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Dagens tidning, en rostad macka med ost och en stor 
kopp te. Det är morgonrutiner jag inte vill vara utan. 

Det är liksom min alldeles egen stund. Teet och mackan 
kan jag själv påverka, men om jag i framtiden kan läsa 
dagstidningen i tryckt form, det vete katten.  För tunnare 
och tunnare blir den och nyheterna, tjaa, vet inte riktigt 
vad jag ska tycka, men det är vääääldigt mycket inköpt 
material, som jag dessutom fått mig till livs via kvällsny-
heterna dagen före. Mängden lokala nyheter är begränsat 
och de som görs är ofta jättestora reportage med jätte-
stora bilder. Men det är klart, blir ju förstås både enklare 
och billigare att fylla tidningen så.
   
Vet ju att jag kan hämta hem senaste nytt via deras ap-
par, men det funkar liksom inte riktigt bra med te och 
ostmacka och samtidigt scrolla fram nyheterna i telefon 
eller på platta. Inte för mig i alla fall. Logga in ska man 
också om man vill läsa det där lilla extra som erbjuds. 
Som om det inte finns tillräckligt med logga in-sidor på 
en massa annat man måste hålla reda på? Näe, krångligt 
tycker jag, mycket enklare att bläddra i en tidning. Då får 
jag helhetsbilden över sidan och kan enkelt läsa artikel 
efter artikel. Nu ska man för all del inte tro att allt är sant 
bara för att det står i tidningen, men att läsa bara rubrik 
och ingress ger definitivt ingen rättvis bild. Och hur lätt 
är det inte bara att stanna vid det, om man ska scrolla 
fram nyheterna digitalt?

Nåja, det spelar förmodligen ingen roll vad jag tycker. 
Det är digitalt utbud och sociala medier som gäller. Och 
ska så vara även i en framtid. Säger alla i alla fall. Så vill 
man hänga me´ är det väl bara att anpassa sig. Om det 
sen går att kombinera med mina morgonrutiner är ju för-
stås en annan sak.

I skrivande stund har våren dragit sig tillbaka. Det 
snöar utanför mitt fönster. Men snart, snart ni… För om 
tid, vår närhet och omvärld känns helt ur led ibland, så 
ett vet vi. En ny vår kommer och med den den där spe-
ciella känslan att nytt liv åter ska börja gro och växa. I 
skog och mark, på åkrar och i våra trädgårdar. Och att 
fågelkvitter ska höras som en kaskad om morgonen. Men 
också den där spirande känslan inombords, när ljus och 
värme tar vid alltmer. Och tänk, det är alldeles gratis att 
både ta del av och dela med sig av. 

Stort grattis säger vi till Postkodlotteriets vinnare 
i Hamrångefjärden. 817 93 blev turnumret för några 
veckor sedan och gav sju vinnare med totalt nio lotter 
presentkort på resor till ett sammanlagt värde av 135 
000 kronor.  Vinnarna bodde efter Svedjevägen och 
Fjärdvägen och några av dem var Christina och Per Löf, 
Inga-Lill och Lasse Wigren och Rolf Lundberg/Barbro 
Kammerling.
   Chemas visorkester blev vinnare 
vid årets Melodifestival i bygden och 
redan imorgon kan vi se fram emot 
Musik- och Teatercafé i Fyren i Arbe-
tarteaterns regi.

En Riktigt Glad Påsk önskar jag er 
alla och
  Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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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!
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Tryckeri: Gävle Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2017, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2017, 

20 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april,
26 maj, 16 juni, 21 juli, 25 augusti,

22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

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
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
 

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

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.
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Kökschef Sofie Källström och Monica Ekenberg lägger sista handen 
vid onsdagens sopplunch. Nu planeras även för en lunch med hus-
manskost i Fyrenrestaurangen.

Fyren har planer för framtiden, vill bl a utveckla restaurangdelen, men… 
alliansen vill sälja fastigheten
 
-Vi fortsätter givetvis att jobba 
utifrån våra idéer, och hoppas på en 
bra lösning, säger Susanne Norén 
och Ulrica Källström, verksamhets-
samordnare vid Fyren respektive 
ortsansvarig för ABF Gästrikebyg-
den i Hamrånge, efter det förslag till 
beslut om försäljning av bl a fastig-
heten i Norrsundet som förelåg vid 
kommunstyrelsens senaste samman-
träde den 21 mars.

   − Och vi vill att berörda politiker 
kommer hit, så att vi får visa upp våra 
lokaler, vår verksamhet och vilka idéer 
vi har.
   Efter Folkets Hus konkurs 2009 
har Fyren drivits via förvaltning av 
Gavlefastigheter, ett driftsbidrag som 
belastar Kultur & Fritid på totalt 1 337 
000 (till största delen enligt förvalt-
ningsavtal med Gavlefastigheter) samt 
ett verksamhetsbidrag också det via 
Kultur & Fritid till ABF Gästrikebyg-
den på 595 000 kronor/år. Antalet 
årsanställda är för närvarande 8,5 
varav 1,5 tjänst delas med Rockskolan. 
Intäkter som verksamheten genererar 
inklusive ABF:s hyreskostnader åter-
går till objekt Fyren för att täcka alla 
kostnader.

Det är en bred och omfattande verk-
samhet, som bedrivs i lokalerna,  om 
än till liten del kommunal.
   I samband med den stora flyktingvå-
gen 2015 spelade Fyren en avgörande 
roll för en framgångsrik integration 
inte minst gentemot förskola/skola och 
idag bedrivs språkundervisning och 
språkcafé för asylsökande. Samarbete 
med andra föreningar genererar både 
arrangemang och aktiviteter. ReDo 
med loppis och återbruksverksamhet 
vars intäkter i olika former går tillbaka 
till bygden, Rockskolan i olika former, 
bl a Finalrock inför jul och sommar, 
Arbetarteatern bedriver sin verksamhet 
och ger alla föreställningar i Fyren och 
här har Norrsundets PRO sina möten 
och körövningar. En stor del av ABF:s 
egen cirkelverksamhet bedrivs i loka-
lerna, bibliotek finns med självbetjä-
ning , man samarbetar med Arbetsför 

 
medlingen när det 
gäller arbetsträning 
och är något av en 
filial till Matakuten 
i samarbete med 
ICA Nära. Och, 
Fyren är idag 
den enda lokal 
i bygden, som 
klarar stora sam-
mankomster och 
möten.
   − Vi ska och vill 
vara till för kom-
muninnevånarna 
och dess föreningsliv, säger Susanne.
   
− Olika koncept har prövats genom 
åren, och nu vill vi utveckla vidare, 
också hitta nya vägar att komplettera 
vår verksamhet och lokalerna med, till-
lägger hon.
   Köket är numera fullt godkänt som 
restaurangkök och ett led i planerna 
är utveckling av just den delen i egen 
regi. Under flera år har välbesökta 
soppluncher serverats varje onsdag, nu 
avser man att också servera husmans-
kost en dag i veckan.
   − Men inte som en lunchrestaurang 
i traditionell mening, vi vill att det 
ska vara en mötesplats, där man kan 
äta. Och en mötesplats med kulturella 
inslag. 
   Nyligen anställdes Sofie Källström 
som kökschef. Sofie är kock och kall-
skänka i botten och har tidigare arbetat 
på Axmar Brygga, Berggrenska gården 
och vid Hakkegård. 
   − Utöver restaurangplanerna planerar 
vi även att till sommaren och en dag 
i veckan arrangera något vi kallar för 
Kafferepet  - ett gigantiskt kaffebord i 
utemiljö, berättar hon.
   Utökat samarbete med förenings-
liv och lägerverksamhet, kanske en 
countrykväll, liksom att erbjuda min-
nesstunder efter begravningar är annat 
som planeras.

Men Gävle kommun behöver spara 
pengar under de kommande åren och 
avser därför fortsätta med inriktningen 
att sälja av eller riva ett antal kommun-

ägda fastigheter, säger kommunalrådet 
och vice ordförande i kommunstyrel-
sen, Helene Åkerlind (L).
   Vid kommunstyrelsens möte fick 
oppositionen med stöd av SD igenom 
en återremittering av ärendet med krav 
på konsekvensanalyser och dialog med 
berörda, innan några beslut tas.
   − Dialog och information har inte 
genomförts som det borde, erkänner 
Helene Åkerlind, och det ska vi nu i 
första hand se till att genomföra, men 
vår vilja att sälja fastigheten i Norr-
sundet, liksom flera andra kommun-
ägda fastigheter, där inte kommunal 
verksamhet bedrivs, kvarstår.
   - Det föreligger dessutom ett stor 
renoveringsbehov av Fyren som enligt 
Gavlefastigheters beräkningar uppgår 
till cirka 30 miljoner, bl a för ett nytt 
uppvärmningssystem och ett akut 
behov av nytt tak på en del av byggna-
den. Det innebär en årlig kostnadsök-
ning för Kultur & Fritid med ungefär 
2 miljoner, vilket vi bedömer inte 
möjligt för dem att ta.
   Alliansen ser därför helst att en 
annan aktör köper Fyrenfastigheten, 
som sedan byggs om för verksamheter 
som kan generera nödvändiga intäkter, 
säger hon vidare..
   − Och att man i det råd, som nu bil-
dats inom ramen för landsbygdsprojek-
tet ser över möjligheterna att utnyttja 
andra befintliga lokaler i Norrsundet 
för de verksamheter, som idag bedrivs 
i Fyren.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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EN GO´OCH GLA´PÅSK ÖNSKAR BERGBY KÖPMÄN

VI FIRAR MED TORGHANDEL PÅ WIJTORGET OCH ÖPPET I BUTIKER UNDER 

SKÄRTORSDAGEN 13 APRIL 12 – 18    VÄLKOMMEN!

Vi och fler finns på plats:

Wendins Blommor
Hamrangebygdens

Delikatesser  
Övriga öppettider under påsk:

Påskafton 10 – 14

o

Övriga öppettider 
under påsk
Påskafton 9 – 14
Långfredag, Påskda-
gen och
Annandag Påsk stängt

Välkommen in och låt dig inspireras av 
påskens och vårens alla blommor

 Öppettider i butiken i Påsk
Skärtorsdag 9 – 18

Långfredag, Påskafton 9 – 14
Påskdagen, Annandag Påsk: Stängt

Vijvägen 36 Bergby    •     Tel. 0297-100 90
Följ oss på Facebook eller Instagram Wendins Blommor

Wendins Blommor

Paketlotteri 
med 

Hamrånge Lions

Svante Wallberg ny ordförande i 
Hamrångegruppen
Svante Wallberg valdes enhälligt till ny ordförande i 
Hamrångegruppen vid årsmötet. Samtidigt utökades sty-
relsen till nio ledamöter. (Se info under Senaste nytt från 
föreningarna sid 15)

I och med beviljade medel till 
projektet Landsbygdsutveckling 
kommer fler ärenden att hamna på 
Hamrångegruppens bord. Samtliga 
bidragsansökningar skall först pre-
senteras inför gruppen innan de går 
vidare till det råd som presentera-
des i Alla Tider´s februarinummer 
och som utsetts att besluta i frågan.
   Redan vid första månadsmötet 
med den nya styrelsen, som hölls 
direkt i anslutning till årsmötet 
anmäldes en rad ärenden, som be-
slutades gå vidare till rådet:

1) Sjömack vid Axmarby hamn. Specifikation och pla-
ner skall inlämnas från Axmarby Intresseförening
2) Hyreshus för 40 lägenheter i Norrsundet. Norrham 
Fastighets AB söker bidrag till kostnader för detaljplaneänd-
ring, 400 000:-.
3) Upprustning av elljusspår hos Hamrångefjärdens IK. 
Sökt bidrag 30 000:-
4) Norrsundets IF söker 11 200:- för röjning mm längs 
elljusspåret hos Norrsundets IF.
5) Norrsundets Arbetarteaterförening söker bidrag med 
136 200:- att förnya ljud- och ljusanläggning.

Vid mötet presenterade också Lars-Ove Molin en av honom 
sammanställd kravspecifikation för upphandling av den 
hemsida för Hamrångebygden, som beslutades om vid förra 
rådsmötet.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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EN GO´OCH GLA´PÅSK ÖNSKAR BERGBY KÖPMÄN

VI FIRAR MED TORGHANDEL PÅ WIJTORGET OCH ÖPPET I BUTIKER UNDER 

SKÄRTORSDAGEN 13 APRIL 12 – 18    VÄLKOMMEN!

Så här gör du:

*Gå in på https://www.systembolaget.se/mina-sidor/skapa-konto/
och skapa ett konto. (Första gången).
*Välj ICA Nära Bergby som ombud att hämta hos.
*Sök bland hela sortimentet på drygt 13 000 artiklar.
*Lägg till de drycker du vill beställa i Dryckeslistan.
*Du ser direkt om den vara du är intresserad av � nns tillgänglig för dig.
*När du beställer varan så reserveras den åt dig och du får veta beräknad leveransdag.
*Slutför din beställning
*Bekrä� else på din beställning skickas till dig via mail.
*Du får ett sms eller mail när din beställning � nns att hämta hos oss.
*Betalning sker som vanligt när du hämtar dina varor hos oss.

Öppettider:
Alla dagar 8-20

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

Godingar
25kr/förp
(ej 72% kötthalt)

Gudruns
Prinskorv

endast 49kr/förp
Gudruns Chark
600g

Du vet väl att du själv kan beställa 
dina varor från Systembolaget via 
www.systembolaget.se

Det går lika bra att beställa via en dator, 
surfplatta eller mobiltelefon.
När varorna anländer till oss får du ett 
sms eller mail om att du kan komma och 
hämta.

Mellan kl 14-16 på Skärtorsdagen 
har vi fiskdamm (5kr)

och grillad korv m bröd (5 kr)
och Ica’s Festis 5 kr.

Nya öppettider
Från 1 april
Alla dagar 

8-20

Dessa erbjudanden gäller hela vecka v 15

Godis
4,90/hg

Godis i lösvikt
GottMix 49:00kr/kg
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Chemas vann årets Melodifestival i Hamrånge
Det var femte året i rad, något av ett jubileum alltså, när Hamrånge Församling inbjöd till Melodifestival och 
församlingshuset fylldes till mer än sista plats, för att lyssna och rösta på de åtta tävlande.

Det var bredd i både musik och 
ålder bland deltagarna, som bjöd 
sin publik på allt från barnvisa 
till Mikael Wihe, Haydn Wood 
och Fleetwood Mac. Som seg-
rare sedan publiken (91 röstsed-
lar lämnades in)  sagt sitt stod 
Chemas visorkester med Emma 
Wallerberg, Micke Melin, Bill 
Myles och Christer Berg som helt 
förträffligt framförde just Mikael 
Wiehes Den jag kunde va. På an-
dra plats röstades Julia Tjus fram, 
som till pianomusik sjöng Fleet-
wood Mac-låten Songbird och på 
tredje plats kom Ami Fransson 
och Molly Andrén som sjöng As I 
lay me down.
   Vinnargruppens belöning blev 
blommor förstås, men innebar 
också i sedvanlig ordning att stå 
för ett framträdande vid någon av 
sommarens musikkvällar i Öster-
heds kapell.
 
Hela behållningen från kvällen 
gick oavkortat till fasteinsamling-
en Maträtten, ett ko- och kalvpro-
jekt i Tanzania, som genom hjälp 
till självhjälp ska bidra till att ge 
familjer som lever i fattigdom en 
möjlighet till förändring.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Visorkestern Chemas 
med Emma Wallerberg 
och Micke Melin tog 
hem förstaplatsen med 
Wihelåten Den jag 
kunde va...

...Julia Tjus med Songbird kom 
tvåa

...och Ami Fransson 
och Molly Andrén 
kom på tredje plats 
med As I lay me down 
(Ami framförde också 
Open your heart)

Övriga delta-
gare delade på 
fjärdeplatsen:

Ludwig Wallerberg med ett festligt 
framförande av I sommarens soliga 
dagar

Ulf Claesson med Fattig 
bonddräng

Kerstin Oldén och Märta Bohlin i njutbara Roses of Picardy (Märta spelade även A 
nightingale sang in Berkeley Square)

Kyrkokören som sjöng Guld och gröna 
skogar
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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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

Premiär med prisvärda
vårerbjudanden!

Bokningar och mer information se vår hemsida
axmarbrygga.se eller tel. 0297-320 00 

Välkommen till ännu en säsong i vår
genuina miljö med förstklassig meny

Övriga öppettider:

•   10 – 16 april
Fredag-Lördag 12.00-19.00 
Söndag 12.00-18.00

•   17 april – 12 maj
Lördagar 12.00-19.00
Söndagar 12.00-18.00
•   5 maj 12.00-22.00
•   6 maj 16.00-22.00

Lördag 8 april kl. 12.00-19.00
Söndag 9 april kl.12.00-18.00

Legenden om Stigman Sote blir teater i Axmar Hytta i sommar
Eyskogamörk – hon skilr Gestrekaland ok Helsing-
jaland. Så trolskt skildras Ödmården i en isländsk 
handskrift från 1300-talet. Den stora obebodda 
ödeskogen, som tar sin början vid  Hamrångebygdens 
norra del och skilde, inte bara Hälsingland, utan hela 
Norrland från det övriga Sveariket under medeltiden. 
Och det var härifrån som legenden om stråtrövaren 
Stigman Sote och hans fagra Sigrid växte fram.

Tidigare skildrad i bokform av hamrångeförfattaren Per 
Vikberg, och som nu i sommar blir till teater i Axmar 
Hytta. Nio föreställningar, eventuellt en extraföreställ-
ning, ska det bli med premiär den 8 juli. Och likt Split-
vedskvinnor och I sot och aska lagd är det Christian Löf, 
som även nu är manusförfattare och för tredje gången 
skildrar hamrångehistoria i teaterform.
   − Stigman Sote har hört till de historier jag velat berätta 
om. Nu ligger manus klart och arbetet med teateruppsätt-
ningen börjar, säger han.
   Bakom uppsättningen står Norrsundets Arbetarteaterför 
 

 
ening och det är en stor och omfattande produktion i klass 
med De bröto bygd. Ett 20-tal roller ska besättas och 
för regin svarar Jessica Andersson och Viktor Ståhl från 
Sandviken De två driver ett företag i musik- och teater-
branschen med erfarenheter som kompositör, manusför-
fattande, bearbetningar och regi.
   − Men Christian Löfs manus kräver minimal bearbet-
ning. Det kan inte bli bättre än det är, säger Jessica.

På scenen återfinns bekanta ansikten sedan tidigare i 
dessa sammanhang; Petra Murén, Sture Larsson, Kent 
Lundberg, Christer Berg, Anette Hedman med flera, men 
också skådespelare med bred erfarenhet från både Söder-
hamn och Sandviken. Producent är Kurt Edin och scen-
byggare Samuel Hedström.
   − Spelplatsen Axmar Hytta är en specifik miljö, som 
uppskattas av väldigt många som teaterscen och ger den 
här typen av teater den perfekta inramningen. Och vi har 
redan fått förfrågningar om bokningar, säger Kurt Edin. 

Text: Marianne Lundqvist
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− Vi behöver en läktare i sporthallen!
Innebandysporten har vuxit med rekordfart hos Norrsundets IF, men vid cuper och matcher uppstår ett stort 
problem. Ingen plats finns för publiken i sporthallen i Norrsundet och nu hoppas föreningen att en utbyggnad 
ska bli möjlig.

− Som det nu är får publiken sitta 
längs väggarna runtom planen och 
det är naturligtvis en varken bra eller 
acceptabel lösning. Servering/cafe-
teria får vi idag också lösa väldigt 
provisoriskt, så vi vill bygga ut hallen 
med plats för läktare på ett övre plan  
och med omklädningsrum, duschar  
och cafeteria på nedre plan, säger 

ordföranden Bettan Meüer.
    Ritningar har på ideell basis tagits 
fram och enligt förslaget ska den 
byggnad som inrymmer sporthallen 
byggas ut mot Järnvägsgatan med 
måtten 6 x 20 meter till en beräknad 
kostnad av cirka 3 miljoner.

Idéerna presenterades för inbjudna 
kommunstyrelsepolitiker i samband 
med en matchdag och de två som 
kom, Therese Metz (mp) och Niklas 
Bornegrim (m) var eniga med NIF 
om att situationen inte är bra. Men 
Niklas Bornegrim var tveksam till 
om kostnadskalkylen skulle hålla, 
då det är Gavlefastigheter som äger 
byggnaden och därmed får stå för 
investeringen.
    − Vi får nog lägga till cirka 2 
miljoner för att komma närmare den 
verkliga kostnaden, trodde han.
   Själva sporthallen är anpassad 
för skolidrott och håller inte måttet 

storleksmässigt sett för seriespel från 
division 5 och uppåt. 
   − För närvarande får herrlaget i 
division 5 spela på dispens, säger 
Bettan Meüer.
   Alla träningar däremot, liksom se-
riespel för flickor och pojkar tillika  
innebandyskola genomförs i sporthal-
len.

Den 3 april har från Hamrångebyg-
den kallats till ett möte, dit ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden, 
Martina Kyngäs (KD) och Per-Arne 
Vahlund från Gavlefastigheter inbju-
dits för att diskutera idrottens och 
föreningslivets framtida förutsätt-
ningar i Hamrångebygden.
   − I kommunens investeringsbud-
get ligger ju en ny idrottshall invid 
Bergby centralskola 2021 och det 
bästa vore att då på en gång anpassa 
denna för en bredare verksamhet än 
skolidrott, men då måste vi självfallet 
också räkna ordentligt på att tränings-
tider räcker till för alla i bygden, 
säger Therese Metz.
    − Det behöver också till en snab-
bare lösning i Norrsundet innan 
hallen i Bergby blir klar, så det är 
verkligen bra att föreningen börjat ta 
fram olika förslag, fortsätter hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Så här trångt är det för pu-
bliken som vill se innebandy i 
sporthallen i Norrsundet.

Varje tisdag mellan kl. 9-12 under tiden
18 april-21 november samlas vi för

ARBETSDAGAR
Alla är välkomna i gemenskapen 

kring detpraktiska arbetet 
på gården, både vid enstaka 

tillfällen eller som 
återkommande 
medarbetare!

Öppettider
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag 9.00-17.30

Lunch: 13.00-14.00   •   Tisdagar stängt

Tar betalkort
GLAD PÅSK önskar jag er alla
Ann-Catrin  • Tel. 0297-10 681

Bergby Damfrisering

Varje vecka – Veckans 
produkterbjudande

Norrsundet sporthall 

REVISIONS
REMARKS

1
MM/DD/YY

2
3
4
5

01
A

_ _ /_ _ /_ _ ...
_ _ /_ _ /_ _ ...
_ _ /_ _ /_ _ ...
_ _ /_ _ /_ _ ...
_ _ /_ _ /_ _ ...

Läktare
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Före detta skolan i Norrsundet föreslås bli ny förskola
Behovet av utökade förskoleplatser i Hamrångebyg-
den kan inte tillgodoses i befintliga lokaler vid Berg-
backagården i Norrsundet och vid Solkatten i Bergby 
och därför föreslås nu att platser öppnas upp i före 
detta skolan i Norrsundet, som stängdes inför läsåret 
2016-2017.

− Vi är mitt uppe i en process och några beslut är inte 
tagna, men att anpassa Norrsundets skola till en modern 
förskola med plats för många barn ger en god lösning 
långsiktigt. Barnen får utökade vistelseytor med god 
pedagogisk miljö och personalen får förbättringar i sin 
arbetsmiljö, säger Agneta Lindbergh, förskolechef Nord-
östra förskoleområdet.
    − Det innebär också en flexibilitet att möta upp fram-
tida behov och är ett sätt at ta tillvara bra lokaler i Norr-
sundet.
    Idag har Bergbackagården 35 avtalade platser, Solkat-
ten 54, dessutom har Solkatten en tillfällig avdelning i 
Bergby skolas lokaler med plats för 20 barn. 

 
   − Behovet varierar över tid, men redan nu kan vi se 
att behovet av platser inte kommer att kunna tillgodoses 
varken på Bergbackagården eller Solkattens förskola i 
befintliga lokaler, säger hon vidare.

Lokalerna i Norrsundets skola behöver därför byggas 
om och anpassas till en större förskola med plats för ca 
80 barn. Till hösten 2017 hoppas man lokalerna ska stå 
klara och tanken är att Bergbackagårdens barn då flyttas 
in permanent.
   − Därutöver fyller vi på med de barn i Hamrångebyg-
den som söker placering i förskoleverksamheten.   
   Under nästa läsår kommer dock den tillfälliga avdel-
ningen vid Bergby centralskola att vara kvar. Några 
planer vad som ska hända med Bergbackagårdens lokaler, 
som ägs av Gavlefastigheter, finns ännu inte.   
   I slutet av mars hölls ett informationsmöte om de plane-
rade förändringarna för föräldrarna.

Text: Marianne Lundqvist

I AXMARBRUK - NYSTARTAD 
BED & BREAKFAST MED 
GENUIN HEMKÄNSLA

Fyra rum och nio bäddar intill den romantiska Engelska 
parken i unik bruksmiljö
Promenadavstånd till hamnen och välrenommerade fiske-
krogen Axmar Brygga
I vår gårdsbutik är hyllorna fyllda av lokalproducerade 
ekologiska produkter från egen tillverkning med allt från 
inläggningar till kryddblandningar. Honung, pollen m m 
från egen ekologisk biodling
För öppettider och mer info se vår Facebooksida: 
http://www.facebook.com/bruksbodenaxmar/

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

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

Flerfaldiga världsmästare
och svenska mästare

i fönsterputsning!

Professionell fönsterputsning
till kanonpriser, ring & boka!

0720 - 10 99 90

Vi utför all typ 
av professionell 
fönsterputs åt 
privatpersoner 
och företag.

www.putsarkungen.se

Vi har
tävlingar

Gilla
& dela
oss på Fönsterputs

abonnemang

en villa från 149 kr

e� er rut-avdrag
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Bengt når sitt mål som företagare…
                  …nya ändamålsenliga lokaler och en helhjärtad satsning

I två nummer tidigare har Bengt 
Andersson berättat hur han star-

tade och utvecklade sitt företag 
Hamrånge Inredning AB. Nu är 
vi framme vid 1981 och en ny fas 
med helhjärtad satsning i företa-
gets historia.

− En rationellare tillverkning 
var nödvändig för att utveckla 
företaget vidare och därför bör-
jade vi undersöka möjligheterna 
att hitta större lokaler. Både jag, 
min familj och vår personal ville 
förstås vara kvar i Hamrånge och 
fick ett erbjudande att köpa mark 
strax söder om taxistationen i 
Bergby, berättar Bengt.
   En 1000 kvadratmeter stor lokal 
planerades och därför gjordes en 
markundersökning för att se om 
marken var lämplig att bygga på.
   − Nu visade det sig, att den inte var lämplig. På området 
var det sju meter till fast mark och omfattande pålningsar-
beten skulle vara nödvändiga.
   Besvikelsen över det uteblivna projektet blev dock inte 
alltför stor, säger han.
   − Under tiden som projekteringen pågick hade jag en 
gnagande oro för att projektet skulle bli mig övermäktigt, 
så det var egentligen med stor lättnad jag kunde tacka nej 
till bankens löften om finansiering.

Men behovet av större lokaler kvarstod ju och ett alterna-
tiv var att flytta verksamheten till Gävle.
   − Nu hittade vi inga lämpliga lokaler där heller och det 
bästa var ju att få vara kvar i Hamrånge. Då kunde jag 
få behålla den duktiga personal jag hade och dessutom 
slippa resor till Gävle.
   Bengt hade några gånger varit och sneglat på gamla 
Wijsågens lokaler, men tvekade då det skulle krävas 
mycket tid, kraft och ekonomiska resurser att där få lämp-
liga lokaler till stånd. Inför ett besök hos Gävle kommun 
engagerade Bengt en byggnadskonsult från Söderhamn 
för att påvisa vikten av att hitta lämpliga lokaler för före-
taget., vilket resulterade i att Gävle kommun köpte den f 
d konsumfastigheten i Berg där den gamla verkstadsloka-
len låg. Med dessa pengar som grundplåt kunde han börja 
förhandla om att köpa det gamla såghuset av Bergvik & 
Ala. Markfrågan löstes med den bysamfällighet som ägde 
marken och så kunde planerna för företagets nya lokaler 
börja ta form. 
    − Byggnadskonsulten fick i uppdrag att ordna ritningar 

och byggnadslov liksom upphandling av el, ventilation 
och plåtarbeten med mera.
  
Något byggföretag för ombyggnationen anlitade Bengt 
aldrig. Istället anställde han två byggnadssnickare från 
Hamrånge som gjorde ett utmärkt jobb.
   − Tyvärr blev en av dem sjuk och avled hastigt, men 
med hjälp av familj, personal, släkt, vänner och bekanta 
så stod till sist lokalerna färdiga för inflyttning i novem-
ber 1981. Den första tiden ägnades åt att få all utrustning, 
alla maskiner, hyllor, arbetsbord och så vidare på plats.
   − Vi hade redan i samband med att köpet av Wijsågens 
lokaler blev klart beslutat oss för att upphöra med möbel-
försäljningen. Dels för att en sådan verksamhet inte skulle 
rymmas i de nya lokalerna, men också för att tillverk-
ningsdelen tog mer och mer tid i anspråk.
   − Jag kände att det då inte skulle vara bra att splittra 
upp verksamheten utan att det istället skulle krävas en 
helhjärtad satsning för att lyckas ro skutan iland. Köp och 
ombyggnad hade slutat på 1,2 miljoner och det var en stor 
summa 1981, som också innebar kraftigt ökade kostnader, 
säger han.

Det blev nödvändigt att höja omsättningen, vilket Bengt 
med sina anställda lyckades väl med. Företaget hade 
genom åren fått en god renommé och tillverkningsdelen 
växte utan några större insatser av marknadsföring. Anta-
let anställda ökade efterhand och från mitten av 80-talet 
och fram till 1995 sysselsattes under hans ledning 12-13 
årsanställda hos Hamrånge Inredning AB.
   − Allt större del av tillverkningen skedde till företag 

I november 1981 kunde Bengt tillsammans med sin personal flytta in i de nya lokalerna.
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inom sjukvårdssektorn och gjorde att vi genom åren hade 
en jämn orderingång utan alltför stora variationer.
   Lönsamheten ökade så att ett kallager samt en ny kon-
torsdel kunde finansieras med egna medel. 

Men även om företaget gick bra och hade god lönsam-
het, så växte tankarna sig allt starkare på en nedtrappning, 
berättar Bengt.
   − Det började kännas tungt med den ökande administra-
tion som krävdes av mig som företagsledare i ett före-
tag som storleksmässigt var på gränsen till vad jag som 
entreprenör orkade med. Därför såg jag det som det bästa 
både för mig och min personal att försöka hitta en köpare 
till företaget.
   Diskussioner fördes med olika intressenter, men som i 
ett fall skulle inneburit att företaget flyttats till annan ort, 
vilket inte var Bengts önskan. Så, efter ett reportage i Ge-
fle Dagblad,  kontaktades Bengt av Svante Holmberg från 
Gävle, diskussioner följde och så småningom upprättades 
ett avtal, där det tydligt framgick att Bengts önskemål var 
att företaget med sin produktion även framledes skulle 
finnas i Hamrånge. Den 30 april 1995 kunde han lämna 
över ett väl fungerande företag med goda förutsättningar 
att utvecklas och leva vidare. 
   − Och det var, efter 39 år som företagare, en skön 
tillfredsställelse och glädje att med små medel ha skapat 
något som kommit att bli till gagn för och uppskattats av 

bygden, förhoppningsvis även i en framtid.
   Men, understryker Bengt med tydlighet, att ha lyckats 
med ett företagande är inte en mans arbete.
   − Jag hade hela tiden stöd av en förstående hustru vid 
min sida. Hon förebrådde mig aldrig för den tid som var 
nödvändig för mig att lägga ner i företaget, för alla kväl-
lar, lördagar och söndagar som jag tillbringade i verksta-
den. Hon deltog även i arbetet och tog dessutom ansvar 
för hem och barn. Hennes goda ordningssinne och själv-
fallet den skickliga och tillmötesgående personal jag hade 
tillgång till var ovärderliga för företagets framgångar.
   
Och Hamrånge Inredning AB då, drygt 20 år senare? 
Joodå, företaget lever vidare i Hamrångebygden än idag.

 Välkommen 

2017 

A P R I L  
  S K Ä M T 

Musik och Teatercafé på Fyren i Norrsundet 
 
 
 

Med Norrsundets Arbetarteater och Rockskolan 

Premiär lördag 1 april kl.19:00 
 

Föreställningar: Söndag 2/4 16:00,  
       Fredag 7/4 & Lördag 8/4  kl.19:00 
 

Biljetter 130 kronor 
Förbeställning på  
telnr. 0297-22612/070-2257935 
Kontant betalning eller Swish 
Ej förköpta biljetter säljes vid entrén 
 

Teatermeny  
Kyckling eller kött 130 kronor 
veg. sallad 80 kronor  
Teatermenyn serveras på Lyktan  
1 timme före föreställningens start. 
OBS! Endast förbeställning  
 

Förfika och/eller pausfika 
Kaffe med kaka 40 kronor 
Förbeställ gärna. 
 

 
 
 

F     XARNA
Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

Kom till vår närbutik i Hamrångefjärden och köp 8mm 

pelletssäckar eller lägg din beställning via vår hemsida 

www.fixarnahambrunge.se och få gratis hemleverans. 

Du kan även ringa oss på 076-128 47 33.

Namnet är nytt, men pelletsen är av samma 
höga kvalitet och rekommenderas fortfarande 

av Sveriges sotare. Tack vare vårt nät med 
över 400 återförsäljare, är det enkelt att köpa 

Scandbios pellets oavsett var du bor. 

FRÅN

2.440:–
PRIS/PALL

PELLETS FRÅN AGROL  
OCH NEOVA HETER NU

Inför påskhelgen fi nns vi i
Bergby onsdag 12 april 9-15

Ockelbo torsdag 13 april 9-15

EN RIKTIGT GLAD PÅSK 
önskar vi alla våra kunder

Anders och Dennis
0297-228 55  •  070-568 96 69

Varor ur vårt sortiment hittar du också hos ICA Nära, Bergby
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GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

Glad Påsk önskar vi från 
Hamrånge Taxi

Vid resor - fråga oss!
Här kan du också abonnera bussar för

sällskap upp till 50 personer
Bara att ringa 0297-101 74

E-post: helsansservice@swipnet.se

& Sliperi AB

VEDDAX!!!
Bara att ringa mig så

ordnar jag det du behöver

Per Åberg. Tel. 070-521 76 73

önskar alla gäster 
en riktigt Glad Påsk

Tel. 0297-105 55

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Till Er från Oss GLAD PÅSK

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ
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Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

Fredag 7 april kl. 13.30
Röda Korscafé med underhållning av 
Thomas Åström. Lo� erier

Söndag 30 april kl. 14.00
Valborgsmässfi rande OBS! PÅ SOLBERGA
Hamrånge Kyrkokör sjunger in våren.
Grillad korv och fi ka.
I samarbete med Röda Korset och LIONS

Fika fi nns a�  köpa
GLAD PÅSK önskar vi er alla

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

April 2017

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Annelie Samuelsson´s salong
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, med 
swish eller kort

Söndag 26 mars kl. 11.00
Familjemässa, Församlingshuset Wij
Söndag 2 april kl. 18.00
Musikgudstjänst med Gefl e Gospel Choir,
Hamrånge kyrka
Söndag 9 april kl. 11.00
Gudstjänst, Hagalunds kyrksöndag, Hamrånge kyrka
Torsdag 13 april kl. 9.00-17.00
Retreat. Anmälan till Marianne Udd, 0297-57 20 92 
senast 6/4
Torsdag 13 april kl. 18.00
Skärtorsdagsmässa, Hamrånge kyrka
Fredag 14 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 16 april kl. 11.00
Påskmässa med kyrkokören, Hamrånge kyrka
Måndag 17 april kl. 11.00
Gudstjänst, Sjökallas kyrksöndag, Hamrånge kyrka
Söndag 23 april kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet

Sopplunch onsdag jämna veckor
kl. 12.00-14.00 i Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

PÅSKBUFFÉ PÅ
TROLLHARENS
RESTAURANG

Långfredag, Påskafton kl 12-20 
Påskdagen kl  12-18

Boka bord på tel. 0297-33 105
Gårdsbutiken öppen 

hela påskveckan 11-17

Hjärtligt välkommen!          www.trollharensfisk.se
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Erika ska leda utvecklingen i 
kommunens ytterområden
Fem miljoner per år under tre år till kommunens yt-
terområden. För det arbetet har nu Erika Engvall Ste-
fansson rekryterats som projektledare. Erika, som bor 
i Valbo,  kommer närmast från Vuxenutbildningen i 
Gävle kommun, där hon arbetat som verksamhetsut-
vecklare och kvalitetssamordnare.

Kommunstyrelsen har med bred 
politisk enighet beslutat att satsa 
5 miljoner kronor per år under tre 
år för att lyfta landsbygdsutveck-
lingen i Forsbacka, Hedesunda 
och Hamrångebygden. Med möj-
lighet att också förlänga projektet 
ett år.
   − Syftet är att bidra till en god 
landsbygdsutveckling tillsam-
mans med bygdens invånare, sä-

ger Margaretha Wedin (C) som leder projektets styrgrupp. 
   Erika Engvall Stefansson tillträder sin tjänst i maj.
   − Jag ser fram emot att få skapa nya möjligheter för 
landsbygden tillsammans med medborgarna i Forsbacka, 
Hedesunda och Hamrångebygden. Så fort jag är på plats 
kommer jag att sätta mig in i de utvecklingsbehov som 
identifierats och se över förutsättningarna för att genom-
föra dem i samverkan med medborgarna och berörda 
enheter inom kommunen, säger hon.

Text: Marianne Lundqvist

Schampo och ansiktsvatten av 
naturens produkter

Med ett örtavkok av naturens produkter kan man göra både 
schampo och ansiktsvatten, visade Hannele Boman för intres-
serade på Träffpunkten.. 
   - Tillsätt eteriska oljor efter önskemål och du får en produkt 
som är bra för både hår, hud och miljö, berättade hon.
   Här gör Monica Danielsson och Anette Öström sitt eget 
schampo tillsammans med Hannele.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Rasta med Johan i spetsen tar 
över Hakkegård
Från och med 3 april drivs inte längre Hakkegård i 
privat regi. Då tar nämligen vägkrogskedjan Rasta 
med Johan Lötberg som platschef över verksamhet 
och personal av Lena Wigren och Ulf Nilsson som 
drivit vägkrogen sedan 2003.

Söderut finns Rastakedjan med 2-3 mils avstånd på flera 
platser, ett koncept man nu vill genomföra även norrut.
   − Rasta driver ju redan Tönnebro Värdshus, landets 
största vägkrog, och att ta över Hakkegård är ett led i den 
strategin, säger Johan Lötberg.
   Till att börja med kommer ingen förändring att märkas 
vid Hakkegård, säger han, men utvecklingsidéer finns och 
dem vill han först förankra och diskutera med personalen.

Text: Marianne Lundqvist

Från Rockskolan medverkar – och i år 
både med sång och sketcher -
Molly Andrén, Emil Westerberg och Ami 
Fransson.

Aprilskämt årets Musik- och 
Teatercafé i Fyren
Redan imorgon, den 1 april, är det premiär på suc-
céarrangemanget Musik- och Teatercafé från i fjol. 
Flera sketcher, nyskrivna texter med både lokal, na-
tionell och internationell anknytning utlovas. 

− Men givetvis blir 
det några gamla 
godingar också, säger 
Maria Eliasson.
   I år är det ett team-
work med allt från 
texter till framträ-
danden och regi och 
utöver sångnummer 
kommer även Rock-
skolans aktörer att 
finnas med i flera av 
sketcherna. Som har 
både humor och en allvarligare ton.
   På scenen står Maria Eliasson, Ewa Edin-Lindström, 
Jennie Lindblom, Ami Fransson, Molly Andrén, Emil 
Westerberg, Anders Ahlberg, Leif Lindblom och inte helt 
obekante i teatersammanhang, även om det var en del år 
sedan, Mikael Westerberg. För musiken svarar Emil Jo-
hansson, Elias van der Kaaij, Mattias Sjöberg och David 
Edvinsson.
   Norrsundets Arbetarteaterförening ansvarar för hela ar-
rangemanget, från matservering till ljus/ljud och framträ-
danden. Efter premiären ges ytterligare tre föreställningar 
2:a, 7:e och 8:e april.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
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ÅBYNS 
SAMFÄLLIGHETS- 

FÖRENING
kallar till
ÅRSMÖTE

Onsdag 19/4 kl. 19.00.
Lokal: Knutpunkten, 

Bergby, konferensrummet
Sedvanliga  årsmötesförhandlingar

Handlingar finns tillgängliga hos 
Siw Lindahl, Åbyvägen 28 

från 12/4

Välkomna!

Välkommen till ÅRSMÖTE
med HAMRÅNGE 

FÖRETAGARFÖRENING
i Knutpunktens konferenslokal, 
Bergby Tisdag 25 april kl. 18.00

 
Alla val förberedda

Vad vill du som medlem 
att vi ska jobba med i 

föreningen?
Kom och tyck till

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE I FYREN,

NORRSUNDET (restaurangen)
TISDAG 4 APRIL KL. 18.00

På dagordningen bl a:
Förslag och idéer inom ramen för 

Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till 
Hamrångebygden

Kaff e

Hamrångebygden Ek. förening kallar 
till ÅRSSTÄMMA

i Knutpunktens konferenslokal, Bergby
Tisdag 25 april kl. 19.00

Varmt välkomna!

Utställning
KONST I PÅSK med SLÖJDFÖRSÄLJNING

Hagsta skola
Långfredag 14 april kl. 11-15

Lotteri – Servering
VÄLKOMNA

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

7/4 kl. 13.30 
Musikcafé på 
Träff punkten med 
Tomas Åström

21/4 kl. 13.30 
Musikcafé på Solberga. 
Christer Öberg 
underhåller

Alla Välkomna!

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrångegruppen informerar. 
Årsmötet var välbesökt. Engagemanget från Ham-
rångebygdens medborgare har ökat i samband med pro-
jektet om landsbygdsutveckling i Gävle kommun. Till 
ny ordförande valdes Svante Wallberg och ny sekrete-
rare blev Sture Larsson. Ove Wahlgren kvarstår som 
kassör. Styrelsen utökades till 9 personer för att sprida 
inflytandet från olika intressegrupper under projekt-
tiden. Övriga i styrelsen är Tommy Berglund, Daniel 
Ringström, Lars-Ove Molin, Roger Sjödin, Kjell-Urban 
Nääs och Jan Eriksson.  Valberedningen beklagar att det 
inte gått att få någon kvinnlig representant i styrelsen.

Under året som gått har arbetsgruppen för trygg-
hetsboenden i Hamrångebygden jobbat vidare och nu 
arbetar Gavlegårdarna med ett förslag till ny detaljplan 
i Bergby som innefattar trygghetsboende. Det tilltänkta 
området är intill Humlevägen vid utfarten till Häckel-
säng. Arbetet fortsätter i år med hopp om byggbeslut. 
Samtidigt måste kravet på att bygga i Norrsundet inten-
sifieras.

Landsbygdsutvecklingsprojektet blir annars det 
viktigaste för Hamrångegruppen att hantera. Kommu-
nens och vår organisation beskrevs i förra numret av 
Alla Tider´s. Lokala möten har hållits i Axmarby och 
Norrsundet där idéer framförts och vidarebefordrats till 
Hamrångegruppen. Dessa idéer och från andra inkomna 
förslag kommer att hanteras av rådet. I början av april 
kommer första tillfället, när vi lämnar en lista på förslag 
till ledningsgruppen hos kommunen. I fortsättningen 
kommer varje Hamrångegruppsmöte att ta in nya för-
slag för att sedan via rådet komma vidare in till Gävle 
kommun.

Våra möten kommer framledes att hållas runt om 
i kommundelen och det första blir i Norrsundet (se 
annons). Gången därpå, i maj, blir det förmodligen i 
Axmarby.

Hamrångebygdens Föreningsliv
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Kalendarium 31 mars – 28 april
Fredag 31 mars
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 1 april
Musik- och teatercafé Fyren, Norrsundet 19.00
Söndag 2 april
Musik. Och teatercafé Fyren, Norrsundet 16.00
Musikgudstjänst med Gefle Gospel Choir
Hamrånge kyrka 18.00
Tisdag 4 april
Möte med Hamrångegruppen, Fyren, Norrsundet 18.00
Onsdag 5 april
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.00
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00-14.00
Torsdag 6 mars
Litteraturcafé med Afternoon Tea,
Fyren, Norrsundet 15.00-16.00
Fredag 7 april
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Musik- och teatercafé Fyren, Norrsundet 19.00
Lördag 8 april
Musik- och teatercafé, Fyren, Norrsundet 19.00
Söndag 9 april
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 12 april
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.00
Torsdag 13 april
Retreat Hamrånge kyrka 9.00-17.00

Torghandel Bergby Centrum 12.00-18.00
Skärtorsdagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 14 april
Långfredagsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Konst i påsk, Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 11.00-15.00
Söndag 16 april
Påskmässa med kyrkokören, Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 17 april
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 18 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 19 april
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.00
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00-14.00
Fredag 21 april
Musikcafé på Solberga med Röda Korset kl. 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 23 april
Tipspromenad IOGT-NTO. Start HIK:s klubblokal 
Hamrångefjärden kl. 11.00-12.00
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 25 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 26 april
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.00
Fredag 28 april
Bastun öppen, Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00

Vårt varma tack för all omtanke och vänligt deltagande 
vid vår kära Evert Hemströms bortgång. För blommor till 
hemmet och vid hans bår, för gåvor till fonder. Varmt tack 
också till Solbergahemmet för god omvårdnad, till kyrko-
herde Marianne Udd och kantor Emma Walllerberg samt 
till Christer Bergh vid begravningsceremonin, som blev till 
ett fint minne för oss.

Inger och Lars-Göran
Ingela, Åsa och Lisa med familjer

Torget - Tack

Begravningar i Hamrånge församling
under februari
3 februari Roger Larsson, Bergby
10 februari Sölve Östlund, Norrsundet
17 februari Sven Alftberg, Norrsundet
24 februari Evert Hemström, Bergby

...Stora tjejen som fyller 
8 år den 5 april

Grattis grattis och 
massor av kramar 
Amie Kilmore, Sigtuna
från mormor, morfar 
och alla kusinerna

Torget - Grattis

Hamrånge byavakter rapporterar

1)  Återigen inbrott i Konsum, Norrsundet. 
Man som försökte ingripa blev nerslagen. Polis 
omhändertog skyldiga.
2)  Död get med bogen bortskuren i Häckelsäng
3)  Bilar, ej hemmahörande i Hamrånge har 
setts cirkulera runt i bygden vid ett flertal till-
fällen,  några med misstankar om koppling till 
organiserad brottslighet gällande stölder av 
båtmotorer
4)  Diesel stals ur grävmaskin i Norrsundet

I en månad har den pågått, 
utställningen på Träffpunk-
ten i Bergby med Sven-Arne 
Erikssons naturmålningar, 
som han öppnade med fint 
vernissage den 24 februari.

Vernissage med 
Sven-Arne


