid
Mackmyradagen
Ostkaka och kalvdans är delikatesser med lång tradition ända från bondesamhällets dagar. Men att ge tillbehören en touch av whisky är förmodligen något helt nytt.
Nu var det förstås vid ett speciellt tillfälle och om också det blir en tradition
är inget som Maria och Lennart Sjöberg kan lova. Men så presenterade de
sina produkter efter önskemål för Mackmyra Whisky under själva Mackmyradagen.
− Grädden som hälls över ostkakan var smaksatt med Mackmyra Brukswhisky och lingonen till kalvdansen med Mackmyra whiskylikör, berättar
Maria.
Maria och Lennart lanserar nu sina delikatesser med mjölk från kossorna
på Häckle Gård. Två gånger har de deltagit i SM i mathantverk, två gånger vid Ostmässan i Stockholm och därutöver
funnits med vid julmarknader, bl a i Sigtuna, liksom vid andra marknader och evenemang. Deras produkter säljs för
närvarande i en butik i Stockholm och från och med i höst finns den på menyn hos Mackmyra Whisky. Därtill har flera
restauranger anmält sitt intresse. Och nyfikenheten och intresset var stort under Mackmyradagen, berättar Maria.
− Många har aldrig smakat ostkaka, än mindre kalvdans och kommersen var god av portionsförpackningarna vi
numer har i vårt sortiment.
Både ostkaka och kalvdans finns att köpa i Hamrånges egen delikatessbutik, men framöver kommer produkterna från
Häckle Gård också att finnas med på Bondens Marknad, både i Gävle och Stockholm.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Fastighet beskjuten i Bergby
En förrådsbyggnad på en fastighet i centrala Bergby har
under den gångna månaden varit utsatt för beskjutning.
Ägaren upptäckte först att en kabel till ett trädgårdsredskap var skadat, men satte det inte i samband med
beskjutning förrän han upptäckte flera skotthål även
i fönstren. Han hittade dessutom ett antal kulor inne i
byggnaden.
Incidenten polisanmäldes, men förundersökningen
lades ner, då inte tillräckliga bevis fanns på vem den
ansvarige kunde vara.
− Känns väldigt obehagligt. Vad hade hänt om någon
i familjen befunnit sig i skottlinjen i förrådet, när det
hände? undrar fastighetsägaren.

Norrsundet Second Hand
NYÖPPNING!
Lördagen 27:e maj 10 - 14
Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna till vår fina lokal i centrala
Norrsundet.

På premiärdagen bjuder vi på kaffe o kaka.

Öppettider:
Måndag- tisdag..................10:00-14:00
onsdag-torsdag..................14:00-18.00

Text: Marianne Lundqvist

Ur barnamun

sista lördagen varje månad 10:00-14:00

Järnvägsgatan 23, Norrsundet, tel. 076-772 05 16 eller 070645 73 70

Hugo, tre år, upptäcker något vitt på
golvet.
− Mamma, vad är det där? − Ett vitt
dun, svarar mamma.
− Ååh, från farfars huvud, kommer konstaterandet
snabbt från lille Hugo.

Vi tar emot det du inte längre behöver! Kom in och lämna hos oss,
eller så hämtar vi.
ReDo i samarbete med ABF, Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och
Hyresgästförenigen.

GÄVLE VÄXER!

Hurra! Nu är vi 100 000 Gävlebor. Den 17 juni tar vi firandet
till Bergby centrum med hoppborg, såpbubblor,
ansiktsmålning och knytkalas på 100 m² picknickfilt.
FIRARPROGRAM GÄVLE 100 000:
100 m² picknick: 6/6 Boulognerskogen, 17/6 Bergby, 6/8 Hedesunda, 19/8 Forsbacka
100 % firarshow: 11/8 Stadsfesten · 100 Gävlebor – fotovernissage: 2/9 Å-draget
100 meter framtid: 17/9 Invigning av Gavlehovshallen
GÄVLE 100 000 MINITURNÉ
Vi poppar bland annat upp på: GD/GIF, Stolt & Nykter, Gefle Metal Festival,
Gävle Triathlon och Pride/Balkongfesten

#gävle100000 · www.gavle.se/gavle100000
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Exactus Byggprojekt AB
Din snickare på orten - åtar mig
byggprojekt i stort och smått

Installa�on, Service

Välkommen att höra av dig!
Tel. Mikael 070-525 27 14
Totravägen 60
817 40 Bergby

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

Vi erbjuder skräddasydda hushållsnära
tjänster utifrån dina behov.

www.thermia.se

Gräsklippning, slyröjning, hemstädning,
utkörning av matlådor och mycket mer.
Vissa tjänster ger dig även 50 % i rutavdrag.

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se

Vårt timpris är 380 kr/timme.

Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Ring oss så berättar vi mer!
076-128 47 33

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

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

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

Allt inom Bygg • ROT-arbeten • Byggnationer • Plåtslageri
Tel. 0297-100 00 • Mobil 070-565 44 32 • E-post: info@helsans.se
Välkommen att höra av dig

Charlie & Peter Månsson
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Härlig Finalrock med Rockskolan
Vilka talanger det finns i Hamrångebygden och vilken show de bjöd på när det var dags för
årets Finalrock i Fyren. Inte mindre än 24 nummer spelade de 23 talangerna upp med sång
och musik. Förstås förstärkta med Rockskolans egen orkester.
Först ut var Rockstrålarna med yngsta deltagaren, Miranda 3 år, i trion tillsammans med Molly och
Alma som drog igång med Ooa hela natten. Därefter följde allt från barnvisor till melodifestivallåtar
och Thea sjöng en alldeles egen låt som hon skrivit själv – Inga clowner på mitt kalas. Syskonen
Maximiliam sjöng
Alice och Astrid gjorde varsitt framträdande och mamma Emma rev av Janis Joplinlåten Piece of
Ho hey
my heart. Texas, han tog sig an Beethovens Månskenssonaten på piano stilfullt klädd i kavaj, vitskjorta och
slips.
Några har blivit verkliga veteraner att stå på scen,
medan det för andra var premiär. Men gemensamt för
dem alla; de bjöd modigt på sig själva och underhöll sin
publik på ett föredömligt sätt.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Rockstrålarna Miranda, Molly och Alma
inledde med Ooa hela natten

...och Theo spelade
låten He´s a pirate
tillsammans med
Rockskolans Elias
van der Kaaij

...Alice sjöng Idas
sommarvisa
...Astrid mel
lolåten
Amare

...och mamma
Emma Piece of my
heart

Ronja hade
valt
Idas somma
rvisa

...Karolina, något
av veteran i Finalrockssammanhang,
sjöng Crucified

...och Thea fr
amförde en alld
eles
egen låt

Anno 1997
… totalförstördes Berit och Olle Östlunds släktgård i Hagsta vid en häftig brand
… fick färdtjänsten i Hamrånge massiv kritik
… rustades Forsviken till Jan Westlunds minne
… kopplades Hamrånge in i AXE-systemet och bankomat installerades i Bergby
… satsades på fritidsfisket. 200 kilo regnbåge och öring släpptes ut i tjärnarna Torrhedstjärn och Norrläxen
… var det 1-årsjubileum för Gästriklands westernryttare med säte i Hamrånge
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10 år med Kupanloppis, men nu
är det över
I tio år har Röda Korset i Norrsundet bedrivit sin
Kupanloppis i Fyren, men nu lägger kretsen ner verksamheten. Konkurrensen från ReDo blev för stor.
− Vår loppisförsäljning har sjunkit markant sedan ReDos
återbruksverksamhet etablerades och är nu nere på en så
låg nivå, att vi inte ens får in till hyra av lokalen, säger
ordförande Majvor Rossander.
Kretsen har förståelse för att kunderna söker sig till
ReDo istället. Deras läge i centrum, och nu i nya och
större lokaler, gör utbud och tillgänglighet bättre.
− Samtidigt tycker vi förstås det är både tråkigt och
vemodigt att lägga ner vår loppis. Kupan har varit uppskattad och för oss rolig och stimulerande att arbeta med.
Dessutom gett ett viktigt bidrag till vår hjälpverksamhet,
vissa gånger har vi kunnat räkna in över 1 500 kronor i
dagskassan
Genom åren har de lärt känna sina kunder och kunderna
dem.
− Det har hänt både nu och då att kassar eller kartonger
stått utanför dörren med skänkta prylar och vi har i gengäld kunnat vara generösa med priserna, när vi sett att det
behövts.
Men nu är alltså epoken över. Allt osålt ska packas ihop
och köras in till Röda Korset på Brynäs.
Arbetskvällar och insamlingar kommer Röda Korset i
Norrsundet att fortsätta med. Den delen av verksamheten
läggs inte ner. Och i höst firar kretsen sitt 80-årsjubileum.
− Totalt, med loppisen inräknad, har vi genom åren
samlat in i genomsnitt 15 000 kronor per år, som skänkts
till olika ändamål och insamlingarna liksom lotterier
och försäljning av bröd ”Framma” till jul och Mors Dag
fortsätter vi med.

– Tråkigt och med visst vemod, men det går inte längre, konstaterar Gert Lundberg, Inger Widell, Gunilla Öhrn, Britta
Häggblad och ordförande Majvor Rossander när Röda Korsets
loppisverksamhet i Fyren läggs ner efter 10 år.

Nerpackningen har börjat, men ännu återstår en hel del arbete
innan allt kan köras in till Röda Korset på Brynäs.

Sina expeditions- och loppislokaler i Fyren säger de nu
upp och hoppas få byta till mindre lokalyta med hyresnivå
anpassad till den nya och mindre verksamheten.

www.ockelbokyckling.se
P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

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

Text och foto: Marianne Lundqvist

Tel. 070-646 73 85
Bil-&Mc-utställning
Hamrånge Hembygdsgård

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

Lördag 3 juni kl 11-15
Entré 60 kr. Barn under 12 år gratis
Dans under kvällen med
Lobster & Rhino-ceros
Entré 21-01: 120 kr
Åldersgräns 15 år – Leg.kontroll

817 92 Bergby

Välkomna • Hamrånge Motorklubb

HAGSTA TRÄ

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

Välkommen in
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Förskolans dag för sista gången på
Bergbackagården
Sedan februari 1971 har Bergbackagården i Norrsundet
varit fylld av barn, men från och med vecka 26 i sommar
så flyttas verksamheten till f d Norrsundet skola. Och i
samband med firandet av Förskolans dag den 18 maj blev
det något av en avskedsfest, när det inbjöds till stort tårtkalas för barn och föräldrar.
Först bjöd alla barnen på glada sånger, sedan väntade tårtkalas med en tre meter lång gräddtårta med jordgubbar. Och
joodå mormor/morfar och farmor/farfar var välkomna de
också att delta i festligheterna.

Tårtkalaset inleddes med att alla barnen bjöd på glada
sånger

Från början var det endast lekisverksamhet i Bergbackagården men 1986
öppnades för dagis för trettiofem barn, under några år även utökat med lokaler
i en lägenhet mitt emot.
När så asylsökande anlände till Norrsundet 2013 blev Bergbackagården en
förskola för många olika kulturer och modersmål, som berikat verksamheten.
Ett språkstöd anställdes och hon är idag en av de sex pedagoger som arbetar
vid förskolan.

:... sen väntade smarrig gräddtårta och
Mustafa och

Några veckor till pågår förskoleverksamheten vid Bergbackagården, men
sedan väntar flytt till f d skolan i centrum för barn och personal.
− Vi har ju trivts fantastiskt bra på vår förskola och visst känns det lite vemodigt att flytta.
Speciellt kommer
vi nog att sakna
vår härliga gård,
där vi har skogen
och havet inpå
Måndag 12 juni 17.00-19:00
... Joline lät sig väl smaka
knuten, säger de.
− Och ett tecken
på
att vi trivts är
DROP IN
ju
att
vi haft välpå Bergby centralskola
digt låg personalMed alla elever, från förskoleklass till klass 6
omsättning genom
Ta med din picknickkorg och fira in sommaren med oss.
åren, tillägger
Vi startar upp grillarna så du har möjlighet att grilla.
Ann-Christin
Öppet Hus i våra lokaler med utställningar av olika arbeten som eleverna arbetat
Röstlund, som
med under vårterminen.
själv arbetat vid
Barn från många olika länder har
18:00 lite sång och uppträdanden
Bergbackagården
deltagit i Bergbackagårdens förskolesedan 1974.
verksamhet sedan nyanlända började
Positivt ser de
komma till Norrsundet 2013.
alla ändå på flytten.
Bergby skola klass 9
− Det känns förstås spännande med nya lokaler och det
Hamrånge Kyrka
kommer säkert att bli bra där också.

2017

Onsdag 14 juni 11.00

Välkommen

Alla Tider´s har utan framgång sökt Gavlegårdarna för
uppgifter om några konkreta planer finns över vad som
sedan ska hända med Bergbackagårdens lokaler.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
Svensk sommar när den är som bäst. Ett öppet landskap med åkrar och ängar, betande djur och naturens oaser av skogar, tjärnar och sjöar med pärlor som skänker ro och harmoni. Det kan Hamrångebygden, tre mil norr om Gävle bjuda dig.
Men här finns också Brittas häftiga 50-talscafé, Gåsholma Sommarcafé i storslagen miljö och flera
välrenommerade restauranger. Valet är ditt!
Eller varför inte ett besök hos bygdens fiskelägen i Norrsundet och Gåsholma med rikt utbud av
havets läckerheter i sina butiker.
Stef hälsar dig välkommen till facilt boende i Hedenstugan Bed & Breakfast där du kan vandra längs
den gamla kyrkstigen intill eller göra ett besök i Hådells naturreservat med sina 300-åriga furor. I
Axmarbruk finns Jan och Ulrikes alldeles nyöppnade och charmiga Bed & Breakfast med lokalproducerat på bordet och en bruksbod fylld av bl a spännande teer, örter och marmelader med lokal prägel.
Vill du bo enklare finns Knutpunktens vandrarhem i centrala Bergby med närhet till all service i form av
flera butiker, konditori, krog, en alldeles egen delikatessbutik med lokala varor, producerade i bygden
och närliggande orter. Liksom, bank, hälsocentral och apotek. Och på Macken i Fjär´n får du turistinformation.
Axmarbruk i ständig utveckling, där kulturreservatet ger dig en historisk vandring med olika inslag
som sträcker sig från järnbruksepokens 1600-tal och fram till idag. Den tar dig genom den nyrestaurerade och vackra slottsparken med sina vattenspeglar, längs en kuststig och till den välbevarade Hyttan, där flera musikkvällar arrangeras och årets sommarteater spelas upp. 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 och 30 juni
genomförs kajakloppet Axmar Midnattsrace mellan Axmarbruk och Axmarby.
På Hamrånge hembygdsgård, vackert belägen vid det sägenomspunnna Wijbybergets fot, kan du i välbevarade byggnader och genuin miljö följa kulturarvet från bondesamhällets dagar. Där visas utställningar, bjuds aktiviteter och underhållning under hela sommaren och i Norrsundet är arbetarkulturen
förevigad i både arbetar- och industrimuseum. Här finns även minnesmonumentet över Nedjan, fartyget som i januari 1954 lämnade Norrsundets hamn för sin sista resa. Fartyget förliste i stormen och
tog 17 man med sig i djupet.
För dig som gillar bad finns Totrabadet, perfekt för familjen, eller havsbadet Saltharsfjärden i Norrsundet och för fiskeintresserade ett flertal vatten med fina fiskemöjligheter.

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
Evenemang Hamrånge Hembygdsgård 2017
Hamrånge hembygdsförenings evenemang affischeras i Hamrångebygden, samt annonseras i Alla Tider´s, Gefle Dagblad
och Arbetarbladet. Information om föreningen och närmast kommande evenemang går att söka på
www.hembygd.se/hamrange och på Facebook.
Sommarutställningarna Hembygdsdräkter och Per Wikberg samt loppisen är öppna vid evenemang.
Givet serveras alltid hembakat, välsmakande fika!
Hembygdsgårdens bevarande och evenemang genomförs helt och hållet med ideella krafter. Kom med och dra ditt strå till stacken!
Hör av dig till tfn/sms 077-895 05 22. Varje tisdag kl 9-12 är alla välkomna i gemenskapen kring arbetet på gården.
Fika serveras 10.30.

Juni
3 juni Bil och MC-utställning i Hamrånge Motorklubbs regi
6 juni Nationaldagsfirande kl 16.Talare landshövding Per
Bill, Norrsundets Mässingssextett. Vernissage av sommarutställningar om Per Wikberg och Hembygdsdräkter. Smakprov
ur Stigman Sotes saga, sommarens teaterupplevelse i Axmarbruk. Kom gärna i hembygdsdräkt
23 juni Traditionellt midsommarfirande kl. 14 med majstångsresning, ensemble ur Rockskolan och Kyrkokören.
29 juni-1 juli Hantverksdagar: Växtfärgning av garn i Hamrånge Slöjdares regi

Juli
2 juli Friluftsgudstjänst med Hamrånge församling, Marianne
Udd och Emma Wallerberg kl. 11 . Öppen Gård kl. 11-15
28 juli Spelglädje Konsert med glada musikanter kl. 14. Öppen
Gård kl. 11-15

.

Augusti
6 augusti Jazz med Lasse Ädels kl. 15. Entré 100 kr inkl. fika.
23 augusti Surströmmingsfest med allsång till Simpdraget kl.
18. Surströmming/sill, potatis, bröd, dricka och fika, endast 120
kr. Anmälan senast 21 aug till tfn/sms 070-895 05 22.
September
9 september Lilla kulturarvsdagen kl. 11-15. Familjedag med
forntidsstema i samarbete med Länsmuséet Gävleborg.
23 september Höstmarknad kl. 11-15 med kolbullar, smedja
etc. Anmälan tfn/sms 070-277 11 52
Oktober
29 oktober Kura skymning kl. 18. Per Wikbergkväll kring
hans böcker, film och intervju från Hamrånge Taltidning.
December
16 december Julmarknad med julstämning på Hamrånge
hembygdsgård kl. 11-15. Anmälan tfn/sms 070-277 11 52

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

Hamrångebygden
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Hamrångefjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden.
Nyheter när det gäller fiskekortförsäljningen
Köp fiskekort över nätet via iFiske.se eller med Swish nr 1206 333
Övriga försäljningsställen av fiskekort:
Bergby: Hamrånge Handel
Hamrångefjärden: Q Star bensinstation
Norrsundet:Norrsundets Tips & Tobak,
Totra: Benny Lundin					
Upplysningar tel. 076-808 51 89
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

I AXMARBRUK - NYSTARTAD
BED & BREAKFAST MED
GENUIN HEMKÄNSLA

Förstklassig meny i storslagen miljö
* Med plats för 300 gäster
* Gästhamn med faciliteter
* Havscamping – tillhör Sveriges bästa
* Stuga med havsvy
* Bussgruppluncher
* Konferenser – fester – event
Öppettider t o m 27 augusti:
Mån-lör 12.00-22.00, sön 12.00-21.00
Bokningar tel. 0297-320 00 eller via vår hemsida
www.axmarbrygga.se

Fyra rum och nio bäddar intill den romantiska Engelska
parken i unik bruksmiljö
Promenadavstånd till hamnen och välrenommerade fiskekrogen Axmar Brygga

Öppet för besök
1 juli - 20 augusti.

I vår gårdsbutik är hyllorna fyllda av lokalproducerade
ekologiska produkter från egen tillverkning med allt från
inläggningar till kryddblandningar. Honung, pollen m m
från egen ekologisk biodling

5 juli Engmans kapell
30 juli Östen m Resten
och Bengan Jansson
12 aug Ewert Ljusberg,
Finn Zetterholm

Varmt välkomna till oss!
Bruksboden i Axmar • Axmarstig 208, Axmarbruk
Tel. 076-775 52 32

Konst och konsthantverk
1 juli - 20 augusti.

Tider se axmarbruk.se

För öppettider och mer info se vår Facebooksida:
http://www.facebook.com/bruksbodenaxmar/

20 juni - 20 aug, ti - sö.
Svarta katten öppet hela juli,
ti - sö.

Stigman Sote
- en rövarlegend
8, 12 - 16, 20 - 22 juli.

Utställning
i Båthuset.
1 juli - 20 aug.

Marknadslördagar 1 juli - 5 aug
Bruksdag 5 aug
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Hamrångebygdens
Delikatesser
Wijtorget, Bergby

Idel lokalproducerat i våra diskar
– ur vårt sortiment:
Allt till sommarens grillkvällar
Får, nöt, fläskkött, kyckling, korv
Välrenommerad ostkaka och
kalvdans gjord på mjölk från
ortens kossor
Getost, tomater, salsa, ägg,
marmelader

en in
Välkomm
i butiken!

Sommarcafé och bibliotekets utlåningsstation
Öppet V 26-32 Mån-tors 10-15, Fredagar stängt
Ring 0297-22013
www.fyrennorrsundet.se

Konferens
Dans
Utbildning

Teater
Servering
Bibliotek

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

Välkommen till ditt lokala konditori!
Färskt frukostbröd från
kl 7.00 vardagar

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

med
VANDRARHEM

A
BAG RE

För bokning
ring 076-780 76 48

Anders, Ulrika, Susanne, Margitta
Telefon 0297-100 28
Öppettider:
mån-fre 7.00-17.30
lör 9.00-14.00

www.hamrange.se
* Gårdsbutiken öppen varje dag 12 - 20
* Lokalt producerade produkter från havet
i gårdsbutik och restaurang
* Kaffe, smörgåsar, glass
* Boka vår grillkåta för förtäring, möten
och övernattning (4 pers.)
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VÄLKOMMEN TILL
GÅSHOLMA FISK OCH
SOMMARCAFÉ med
nya lokaler
Självklart serverar vi de delikata
lax- och siksmörgåsarna
och stuguthyrningen finns kvar
den också
VI ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN
DEN 1 JUNI 11-18
Håll ögonen öppna för speciella aktiviteter under sommaren!
Öppettider 2 juni – 13 augusti
Varje dag 10.00-20.00
Därefter lördag-söndag 10.00-20.00
I övrigt ring för överenskommelse
Varmt välkomna
Håkan & Margareta
070-220 91 64
HAKKEGÅRD NU
I RASTA-REGI

Hos oss äter du hemlagat!
I Hagsta, precis intill E4 hittar ni vår
mysiga restaurang med inspiration från
vikingatiden.
Här serveras välsmakande hemlagad
mat och nybakt kaffebröd från Bergby
konditori.
Barnen har sin egen meny!
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
Välkomna!
Telefon 0297-105 55
www.rasta.se/hagsta/
E-post: hagsta@rasta.se
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Alla Tider’s

Wendins Blommor

Bergby

Snitt, kruka, planta,
perenner, jord

Öppet alla dagar

Öppettider Mån-Fre 9.00-17.30
Lör 9.00-13.00
Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

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

8-20

Välkommen till den
personliga butiken!
Per med personal

Växtfärgning 29, 30 juni, 1 juli,
Hamrånge hembygdsgård
Hemslöjdens Dag 2 september, Hagsta skola
Utställning Kvinnokraft i 3 generationer
14 oktober, Hagsta skola
Slöjdförsäljning 4 november, Hagsta skola
Tid 11.00-14.00 alla aktiviteter

Välkomna

Kontaktperson: Mona Hedin
0297-109 33

Musik i sommarkväll
Onsdag 28 juni kl 19.00
Sara Kre�
Onsdag 19 juli kl 19.00
Trönö manskör
Onsdag 9 augus� kl 19.00
Chemas visorkester

Sommaröppet i kyrkan!
13/6- 5/8, kl 9.30-17
med guider
Passa på att se vår fina kyrka,
de medeltida skulpturerna
och kanske kolla utsikten i tornet

Saltharsfjärdens Fiskeläge
Sjöboden - Bergmans Fisk och Rökeri

Försäljning av färsk och rökt fisk i Sjöboden
Lax i presentförpackning till jul
ÖPPETTIDER:
Onsdag - fredag		
Lördag			
Söndag - tisdag		
Januari - februari 		

9.00 - 17.00
9.00 - 13.00
Stängt
Stängt

Saltharsfjärden, Norrsundet, 0297 - 226 01
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Ideella krafter ställer hembygdsgården i ordning inför sommaren och
framtiden – fler hälsas välkomna vid de olika evenemangen
Hamrånge hembygdsgård lockar fler och fler till sina olika evenemang. Såväl midsommarfirandet i fjol som
Jazz med Lasse Ädels lockade rekorddeltagande. Och nu pågår förberedelsearbetena för fullt inför en sommar
med ett rikt och varierande program.
samarbetar hembygdsVid arbetsdagarna varje tisdag kommer mellan 10-15
föreningen med en
personer och krattar, städar och fräschar upp i alla utrym- rad andra föreningar i
men. I år även med hjälp av asylsökande boende i Hambygden liksom Hamrångebygden, som deltar i arbetet och därigenom också
rånge församling vid
tar del av det svenska språket.
olika evenemang och i
Därtill pågår byggnadsarbetena med ett nytt båthus som olika sammanhang.
utöver båtar också kommer att innehålla prylar med anknytning till jakt och fiske. (Nyligen skänkte till exempel
I år börjar också
Hagsta byamän ett älghuvud från en tjur som skjutits av
medel ur Minneshamrångeprofilen Käll-Lasse och som prytt en av vägfonden att användas
garna i Hagsta gamla skola).
för iordningsställande av ett arkiv på
Två utställhembygdsgården.
ningar har
Allt arkivmaterial har
ställts i ordning
hittills förvarats på
inför somannat håll, därmed
maren, en om
svårt att studera, och Med gemensamma krafter dras båten på
hamrångefördärför planeras nu en plats till båthuset
fattaren Per
ombyggnad av hemWikberg och
bygdsgårdens mangelbod till ett arkiv så att intresserade
en om hempå plats kan lära mer om bygdens historia.
bygdsdräkter
i Hamrånge.
Ideella krafter gör en ovärderlig insats för att med
Därtill blir det
praktiskt arbete bevara och synliggöra Hamrånges bygFlera asylsökande deltar vid arbetsdagarna
en rad olika
dehistoria. För att förmedla den under trivsamma former
på hembygdsgården – tar samtidigt del av
evenemang i
i samband med olika aktiviteter krävs även där ideella
svenska
språket
föreningens
krafter och du som känner att du kan och vill hjälpa till,
regi som startar med nationaldagsfirande med landshövinte minst vid midsommarfirandet, är välkommen till
ding Per Bill som talare. Traditionellt midsommarfirande
en av tisdagarnas arbetsdagar (fikadags vid 10.30), eller
förstås, det blir Spelglädje med gästande musikanter
ringa 070-895 05 22, hälsar hembygdsföreningen.
från hela Gästrikland, sedvanlig jazz med Lasse Ädels,
surströmmingsfest med allsång och för året ett nytt inslag;
Text: Marianne Lundqvist
Lilla kulturarvsdagen, en familjedag på forntidstema i
Foto: Pether Arnberg
samarbete med Länsmuseet och Bergby skola. Därutöver
Jan Eriksson

Vi önskar alla våra kunder
en trevlig sommar
Våra sommaröppettider är
mån-fre 9.30-15.00
under tiden 12 juni – 20 augusti
Välkommen in för personlig rådgivning
Carola, Eva och Zandra
Tel. 0297-60 930
Följ oss gärna på Facebook
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Hamrånge Taxi

Vid resor - fråga oss!
Här kan du också abonnera bussar för
sällskap upp till 49 personer

Bara att ringa 0297-101 74

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Juni
2017
Oktober
2014
Träffpunkt
för
seniorer

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Hamrånge
Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Fredag
2/6
kl. 13.30

Jonas Flodin

Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta

med
egen Korscafé
dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10,lo�
15/10,
22/10,
29/10)
Röda
med
eri
och
underKlockan 10.00-12.00
Måndag
6
oktober
kl.
10.00-12.00
Datacafé
med
Hamrånge
PRO.
Här
kan
du
få
hjälp
när
du
kört fast. Ta
hållning
av
Åke, Kenneth
& Björn
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns att köpa.

bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge

Gävle Begravningsbyrå

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions och Röda korset finns på plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda korset finns på plats.
Fredag
17påoktober
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00

Onsdag 28/6 kl. 10.30
Andakt i trädgården med Marianne Udd

gavlebegravningsbyra.se

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

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

Annelie Samuelsson´s salong

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Kontakta oss
Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten
30, vid
Bergby
Fika
nns Vijvägen
a� köpa
alla ak�viteter
E-post:ﬁanette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på
tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Betala kontant eller med kort

Kontakta oss
Välkommen!
Träﬀpunkten Vijvägen 30,Välkommen!
Bergby Telefonnummer: 026-17 72 98
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se
I samarbete med

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med

KUSTSLÖJDARNA

Kustslöjdarnas Hantverk
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Hyttmuseum ag All
é och
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extra på onsdaga

VI UTFÖR ALLA TYPER AV
MARKENTREPRENADER.

I samarbete med

DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP
VI SÄLJER:
SAND OCH GRUS

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

070-214 15 90 NICLAS

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

0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Valborgsmässofirande med tal,
sång och fyrverkerier

Kosläpp med rekordpublik

I

Axmarbruk vårtalade
Föreningen Hyttans
ordförande Stig Jönsson vid brasan och
kyrkokören sjöng. I
Norrsundet tändes
valborgsmässoelden på
Saltharsfjärden och hos
Hamrångefjärdens IK
lyste inte bara vårelden
upp kvällshimlen utan
också ett sprakande fyrverkeri. Kaffeservering, fiskdamm
och lotteri stod också på programmet på Hamrångefjärdens IP.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Bildtext: Intresset för kosläpp stiger år från år och rekordpublik blev det, när det var dags för kossorna på Häckle Gård att
få komma ut på grönbete, Långt över 400 personer, barn och
vuxna kom för att titta på.

MEDEL ATT SÖKA UR
Stiftelsen Hamrånge församlings sociala och diakonala samfond

Söndag 28 maj kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 4 juni kl. 11.00
Konfirmationsmässa, Hamrånge kyrka
Söndag 11 juni kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Torsdag 15 juni
Församlingsresa till Järvsö. Info finns att hämta på
pastorsexpeditionen. Sista anmälan 4/6.
Söndag 18 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Lördag 24 juni kl. 14.00
Friluftsgudstjänst, Iggön-skolan
Söndag 25 juni kl. 11.00
Musikgudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell
Sommarmusik på Österhed: 28/6, 19/7, 9/8
kl. 19.00 – se info på vår hemsida & aﬃscher
Sommaröppet i kyrkan: 13/6-5/8 kl. 9.30-17.00
GRAVSTENSKONTROLL PÅ
ÖSTERHEDS KYRKOGÅRD

Under 2017 kommer kyrkogårdsförvaltningen
att utföra provtryckning av gravstenar på
Österheds kyrkogård. Mer information får du på
församlingens hemsida.
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90

Under år 2017 kan boende i Hamrånge församling med särskilda
behov söka diakonalt bidrag för sin eller sin familjs del ur Hamrånge församlings sociala och diakonala samfond.
Även föreningar inom Hamrånge församling som bedriver verksamhet för barn eller äldre med särskilda behov kan söka medel ur
samma fond.
Senast 31 oktober 2017 behöver vi ha din ansökan som du skickar
eller mejlar till Hamrånge församling.
Läs mer om vilka uppgifter som behöver finnas med i ansökan på
församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hamrange

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

i samarbete med
HAMRÅNGE FÖRSAMLING
anordnar
KOSTNADSFRI VATTENSÄKERHETSSIMSKOLA
Plas: Totrabadet
Datum: 26 juni – 7 juli
Ålder: Från 6 år
Anmälan:
Vi har ett begränsat antal platser, så det är först till kvarn!
De som inte får plats hamnar på en reservlista.
Maila din anmälan till
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se
Skriv barnets namn och ålder och något om vattenvana/simkunskap
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Alla Tider’s
Årets stora teatersatsning – rövarlegenden
om Stigman Sote i Axmar Hytta
Var kan det väl passa bättre att spela upp Stigman Sotelegenden än i
Axmar Hytta?
Repetitionerna är i full gång och den 8 juli är det premiär med ytterligare åtta föreställningar därefter.
Teatern tar oss tillbaka till medeltiden till den obebodda ödeskogen Ödmården i Hamrångebygdens norra del, ökänd att ta sig igenom och där
stråtrövare härskade. Hit kom den fredlöse ädlingen Sote och blev ledare
för ett rövarband.
Manus är skrivet av Christian Lööf från Norrsundet, som tidigare varit
manusförfattare till tre andra stora föreställningar i Hamrånge med lokal
förankring; Splitvedskvinnor, Djävulens kona om häxprocesserna och I
sot och aska lagd om 1700-talets rysshärjningar. (De två senare även de
spelade i Axmar Hytta). I Stigman Sote gör han sin egen tolkning av den
vitt kända legenden om stigmannen Sote och skön Sigrid och gör föreställningen till en blandning av Romeo och Julia och Robin Hood. För
vad vore väl en god legend utan kärlekens bekymmer?

Regissör för föreställningen är Jessica Andersson från Sandviken.

Skön Sigrid spelas av Anna Witwicki och rollen som Sote
görs av Jörgen Appelgren. Totalt står 14 skådespelare på scenen,
ett helt gäng av rövare finns med, där en av dem spelas av Björn
Pettersson, liksom en trollpacka med Ingrid Thyr i rollen.
Stormansdottern Sigrid är redan bortlovad till en fogdeson,
när hon vid kyrkan i Skog träffar Sote, då ståndsmässigt klädd,
och varm kärlek uppstår. Hur historien utvecklar sig, ja, det får
teaterbesökarna se. Men – slutet är inte givet.
För regin svarar Jessica Andersson, ett namn inom teater både
i Värmland, Skåne och i hemtrakten Sandviken, medan Viktor
Ståhl, inflyttad till Sandviken, står för musiken. Bakom uppsättningen står Norrsundets Arbetarteater, Föreningen Hyttan, ABF,
Hamrånge hembygdsförening och JV Musik & teater.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Curt Carlsson
Ingrid Thyr och Björn Pettersson i två av rollerna under
regi av Jessica Andersson vid första repetitionen.

Har Du företag eller är Ni en
förening som vill ha hjälp med:

OCKELBO
BILSERVICE

•
•
•
•
•

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

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

Löpande bokföring
Löner
Fakturering
Leverantörsbetalningar
Avstämningar

AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com
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Hamrångebygdens Föreningsliv
Skogsdag vid Häckelsängs fäbodar
1 maj är av tradition vikt för öppen familjedag i skogen med den lokala LRF-avdelningen och någon av
bygdens byar som arrangörer. I år stod Häckelsängs
by som värdar med aktiviteten förlagd till Häckelsängs fäbodar.

Informerar om
Landsbygdsutvecklingprojektet
Följande ärenden har från Rådet
gått vidare till Gävle kommun för beslut:

Perfekt vårväder med sol från klarblå himmel lockade
långt över 100 deltagare till tipspromenad, korv och
smaklig
kålsoppa.
Men också till
ett skogligt
inslag som
alltid tillhör

1) Förstudie sjömack vid Norrsundets småbåtshamn
2) Busshållplats centrala Bergby
3) Ställplatser för husvagnar och husbilar Norrsundets Motorbåtsklubb
4) Bidrag till ljud- och ljusutrustning Norrsundets
Arbetarteaterförening
Projekt lämnas in och presenteras vid Hamrångegruppens öppna möten där du också har möjlighet att ställa
frågor och få information kring projektet

programpunkterna under
skogsdagen och i år
berättade och visade Lars
Ljunggren från Sportfiskarna ett projekt med
iordningsställande av
lekområden för gädda, även abborre, som genomförts i
samarbete med markägarna i Häckelsäng.

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE i HIK:s klubblokal
er Tisdag den 30 maj kl 18.00
Vi bjud
e
På dagordningen bl a:
på kaff
Förslag och idéer inom ramen för
Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till
Hamrångebygden

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

2/6 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten med
Åke, Kennet o Björn.
16/6 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga med
HATTPARAD! Valle underhåller.

Senaste nytt från föreningarna…
Hamrånge Företagarförening informerar:
Vi planerar att genomföra frukostmöten med föreläsare
med start efter sommaren. Är du intresserad av att vara
med och berätta om ditt företag eller vara värd för en
frukost? Kontakta Kevin 070-656 97 62
Knutpunkten Hamrångebygden Ek.
förening informerar
Vid årsmötet valdes Daniel Englund,
Totra till ny ordförande i föreningen.
Övriga ledamöter i styrelsen är Kevin Sjögren, Margitta Boberg, Svante
Wallberg, Lotta Jensen, Christer Berg
och Christer Larsson.

SVERIGES NATIONALDAG
firas tisdag 6 juni kl. 16
Tal av landshövding Per Bill
Musik med Norrsundets mässingssextett
Vernissage av sommarutställningarna
HEMBYGDSDRÄKTER
PER WIKBERG
Smakprov ur teateruppsättningen
Stigman Sote
Kom gärna i hembygdsdräkt!
Välkomna
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Kalendarium 26 maj – 16 juni
Fredag 26 maj
Brödförsäljning ”Framma”
Röda Korset, Norrsundet 10.00-16.00
Lördag 27 maj
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 28 maj
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP 11.00 Kompisligan F06 NorrHam-Hille IF
Fotboll Lindövallen 15.00 Div. 5 Norrsundets IF-Stensätra IF
Tisdag 30 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Möte med Hamrångegruppen
HIK:s klubblokal, Hamrångefjärden 18.00
Onsdag 31 maj
Fotboll Vifors IP GFF-cupen P13 NorrHam-Hille IF gul
Fotboll Vifors IP 18.30 DM F15 NorrHam-Sandvikens IF
Fredag 2 juni
Röda Korscafé på Träffpunkten, Bergby 13.30
Lördag 3 juni
Bil- och MC-utställning Hamrånge
hembygdsgård 11.00-15.00
Dans Hamrånge hembygdsgård 21.00-01.00
Söndag 4 juni
Konfirmationsmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 6 juni
Nationaldagsfirande Hamrånge hembygdsgård 16.00
Fotboll Vifors IP 19.00
Div. 3 damer NorrHam-Skutskärs IF FK

Hamrånge byavakter rapporterar
... pumpen till bevattningen vid Österheds kyrkogård stulen
… inbrott i minst tre uthus/garage i Totra. Däck,
röjsågar, motorsåg stals
… försök till inbrott Konsum Norrsundet
… bil med misstänkt agerande setts vid flera
tillfällen i bygden, låg sedan på taket längs Kvistholmsvägen
… diesel slangad ur maskiner på Vifors
… bilar vid småbåtshamnen i Norrsundet nattetid
… personer bortjagade från fastighet i Hamrångefjärden
… bil utan påslagen belysning sågs åka genom
Norrsundet
… personer på crossar sågs köra in bakom Konsum, Norrsundet
… elverk samt 200 liter diesel slangad från lagret
vid Taxi där företaget som gräver för bredband
har sin utrustning
... ... tre cyklar stulna i Norrsundet
…inbrott/skadegörelse i Stugfjärn/Lindön

Onsdag 7 juni
Fotboll Vifors IP 18.30
GFF-cupen F14 NorrHam-Hagaströms SK
Lördag 10 juni
Fotboll Vifors IP 11.00
F03 Kompisligan Div. 4 NorrHam-Skutskärs IF FK
Fotboll Vifors IP 15.00
P07 Kompisligan NorrHam-Hille IF gul
Söndag 11 juni
Fotboll Vifors IP kl. 11.00
P04 Kompisligan div. 5 NorrHam-Järbo AIK
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Fotboll Lindövallen 15.00
Div. 5 Norrsundets IF-Älvkarleby IK
Måndag 12 juni
Sommarfest vid Bergby Centralskola 17.00
Tisdag 13 juni
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Sommaröppet i kyrkan 9.30-17.00
Onsdag 14 juni
Sommaröppet i kyrkan 9.30-17.00
Fotboll Vifors IP
Skolavslutning årskurs 9 Hamrånge kyrka 11.00
GFF-Cupen P13 NorrHam-Hagaströms SK svart
Torsdag 15 juni
Sommaröppet i kyrkan 9.30-17.30
Fredag 16 juni
Sommaröppet i kyrkan 9.30-17.30
Musikcafé på Solberga med hattparad Röda Korset 13.30

Begravningar i Hamrånge församling
under april
28/4

Sune Söderström, Norrsundet

Torget - uppvaktning undanbedes
All uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Bortrest.

Håkan Lysén, Bergby

Torget – Tack
Jättestort tack Maria för vackra blommor på borden vid
vårlunchen
PRO-gubbarna

