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   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden

Smör eller margarin på smörgåsen vid skolor och förskolor 
är flitigt förekommande på tidningarnas insändarsidor 

runtom i landet. Men käre tid - borde väl inte vara något att 
ens behöva skriva insändare om! Självklart ska våra barn ha så 
rena produkter som möjligt i den mat de ska äta. Hur Livs-
medelsverket kan försvara och rekommendera margarinet med 
alla dess tillsatser och kemiska metoder vid tillverkningen, ja, 
det kan inte betecknas som annat än en gåta.

   På internet under rubriken ”Hur tillverkas margarin” kan du 
läsa hur det går till.
Bl a används natronlut (samma ämne som finns i medel för 
rengöring av toalettstolar) fosforsyra, citronsyra och blekme-
del. Och det är ändå bara en liten del av den process som mar-
garinet genomgår, för att få den konsistens och det utseende 
vi ser i paketen. Och innan det används i matlagning eller 
hamnar på våra barns smörgåsar i skolor och förskolor.
   Glädjande att en del skolor själva, trots Livsmedelsverkets 
rekommendationer, tar beslutet att åtminstone ge valfrihet. 
Men det borde inbegripa alla.

Mer nyheter från dagspressen; Kommunens förslag till ny 
centrumplan, fram till och med 2022 tror jag det var, har pre-
senterats. Och oj, oj, oj, så många miljoner den ska kosta och 
så fint det ska bli. Nu väntar jag bara på ytterkommundelpla-
nen. Undrar hur den ser ut och vad den har för prislapp?

Att det finns mycket att ta tillvara och utveckla i vår bygd, 
det visade den ortsanalys inför kommande översiktsplan som 
Samhällsbyggnad Gävle för någon vecka sedan presenterade. 
Där har synpunkter från bygden tagits till vara och analy-
sen blir nu ett redskap för att skapa en gemensam bild av de 
kvaliteter och brister som finns i ortens byggda miljö, därtill 
se möjligheter för en utveckling. Skulle de tankarna och 
idéerna realiseras, ja, då borde vi i Hamrångebygden kunna se 
framtiden an med tillförsikt. Men bäst kanske, att kasta in en 
brasklapp – det är ju politiker som till syvene och sist fattar 
besluten.

Enkäten om äldreboende engagerade oss hamrångebor. En 
svarsfrekvens på 30 % brukar anses bra i sådana sammanhang 
och redan en vecka innan svaren skulle vara inlämnade hade 
närmare 60 % lämnat sina synpunkter! 
   Synd, eller klantigt, att inte Gävle kommun var förutseende 
och köpte in mark och byggnad, när IOGT-lokalen i Bergby 
såldes. Området föreslås nu av Vision Hamrångebygdens Äld-
reomsorg som en av platserna där ett trygghetsboende skulle 
kunna ligga och där närheten till Solbergahemmet skapar 
förutsättningar för samverkan.

Insamlingen till hjärtstartare likaså. I tidningen kan du läsa 
hur mycket insamlingen hittills gett på 
respektive orter. Ännu är alltså inte allt 
sammanräknat.

Blåsippan ute i backarna står – det är 
vååååå.... Trodde jag ja.

  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

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

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

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

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Dräneringar

•  Snöröjning
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  
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DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

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

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

KAN DU TÄNKA DIG ATT SKÄNKA NÅGRA 
SAKER TILL SOLBERGAHEMMET?
Vi som arbetar på Solberga äldreboende 
söker utemöbler, äldre serviser, både tallrikar 
och kaffegods, torkhuv.
Vi söker även en motionscykel, löpband, vik-
ter, hantlar m m till vårt gym. 

Har du något att skänka, kontakta 
verksamhetschef Anne Hillman 026-17 50 76

 

Nu öppnar

MACKEN
i Fjär'n

 
portarna med finfina öppningserbjudanden

•   SÄNKT BENSINPRIS fredag, lördag, söndag

•   SPOLARVÄTSKA (koncentrerad) 
     3 L 49:- (ordinarie pris 97:-)

•   FÄRILAKORV - ring eller bit 49:90/kg, 
     ordinarie pris 69:90

•   RONIN energidryck 25 cl 10:-/st, 
     2 för 15:-, platta 24 st 160:-

•   MOSBRICKA 15:-

•   KAFFE OCH FRALLA 15:-

Fler erbjudanden finner ni i butiken  •  Välkomna
Obo Oil AB och Q Star  •  Eva, Eric och Carina

MODEVISNING
& MINGEL

BERGBY CENTRUM
TORSDAG 27 MARS

MINGEL I BUTIKERNA
  16.00-19.00

MED FINA EXTRAERBJUDANDEN

MODEVISNING  I FÖRSAMLINGSHUSET,    
 WIJ KL. 19.00

Bergby Köpmän i samarbete med Hamrånge Församling, 
Hamrånge företagarförening och Alla Tider´s lokaltidning/layout Kenny Kilmore

• Friendtex och Du & Jag visar vårens och sommarens mode för henne och honom

• Bröllopskläder för stora och små

• Sanna Axlund-Andersson visar hudvårdsprodukter

Intäkterna vid modevisningen
går till hjärtstartarinsamlingen

Inträde 20:- kr, inkl. kaffe 40:- kr

Wendins Blommor Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

HAR EXTRAÖPPET 16.00-19.00

After work
på Bergbykrogen från 16.00

Hamrånge Highland köttfärsbiffar, sylt, 
kokt potatis, gräddsås inkl. en starköl

Pris 100:-, ordinarie pris 155:-

Wenglers Järn, Färg & Bygg

   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden



 Lama Allservice
Vi på Lama Handel och Import AB erbjuder olika tjänster inom hem och 
trädgård och vänder oss både till företag samt privatpersoner. 
Vårt arbetsområde är Gävle med omnejd!

Exempel på våra tjänster är:

•	 Trädgårdsarbeten
•	 Trädfällning/röjning
•	 Snöskottning
•	 Städning/grovstädning
•	 Rivning/sanering
•	 Uttagning av oljetankar
•	 Flyttning/baxning

•	 Oljning av trall mm mm.

Timdebiteringen är 312 kr/timme inklu-
sive moms. Vid arbeten som är berät-
tigade med rot/rut avdrag så blir 
timdebiteringen 156 kr/timme! 
Vi lämnar också fasta priser vid önskemål! 

Företaget innehar F-skatt.                     
Organisationsnummer: 556893-7063

Kontakta Lama Allservice: 
070-5228278, 0297-22827, 0708404919

www.lamahandel.se

Mycket fint resultat av hjärtstartarinsamlingen

Samtliga bidragsgivare hade vid Alla Tider´s pressläggning ännu 
inte hunnit meddela hur stort belopp de skulle skänka till insam-
lingen, Lions insamlingsbössor är heller inte räknade och en aktivi-
tet i Bergby centrum, där behållningen går till ändamålet kvarstår. 
Men siffrorna hittills pekar på ett mycket fint resultat.

Några av bidragsgivarna som är verksamma i hela bygden har valt att skänka hälften var 
till Bergby respektive Norrsundet och resultatet hittills ser ut så här:

Bergby: 13 354 kronor
Norrsundet: 17 743 kronor

   De insamlade medlen kommer att förvaltas av Hamrånge Företagarförening, som i 
sin bokföring lägger upp två olika konton, ett för Bergby- och ett för Norrsundetinsam-
lingen.
   Om det inte redan skett, så kommer alla bidragsgivare att kallas till informationsmöten 
på respektive ort för diskussion kring frågor som var hjärtstartarna ska vara placerade, 
vilken typ av hjärtstartare som ska inköpas, om inköpen ska göras för bägge orterna ge-
mensamt, vem som ska ha ansvaret för framtida service och underhåll och så vidare och 
om företagarföreningen även fortsättningsvis ska förvalta medlen för kommande kostna-
der. 

Text: Marianne Lundqvist

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

NYA ÖPPETTIDER 
APRIL-OKTOBER

Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2
817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ
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Söndag 23 mars kl. 18.00
Taizémässa, Församlingshuset, Wij
*****************************************
Söndag 30 mars kl. 11.15
Familjegudstjänst, Fyren, Norrsundet
*****************************************
Söndag 6 april kl. 18.00
Musikgudstjänst, Församlingshuset, Wij.
Marianne Udd, Ellen Weiss
*************************************
Söndag 13 april kl. 11.15
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet.
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Torsdag 17 april kl. 18.00
Skärtorsdagsmässa, Hamrånge kyrka.
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Fredag 18 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Hamrånge kyrka. 
Marianne Udd, Emma Wallerberg
*****************************************
Söndag 20 april kl. 11.00
Påskdagsmässa, Hamrånge kyrka.
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Måndag 21 april kl. 14.00
Annandagsgudstjänst, Missionshuset Axmarby.
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
*****************************************
Söndag 27 april kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka.
Ulf Claesson, Emma Wallerberg

Sopplunch i Kyrkans hus onsdagar 12.00-14.00 udda veckor

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

Intresse över förväntan för äldre-
boendeenkäten
 
Knappt 1500 enkäter om det framtida äldreboendet 
skickades ut till alla över 55 år och äldre i Hamrånge-
bygden. För en vecka sedan hade närmare 900 svar 
kommit in till kommunledningskontoret och då åter-
stod ytterligare en vecka innan tidsgränsen gick ut.

− Det får vi beteckna som en väldigt fin indikation på ett 
stort intresse i frågan och något som verkligen engagerar 
ortsborna, säger Stig Edvinsson som tillsammans med 
Carolina Sjödin, Karin Åberg, Berit Östlund och Ralf 
Åkerblom ingått i den grupp som arbetat med frågan.
   Två informationsmöten kring enkäten, ett i Bergby 
och ett i Norrsundet, har hållits, också de välbesökta. 
Synpunkter på vissa av frågorna framkom som gruppen 
nu kommer att föra vidare till kommunledningskontoret. 
Men budskapet och målsättningen var klar – inom 5 år 
ska det finnas trygghetsboende i bygden. För att vinna tid 
presenterade gruppen redan nu förslag på lämpliga platser 
för sådant boende på bägge orterna. I Bergby bl a där den 
f d IOGT-lokalen ligger eller området intill Träffpunkten, 
där 1947 års skola är belägen. För Norrsundets del fram-
hölls området invid Konsum längs Järnvägsgatan som 
idag Hamrånge församling äger, marken mellan småbåts-
hamnen och vägen till Saltharsfjärden liksom området 
intill Gavlegårdarnas kontor/förråd. 

   − Nu är äldreboendet bara en del av det bostadsbyg-
gande som krävs för att bygden ska utvecklas  –  och det 
är ett kommunalt ansvar, men sen måste vi också som bo-
ende här ta vårt ansvar i utvecklingen, handla lokalt och 
stötta de företag som finns på orten inom olika genren, 
menade Stig Edvinsson. 

 Text och foto: Marianne Lundqvist

Enkäten om äldreboendet i bygden har rönt mycket stort intresse, 
konstaterar arbetsgruppen med Stig Edvinsson, Carolina Sjödin, 
Karin Åberg och Berit Östlund. Ralf Åkerblom saknas på bilden.

Vi vill önska distriktssköterskan Sanna Axlund- 
Andersson och sjuksköterskan Maria Kågström 
varmt välkomna till oss och ser fram mot ett fint 
samarbete med er. 
Era medarbetare vid Solbergahemmet

LEDIGA LÄGENHETER 
I STATIONSHUSET, NORRSUNDET
1 lägenhet 3 rum och kök, 81 m², månadshyra 5 670 kr
1 lägenhet om 2 rum och kök, 65 m², månadshyra 4 550 kr

I bägge lägenheterna finns tvättmaskin
I den större lägenheten finns diskmaskin och golvvärme 
i badrummet
Vatten och sophämtning ingår i hyran, ej el.
 
Kontakt och förfrågningar via e-post vertebralis@telia.com
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”Macken i Fjär´n” i ny regi
Efter 24 år stängde Kenneth Engblom kassan för sista 
gången vid Macken i Fjär´n den 28 februari. Nytillträdd 
ägare är Eva Persson, som sedan tidigare driver OK/
Q8-macken i Ockelbo och nu kommer att öppna Q Star i 
Hamrångefjärden i ny regi den 28 mars. 

− Känns både vemodigt och skönt, säger Kenneth, som sedan 
två år tillbaka tvingats hålla begränsade öppettider på grund av 
sjukdom.
   − Det var stora kroppspulsådern som sprack och jag hade 
en enorm tur som överlevde, men krafterna har varit starkt 
begränsade sedan dess och läkarnas anmodan och råd har varit 
att jag skulle lägga ner verksamheten, säger han.
   Men eftersom Kenneth helst såg att verksamheten togs över 
och drevs vidare så har han kämpat på under de två år som 
Macken nu varit till salu. Och när rätt köpare kom, så gick det 
fort. På tre veckor var affären klar.
   − Och det känns förstås fint att det blev den lösningen, an-
nars hade här förmodligen blivit lagerbyggnader för Q Star, 
säger Kenneth som sista dagen serverade sina kunder kaffe 
och tårta.

Ny ägare är alltså Eva Persson från Ockelbo med företaget 
Obo Oil AB, där OK/Q8-macken i Ockelbo ingår. Under fyra 
veckor har butiken i Hamrångefjärden varit stängd och genom-
gått en uppfräschning och förändring. Den 28 mars öppnar den 
på nytt med en hel del nyheter för kunderna.
   − Livsmedelssidan blir kvar, säger Eva, med nyheter som 
Färilakorv bland annat, men det kommer också att finnas en 
fikahörna och vi kommer att erbjuda rullgrillskorv med mos, 
strömmingsflundror med potatismos liksom hamburgare.
   − Och så förstås Monicas matlådor från Ockelbo. För av-
hämtning eller att värma i mikro och äta på plats.
   Nygräddade wienerbröd och frallor kan det också komma att 
bli – Macken i Fjär´n ska helt enkelt bli en miniatyr av OK/Q8 
Ockelbo.
   − Men med mer tyngdpunkt på livs. 
   Bakom disken på macken kommer kunderna att möta Carina 
Andersson.

Q star bensin blir kvar i oförändrad form, tvätthallen likaså 
och att bussgods kommer att kunna hämtas/lämnas liksom 
byavaktsväskan. Enklare biltillbehör som oljor och spolarväts-
kor kommer att finnas på hyllorna och fylls på från bensinsta-
tionen i Ockelbo.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kenneth 
Engblom har 
lämnat över 
nycklarna till 
nya ägaren 
Eva Persson 
med företaget 
Obo Oil AB

Alla Tider’s

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin
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Hamrånges egen Melodifestival
Med nio deltagare på scenen hälsade Hamrånge församling 
en stor samling gäster välkomna till årets upplaga av byg-
dens egen Melodifestival, där behållningen gick till Svenska 
kyrkans internationella arbete.

Bland deltagarna fanns fjolårssegrarna – Hamrångeharporna – 
liksom Hamrånge kyrkokör, Anna Jorpes och Tore Lif,  kyrko-
herde Marianne Udd som framträdde tillsammans med Märtha 
Ivarsson, vikarierande komminister Eva Arnfeldt med Midsom-
marvaka på trumpet, Julia Pettersson som sjöng Amazing och 
kyrkvaktmästare Christer Berg, som visade sig ha musikaliska 
talanger i sin tolkning av Cornelislåten Somliga går i trasiga 
skor.
   Men vem kunde väl motstå 4-årige charmören Ludwig Wal-
lerberg som helt orädd intog scenen med Tokiga visan - mixade 
barnvisor till Ooa hela natten-melodi och storebror Felix som 
sjöng Uti vår hage. Ludwig stod som säker segrare efter röst-
sammanräkningen med storebror på tredjeplats medan Ham-
rånge kyrkokör knep andrapriset genom en fin tolkning av den 
enda melodifestivallåt som hamnat i psalmboken – Stad i ljus.
   Förstapriset? Ja, förutom rungande applåder, blommor, present, ära och berömmelse så får segraren medverka under 
en av sommarens musikkvällar i Österheds kapell. 
   Ett lotteri till förmån för hjärtstartarinsamlingen arrangerades och där behållningen på 1000 kronor kommer att för-
delas mellan Bergby och Norrsundet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden

Ludwig Wallerberg – en glad och överlägsen segrare 
i Melodifestivalen

BOHLINS RÖR AB är från och med december förra året
certifi erat för kylarbeten enligt köldmedieförordningen.
Det innebär att vi kan och får installera luft/luftvärmepumpar.

Thermia Aura luft/luft-värmepumpen som är byggd för vårt nordiska klimat.

Läs mer på 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

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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Månadens förening

Månadens förening(ar) - Tre som 
skulle bli en, som blev två, som blev 
tre igen
För några år sedan arbetades för en sammanslagning av 
bygdens tre stora idrottsföreningar NorrHam – Ham-
rångefjärdens IK och Norrsundets IF. Av olika anledning-
ar fullföljdes aldrig konceptet och idag drivs de tre som 
enskilda föreningar igen.

Hamrångefjärdens IK 
bildades 1928 och fotboll och skidor var den första satsning-
en. Fyra år senare kom cykel in i bilden med fina framgångar 
för många HIK:are. Därefter tog vintersporterna bandy och 
skridsko över och under 1950-talet gick inte mindre än 37 
DM-titlar till klubben genom Göran Wengler, Gunnar Lind-
gren, Sten Lindkvist, Ove Wengler och Sidor Holmgren. 
   Därefter kom bandyn att helt dominera och 1990 byggdes 
ny klubblokal i egen regi. Framgångarna har varit många 
genom åren och klubben har fostrat många framgångsrika 

spelare, brö-
derna Ingemar 
och Torbjörn 
Hägglund inte 
minst, men ock-
så spelare som 
Magnus Lars-
son, Magnus 
Hedqvist och 
Magnus Olsson. 
Och förstås Joel 
Wigren, som 
numera spelar 
för Sirius.
    

Bandyn är fortfarande sporten för klubben, som idag har 
ett A-lag i division 2 och dessutom bedriver en populär skrid-
sko- och bandyskola under vintrarna. För närvarande finns 
inget ungdomslag, däremot spelar flera av klubbens ungdo-
mar med framgång i Broberg.
   − Fast en vinter som den här slår förstås hårt mot förening-
en. Vi kunde spela första  hemmamatchen på is och påbörja 
skridskoskolan, men därefter har vi knappt kunnat träna på 
hemmais och skridskoskolan fick vi ställa in, säger B-O Eng-
ström, lagledare för A-laget.
   Naturis är ett gissel för en väderberoende vintersport sådana 
här vintrar.  Brist på is innebär inte bara förlorade intäkter vid 
planerade hemmamatcher, utan också högre kostnader i form 
av planhyra och resor vid både träningar och matcher. Laget 
får heller ingen möjlighet att visa upp sig för sponsorerna och 
att inte få spela inför hemmapublik påverkar förstås spelarna.
   − Den här säsongen har nog varit den besvärligaste någon-
sin, säger ordförande Gunilla Hägglund och våra spelare har 
gjort ett jättejobb med att hålla planen igång så långt det varit 
möjligt. De ska verkligen ha en eloge.
   − Att få nyttja NIF:s konstfrusna plan betyder förstås väl-
digt mycket, men det är ju på egen plan vi vill verka. Det är 
ju här vi vill ha vår verksamhet.
   Vintern som gått lägger de nu bakom sig och satsar vidare 
inför kommande säsonger. Med A-laget, skridsko- och ban-
dyskola och en målsättning att även få igång ett ungdomslag. 

För bandy, det ska man fortsätta spela i Hamrångefjärdens 
IK.
   − Vi har ett fint samarbete med andra bandyklubbar, vilket 
förstås är helt nödvändigt, och givetvis tycker vi det är väl-
digt roligt, när våra unga grabbar utvecklas och går vidare 
till större klubbar. Just nu är det fyra av våra ungdomar som 
spelar i Broberg till exempel.
   
Vintersport kostar och nya krav på planbelysning gör att 
klubben står inför ytterligare kostnader.
   − Där har vi påbörjat en dialog med Gävle kommun, säger 
Gunilla.
   Inte bara bandyplanen utan även det intilliggande elljusspå-
ret som drivs i HIK:s regi kommer att behöva ny belysning 
för att uppfylla kraven.
   − Elljusspåret tillhör ju inte vår ordinarie verksamhet utan 
är mer en service till allmänheten och hur vi ska göra där  är 
en fråga vi så småningom får ta ställning till.
   Närmast på agendan står Valborgsmässofirande, som Ham-
rångefjärdens IK arrangerat under en lång följd av år med 
stor våreld, servering, lotterier och fyrverkerier.
 
   I styrelsen sitter: Gunilla Hägglund, ordförande,  Kenneth 
Boberg, Kjärstin Pelttari, B-O Engström, Fredrik Engman, 
Leif Granbäck och Adam Granbäck.

NorrHam Hamrångebygdens IF 
hade vid starten 1927, då hette man Hamrånge GoIF, skidi-
drotten i främsta rummet. Tennis och volleyboll, liksom ski-
dor har funnits med på agendan, men det var fotbollen som 
kom att bli klubbens stora idrottsgren och har fostrat stjärnor 
som Tomas Axman och Johan Berg.

Förutom ett damlag, som för övrigt gör debut i division 3 i 
år, ligger idag en offensiv satsning på ungdomsfotbollen, där 
klubben har fyra flick- och fyra pojklag. 
   − Vi stöttar också våra duktiga damlagsspelare, när de vill 
gå vidare i karriären och har ett fint samarbete med andra och 
större klubbar i närområdet, säger ordförande Mats Frykman.
   I sommar arrangeras återigen Landslagets fotbollskola på 
Vifors IP och i sommar, närmare bestämt 7 juni, kommer 
dessutom TV-laget på besök. Det är några år sedan sist, men 
ett jippo som bru-
kar dra storpublik.
   Anläggningen, 
både planer och 
lokaler har ge-
nomgått en or-
dentlig uppfräsch-
ning.
   − Alla omkläd-
ningsrum har 
renoverats och så 
har vi iordnings-
ställt ett gym med 
olika redskap, 
framförallt för 
våra spelare och 
ledare, men som också kan nyttjas av boende i bygden, berät-
tar Mats Frykman och Carola Hammarström i styrelsen.
   Lokalerna har under flera år i följd varit utsatta för inbrott 
och skadegörelse, men nu har både fönster och dörrar försetts 
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Satsningar görs nu både på Vifors IP och Hedenan-
läggningen hälsar Mats Frykman och Carola Ham-
marström.

Arkivbild skridskoskolan



Månadens förening

med galler och lås, så nu hoppas föreningen att det problemet 
är eliminerat.
   − Förutom att det blir ekonomiskt kännbart innebär ju alltid 
inbrotten mycket extraarbete, som får göras på ideell basis.
   Projektering pågår för en 7-mannagräsplan, bås för 7-man-
nalag står färdigt inför sommarsäsongen. 11-mannaplanen har 
försetts med belysning, hämtad från tennisplanen vid skolan.

Verksamheten vid Heden har, förutom elljuspåret, varit 
vilande, men nu planeras för skidsport igen, pulkabacken 
har gjorts i ordning, lokal med cafeteria fräschats upp och ett 
rejält vindskydd med stor grillplats iordningsställts. Öppen 
för alla att använda och när Alla Tider´s kommer på besök 
har dagbarnvårdarna och deras barn kommit på besök för att 
grilla korv.
   − Ett perfekt utflyktsmål för oss, så här kommer årets Troll-
marsch att gå av stapeln, hälsar de.
   Motionsredskap ska det också bli vid Hedenanläggningen 
och kommande år blir det satsning på olika sportlovsaktivite-
ter.
   − Nu sprack planerna på Lilla Vasaloppet i år på grund av 
snöbrist, men det återkommer vi med nästa år och får hoppas 
på mer snö då, säger Carola Hammarström.

I styrelsen för NorrHam sitter: Mats Frykman, ordförande, 
Mats Ögren, Maria Eriksson, Helena Johansson Peter Rosén, 
Carola Hammarström och Lars Andersson.

Norrsundets IF
var den första stora idrottsförening som bildades i bygden och 
fick sina stadgar 1926. Klubben har genom åren haft en bred 
verksamhet med fotboll, skidor, friidrott, bandy, ishockey, 
bordtennis, orientering och tennis på sitt program.
   Ishockey och fotboll blev så småningom huvudsporterna 
och på Lindövallens idrottsarena har många stjärnor fötts 
i båda. I TV-pucken 
spelade på sin tid Ste-
fan Bringsaas, Rickard 
Persson och Lars-Åke 
Landström och Hasse 
Berggren blev ett stort 
fotbollsnamn i allsvenska 
sammanhang. Fina fram-
gångar i Gefle IF rönte 
även Daniel Berglund. 

   Naturis var förutsättningarna under alla år ända fram till sä-
songen 1995-1996, då Lindövallen fick en konstfrusen isbana 
som banade väg för ett ökat hockeyintresse. Färre barn i byg-
den gör dock rekryteringen tuffare och idag har Norrsundets 
IF  ett A-lag i division 3 och utanför seriespel ett pojklag – U 
10. En konstfrusen isbana är också kostsam och här menar 
ordföranden Elisabeth Meüer, att man från kommunalt håll 
måste ta ett större ansvar för anläggningen. Den används inte 
bara av Norrsundets IF, utan även av bygdens skolor och ung-
domar liksom av HIK:s bandylag vid träningar.
   − Den här säsongen har aggregatet stått pall, men det är ett 
gammalt aggregat och skulle det haverera på något sätt har 
vi själva inte ekonomiska muskler att klara en sådan kostnad, 
säger hon.
   2002 slogs fotbollssektionerna i Hamrånge GIF och Norrs-
undets IF samman till NorrHam. Idag spelas herrfotbollen 
i NIF:s tröjor, där laget spelar i division 5 och där hemvän-
dande Simon Jonsson blir en förstärkning.
   Vid Lindövallen finns även en tennisbana, en frisbeegolf-
bana och elljusspår och tankar finns, ännu så länge på idé-
stadiet, att anordna aktiviteter som skapar mötesplatser för 
människor.
   − Motionsbingon t ex vill vi försöka återuppta, säger Elisa-
beth.

Ishockey och fotboll till trots, idag är det innebandy som är 
föreningens stora sport. Totalt finns tre lag i seriespel – A-
laget som spelar i division 4 med målsättningen att hålla sig 
kvar där, dessutom två ungdomslag. Därutöver finns ett knat-
telag och på gång inför nästa säsong också ett flicklag.

  − Innebandyn är en inte väderberoende sport och dessutom 
inte så kostsam, det kan vara en förklaring till att alltfler 
lockas till sporten, säger Tommy Meijer, som själv spelar i 
A-laget.
   Här finns en önskan att få sporthallen ombyggd så att den 
också kan innefatta läktare för hemmamatcherna.
   
I styrelsen för NIF sitter Elisabeth Meüer, ordförande,  Nils 
Karlsson, Anna-Lena Bergman, Marita Östlund, Ronnie Jons-
son och Lars Öhrn.

 
Text: Marianne Lundqvist 

Foto:Marianne Lundqvist och Tommy Meijer

Satsningar görs nu både på Vifors IP och Hedenan-
läggningen hälsar Mats Frykman och Carola Ham-
marström.

NorrHam har invigt det nya vindskyddet med grillplats och först på 
plats var dagbarnvårdarna med barn som mumsade på nygrillad korv

Leon Rosell-Norelius gillar att 
spela hockey på rinken 

i Norrsundet

Innebandyn lockar allt fler och har vuxit till föreningens största 
sportgren.



Olov Thunman skriver om rösträt-
ten i Norrsundet före 1914
Utdrag ur Olov Thunmans artikel om Norrsundets ex-
pansiva år ett samhälle blir till

Bakgrund 
Under senare delen av 1800-talet förändras Sverige bl.a. 
genom stora folkomflyttningar och en allt snabbare indu-
strialisering. Norrsundet är en del av denna omvandling 
och genomgår en explosionsartad utveckling från 1890-talet 
och fram till första världskriget genom Kopparberg Hofors 
Sågverksaktiebolags(KHB) satsning på Norrsundet. 
Genom inflyttning, ekonomiskt uppsving, 1890-talet är en 
ekonomisk god tid för Sverige och genom av riksdagen änd-
rade rösträttsregler kommer antalet röstberättigade att växa 
starkt.

Kommunal rösträtt 
1862 separeras de kyrkliga frågorna från de världsliga i och 
med de nya kommunallagarna. De gamla socknarna blir 
nu kyrkliga kommuner (församlingar) och borgerliga kom-
muner av två slag, dels landsting(sekundär kommuner) och 
”vanliga” kommuner(primärkommuner). Rösträtt i kommu-
nalval har både män, kvinnor och företag. Rösträtten baseras 
på sk. fyrk eller fyrktal, det innebär en graderad rösträtt, en 
röst för varje antal fyrk. Fyrktalen grundade sig på mantals-
satt jord ( jordbruksegendomar) på annat jordinnehav, andra 
fastigheter och andra inkomster. Förutom att fyrktal låg till 
grund för rösträtt låg de även till grund för beskattning.1900 
begränsades mängden röster till max. 5000 och 1907/09 till 
max 40st.  
Innan begränsningen till 5000 röster infördes fanns det 44 
kommuner (1892) i Sverige där en röstberättigad hade abso-
lut majoritet i sin kommun. 
Vid den stora rösträttsreformen1918/21 avskaffades dessa 
skalor och företagen förlorar sin kommunala rösträtt, i och 
med att allmän och lika rösträtt infördes. Dock behölls fyrk-
tal ända till 1937 för att beräkna vägavgifter. 
KHB  hade år 1895 4885 fyrk i Hamrånge kommun, totala 
antalet fyrk i Norrsundet detta år var 6606 fyrk fördelade på 
57 röstberättigade, året därpå har 113 rösträtt. År 1900 har 
KHB 20285 fyrk (=röster) DONJ 500 och Norrsundets han-
delsbod 207, förvaltare Wettergren ca. 700 och en arbetare, 
om denne uppfyllde rösträttskraven, hade i intervallet 1-50 
fyrk.  
Året därpå var KHB:s röster maximerade till 5000. KHB 
hade periodvis runt 15-20% av kommunens röster, detta 
balanserades dock i någon mån, enär Bergvik och Ala och 
storbönderna i Hamrånge hade höga fyrktal.

Statlig rösträtt 
1866 års riksdagsordning ersatte ståndsriksdagen med en 
tvåkammarriksdag. Andra kammaren som var direktvald gav 
rösträtt åt 5,5 % av befolkningen, denna rösträtt gällde enbart 
män av vilka 21% av de myndiga männen (över 21 år och ej 

omyndigförklarad) uppfyllde kraven. För rösträtt och valbar-
het krävdes antingen en fastighet taxerad till 1000 riksdaler 
eller en årsinkomst på 800 riksdaler.  Varje röstberättigad 
hade en röst. Första kammaren utsågs indirekt via i huvudsak 
landstingen utifrån den kommunala rösträtten.

I Norrsundet hade1887 bara 2 personer rösträtt. Nio år se-
nare (1896) uppfyller 24 personer rösträttskraven för andra-
kammar val. Av dessa är 4 stabbläggare,1 sågställare,6 sågare, 
1 ångbåtsförare, 3 klampare, 1 arbetare, 1 folkskolelärare,3 
maskinister, 1 faktor, 1 ingenjör, 1 handlare och 1 bryggare. 

Goda konjunkturer i slutet av 1800-talet gjorde att allt fler ar-
betare kom över 800 kronors villkoret. Vid valet 1899 ökande 
antalet röstberättigade män med 10 % i Sverige. 
I Norrsundet var ökningen 192% , från 24 st. 1896 till 70 st. 
1899.  
För Norrsundet del så beror ökningen både på högre inkom-
ster och att fler bosätter sig där. Tre år senare har 103 män 
rösträtt. 
Genom rösträttsreformen 1907/09 får alla män över 24 år 
och som har erlagt skatt till stat och kommun rösträtt. I 
Norrsundet uppfyller över 200 personer villkoren och 1914 
är 234 män röstberättigade. 
Skatten betalades året efter och hade man inte sparat till skat-
teinbetalningen förlorade man rösträtten både till de statliga 
och kommunala valen, vilket framförallt drabbade de med 
låga inkomster.  

Alla Tider’s

 

 
  

        BEHÖVER DU NYA GLASÖGON? 
       HAR DU LÅNGT TILL EN OPTIKER? 
       ÄR DET KRÅNGLIGT OCH DYRT ? 

 

VI HAR LÖSNINGEN! 
 

KOM TILL Totra Bystuga  
den 17 Juni kl 12.00-18.00 och 18 Juni kl 12.00-

17.00 SÅ LÖSER DINA PROBLEM TILL ETT 
VETTIGT PRIS. 

Vi kommer åter i Augusti! 
 
 

                          Frågor och tidsbeställning  
       Bjarne 076 5310112  Göran 076 5310113 
                      
             
              

BEHÖVER DU NYA GLASÖGON?
HAR DU LÅNGT TILL EN OPTIKER?
ÄR DET KRÅNGLIGT OCH DYRT ?

VI HAR LÖSNINGEN!
Kom till Knutpunkten, 

Bergby (konferensdelen)

Måndag 24 mars 12.00-18.00
Tisdag 25 mars 11.00-17.00 

SÅ LÖSER VI DINA OPTISKA 
PROBLEM TILL ETT VETTIGT PRIS.

Frågor och tidsbeställning 
Bjarne 076 5310112  Göran 076 5310113
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Jag vill dansa med dig och ingen annan…

    Den lilla Forsythiaälvan försöker på alla sätt och vis att 
charma den stiliga fjärilen. Hon vill så väldigt gärna dansa 

med honom, vara hans vän, men hur hon än försöker så visar 
han inget intresse för henne. Han bryr sig bara om de andra 
fjärilarna.

   − Hur ska man bete sig egentligen? undrar hon olyckligt.

   Så gul och fin lyser den lilla älvan i vårsolen, men det är som 
att fjärilen inte ens ser henne.

   − Kanske du kan hjälpa mig? säger hon. Kanske du kan berätta 
hur jag ska få fjärilen att bli min vän och bjuda upp till dans?

   För hon vet ju så säkert, att bara hon fick en chans, bara fick 
visa hur bra hon kunde dansa, så skulle han säkert vilja bli hen-
nes vän och danskavaljer. Ja, hon riktigt ser hur de svävar fram 
tillsammans. 

   Tycker du också att livet kan kännas orättvist ibland? När man 
känner så där djupt inne i hjärtat att man jättegärna vill vara nå-
gons vän, leka och skoja, kanske dansa och sjunga tillsammans, 
och så vill inte han eller hon det tillbaka. Usch och fy så ont det 
kan göra, eller hur?
   Precis så känner sig den lilla Forsythiaälvan, så vet du vad? Vi 
tar och berättar för fjärilen hur ledsen någon kan bli som känner 
sig utanför. Då flyger han nog dit och bjuder upp henne till dans med en gång. Det vore väl bra? Det skulle nog bli 
en dans vi aldrig tidigare sett. Med en fjäril som danskavaljer och en skrattande älva virvlande omkring. 

   Kanske bäst att hålla utkik.

Barnhör
nan

Illustration: Christl Vogl

Trött på hushållssysslor?
Vi är ett Hamrångeföretag som utför tjänster åt privatpersoner såväl som 
företag/föreningar. Vi gör det mesta, som t.ex. klippa gräs, klippa häckar och 
buskar, övrigt trädgårdsarbete, städningar, fönsterputsning, snöskottning, en-
klare snickerier, fastighetsskötsel och mycket mer, vi ordnar det mesta!  

Kostnaden är endast 175kr/ tim inkl. RUT/ROT avdrag, (ord. Pris 350kr/tim.)!

Välkommen att kontakta oss 
på 076-311 76 21.

Hälsningar från 
Kevin & Andreas på Åbyns Alltjänst!
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Förebyggande verksamhet 

Träffpunkt 

Träffpunkt för seniorer 

Träff punkten Vijvägen 30, Bergby. Tel. 0297-10995
E-post; anette.ostrom@gavle.se  marie.berglund@gavle.se

Välkommen!

Hamrånge
April 2014

Förebyggande verksamhet 

Träffpunkt 

Träffpunkt för seniorer 

Onsdag 2 april kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få 
hjälp, när du kört fast. Ta med din egen dator.

Måndag 7 april kl. 10.30
Allsång med Ingvar Sundin – kom och sjung 
med

Onsdag 9 april kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO

Onsdag 16 april kl. 10.00-12.00 
Datacafé med Hamrånge PRO

Onsdag 23 april kl. 10.00-12.00 
Datacafé med Hamrånge PRO

Torsdag 24 april kl. 14.00-16.00 
Riktad information till dig som fyller 80 år.
Ta gärna med din vän/granne. Anmälan till 
Träffpunkten senast 17 april tel. 0297-109 95 

Fredag 25 april kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset.
Ola Westling underhåller

Onsdag 30 april kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO

Onsdag 30 april kl. 13.30
Kom och sjung in våren med Hamrånge 
kyrkokör. Röda Korset serverar fi ka.

Alla Tider’s
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Hector Lerner – nu summerar 
han sitt liv
 
− Man måste vara nöjd med sitt öde och jag känner 
mig stolt och nöjd, jag kunde inte ha gjort bättre.

Hector Lerner är läkaren som emellanåt blivit rubrikernas 
man; Påskupproret, där han blev de utförsäkrades röst, 
läkaren som somnade på sin mottagning, sommarpratare 
i radion, han fick motta Dagens Medicins stora debattpris 
Brandfacklan, han har hjälpt flyktingar och han har varit 
orädd i sin kritik av kollegor och den svenska vårdappa-
raten.
   Nu, svårt sjuk i cancer som spridit sig i hans kropp, 
summerar han sitt liv. Han är märkt av sin sjukdom, men 
ändå stark och stolt. Och han gråter inte. Istället fyller 
han sin dag med det som betytt allra mest för honom; 
hans patienter och att skriva. Därför finns han fortfarande 
varje dag på sin arbetsplats, Capio Rehab på Brynäs. Där-
för skriver han varje dag. Sin oas har han i villan i Hags-
ta, det är där han ägnar sig åt författandet och där vill han 
bo kvar så länge det går.
   − Jag vill leva mitt liv till sista andetaget, undervisa, 
läsa, skriva och hjälpa mina patienter. Nu springer krop-
pen ifrån mig och jag tar varje dag som en gåva.
   Två böcker har han redan givit ut. Increscendo – Växa 
ifrån och Compromiso con la vida – Uppgörelse med li-
vet. Nu håller han på att avsluta Sjuka sidan upp, en 1000 
sidor lång bok med många färgbilder.
   − En vetenskaplig smärtbibel för fackfolk, förklarar 
han.
   Samtidigt skriver han också på en annan bok – Rann-
sakan – en bok för alla, där han skriver om människor 
han mött, om fördomarna kring kvinnlig smärta och om 
människor som farit illa i den många gånger sjuka svens-
ka vårdapparaten.
   − Och det är viktigt att den boken blir klar.
   Rädd för att dö är han inte, men kan känna oro över 
vad som väntar innan, i livets slutskede. Ledsen blir han 
också, när han tänker på att hans död kommer att orsaka 
andra sorg och smärta.
   − Jag har mina föräldrar kvar i Argentina, jag har mina 
barn, dotter i Stockholm och son i Göteborg och min 
kvinna i Oslo.

Hector Lerner kom till Sverige 1983, då som politisk 
flykting, efter att under sex år ha suttit fängslad och torte-
rats i hemlandet Argentina.
   − Minnena därifrån har präglat mig och många av mina 
vänner som dog i fängelset finns för alltid med mig. Jag 
tänker på dem varje dag, säger han.
   Här valde han att läsa medicin och bli läkare – Hade jag 
kommit till något annat land, kanske det blivit journalist-
yrket istället, säger han – och i Hamrånge känner vi väl 
till honom från hans tid vid vår hälsocentral. 

En stor sorg för honom är, att han inte hann förverk-
liga sin dröm om Vertebralis, det smärtcentrum och den 
mötesplats för patienter och terapeuter han ville skapa i 
Norrsundets station. 
  − Det hade varit den pusselbit som saknas i mitt livspus-



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Sociala arbetskooperativet en hit 
för Mikael
Det startade som ett gemensamt Leaderprojekt mellan 
Knutpunkten och ABF Gästrikebygden för att under-
söka förutsättningarna för ett socialt arbetskooperativ 
i Hamrångebygden.  Nu har verksamheten perma-
nentats i föreningen Fixarna som anställt sin första 
personal.

− Känns otroligt bra, att ha fått sin allra första riktiga an-
ställning, säger Mikael Jonsson från Bergby.
   Han tillhör skaran som tidigare bara haft tillfälliga 
praktikplatser och däremellan varit arbetslös. Nu, som 
35-åring, har han fått sitt första jobb. Via projektet fick 
han möjlighet att gå röjnings- och motorsågsutbildning 
och det är sådana jobb han helst vill ha.
   − Några uppdrag har jag redan haft och självklart hop-
pas jag att fler uppgifter kommer, så snart som möjligt, 
säger han.

Målsättningen med arbetskooperativet är att skapa ar-
betstillfällen och inkomster för arbetslösa. De som jobbar 
i kooperativet äger företaget tillsammans och säljer varor 
och tjänster på samma villkor som vilket annat företag 
som helst. Skillnaden är att de gör det under ett paraply i 
föreningsform som ska ansvara för administrationen.
   Mikael Jonsson är den första som anställts. Totalt finns 
ytterligare tolv personer sysselsatta i kooperativet, men då 
med egna försörjningsstöd. 
   − Förhoppningen är att tre anställda ska finnas i företa-
get innan årets slut och vi har en lång lista på arbetsupp-
gifter vi kan utföra, säger Ann Axelsson som tillsammans 
med K-G Berglund är projektledare. Båda inledningsvis i 
Leaderprojektet medan Ann numera arbetar som projekt-

ledare/arbetsledare finansierad av arbetsförmedlingen.    
   − Fixarna gör det mesta åt de flesta. Allt från att skifta 
hjul på bilen och tvätta 
den till trädgårdsarbeten 
och städning, serva cyk-
lar och trädgårdsred- 
skap, måla och tapet-
sera.
   −Och så har vi vår 
verkstad på industriom-
rådet i Norrsundet, där 
vi tillverkar trädgårds-
pynt, fågelholkar, 
stövelknektar m m. Och 
så kör vi ut matlådor 
från Kopparmässen i 
Norrsundet.

För de flesta av upp-
dragen till privatperson-
er beviljas rot- och/eller 
rutavdrag, vilket innebär 
att det ursprungliga 
timpriset på 350 kronor 
stannar vid hälften, 175 
kronor.
   − Avdraget sköter vi 
om via vår fakturering.
   Och om vinst ge-
nereras i kooperativet/
företaget?
   − Ja, då går den till att anställa fler. Vårt syfte är ju att 
skapa arbetstillfällen, säger Ann.
   Föreningens administration – löner, fakturering och 
bokföring sköts av Knutpunkten Landsbygdscenter.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Mikael Jonsson har fått sitt första riktiga 
jobb via Sociala arbetskooperativet

Två böcker har han hittills gett ut, två till är snart klara. 
–Skrivit har jag alltid gjort, det har räddat mitt liv och 
hjälpt mig att må bra, säger Hector Lerner.

sel och som jag hade velat ge till Hamrångebygden. Men livet styr man 
inte över, det kan bli hur som helst, och jag vill ändå att det jag lämnar 
efter mig ska tillhöra Norrsundet.
   Utöver de tre lägenheter som redan finns i fastigheten iordningsställs nu 
därför ytterligare fem lägenheter, ettor och handikappanpassade, på nere 
plan. En artikel har i dagspress publicerats om Vertebralis hyressättning i 
fastigheten och för Hector känns det viktigt att också få ge sin bild av det 
hela, säger han.
   − Det fick jag inte göra i artikeln och inte heller senare har jag fått mina 
synpunkter publicerade. Det tycker jag inte är juste journalistik och jag 
tycker inte att bilden som målades upp var rättvis.
   − Hyran låg under det normala för Norrsundet och Vertebralis stod 
dessutom för alla uppvärmningskostnader, såväl varmvatten som el, i hela 
fastigheten inklusive de två uthyrda lägenheterna. Det gjorde att den gick 
med förlust..
   Intresseanmälan om uthyrning till Migrationsverket skickades in, men 
innan deras svar kom lades fastigheten ut till försäljning.
    − Sjukdomen och dess dystra prognos gjorde att jag måste agera och 
jag informerade hyresgästerna om en hyreshöjning motsvarande att de själva skulle stå för uppvärmningskostnaderna 
till sin lägenhet tills fastigheten skulle säljas. Men också om att ifall uppvärmningskostnaderna kunde sänkas, så skulle 
också hyran sänkas.
   − För mig är det viktigt att hela sanningen kommer fram. Mina intentioner har aldrig varit att bli rik. För mig har det 
räckt att vara läkare.

Text och foto: Marianne Lundqvist



Alla Tider’s

PREMIÄR LÖRDAG-SÖNDAG 12 – 13 APRIL

Öppettider
Lördag 12 april 12.00-22.00
Söndag 13 april 12.00-21.00
Fredag 18 april 12.00-22.00
Lördag 19 april 12.00-22.00
Söndag 20 april 12.00-21.00

Från 18 april öppet mån-tors
för beställningar och konferenser

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

Välkommen

att avnjuta vår 

nya marina

vårmeny!

0297  -  771400

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

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund
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Ortsanalys över Hamrångebygden 
inför den nya översiktsplanen pre-
senterades
Enligt planerad tidsplan kommer den nya översikts-
planen för Gävle kommun att antas i sin helhet vid 
årsskiftet 2015-16 och nu har ortsanalyser tagits fram 
via Samhällsbyggnad Gävle, med hänsyn tagna till 
synpunkter och idéer som framkommit, bl a inför det 
program som antogs 2010.

− Men det finns fortfarande utrymme och tid att komma 
med synpunkter innan samrådsbeslutet i november-decem-
ber i år. Det är bl a därför vi nu håller dessa dialogmöten 
kring den ortsanalys som tagits fram, sade planarkitekt Lo 
Lennartsson från Samhällsbyggnad Gävle när hon besökte 
Hamrånge.
   Generellt är Gävle kommun dåliga på att utnyttja kusten 
och Hamrångebygden är inget undantag, konstaterade hon.
   − Av ortsanalysen framgår att t ex Fårholmen har en out-
nyttjad potential liksom småbåtshamnen i Norrsundet och 
Axmarområdet.
   − Samtidigt har vi ju också sett att det är viktigt att värna 
om skyddsvärda områden som Skatudden och Fjärdön. 
   Hällskär och Fårholmen liksom mark längs ån kan be-
byggas och Saltharsfjärden utvecklas. Vikten av djupham-
nen lyfts fram liksom möjligheten att utnyttja industriområ-
det till därför avsedd verksamhet.

Hamrångebygden med sina idag ca 3600 invånare behö-
ver inflyttning för att säkerställa bibehållen service i olika 
former. Nybyggnation är nödvändig och attraktiva tomter 
måste kunna erbjudas. 
   − Nybyggnation föreslås genom förtätning inom Bergby 
(söder om hembygdsgården, men även söder om skolan, 
vilket dock förutsätter att ostkustbanan får en annan sträck-
ning) och Norrsundet tätorter (Fårholmen) med komplette-
ring i befintliga bymiljöer med närhet till kollektivtrafik. 
   Här lyfts också s k lucktomter längs sjön Hamrångefjär-
den med närhet till kollektivtrafik fram, där en pågående 
LIS-utredning (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 
ska visa på strandnära tomter där undantag från strand-
skyddsbestämmelserna kan göras. Hänsyn ska därvid tas 
till natur- och kulturvärden liksom en miljökonsekvensbe-
skrivning göras.

Som alla orter har även Hamrångebygden svagheter och 
styrkor och den SWOT-analys som tagits fram visar att 
Bergbys styrka är en sammanhållen ort med god service. 
Här finns utrymme för turism och rekreation, attraktiva 
boendemiljöer och goda pendlingsmöjligheter.
Svagheter är ett isolerat läge och avsaknad av kollektivtra-
fik norrut. Analysen visar på liknande resultat för Norrsun-
det.  

Ortsanalysen visar på möjligheterna för en positiv ut-
veckling av Hamrångebygden, men, vilket påpekades vid 
mötet, att ett tågstopp i bygden är en absolut nödvändighet 
för den utvecklingen. Ur pendlingssynpunkt både norr- och 
söderut.
   − Och där kan vi inte vänta på den nya Ostkustbanan, det 
är en sak som måste ordnas med det snaraste vid nu befint-
lig järnväg, menade flera av mötesdeltagarna.

Text: Marianne Lundqvist

Fotnot: SWOT är en förkortning av engelskans Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats – Styrkor, Svagheter, 
Möjligheter och Hot.



Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

21/3 Musikcafé på 
Träffpunkten 13.30 Anna 
Lundberg underhåller
25/3 Inlämning till 
Loppis 15-17
29/3 Loppis 10-14
4/4 Musikcafé på 
Solberga med Ham-
rångeharporna 13.30

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Nya arbetskläder – 
75:- kr/plagg!

OBS!  Vi kan inte 
ta emot kläder längre –
utförsäljning  med 75%

29/3 Kupanloppis, 
Fyren 10-14

1/4   Påskpynt på 
Kupan 17-20

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge Företagarförening rapporterar att projektet Benelux cyklar i Gästrikland fortgår som planerat.  
Projektdeltagare har deltagit i mässa i Amsterdam.
Årsmöte utlyst till 26/3 i Knutpunkten, Bergby 18.00

Hamrångegruppen rapporterar att äldreomsorgsprojektet fortsätter med oförminskat engagemang.  
Välbesökta informationsmöten har genomförts i både Bergby och Norrsundet.
Förslaget till nya hastighetsbegränsningar i Bergby-Häckelsäng-Totra är nu godkänt och gruppen arbetar vidare i 
frågan med Trafikverkets tjänstemän.
Samhällsbyggnad Gävle kommunhar informerat om läget med översiktsplanen för Norra Gävle.  
Håll er informerad om detta och missa inte chansen att påverka framtiden för Hamrångebygden.

Knutpunkten rapporterar att byggnationerna av produktionsköket fortsätter som planerat. Butiken kommer att 
hållas öppen i samband med köpmännens långlördag.
Årsmöte är utlyst, se separat annons.
Kräftodlingsprojektet är avslutat och nu skrivs en slutredovisning med resultat av analyser och prover.

HAGALUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

kallar till ÅRSMÖTE 
ONSDAG 9 APRIL KL. 19.00 
PÅ HAKKEGÅRD         Välkomna!

Knutpunkten Hamrångebygden 
Ek. förening kallar till 

ÅRSSTÄMMA 
i Knutpunkten, Bergby

Tisdag den 22 april kl. 19.00
Varmt välkomna – vi bjuder på fika!

Norrham Hamrångebygdens IF
kallar till ÅRSMÖTE
Söndag 27 april kl. 18.00 på Vifors IP
Ärenden enligt stadgarna –  
Årsmöteshandlingar finns på kansliet       Välkomna/Styrelsen

  Hamrångebygdens föreningsliv

Hamrångebygdens föreningsliv

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

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Vi kör hem din matlåda från Kopparmässen
Bara att ringa 076-128 47 33 och beställa
Pris: 60 kr

Snart är våren här!
Ring oss om du behöver hjälp med häckklippning, 
krattning, vårstädning, fönsterputsning
Rot- och/eller rutavdrag? Naturligtvis fi xar vi det för 
sådana arbeten. Tel. 076- 128 47 33
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Kalendarium 21/3-11/4
Fredag 21 mars
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30-15.30
Bastun öppen OK Ödmården/ 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 23 mars
Taizémässa Församlingshuset,  
Wij 18.00
Tisdag 25 mars
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 26 mars
Sopplunch Fyren 12.00
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Torsdag 27 mars
Mingel i butikerna 
Bergby centrum 16.00-19.00
Modevisning Församlingshuset,  
Wij 19.00
Fredag 28 mars 
Bastun öppen OK Ödmården/ 
Hamrångefjärden 14.00-17.00 

Lördag 29 mars
Loppis Hamrånge Röda Kors  
10.00-14.00
Kupanloppis, Röda Korset, Fyren, 
Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 30 mars
Familjegudstjänst, Fyren,  
Norrsundet 11.15
Tisdag 1 april
Kupanloppis med påskpynt,  
Röda Korset, Fyren,  
Norrsundet 17.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 19.00
Onsdag 2 april
Datacafé Träffpunkten,  
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Torsdag 3 april
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare,  
Hagsta skola 18.00-21.00
 

Fredag 4 april
Bastun öppen OK Ödmården/ 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 6 april
Musikgudstjänst, Församlingshuset, 
Wij 18.00
Måndag 7 april
Allsång med Ingvar Sundin, 
Träffpunkten,Bergby 10.30
Tisdag 8 april
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 9 april
Datacafé Träffpunkten, Bergby 10.00-
12.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00 
Fredag 11 april
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Tack för omtanke, vackra blommor, medkännande 
ord och kramar till mig och pojkarna vid 
Per-Henriks bortgång

Emma Wallerberg

Torget - Tack

…till Uffe på Konsum i Norrsundet för att han  
levererade brödet till mig på Fyren som kommit fel. 
Du räddade min dag.

Jeanette Forsberg

Torget – Dagens största ros

Stort och varmt tack till er alla – släkt, vänner, 
Norrsundets PRO och Hamrånge församling för den 
fina uppvaktningen vid min 90-årsdag.

Göte Landström, Norrsundet

Torget - Tack

Jag vill komma i kontakt med er kvinnor som har 
antingen arbetat med splitved, eller har erfarenheter 
kring det via era mödrar eller andra. Jag vill intervjua 
er inför min forskning kring detta ämne. 
Vänligen kontakta mig på 070-568 36 23.

Rozita Kullberg, Norrsundet

Torget – Efterlysning

Torget -Grattis

Begravningar i Hamrånge församling 
under Februari
7 februari    Martin Sjöberg, Bergby
28 februari  Oskar”Acke” Axelsson, Gävle

Från hela släkten till 
kusinerna Emil Lundkvist, 
Hamrångefjärden och 
Amie Kilmore, Sigtuna
Emil fyllde 5 år 6 mars och 
Amie fyller 5 år den 5 april


