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Alla Tider’s

Tankar Om

V

isst är det väl en härlig tid vi går till mötes!
Ljusa kvällar, spirande grönska, kvittrande fåglar
och vårbruk som kommit igång både på åker och i trädgård.
Inte undra på att en spirande känsla sprider sig i kropp och
själ också. Som en pånyttfödelse på någe vis. (Ja, jag vet,
kan låta konstigt när man är 65+, men känslor de är desamma oavsett ålder och det, det är nåt att verkligen glädjas
åt 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

Vår och sommar är en tid att njuta. En tid att må bra. Och
sånt man mår bra av finns det ju massor av. Det gäller bara
att se allt det fina och ta vara på det. Naturen med hav,
sjöar, skogar och öppet landskap med mängder av smultronställen. Mår bra gör vi av familj och vänner. Av en bit
god mat med ett glas gott vin till. Och av musik och kulturevenemang.
Och tänk, allt det här har de flesta av oss som bor i Hamrångebygden alldeles om hörnet. Utan att vi ens tänker på
det.
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Politiskt oberoende

Mer om sommaren och vad som bjuds i Hamrångebygden
kan du läsa i månadens Alla Tider´s. I år står t ex Axmar
Brukscafé färdigt och väntar på sina besökare i det före
detta orangeriet i slottsparken. Charmigt och stilfullt och…
rekommenderas varmt. För mmm… vilken ostpaj och vilka
härliga bakverk Lena och hennes personal serverar.
Föreningen Hyttan jobbar målmedvetet vidare och fler
spännande saker är att vänta, berättas det. Säkert något att
återkomma till i kommande nummer av Alla Tider´s.
När förutsättningar ges, när förutsättningar tas tillvara, då
finns genom engagemang en enorm potential till utveckling
för den svenska landsbygden. Det är förlösande krafter som
skapas när människor går samman och arbetar mot samma
mål. Ibland vinner jag, ibland vinner du, men i slutänden
vinner vi tillsammans. Inte alls nån dum idé, eller hur?

Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018,
19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,
21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Just nu är förresten svensk landsbygd verkligen i ropet.
Från höger till vänster och tvärtom. Det är ju valår minsann
och nu gäller det att överträffa varandra för att vinna röster.
Och visst låter det fint med miljoner hit och miljoner dit.
Men hur blir det i slutändan egentligen? För dig och mig
i vår vardag? För föreningsliv. För företag? Det är ju först
när det verkligen berör oss, som vi kan säga om det blev
bättre eller sämre. Och ibland känns det onekligen som de
ger med ena anden och tar med den andra. Inte riktigt vad
jag skulle önska.

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

5360:2800:1410:-

1/8 sida kostar
800:1/16 sida kostar 445:Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS
Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Tel 073-181 40 90
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Men nu glömmer vi valåret 2018 för ett tag. Njuter av vår
och sommar så mycket vi kan. Umgås med nära och kära. Tar vara på
vad Hamrångebygden har att bjuda.
Kanske blir det en och annan semestertripp också. Det är upp till var och
en att ta vara på sommaren precis
såsom man vill. Det tänker i alla fall
jag göra.
Skön sommar på er och
			Lev väl!

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
GE DIN BÄSTA VÄN EN MASSAGE!

Massage förebygger skador
Bindvävsmassage ökar blodcirkulationen,
gör huden med flexibel och får kroppen att släppa
på spänningar och värk.
Lymfmassage sätter fart på lymfans flöde och får ut
kroppens orenheter snabbare
Zonterapi jobbar med muskler, hormoner, inre organ

HUNDENS DAG
6 JUNI KL 12-18
AXMARBY

Gamla Konsum Axmarby, Axmarstig 56

Kattis Hundmassage

Friskvård för din hund
www.kattishundmassage.com
mobil:070-373 68 22
mail:kattishundmassage@comhem.se

Vi bjuder på fika
Tipspromenad med fina priser
Låt din hund prova hundmassage
15 min GRATIS!

Din
HusVeterinär

Veterinären gör FRI
tandstenskontroll på din hund
Passa på att ställa frågor
till utbildad hundinstruktör

Leg vet Eva-Maria Söderman
Klinik i Axmarby samt hembesök
för hund, katt och andra smådjur.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Tel. 072-360 91 91
Mail:info@dinhusveterinar.se
Hemsida: dinhusveterinar.se

Din Husveterinär Gävleborg AB
Hamrånge Hundcenter
Kattis Hundmassage

Äntligen är vintern över - nu tänder vi grillarna.
Perfekt och enkelt att grilla:
Gudruns färdigmarinerade
karré, just nu 79:-/kg
Ordinarie pris 89:90:-/kg

Folkeost från Ica, 31%, för
79:90:-/kg.
Ordinarie pris 93:90:-/kg

Sverige

Falukorv, Zorrogrillare
och Grillkorv från Delins
Chark för 59:90:-/kg.
Ordinarie pris 69:90:-/kg

Thüres Bratwurst, råkorv,
84% från Gudrun, Sverige
för 20:-./st
Ordinarie pris 29:90:-/st

Tekakor 9-pack,
540 gram från Mattes
Bröd för endast 15:Ordinarie pris 30:50:-/st

Kanelbullar bakad i butik
för endast 5:-/st
Varmt välkommen in till oss!
Lena och Pelle med personal

Priserna gäller under
perioden 18-27 maj.
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Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Alla Tider’s
Traditionella inslag men inget vårväder när våren hälsades välkommen i Hamrångebygden
… valborgsmässobrasa med god tillslutning hos
HIK

… skogsdag i Åbyn1 maj

Våreld, fyrverkerier, lotterier och förtäring. Det
innehöll valborgsmässofirandet på Hamrångefjärdens IP i idrottsföreningens regi dit många sökt sig
för att fira in våren trots Våren hälsades välkommen med
den kylslagna kvällen.
valborgsmässoeld på Hamrångefjärdens IP

... god tillslutning även i Axmarby och Axmarbruk

Trotsade kylan gjorde också många i Axmarby och
Axmarbruk, där valborgsmässoelden lyste upp vårhimlen.
I Axmarbruk sjöng Hamrånge kyrkokör in våren.

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

1/6 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga med HATTPARAD.
Valle underhåller.
15/6 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten med Gunnar Sundberg & Son

Första maj inbjuder Hamrånge LRF alltid till skogs- och
familjedag med olika byar som värdar. I år var det Åbyns
tur, som hälsade välkommen till Lindgrens Rönningen efter Rönningsvägen, där det arrangerades tipspromenad för
stora och små, tävling och
slangbellsskjutning för
barn och bjöds på soppa
och grillad korv.
Trots ett ihållande regn Svante Murén och Lasse Berglund var
mötte ett drygt 60-tal del- två som trotsade regnet och deltog vid
skogsdagen 1 maj.
tagare upp

…1 majdemonstration i Norrsundet

Regn också för 1 majdemonstranterna i Norrsundet, som
enligt uppgift kunde räkna in ett 50-tal deltagare i sitt tåg.
Arrangemanget avslutades i Fyren med Gävles oppositionsråd Åsa Wiklund-Lång och Johan Hillblom SSU som
talare och underhållning av Rockskolan.

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Smått & Gott i Hamrångebygden

FIRA MORS DAG HOS OSS!
Morsdagstips – Fläskfilé med stekt potatis
och pepparsås inkl. måltidsdryck,
kaffe och dessert 129:Välkomna önskar Rasta Hagsta

VI UTFÖR ALLA TYPER AV
MARKENTREPRENADER.
DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP
VI SÄLJER:
SAND OCH GRUS

070-214 15 90 NICLAS
0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

Annelie Samuelsson´s salong

Bil och Mc-utställning
Hamrånge Hembygdsgård

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

Lördag 19 maj kl. 11-15
Entré 60:- Barn under 12 år gratis

Hagsta Kött & Vilt finns på plats med försäljning och
provsmakning av sina produkter.
Under dagen underhåller Crossroads med sina
medlemmar Elias van der Kaij, Mattias Södergren,
Valter Ottenvang, Engla Södergren och Emil Johansson

Välkomna • Hamrånge Motorklubb

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

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

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com
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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.
5

Alla Tider’s
Båtbyggare i Norrsundet
Förra året berättade vi om båtbyggaren Albert Bernhoff, som då namngav
sin trimaran vid småbåtshamnen. Men en båtbyggare Albert har det funnits även tidigare i Norrsundet.
Och de har inte bara namn och båtbyggeri gemensamt. Albert Fällgren byggde
nämligen själv och bodde med sin familj i huset, som Albert Bernhoff och hans
familj bor i idag.
Från Vanja Falk kommer bilderna på hennes morfar Albert Fällgren, som
var fiskare och snickare och själv byggde en båt till dottern
Gunni och hennes familj i början av 1960-talet. Men det var
långt ifrån den enda båt han byggde.
− Det blev många båtar genom åren, både för eget bruk och
på beställning, berättar Ronny Rosén, son till Gunni och med
på bilden, där den färdiga båten bärs ut.
Albert hade sin egen filosofi i båtbyggandet, berättar Ronny
vidare.
− Han gick i skogen och letade grenar som passade till
spant i olika delar av båten och utnyttjade därigenom fibrerna
i grenarna vid spanttillverkningen.
Ingen av båtarna som Albert Fällgren byggde finns dock
kvar bland hans barn eller barnbarn idag.
				

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

En av flera båtar som Albert Fällgren byggde.
Den här var till dottern Gunni och hennes familj.

Installa�on, Service

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
UTIFRÅN DINA BEHOV
Inför sommaren:
Gräsklippning, slyröjning, allehanda trädgårdstjänster

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

Nytt för i år:
Cykelreparationer av meriterad reparatör
Timpris 380:-/tim, vissa tjänster 50% rutavdrag
Ring så berättar vi mer! 076-128 47 33

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

www.thermia.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se
Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

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

Smått & Gott i Hamrångebygden
Träffpunkten i Bergby erbjuder sina besökare program med variationer
Varje månad arrangerar Träffpunkten i Bergby välbesökta träffar för seniorer med olika inslag – underhållning, föredrag, försäljningar, informationer, filmvisningar med mera, med mera.
Ofta sker det i samarbete med föreningslivet i Hamrångebygden och återkommande är musikkaféerna tillsammans
med Röda Korset. Senast med Kaj Ramsell som musikalisk underhållare, men då också besökarna kunde ta tillfället i
akt att njuta av naturfotografen Johnny Olssons från
Åmot fantastiska foton. En utställning som
för övrigt pågick under hela april.

2018

Text och foto: Marianne Lundqvist

Bergby centralskola klass 9
Hamrånge Kyrka

Tisdag 12 juni 11.00

Välkommen
Bergby centralskola

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träffpunkt för
Hamrånge
Juni
2018
Oktober
2014
Träffpunkt
för
seniorer

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
Maj - Juni
Söndag 20 maj kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
Onsdag 23 maj kl 19.00
Musikkafé med Kyrkokören, Församlingshuset
Lördag 26 maj kl 18.00
Konsert vid helgsmål, Hamrånge kyrka
Ansgarskören från Gävle sjunger
Söndag 27 maj kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka
Söndag 3 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 10 juni kl.9.00
Pastoratsvandring, ”Vi möts på halva vägen”. Vi vandrar
från Hille och Hundsfjärden och firar mässa vid ”Lotten”
på Kristinastigen. Mer info fås av Marianne Udd

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

Datacafé med Hamrånge
Här kan
du få hjälp när du kört fast. Ta
Musikcafe
medPRO.
Röda
Korset,
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Gunnar
Sundberg underhåller. Lo�eri
Klockan 10.00-12.00

Måndag 6med
oktober
kl. 10.00-12.00
Datacafé
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns att köpa.
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions och Röda korset finns på plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge

Onsdag 27 juni kl.11.00
Andakt i trädgården med Marianne Udd
Lions och Röda korset finns på plats.
Fredag
17påoktober
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Vi
önskar alla en glad sommar
Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Kontakta oss
Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
E-post:
anette.ostrom@gavle.se,
Fika
ﬁnns
a� köpa
vid95allamarie.berglund@gavle.se
ak�viteter
Telefonnummer:
0297-109
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

Sopplunch onsdag 23/5 kl 12-14. Chemas viskorkester
sjunger och spelar. Kyrkans hus

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

För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med
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Alla Tider’s

AKTUELLA ERBJUDANDEN FR O M 1 JUNI SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER
NORRSUNDET • ÖPPET MÅ-LÖ 9-19, SÖ 11-19

VÄLKOMMEN PÅ BLOMMARKNAD
1 juni kl 10 på Coop Konsum Norrsundet!

4 FÖR

100k
PELARGON

Sörby.

Direkt från grillen!
SOMMARPRIS!
Gäller mellan
1/6-26/8.

29)=
/st

49)=
/kg
NYGRILLAD KYCKLING.

Kronfågel.

SOMMARPLANTOR

Sörby.

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI ALLA KUNDER! VI HAR ÖPPET MÅN-LÖR 9-19, SÖN 11-19
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
hälsar dig till välfylld kompott av kultur, intressant bygdehistoria, evenemang, aktiviteter, gastronomiska upplevelser, sommarcaféer, trevliga boenden och underhållning. Därtill naturens oaser, som bara
en kustnära landsbygd kan erbjuda; trolska skogar med flera naturreservat, havsvikar, tjärnar och
sjöar och ett öppet landskap med åkrar, ängar och betande djur.
Axmarbruk fortsätter sin spännande och intressanta utveckling som Gästriklands enda kulturreservat. Här kan du följa en historisk vandring från järnbruksepokens 1600-tal och fram till idag.
Genom vacker slottspark, där alldeles nyinvigda Axmar Brukscafé serverar dig delikata, hembakta
bakverk, till den välbevarade Hyttan och Axmar Blue Park med sin fascinerande undervattensvärld.
Här hittar du också välrenommerade havskrogen Axmar Hytta i år med nya, kulinariska rätter på sin
meny liksom Axmar Bruksbod/Bed & Breakfast och utställningar i Bläckhornet.
Från Axmarby kan du vandra den gamla kyrkstigen till Bergby genom ett varierat skogslandskap och
på midsommarafton går Midsommarloppet mellan Gåsholma och Axmarby av stapeln.
På Hamrånge hembygdsgård kan du följa kulturarvet från bondesamhällets dagar, det visas utställningar, bjuds underhållning och aktiviteter. I Bergby centrum finns kyrkan, kommersiell service,
hälsocentral med apotek, konditori, krog, vandrarhem och en alldeles egen butik med lokalproducerat
i disken. Facilt boende hittar du hos Hedenstugan Bed & Breakfast och intill invigs i sommar ett fint
utegym i idrottsföreningen NorrHams regi.
Fiskelägen i både Gåsholma, Norrsundet och Trollharen erbjuder havets läckerheter i sina butiker
och i Norrsundet finns arbetarkulturen förevigad i Ådala arbetarmuseum.

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
Evenemang Hamrånge Hembygdsgård 2017
Hamrånge hembygdsförenings evenemang affischeras i Hamrångebygden, samt annonseras i Alla Tider´s
och lokalpress. Information om föreningen och närmast kommande evenemang går att söka på
www.hembygd.se/hamrange och på Facebook. 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 070-5908744.
Varje tisdag kl 9-12 är alla välkomna i gemenskapen kring arbetet på gården. Fika serveras 10.30.
Maj
19 maj Bil o MC utställning i Hamrånge motorklubbs regi,
kl. 11-15
26 maj Kaninutställning i Kaninavelföreningens regi, kl.
10-15

Augusti
5 augusti Jazz med Lasse Ädels kl. 15.
22 augusti Surströmmingsfest med allsång till Simpdraget kl.
18. Surströmming/sill, potatis, bröd, dricka och fika, endast
120 kr. Anmälan senast 20 aug till tfn/sms 070/8950522.

Juni
6 juni Nationaldagsfirande kl 16 Invigning av båthuset.
Talare: Filmproducent Anna Sohlman. Mässingssextetten
underhåller.
22 juni Traditionellt midsommarfirande kl. 14 med majstångsresning, ensemble ur Rockskolan och Kyrkokören.
Servering.
28 juni-30 juni Hantverksdagar: Växtfärgning av garn i
Hamrånge Slöjdares regi. Kl. 9-15

September
8 september Lilla kulturarvsdagen kl. 11-15 Familjedag med
marint tema
22 september Höstmarknad med loppis kl. 11-15 Kolbullar,
smedja etc. Anmälan tfn/sms 070/2771152.

Juli
1 juli Friluftsgudstjänst med Hamrånge församling kl. 11 .
Öppen Gård kl. 11-15
27 juli Spelglädje Konsert med glada musikanter kl. 14. Öppen Gård kl. 11-15.

December
15 december Julmarknad med julstämning på Hamrånge
hembygdsgård kl. 11-15. Anmälan tfn/sms 070/2771152.

Oktober
28 oktober Kura skymning med marint tema kl.18. Fiskarintervjuer från Hamrånge taltidning och aktiva fiskare.

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 sker i samarbete med Kultur och Fritid Gävle samt ABF Hamrångebygden.

Sommarcafé och bibliotekets utlåningsstation
För bokningar till större sällskap ring 070-402 86 76
Ring 0297-22013

Konferens
Dans
Utbildning

Teater
Servering
Bibliotek

Hamrångebygden
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Hamrångefjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden.
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
VÄXTFÄRGNING 28, 29, 30 juni,
Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
HEMSLÖJDENS DAG 1 september,
Hagsta skola Utställning, försäljning 11.00-15.00
SLÖJDFÖRSÄLJNING 3 november,
Hagsta skola 11.00-15.00

Wendins Blommor
Florist • Butik
• Orangeri • Trädgårdshandel

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

Välkomna!

Kontaktperson: Mona Hedin
0297-109 33

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

Bergby

Öppet alla dagar

8-20

Med reservation för helgdagar

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

Välkommen till den
personliga butiken!

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

Lena och Pelle med personal

Välkommen till ditt lokala konditori!
Färskt frukostbröd
från kl 7.00 vardagar
Beställ vår mycket
omtyckta smörgåstårta
8, 10, 12, 15 bitar

med
VANDRARHEM
För bokning
ring 076-780 76 48

SOMMARÖPPET
Öppettider 1 juni – 2 september kl. 12-20 varje dag
0297-331 05 www.trollharenfisk.se

A
BAG RE

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

www.hamrange.se

Trollharens
Fisk & Restaurang

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

* Gårdsbutiken öppen varje dag 12 - 20
* Lokalt producerade produkter från havet
i gårdsbutik och restaurang
* Kaffe, smörgåsar, glass
* Fiskvagnen – Axmar marknad lördagar
30/6 – 4/8 kl. 11-15
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AXMAR BRUKSCAFÉ
MORSDAGSERBJUDANDE

26-27 maj 11-17

1 juni – 2 september
öppet varje dag från kl. 11
Välkomna!

Axmarbruksbod

Bed &Breakfast

Gastronomi i toppklass
Mors Dag 27 maj ﬁrar ni givetvis
hos oss och avnjuter vårt populära
ﬁsk- och skaldjurskök i rustik miljö
Från 1 juni har vi öppet
dagligen med en sommarmeny
fylld av kulinariska erbjudanden

För information, öppettider och bokningar se
www.axmarbrygga.se
Boka bord kan du även göra på tel. 0297-320 00

Konst och konsthantverk
30 juni - 19 augusti.
23 juni - 19 aug, ti - sö.
1 juni - 2 sept.

Ångtåg från Gävle 4 aug

Mer info: axmarbruk.se

Öppet för besök
30 juni - 19 augusti.

Bruksdag 4 aug.

7 juli Hyllning till
Ted Gärdestad
15 juli Orsa spelmän med
Tina Ahlin
28 juli Country
Joe och Wendy Bonson

Marknadslördagar
30/6, 7/7, 14/7,
21/7, 28/7 och 4/8

Utställning
i Båthuset.
30 juni - 19 aug.

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
VÄLKOMMEN TILL
GÅSHOLMA FISK OCH
SOMMARCAFÉ
NU ÖPPNAR VI
FÖR SÄSONGEN
2 juni – 26 augusti
11.00-18.00 varje dag
Övriga tider ring
för överenskommelse
Här kan du njuta av våra
delikata lax- och siksmörgåsar
till kaffet och handla havets
läckerheter i vår gårdsbutik
Vi har även stuguthyrning

t varje
Öppe 2-19
1
tisdag

Hamrångevägen 286
817 93 Hamrångefjärden

Varmt välkomna
Håkan & Margareta
070-220 91 64

Följ våra övriga öppettider på
www.facebook.com/brittascafe

Musik i sommarkväll
Onsdag 27 juni kl 19.00
Magnus Berglöf - orgel
Onsdag 18 juli kl 19.00
Onsdag 8 augus� kl 19.00
Norrsundets brukssexte�

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 Tönnebro
Värdshus bageri • TexMex-buffé varje dag
• Barnen har sin egen meny!

Sommaröppet i Hamrånge kyrka!
11/6- 3/8, kl 9.30-17
med guider

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

Passa på a� se vår
ﬁna kyrka, de medeltida
skulpturerna och kanske
kolla utsikten i tornet

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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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

Hamrångebygdens
Delikatesser

Fiskbutik i sjöbod
Eget ﬁske & rökeri

maj – aug.
tis – fre 9-17, lör 9-13
Övriga tider under året, ring för info.

Wijtorget, Bergby
Endast lokalt och närproducerat i våra diskar
– ur vårt sortiment:
Grilldetaljer av nöt, gris, lamm och kyckling
för sommarens grillar
Korvar av nöt-, lamm-, get- och fläskkött
Ortens hemgjorda glass
Hälsingeostkaka, kalvdans, koost
Rapsolja, kryddor, grillolja, lammskinn
Getost, senap salsa, ägg, marmelader, te och
honung m m
facebook.com/hamrangebygdensdelikatesser

en in
Välkomm
till oss !

Bergmans Fisk
Ulla & Lars-Gunnar
Havsvägen 26, Norrsundet
0297-22601
Välkommen!

FINA SOMMARERBJUDANDEN FRÅN
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Altanolja
UV Super Terrace 2,5 L
375:- (ord.pris 440:-)

Priserna gäller 7/5 – 20/8

Våra Grillfavoriter
från Skogens kol
-Grillkol/Brketter
-Tändvätska
-Tändkuber
4 för 100:Blanda fritt

Från Hultafors
-Snickarpenna
-Tumstock
-Kniv
10% rabatt

Osäker på färgval till fasaden? Vi gör kostnadsfria hembesök får rådgivning till er fasad. Kontakta oss för mer information!
Vijvägen 42 817 40 Bergby • 0297-100 65
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Unikt material med bilder, filmer
och bandinspelningar nu digitaliserat hos hembygdsföreningen
Super 8-filmer från 30-talet, intervjuer ursprungligen
gjorda på Tandbergbandspelare och foton från olika
samlingar har utgjort ett ovärderligt material hos
hembygdsföreningen. Nu är allt digitaliserat och samlat på nio USB-minnen genom ett omfattande arbete
av Pether Arnberg med assistans av Erik Siggstedt.
− För att möta framtiden är det viktigt att känna till vår
historia och genom digitalisering av allt material blir den
nu betydligt mer lättåtkomlig för offentligheten, säger
Pether.
Per Schelén, f d lärare i Hamrångebygden och med stort
intresse för bygdehistoria startade tillsammans med sina
elever Hamrånge Taltidning i slutet av 60-talet. En idé
som väcktes i kontakt med Judith Berglund från Bergby.
Judith var nämligen blind men hade en önskan att ändå
kunna ta del av nyheter och berättelser från Hamrånge.
Med en Tandbergbandspelare begav sig eleverna runt och
intervjuade personer i bygden, som sedan blev till Hamrånge Taltidning. Till glädje för Judith men även andra
synskadade i bygden. Tidningen kom också att utgöra en
del i elevernas svenskundervisning.
Men Per Schelén gjorde även själv intervjuer, tillika
spelade in från program i närradion. Allt material förde
han över på kassettband, totalt närmare 50 stycken och
överlämnade allt till Pether med orden ”Det här ska du
ha”. En gåva att förvalta, som han noggrant tagit vara på
och att för kommande generationer ta del av.
- Jag började för cirka två år sedan, men det var ett betydligt mer omfattande arbete än jag föreställt mig, så att
få assistans av Erik var väldigt värdefullt, säger han.
Men nu finns de där på USB-minnen alla inspelningarna, och förutom att de kommer att användas av hembygdsföreningen själva vid olika arrangemang (den första
i samband med höstens Kura skymningarrangemang, då
fiskarintervjuer spelas upp), så blir det möjligt även för

HAMRÅNGE
JORDÄGARES KASSA
kallar till

medlemmar att låna
dem.
− Men
med förbehållet att
materialet
inte får
publiceras,
utan bara
användas på
det sätt som
hembygdsföreningens Erik Siggstedt och Pether Arnberg har digitaliserat
ett omfattande material hos hembygdsföreningen
styrelse
godkänt.
Utöver de unika bandinspelningarna finns tolv filmer
från Fred Molander, gjorda mellan 1936-1941; hembygdsfester, brandövning vid Fattiggården, Lill Johan m
fl, filmer av Gert Axman; skogsarbete i Hagsta, liksom
filmer från Norrsundets Motorbåtsklubb och Olof Källström, filmen Vår bild av Hamrånge gjord av elever 1989
och Smultronställen i Hamrånge gjord av Näringsliv
Hamrånge 1994. Därutöver en stor samling foton och
vykort.
Dessutom digitaliserat också en rad samtalsintervjuer
gjorda av Maja Arnberg. Med Albert Berglund om Berg
och Häckelsäng, med David Åkersten och Estrid Sundkvist-Persson om gårdarna från Heden/Häckelsäng till
Totra, med Elin Larsson som berättar om sin barndom
och minnen från Berg/Sjökalla och barndomsminnen
berättade av Viktor Hedvall, Erik Häggblom och Estrid
Sundkvist-Persson.
− Nu har materialet gått från allt från Super 8 till video,
DVD och USB. Men kanske kommer ny teknik i framtiden, så vem vet, då kanske det blir dags att förnya materialet igen, säger Pether.
Text och foto: Marianne Lundqvist

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

ÅRSMÖTE

den 3 juni kl. 15.00
i Knutpunkten, Bergby
Sedvanliga årsmötesförhandlingar –
Vi bjuder på fika
Välkomna!

Mikael
070-525 27 14
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Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Alla Tider’s
Varför mår våra barn/ungdomar
så dåligt?
Kring det temat diskuterade barnläkare/barnpsykiater Karin Hedberg och skolsköterskan Elisabeth
Carlsson vid en träff på Träffpunkten i Bergby.
− Men ska vi vara medvetna om att nittio procent av våra
ungdomar mår bra. De har den trygghet som är grundförutsättningen, sa Elisabeth Carlsson.
Tio procent mår dessvärre inte bra och det är fler tjejer
än killar som lider av någon form av psykisk ohälsa, en
tendens som också ser ut att öka. Orsakerna till stress,
oro och ångest är givetvis flera, men såväl Karin Hedberg
som Elisabeth Carlsson pekade på flera faktorer som förstärker den psykiska ohälsan.
− För lite sömn, som i sin tur skapar depression och
ångest, för lite fysisk aktivitet och brist på nyttig och
näringsriktig mat. Det är tre faktorer som får följdverkningar i betydligt större omfattning än vi tror och som
ungdomarna själva kan påverka.

Och här är givetvis föräldrarnas stöd men också deras
gränsdragningar av stor betydelse, menade de.
− Föräldrar måste våga säga ifrån, våga vara konsekventa och vi måste ge dem målbilder att sträva mot.
Att inte få godkänt avgångsbetyg i årskurs nio utgör
också ett riskmoment för våra ungdomar, påpekade de.
− Statistik visar att risk för att hamna i kriminalitet är
2% för ungdomar med invandrarbakgrund medan risken
att hamna i kriminalitet är hela 12% för de ungdomar som
lämnar grundskolan utan godkänt avgångsbetyg.
Och det är viktigt att sätta in resurser i ett tidigt skede,
redan i förskolan, för de barn som behöver stöd.
− Och vi måste stärka barn och ungdomars självkänsla
och självförtroende, menade Christina Norling från
Hedesunda, som jobbar som resurs inom skolan och har
erfarenhet därifrån.
Arrangör för träffen var Hamrånge Centerkvinnor i
samarbete med Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Text: Marianne Lundqvist

Underhållande show – förstås- när Rockskolan bjöd på Finalrock
Finalrock med Rockskolan är ett träffsäkert
kort i underhållning och årets arrangemang
var givetvis inget undantag. Skoj också, att
här har alla åldersgränser suddats ut. Killar
och tjejer, mammor och pappor är med, alla
finns med och bjuder på musik.
Fyren var fullsatt, när Samuel, Max, Isabella,
Karolina, Ami, Edvin, Emil, Malin och alla
andra intog scenen och under två timmar
underhöll sin publik med skickliga framträdanden och härliga låtar. På scenen också en
sammansatt orkester av lärare på Rockskolan
under ledning av Tomas Andersson.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Hamrångebygden genom kameraögat
− En text kan man glömma, men en bild sätter sig.
Filmproducenterna Anna Sohlman och Kalle Boman bor sedan flera år tillbaka i Norrsundet, dit de flyttade med sitt företag Hinden/Lännaateljéerna.
Nu lär de, inte bara norrsundsbor utan boende i hela Hamrångebygden, att
med kameran som verktyg synliggöra och berätta om bygden med bilder.
− För om man berättar med bilder, så blir det till något i betraktarens öga
och vi vill bidra till att nya bilder av hembygden skapas.
Tavlorna hängdes med precision av Janne Eriksson
En satsning som nu resulterat i en första utställning för att visa bygden av
idag, men också bli ett verktyg i dess marknadsföring.
− För den första utställningen ska följas av flera. Med olika teman och
inte bara på olika platser i Hamrånge-bygden, för naturligtvis vill vi också
arbeta för att de ska visas långt utanför bygdens gränser, säger Kalle Boman.
Sexton bilder har varit utställda i Fyren under tiden 1 – 20 maj. Bilder
som synliggör det vardagliga, bilder från platser vi kanske går förbi varje
dag, men ändå inte sett förrän de blivit just en bild. Och kanske har till och
med utställarna själva överraskats.
− Här finns platser vi inte ens känt till, men också miljöer och händelser
Första utställningen på plats. – Bilder blir ett sätt
vi nu genom bilderna ser med andra ögon.
att uttrycka sig, och vi vill bidra till att nya bilder
Arbetet med att skapa nya bilder av Hamrångebygden har bara börjat,
av hembygden skapas, säger Anna Sohlman och
understryker Anna och Kalle, som gärna ser att den grupp som hittills
Kalle Boman som nu lär hamrångebor kamerans
arbetat blir större.
ABC.
− Då blir vi fler som ser med andra ögon. Berikar och förmedlar till andra den bild vi vill ge av dagens Hamrångebygd.
För att alla kan är de övertygade om. Inte minst genom den digitala tekniken, som öppnat helt nya möjligheter.
− Alla har verktygen i fickan, det är bara inte lika tydligt hur vi ska använda dem.
− För det är inte kameran som skapar bilden. Det är praktiken kring kameran, så det gäller att öva.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Fotnot: Utställarna i den första utställningen har varit Kina Nenzelius, Curt Carlsson, Kerstin Rundlöf, Jan Eriksson, Annmarie Niemi, Marianne Lundqvist, Stephanie Forsmark, Ingrid Larsson, Sture Larsson, Marie Berglund, Erik
Siggstedt och Stig Edvinsson.

P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

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

Nu öppnar vi
återvinningscentralen igen!
Det vill vi gärna fira med dig!

Den 29 maj öppnar vi den moderna och
mer kundvänliga återvinningscentralen
i Hamrånge efter vårens ombyggnation.
Det firar vi med två dagars extra öppet!
Extra öppet
Onsdag 30 maj kl 13-19
Torsdag 31 maj kl 13-19

För en värld som
räcker längre

Invigning
men på
Välkom 29 maj
g
invignin
9
kl 13-1
Ordinarie öppettider
Tisdagar kl. 13-19. Tredje söndagen i
månaden (april oktober) kl. 10-15

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se
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Alla Tider’s

Trafikfrågor på agendan hos Hamrångegruppen
Trafiksituationen i Bergby centrum måste åtgärdas,
det behövs trottoar längs Totravägen, hastighetsbegränsningar måste regleras och busshållplatser förbättras.
Dessutom finns önskemål om gång- och cykelväg BergbyTotrakrysset via Häckelsäng, hastighetsbegränsning längs
samma väg ändrad till 60 istället för nuvarande 50 fram
till tättbebyggt område i Totra. En sänkning från 70 till 60
km längs Bergbyvägen sträckan Näset-Norrsundsvägen,
hastighetsbegränsning till 30 i Norrsundets centrum från
korsningen Bergbackavägen-Järnvägsgatan fram till Lillvägen. Hastighetsbegränsning nedsatt till 40 km vid
Råvägen i Hamrångefjärden liksom bättre utmärkning
och förlängning av gång- och cykelväg från väg 583 upp
genom Hagsta. Det framkom vid gruppens senaste möte,
där även kommunpolis Måns Jennehag, Helene Werre, trafik- & tillståndschef, Gävle kommun och Harald Knutsen,
samhällsplanerare, Gävle kommun deltog.
Ett medborgarförslag från Hamrånge har varit flytt av
befintlig busshållplats i Bergby centrum från sin nuvarande
plats till området invid Träffpunkten och olika förslag har
genom åren tagits fram. Om det går att realisera återstår
dock att se, eftersom X-trafik enligt uppgift är tveksamma
till att en bra lösning kan nås. Något måste dock göras i
centrum och om busshållplatsen blir kvar måste vägar och
trottoarer åtgärdas, liksom att parkeringssituationen måste
lösas för att uppnå bättre framkomlighet för bussarna.
Bristen på parkeringsplatser i centrum gör att övrig mark
för parkering tas i anspråk, vilket inte är acceptabelt och ett
förslag som lades fram var att göra en parkering med sneda
fickor bakom ICA-butiken mot befintliga flerfamiljshus.
Även busshållplatserna nedanför Solbergahemmet längs
Totravägen behöver åtgärdas och önskemål finns om ett
övergångsställe vid Hertevägen, där dagbarnvårdare ofta
måste passera. Därtill behövs trottoar längs Totravägen från
Humlevägen och ner till Vijvägen, även på motsatta sidan
från flerfamiljshusen till Vijvägen.
− Det här är frågor jag tar med mig, sade Helena Werre,

men påpekade hon också att en del av frågorna var Trafikverkets ansvar och att det då är de som beslutar.
Hamrångegruppen hade även föreslagit en hastighetsbegränsning på 30 km längs fler sträckor än idag i Bergby
(genom centrum och fram till Vijvägen 98), men framhöll
såväl Måns Jennehag, som Helena Werre, att en för lång
vägsträcka med den låga hastigheten kan bli svår att efterleva.
− Det är nog mera rimligt med 40 km.
Beträffande Totravägen så ligger den med i en kommunal
plan för gång- och cykelvägar, men att den i så fall ska
vara plogbar för snöröjning. Någon tidsplan är dock inte
satt eftersom de ekonomiska ramarna för den typen av
åtgärder är begränsade.
Harald Knutsen informerade att ett beslut är att vänta
inom kort gällande Ostkustbanans nya sträckning och att
allt pekar på att det blir förslaget väster om E4 som blir aktuellt. Önskemålet om ett tågstopp längs nuvarande järnväg
i Bergby bedömde han inte som genomförbart, då kostnaden för ett sådant projekt enligt beräkningar skulle uppgå
till cirka 100 miljoner.
− Det bedöms nog inte som försvarbart med tanke på att
ett tågstopp planeras vid Hagsta längs den nya sträckningen, även om det ligger så långt fram som cirka 2030.
− Ett tågstopp i Hagsta kommer att bli föremål för en
noggrann utredning, så att den bästa lösningen för Hamrångebygden kan uppnås.
För att behålla industrispåret från Norrsundet även efter
Ostkustbanans nya sträckning kan en lösning bli att koppla
upp mot Axmartavlan (Kringlan). Från Hamrångefjärden
till Gävle kommer däremot järnvägsspåret då att rivas.
En representativ referensgrupp kommer nu att bildas för
att arbeta vidare med trafiksituationen i Bergby.
− Det går inte bara lösa ett delproblem, här behöver vi ta
ett helhetsgrepp, sa Svante Wallberg, ordförande i Hamrångegruppen.
Text: Marianne Lundqvist

BERGBY VÄGFÖRENING
kallar till

ÅRSMÖTE

SOLBERGA
50 ÅR!

Tisdag 29 maj kl. 19.00
i Knutpunkten, Bergby

Jubileet firar vi med
ÖPPET HUS
Torsdag 14 juni
10.30-12.00 14.00-17.00
då vi bjuder på fika
Alla hälsas välkomna!

På agendan: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val
Välkomna!
Styrelsen
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Nu ska all mat tillagas i Solbergas eget kök
−Och jag kommer att vara lyhörd för de boendes
önskemål om matsedel, säger Monica Andersson, som
från 1 maj tillträdde tjänsten som måltidsansvarig vid
Solbergahemmet.
Tidigare var det inte möjligt att få tillaga maten i eget
kök, all mat skulle levereras via Sodexo, en policy som
nu börjar luckras upp och testats på andra håll, berättar verksamhetschef Rose Geschwindt. Hon har sedan
ett halvår tillbaka arbetat för att realisera detta även vid
Solbergahemmet, som ju har ett komplett kök för egen
matlagning.
− Så när tidigare måltidsansvarig nyligen gick i pension, så kunde vi med tillstånd från Omvårdnad Gävle
utöka tjänsten till en heltid och därmed ta över hela
ansvaret för matlagningen själva.
Tjänsten tillföll Monica Andersson från Bergby, som
inte bara har mångårig vana i restaurangbranschen utan
dessutom arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen (hon kommer närmast från Gävle strand, men har
även arbetat på Solberga). En betydelsefull merit, menar
Rose.
− Monica känner väl till de äldres behov och kan därigenom anpassa både meny och tillagning.
Och det är något Monica redan börjat med. Hon har
redan gått runt bland de boende och lyssnat till deras
önskemål och vilka behov de har. Och mött idel positiva
reaktioner, säger hon.
− Så det kommer genomgående att bli svensk husmanskost, paltbröd och fläsk står redan på önskelistan, men jag
kommer också att ta hänsyn till de som har svårt att tugga
maten, se till att deras mat istället blir passerad.
Monica kommer att ansvara för hela kedjan – från matinköp till färdig portion – och hon kommer att baka allt
bröd själv. Utöver till de 36 boende på Solberga, så kommer maten även att levereras till dagverksamheten Pärlan
och den transporten ombesörjs av Fixarna.
I nuläget köps alla råvaror in via de avtal som Gävle

kommun har,
men Monica hoppas
också det
blir möjligt
att servera
lokalproducerat.
–Bruna bönor med fläsk och mycket sirap i bruna
− Och en
bönorna.
Det står på Sven-Olof Lindbloms önskelista
vision jag
till
Monica.
har är att
skapa en
liten cafédel
som mötesplats, för
boende och
anhöriga,
men kanske
också för
många som
idag utnyttjar
hemtjänst.
Nu blir det matlagning i Solbergas kök, berättar Rose
Sista maj
Geschwindt
och Monica Andersson.
går Rose i
–
Ett
fantastiskt
fint kök att jobba i, säger Monica.
pension och
det känns
fint att ha fått införa matlagning i Solbergas eget kök,
säger hon.
− Det har varit ett av mina mål, liksom att öppna upp Solberga mer för allmänheten. Där har jag väl inte nått ända i
mål, men vi är på god väg.
Ny verksamhetschef vid Solbergahemmet blir Anette
Hedlund från Gävle.
− Men innan Rose slutar, ska jag bjuda på kålpudding,
lovar Monica.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Vi önskar alla våra kunder
en trevlig sommar
Våra sommaröppettider är
mån-fre 9.30-15.00
under tiden 18 juni – 12 augusti
Välkommen in för personlig rådgivning
Carola, Eva, Elaine och Albin
Tel. 0297-60 930
Följ oss gärna på Facebook

SVERIGES NATIONALDAG
firas tisdag 6 juni kl. 16
Tal av filmproducent Anna Sohlman.
Musik med Norrsundets mässingssextett.
Invigning av vårt nybyggda båthus.
Kom gärna i hembygdsdräkt!
Välkomna
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Alla Tider’s
Kalendarium 18/5 – 15/6
Fredag 18 maj
Musikcafé Träffpunkten, Bergby 13.30
Fotboll Lindövallen Norrsundet 10.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Hofors AIF
Lördag 19 maj
Bil- & MC-utställning
Hamrånge Hembygdsgård 11.00-15.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Bastun Hamrångefjärden öppen
14.00-18.00 Åbyns byamän
Söndag 20 maj
Mässa, Österheds kapell 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Tisdag 22 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 23 maj
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Musikcafé med kyrkokören, Församlingshuset 19.00
Lördag 26 maj
Kaninutställning Hamrånge hembygdsgård 10.00-15.00
Loppis ReDo, Norrsundet 10.00-14.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Bastun öppen Hamrångefjärden
14.00-18.00 Åbyns byamän
Konsert vid helgsmål, Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 27 maj
Familjemässa Hamrånge kyrka 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Måndag 28 maj
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 19.00
Herrar div. 7 Norrsundets IF2-Forsbacka IK2
Tisdag 29 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Invigning nya återvinningscentralen Hagalund 13.00-19.00
Årsmöte Bergby Vägförening
Knutpunkten, Bergby 19.00
Fredag 1 juni
Musikcafé med hattparad
Solberga 13.30
Lördag 2 juni
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Bastun Hamrångefjärden öppen
14.00-18.00 Åbyns byamän

Söndag 3 juni
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Årsmöte Hamrånge Jordägares kassa
Knutpunkten 15.00
Fotboll Lindövallen Norrsundet 15.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Valbo FF 2
Måndag 4 juni
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 19.00
Herrar div. 7 Norrsundets IF2-Brynäs IF FK 3
Tisdag 5 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 6 juni
Hundens Dag, Gamla Konsum, Axmarby
12.00-18.00
Nationaldagsfirande Hamrånge Hembygdsgård 16.00
Musikcafé Träffpunkten, Bergby 13.30
Lördag 9 juni
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Bastun Hamrångefjärden öppen
Åbyns byamän 14.00-18.00
Söndag 10 juni
Pastoratsvandring med mässa ”Lotten” Kristinastigen 9.00
Café öppet Arbetarmuseet, Norrsundet 13.00-16.00
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 17.00
Herrar div. 4 Norrsunderts IF-Järbo IF
Måndag 11 juni
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 19.00
Herrar div. 7 Norrsundets IF2-Österfärnebo IF2/Hedesunda IF2
Tisdag 12 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Skolavslutning årskurs 9 Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 14 juni
50-årsfirande Solbergahemmet 10.30-12.00 och 14.00-17.00
Fredag 15 juni
Musikcafé Träffpunkten, Bergby 13.30
Fotboll Lindövallen, Norrsundet
Herrar div. 4, Norrsundets IF-IK Huge

SOMMARÖPET I HAMRÅNGE KYRKA
11 JUNI – 3 AUGUSTI 9.30-17.00

Torget – Uppvaktning undanbedes

Torget – Dagens Ros

...All uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Gäller
alla.
Agnes Bengtsson, Norrsundet

… vill jag ge till Norrsundets PRO-kör under Leffe
Löfgrens ledning för det fina och stilfulla framträdandet i
Hamrånge kyrka. Verkligen njutbart och rofyllt.
					 Maj Eriksson

Torget – Tack
…Hjärtligt tack till vår BlomsterMaria för blommor på
borden vid vårlunchen
PRO-gubbarna

Begravningar i församlingen
under mars
6/4
20/4

Barbro Holm, Gimo
Irma Lindgren, Norrsundet

Torget – Tack
…Ett stort tack till Norrsundets PRO, släkt och vänner för
uppvaktningen på min 85-årsdag
Med vänliga hälsningar
Karl-Gösta Jonsson, Norrsundet

KANINUTSTÄLLNING med keldjursbedömning
LÖRDAG 26 MAJ 10-15 på Hamrånge hembygdsgård
Välkomna • Gävleborgs kaninavelsförening

