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Från kl 18 under 1:a advent kan du göra
ett besök på Urmakarvägen, se tåget tuffa runt, höra
tomteorkestern spela och titta in i Tomteverkstaden
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Tankar Om

J

Tankar Om

ulskyltning.
Så väl jag minns min barndoms skyltsöndag. Oh, så spännande och förväntansfullt det var. Vad var det som doldes i
butikernas skyltfönster? Dagen före hade de noga täckts för,
det var viktigt att det var först på själva skyltsöndagen som alla
skulle få se vad de hade hittat på.
Att åka in till stora staden var förstås inte att tänka på. Och
det behövdes ju inte heller. Många av bygdens butiker på den
tiden var som små varuhus. Begränsade ytor och begränsat
utbud, javisst, men vad brydde väl vi oss barn om det. Skyltsöndagen gav en försmak av julen och vad som skulle kunna
komma att finnas i julklappspaketen.
Bara i Hamrångefjärden hade vi fyra butiker, Lill-Konsum,
Stor-Konsum, Hanna Sjökvist och Lundéns och så järnhandeln
Wenglers förstås. För barnaögon var det otroligt spännande
med de julsmyckade fönstren och ibland fanns i butikerna både
tomtar och tomtenissar som lekte bland leksakerna.

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

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Stort var det på den tiden att få åka till Norrsundet och Bergby och jag minns Billiga Boden på Solberg.. Där fanns julklappen som en jul, kanske var jag sex år, blev nummer ett på
min önskelista. Jag kunde inte se mig mätt på den vita, mjuka
hunden, som såg ut att titta bara på just mig. Det låg sen också
en julklapp i rummet hemma, lagom stor för att hunden skulle
rymmas däri. Men, minns jag min pappa sa, det är ju inte säkert det är en stor sak däri, bara för att paketet är stort. Så jag
vågade inte riktigt hoppas. ”Tomten” hade förstås noterat min
önskan och naturligtvis var det den vita, mjuka hunden, med
ögon som tittade bara på just mig, som låg i paketet.

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016,
29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april,
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,
23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonsbokning, priser mm

Fina barndomsminnen att se tillbaka på, men det är svunna
tider och tiderna förändras.
Precis såsom det ju är. Dagens skyltsöndagar är betydligt mer
kommersiellt betonade och ett tillfälle att också för föreningsliv och organisationer förstärka sina kassor.
I år byts skyltsöndagen i Bergby centrum ut mot skyltlördag i
mindre format och istället görs en satsning på julmarknad helgen före jul. Julmarknad bjuds det också i Axmar Hytta och på
hembygdsgården liksom Gammeldags jul i Norrsundets Arbetarmuseum. Så en försmak av julen, det får vi garanterat.

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

5350:2790:1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.
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

Att vara president i USA är att inneha världens högsta ämbete, sägs det. Att den presidentvalskampanj vi nyligen upplevt, blev ett enda stort spektakel av smutskastning istället för
att handla om verkliga sakfrågor, det var… jaa, vad ska man
egentligen säga. Gud välsigne Amerika och övriga världen med
för den delen. Nu är det upp till bevis för Donald Trump om
han är värdig kostymen. Vi lär snart bli varse vartåt det lutar.

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

För övrigt undrar jag hur det kan komma sig att privata välfärdsföretag, som uppfyller kvalitetskraven, med skattemedel
kan göra ”enorma” vinster, medan det i
den offentliga dito alltid pratas om underskott, besparingar och neddragningar. Nån
som vet?

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord
Pris 80:Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes

Ha det gott och
		
Lev väl!

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Välbesökt och succéartad premiär för
bygdemarknaden i Bergby
Från smågodis till traktorer, ja den spännvidden fanns för
hugade spekulanter, när den första bygdemarknaden i Bergby
gick av stapeln sista helgen i oktober. Med vädret på bra humör
därtill var det bäddat för en lyckad premiär.
− Riktigt lyckat, nu återkommer vi nästa år, sa Krister
Ederth, som tillsammans med Magnus Risberg stod som marknadsarrangörer.
- Succé, tyckte också många knallar under marknadens första dag,
när gatan genom centrum snabbt fylldes av besökare. Trängsel som
det ska vara när det är marknad och där framförallt alla med mathantverk kunde glädjas åt en god kommers.
−Fantastiskt, jag är verkligen imponerad, tyckte K G Sundling
från Bollnäs Nya Microbryggeri, som dukat upp många olika ölsorter på sitt bord.
Intill såldes saft av Rosenkvitten och Cydonia, det senare i en
smaklig kombination med körsbär. Lammkött och mjöl från Klockarbackens Lantbruk i Ockelbo, lammprodukter från Ollivergården i
Hamrånge, ostkaka från Häcklegård, kryddor, marmelader och teer
från Bruksboden i Axmarbruk, men också mängder av matprodukter
hos längre ifrån kommande knallar. Mattor, kläder, keramik, smycken, rostfritt tillhörde det varierande utbudet och ortens föreningsliv tog också tillfället i akt att förstärka sina kassor. Hembakt och
dörrkransar bl a hos NorrHam och björnen som skickligt skulpterades fram med motorsåg av H G Hansson från Hennan blev förstapris i lotteriet som Norrsundets Innebandy anordnade. Hamrånge
PRO hade sin boulehall öppen med pilkastning och kaffeservering.
Tönnångers yxkastare hade anordnat yxkastning och tivoli, karuseller och ponnyridning fanns för de yngre marknadsbesökarna.

Möten av olika slag vid den välfyllda marknadsgatan
i Bergby centrum

K G Sundling från Bollnäs Microbryggeri var nöjd
med kommersen

Inte bara knallar var helnöjda, bygdemarknaden var ett fint PRtillfälle även för centrumhandeln i Bergby, där butiker, konditori
och krog var näst intill sprängfyllda av kunder och gäster.
− Jättekul och otroligt bra, löd deras kommentarer.
Ljuv panflöjtsmusik ljöd
under marknaden, som
också kunde höras under
kvällens diakonikonsert i
kyrkan...

Hamrånge församling tog tillfället i akt att lägga sin årliga diakonikonsert i samband med bygdemarknaden och det blev en inte bara
välbesökt konsert i kyrkan, utan också musik med rik variation.
Märtha Bohlin inledde med musik på kyrkorgel, Ami Fransson
sjöng och spelade som representant för Rockskolan, Chemas
viskorkester, Inge Sjöberg, kyrkokören, Emil Johansson som på
piano framförde två klassiska stycken och mycket finstämmiga
inslag med panflöjt bjöds av peruanska/bolivianska deltagare vid
marknaden.
5-åriga Novalee från

Arrangörerna var som helhet nöjda, men ingenting är så bra att
Norrsundet hittade en
det inte går att göras bättre, menade de.
spännande leksak bland
− Det här var första gången i Bergby och nu får vi slipa vidare på
marknadsstånden
vissa delar till nästa år. Eventuellt
Resultat lotteriet björnskulptur:
till exempel titta på om marknaden
1:a pris, björnskulptur, lott nr 174, Tony Jansson
ska läggas en vecka tidigare.
2:a pris, 2 st hockeybiljetter, lott nr 108, Robin Sjöberg
Övriga fem sidovinster på lott nr 86, 66, 55, 94 och 67
Text och foto: Marianne Lundqvist
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...liksom Ami Fransson,
representerande Rockskolan

Alla Tider’s
Festlig fotbollsgala i NorrHams regi
− NorrHam, det är alla vi tillsammans och det är ni, alla ungdomar, som med
engagerade ledare, föräldrar och styrelse, som skapar all den fina verksamhet
och de goda resultat som presteras i föreningen.
Så inledde konferencier Inge Sjöberg årets fotbollsgala i Fyren med alla ungdomar,
som deltagit i årets verksamhet. Alla fick medalj och dessutom delades utmärkelser
ut för särskilda prestationer.
Emil från ICA, NorrHams största sponsor, delade ut årets check – 40 000 kronor
- och därmed har NorrHam under hans sex år som innehavare av den lokala ICAbutiken sponsrat föreningen med inte mindre än 250 000 kronor.
Superlativen var många för ungdomarnas prestationer och fram lyftes förstås
silvermedaljen till Flickor 13 i GFF-cupen, men också en rad andra fina prestationer,
som visat att träning ger resultat och särskilda utmärkelser tilldelades för:
Träningsflitigast pojkar 03-04-05:
Philip Lindström
Årets utveckling pojkar 03-04-05
Kevin Ekström
Träningsflitigast flickor 02-03-04
Alexia Njoku
Årets utveckling flickor 02-03-04
Ifrah Hägglund

Albin Östlund Pojkar 07-08

Träningsflitigast flickor 05-06-07
Alva Carlsén
Årets utveckling flickor 05-06-07
Lina Hemström
Träningsflitigast pojkar 07-08:
Albin Östlund
Årets utveckling pojkar 07-08
Joel Hemström
Text och foto: Marianne Lundqvist

Alva Carlsén Flickor 05-06-07

Silverhattar på för silvertjejerna Flickor 13 i GFF-cupen

Tilda Eriksson och Natalie
Wallberg bjöd på ett sångnummer
kompade av Rockskolan

www.ockelbokyckling.se
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Alexia Njoku Flickor 02-03-04

Tel. 070-646 73 85

Raggarminnen – så här fortsatte
historien om Polycarpus
Chevroleten av årgång 1928 kom till Hamrångebygden 1954 genom Rune Eklund och Gunnar
Östlund, men redan året därpå fick Polycarpus
nya ägare. Då köptes den iögonfallande bilen,
med schackrutig motorhuv och två händer
målade på var sida om bakfönstret, av Bengt
Andersson från Rån och Bengt Larsson från
Katrineholm.

Många roliga minnen är förknippade med
Polycarpus, berättade Bengt Andersson

Bilen, som de då betalade 500 kronor för, var i stort
behov av renovering och det tänkte de ta hand om på
Katrineholm, berättar Bengt Andersson.
− På vägen dit stannade vi på Rån för att visa bilen för
min mor Erika, men när hon såg vårt nyförvärv så hytte
hon med näven. Det var ett tydligt tecken på hennes ogillande.
− Så vi fortsatte färden hem till Bengts föräldrar på
Katrineholm, som hade en, för oss, bättre inställning till
motorfordon.
En bakaxel med hydrauliska bromsar införskaffades
som, skulle det visa sig inte var helt lätt att montera.
− Men med skruvmejsel skiftnyckel, en lånad borrmaskin av vår kamrat Rune Jonsson och några bitar plattjärn
så lyckades vi få den nya axeln på plats.
Tillsammans piffade de upp bilen genom att byta ut det
gamla svarta pegamoidtaket mot ett knallrött av galon
och istället för de gamla körriktningsvisarna monterades
blinkers med alternerande blinkande lampor.
Men det var ändå två mycket nervösa ynglingar som
begav sig till Gävle för besiktning av bilen.
− Nu hade vi inte behövt vara så särskilt oroliga, för
besiktningsmannen blev så intresserad av bilen, att han
provkörde den runt flera kvarter och naturligtvis blev
bilen godkänd, berättar de.
Minnena är förstås många med en bil som denna.
− När vi åkte på gatorna i Gävle gällde det att vara
uppmärksam, för bilen ville gärna följa i spårvagnsspåren,
eftersom däcken inte var bredare än spårvagnarnas hjul.
På torget i Gävle samlades gärna folk runt den ovanliga
bilen och vid ett tillfälle ville de unga grabbarna visa hur
lättstartad den var. Men hur många varv Bengt Andersson
än drog runt startveven så ville den inte gå igång. Då visade det sig att hans namne inne i bilen hade skojat till det
genom att inte vrida om startnyckeln. Ett spratt de båda
skrattade gott åt efteråt.
En färd som hade kunnat sluta riktigt illa var, när de begav sig till julotta i Hamrånge kyrka med sina flickvänner
(som sedan blev deras fruar) och hade monterat brinnande
facklor på framskärmarna.
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− Det hade ju i vårt ungdomliga oförstånd kunnat bli
sista färden för både oss och vår kära Polycarpus med
tanke på alla bensinångor runt motorhuven, men tack och
lov fick julottefärden ett lyckligt slut.
Bengt Andersson hade vid den tiden startat eget företag
som ”möbelmakare” och bilen fick därför även tjänstgöra
vid möbeltransporter.
− Jag surrade fast möblerna på taket och kunde på så vis
både hämta och leverera mina arbeten.
När familj och barn kom in i bilden ställdes bilen undan
i en lada tills två bröder från Gävle kom och ville köpa
den. De renoverade upp bilen ordentligt och några år
därefter såldes den till Uppsala.
− Och så vitt vi vet så är den fortfarande i kördugligt
skick därnere.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Installa�on, Service

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

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

Alla Tider’s
Nyheter för gästerna vid Hedenstugan
− Det har efterfrågats bland mina gäster, men det är
också ett led i min satsning för framtiden vid Hedenstugan, säger innehavaren Stef van Heteren och visar
nytillskottet; grillkåta med intilliggande bastu. Och
därutanför badtunnan med dusch.
Det har varit ett fint år för Hedenstugan, 2 500 gästnätter
hittills, och fortsätter det i den takt Stef räknar med så bör
det bli omkring 2 800 på helårsbasis.
− Det är fler än jag hade vågat kalkylera med och känns
förstås jättebra. Nu siktar jag på 3 000 gästnätter under
2017, säger han.
Att nå så här långt har tagit tre år och det har varit tre
år av aktiv satsning från hans sida. Med marknadsföring,
mässdeltaganden, sökande efter samarbetspartners och
komponerande av turistpaket.
− Man får aldrig stanna upp för då blir man förbisprungen.
Satsningarna han gjort framförallt i Holland har burit
frukt. Det är därifrån de flesta gästerna hittills kommit.
Nu har även en turistarrangör med utgångspunkt från
Holland och där flera samarbetspartners i Sverige är involverade bokat in en resa inför nästa år, där Hedenstugan
är ett av målen.
− Och det är bara början, fler sådana resor är att vänta,
säger Stef.
Men han säger att han förstås haft tur också.
− Flera företag har bokat in sig här i samband med arbeten på orten under året.
− Tar jag förstås tacksamt emot, samtidigt som det naturligtvis också gynnar andra verksamheter i bygden.
Och just att gynna lokala företagare är något Stef vill
lyfta fram. Gör det alltid själv, säger han, i största möjliga
mån.
− Det har man igen många gånger om, inte minst genom den fina service de med sin närhet erbjuder.

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

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

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil
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Badtunna med dusch, grillkåta och bastu är på plats, nu står Stef
själv för de kompletterande byggjobben.

Byggnaden med grillkåta och bastu levererades visserligen och sattes upp av ett finskt företag, men till el,
va-installationer, markplanering med mera har han anlitat
lokala företagare. Mycket av arbetet gör han också själv.
− Budgeten måste gå ihop så det gäller att hålla kostnaderna nere, förklarar han, när han som bäst lägger sista
handen vid trappan upp till grillkåtan.
Anläggningen är till för Hedenstugans gäster, men
ortsborna kommer också att ges möjlighet att hyra bastu/
grillkåta vid sammankomster.
Text och foto: Marianne Lundqvist

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

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

Smått & Gott i Hamrångebygden
Ett dystert inslag i Axmarbruks
historia
Det var ingen hemlighet att personal från den tyska legationen internerades i Axmarbruks slott vid krigsslutet. Betydligt tystare talades det om de gravida norska
kvinnor - i folkmun kallades de norskhororna - som
också fanns här under de här sommarmånaderna och
vad som hände med de barn som föddes.
Men om det kan Ingrid Skogqvist från Gävle berätta.
− Jag är förmodligen den enda, som fått den historien
berättad för mig, för alla som hade med de här kvinnornas
öden att göra blev belagda med livslång munkavle, säger
hon.
− Kvinnorna var genom samröret med de tyska soldaterna illa sedda i sitt hemland och hade förmodligen
svårigheter att försörja sig. Till Sverige lockades de med
choklad och nylonstrumpor. Kanske också med löfte att
tjäna en slant.
Historien lyftes fram, när en amerikansk man återvände
till Sverige för att söka sina rötter. Han var adopterad från
Sverige och enligt de uppgifter han hade, så föddes han i
Linköping. Men vidare efterforskningar visade, att födelseorten var Ockelbo.
− Och där fanns den kvinna, som lättade på munkavlen
och senare berättade hela historien om de norska kvinnorna för mig, fortsätter Ingrid.
När kvinnorna skulle föda transporterades de nämligen
till Ockelbo, men efter förlossningen fick de omgående
återvända till Axmarbruk. Utan barn.
Kvinnan som berättat historien för Ingrid var vid den
tiden bara fjorton år och anställd som hjälpreda. Hon fick
hjälpa till vid förlossningarna och med övriga arbetsuppgifter. Ta rätt på allt som följer med en förlossning och se
till att allt ”försvann”.
− De minnena har hon burit med sig hela livet och
sammanlagt förlöstes elva barn i Ockelbo, som sedan togs
ifrån sina mödrar.

– Jag är förmodligen den enda, som känner till historien om de
norska kvinnorna och deras öden i Axmarbruk vid krigsslutet,
säger Ingrid Skogqvist från Gävle. (Ingrid har tidigare tjänstgjort som lärare vid högstadiet i Bergby)

Dagen efter förlossningarna gjordes barnen i ordning.
Fick nya blöjor, kläddes på och togs till tågstationen i
Ockelbo, där de med följeslagare sedan åkte mot Gävle,
vidare via Stockholm och med Linköping som slutdestination.
− En väntande taxi tog sedan följeslagare och barn med
till ett barnhem utanför Linköping. Barnen togs om hand
och följeslagarna fick återvända till Ockelbo.
− Därefter adopterades barnen bort.
En av dessa barn var alltså den amerikan som sökte sina
rötter och då historien om de norska kvinnorna läckte ut.
Och Sverige hade bidragit med ännu en bit av mörk
historia från andra världskriget.
(Slottet i Axmarbruk blev något av ett flyktingläger för
baltiska flyktingar i januari 1945. Efter Tredje Rikets
sammanbrott behövdes slottet för internering av personal
från den tidigare tyska legationen och i maj samma år
evakuerades därför de baltiska flyktingarna till annan ort.
Och det var tillsammans med personalen från den tyska
legationen som de norska, gravida kvinnorna kom att bo
under de följande sommarmånaderna).
Text och foto: Marianne Lundqvist

Annelie Samuelsson´s salong

Välkomna till

Luciakröning
i Hamrånge kyrka

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
ÖPPET
på förbokade tider
Välkommen med din beställning
på telefon • 070-226 39 87
Ring en vardag mellan 10 och 18
Betalning går bra med kontant,
swish eller kort

Tisdag 13 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
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INGEN SKYLTSÖNDAG I ÅR ISTÄLLET EN
SKYLTLÖRDAG MED TIPSPROMENAD
OCH ERBJUDANDEN
Lördag 26 november 10.00-14.00
Hamrånge Handel AB - Järn, Färg och Bygg
Extraerbjudanden hos Stinas Garn & Tygbod
Wendins Blommor med extrapris på julstjärnor
Julklappstips i förpackning hos Bergby Damfrisering
Julfikat med lussekatt och pepparkakor eller julsmörgås hittar
du hos Bergby konditori
Lunchen äter du på Bergbykrogen – på kvällen 22.00-01.00
spelar Rockskolan
Välfyllda diskar hos Hamrångebygdens Delikatesser
Vi hälsar välkommen in i våra butiker/lokaler
i Bergby Centrum, där du hittar tipsfrågorna.
Vinsten är en julkorg med gåvor/produkter från oss.
Vinnaren meddelas och vinsten hämtas i samband med vår
JULMARKNAD/TORGHANDEL OCH JULGRANSFÖRSÄLJNING PÅ
WIJTORGET LÖRDAG DEN 17 DECEMBER
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Priserna gäller endast skyltlördag 26/11 med
reservation för ev. slutförsäljning

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

Bergby

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

15 miljoner till ytterkommundelarna under tre år – vad kommer det
att betyda för utvecklingen i Hamrångebygden?
Femton miljoner delat i tre (Hamrånge-HedesundaForsbacka), det innebär fem miljoner till Hamrångebygden i det demokratiprojekt som kommunstyrelsen beslutade om vid sitt oktobermöte. Om det sammantaget blir
en eller två projektledare som anställs är ännu oklart,
men i början av nästa år kommer kommunledningskontoret att ingående presentera vilka riktlinjer som gäller
för projektet.
− Att en person anställs för att driva tillväxtfrågorna framåt
är något vi från Knutpunkten Landsbygdscenter arbetat
för under flera år. Det är väldigt viktigt att det finns någon
som kan lägga ner den tid som krävs för detta, säger Svante
Wallberg, ordförande i föreningen.
− Men givetvis kommer det även i fortsättningen att krävas ett engagemang från Hamrångeborna själva också, inte
minst för att lyfta frågor, driva på och följa upp.
I projektet ska en referensgrupp i Hamrångebygden
tillsammans lyfta och prioritera frågor, som sedan kanaliseras vidare via projektledaren till styrgruppen och därifrån
vidare till förvaltningar och politiker för beslut.
− Och det är viktigt att det blir en samlad röst från Hamrånge. Att det är frågor som referensgruppen kommit överens om, som förs vidare via projektledaren, understryker
Margareta Wedin, centerns kommunalråd med ansvar för
landsbygdsfrågor, som sitter i projektets styrgrupp tillsammans med oppositionsrådet Jörgen Edsvik.
Hon understryker också, att projektmedlen inte ska användas till ordinarie kommunala insatser och att administrationskostnaderna ska hållas nere så långt det är möjligt.
− Medlen ska användas för tillväxt.
Av projektets förstudie framgår att det krävs en ökning av
befolkningen för att affärs- och samhällsservice ska kunna
bibehållas eller förbättras. Satsningar inom en rad områden
krävs, men boende lyfts fram som punkt ett.
Det ligger också helt i linje med de krav som ställts från
Hamrångebygden vid ett flertal tillfällen och nu senast
genom PRO-föreningarna som vid en protestdemonstration
uppvaktade politikerna i Gävle. Rörlighet på bostadsmarknaden är en förutsättning för utveckling och den kan endast
möjliggöras om bostadsbyggandet kommer igång.
− Det gäller lägenheter för både unga och gamla liksom
trygghetsboende och platser på vårt äldreboende.
Det finns goda förutsättningar för tillväxt i Hamrångebygden, menar Hamrånge PRO.
− Men den akuta bristen på bostäder sätter effektivt stopp
för en positiv utveckling i vår kommundel.
Att det måste byggas fler bostäder för att utveckla ytterkommundelarna, om det tycks alla vara överens. Men
hur ser egentligen förutsättningarna ut och hur går det att
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– Bygg bostäder i
Hamrånge, uppmanade PRO-avdelningarna från Hamrånge
vid sin demonstration
i stadshuset.

påverka?
Så här sa dåvarande kommundirektören
Det förslag som
Åke Edin i Gefle Dagblad oktober 1996.
tidigare presenÄr vi på väg mot målet nu, 20 år senare?
terades angående
trygghetsboende
och där finansiering skulle underlättas via Migrationsverket
för asylboende är inte längre aktuellt.
Så här säger Cathrine Holgersson, vd vid Gavlegårdarna:
− Några konkreta planer för nyproduktion finns inte för
närvarande från vår sida, men därmed inte sagt att vi inte
är intresserade att hitta lösningar för bostadsbyggande och
då främst trygghetsboende. Förutsättningarna undersöks nu
som bäst och vi för en ingående dialog med kommunen.
− Och statligt investeringsstöd tillika med sänkt avkastningskrav och lägre markpriser jämfört med centralorten
kan underlätta byggandet av ett trygghetsboende i Hamrångebygden, tillägger hon.
Enligt Cathrine Holgersson begränsas möjligheterna
att bygga på landsbygden genom de regler som säger att
allmännyttan inte får bygga om man inte kan presentera
kalkyler som håller. Kalkyler som i sin tur styrs av marknadsbedömningar där risktagandet vägs in.
− Jämför vi med Gävle centralt, så är det kort kötid och
låg efterfrågan på lägenheter i Hamrångebygden, vilket spelar roll i riskbedömningen och vi ska nu skicka ut en enkät
till boende i Hamrånge för att se om intresse finns för de
hyresnivåer det kan bli fråga om i nyproduktion, säger hon
och nämner summan 9 000 kronor/månad för en tvårumslägenhet.
Kommuner får inte subventionera bostadsbyggande hos de
allmännyttiga bostadsföretagen och det försämrar förutsättningarna för landsbygden, där det marknadsmässigt inte är
lika intressant att bygga. Men om inte allmännyttan kan, då
krävs politiska insatser för att hitta alternativa lösningar.
För någonstans att bo när behovet kommer, det måste
väl även kommuninvånarna i Hamrångebygden ha rätt till,
oavsett det kostar 9 000 kronor i månaden eller inte? Av den
enkät gällande äldreboende som genomfördes i bygden för
något år sedan, så ville dessutom de flesta ha möjlighet att
bo kvart på hemorten.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Stig Edvinsson

Alla Tider’s

Anno 1996

… berättade Ing-Marie Johansson och Per-Olof Svensson om sin oförglömliga resa till Kiev i Ukraina i
samband med hjälpsändning till Tjernobylbarnen
… utökade Jörgen Lundén med Sjöboden i Hamrångefjärden sin verksamhet att utöver båtreparationer
också innehålla försäljning av mindre båtar och
snöskotrar
… kritiserades lång väntan på ambulans i bygden
… arrangerade Hedentöserna mannekänguppvisning
inför medverkan vid Tjejmilen i Reykjavik

JULMARKNAD

… riskerade nya färdtjänstsystemet knäcka Hamrånge
Taxi

HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD

med bland annat lokalproducerade livsmedel

… var det biskopsbesök i Hamrånge

Anmälan till försäljning: 070-277 11 52 eller
sekreterare.hamrangehembygdsgard@yahoo.com

… arrangerades veterancup i ishockey på Lindövallen

Lördag 10 december
kl 11-15
Gröt, glögg och
fikaservering

Välkomna!

… utsågs familjeföretaget Sören Johansson AB till
Årets företagare i Hamrånge

Välkomna till GAMMELDAGS JUL
i Norrsundets Arbetarmuseum
LÖRDAG 3 DECEMBER 13.00-16.00
Kålsoppa, skinksmörgås,
Paketlotteri med
kaffeservering
Hamrånge Lions
Pris 50:- kronor

Julmarknad

Bergby Damfrisering

Försäljning: Hantverk av skilda
slag, närprod. mat, m.m.
Servering: Bryggans skaldjurssoppa. Kaffe m kaka. Glögg. Grillad
korv.
Välkomna!

Öppettider Måndag, Onsdag,
Torsdag, Fredag 9.00-17.30
Lunch 13.00-14.00
Tisdagar stängt Tar betalkort
o

Lördag 3 dec
Kl. 12.00 - 17.00

Axmar bruk

Ann-Katrin • Tel. 0297-106 81
Delikatesserna till julbordet
hittar du hos

GÅSHOLMA FISK
Ur sortimentet: pepparlax, gravad
lax, rökt ål, inlagd sill, räkor,
romsås, gravlaxsås m m
Välkomna till vår butik
Lördag 17/12 och Söndag
18/12 11.00-16.00
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Begravningsavgiften höjs
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda
i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar
förvärvsinkomst. Avgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett
religionstillhörighet, den har däremot inget med medlemskap i Svenska kyrkan att göra.
Från den 1 januari 2016 är avgiften enhetlig, d v s alla
som är folkbokförda i Sverige kommer att betala samma
procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften blir ca 24 öre per hundralapp, tas ut från
2017 och syns på skattsedeln från 2018. För en person
som tjänar 250 000 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst innebär det en begravningsavgift på ca 600
kronor per år.
Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla
allmänna begravningsplatser för alla som är folkbokförda
inom huvudmannens förvaltningsområde. Det ingår även
att tillhandahålla särskilda begravningsplatser för dem
som inte tillhör något kristet trossamfund.
Det är ett åtagande som medför kostnader för personal,
maskiner, administration med mera och därför betalas en
begravningsavgift, som heller inte får användas till annat
än det den är avsedd för.
I begravningsavgiften ingår:
* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats
under en tid av 25 år
* Gravsättning inklusive gravöppning
* Vissa transporter
* Kremering
* Lokal för förvaring och visning av stoftet
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
I begravningsavgiften ingår inte:
* Kista och svepning
* Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus för förvaring och visning av stoftet

Jag gör gärna hembesök

Om en icke folkbokförd person avlider i Sverige ska
däremot kostnaderna för gravsättning betalas av dödsboet
eller av anhöriga. Om inga sådana tillgångar finns blir det
en istället en kostnad för kommunen.
Rätten till gravsättning utan kostnad hör samman med
var man är folkbokförd när man avlider. Om personer
som varit folkbokförda i Sverige flyttar utomlands, men
önskar bli begravda i hemlandet, även om de avlider utomlands, så får dödsboet eller anhöriga stå för de kostnader som då uppkommer.
Källa: Begravningslagen samt jurister vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och kyrkokansliet i Uppsala.
Text: Marianne Lundqvist

Träﬀpunkt för
Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Hamrånge
December
2016
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer

Hamrånge
Alla onsdagar
i oktober (1/10,kl.
8/10,13.30
15/10, 22/10, 29/10)
Fredag
2 december
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Röda
Korsets
Adventscafé.
och
Hubbe
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan duSören
få hjälp när
du kört
fast. Ta
med
egen
dator.
Fika
finns
att
köpa.
Alla onsdagar i oktober
(1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
underhåller.
Lo�erier
Klockan 10.00-12.00
Datacafé 6
med
Hamrånge
PRO. Här
kan
du få hjälp när du kört fast. Ta
Måndag
oktober
kl. 10.00-12.00
Fredag
9Vi uppmärksammar
december
kl.
13.00
med
egen
Fika finns att köpa.
Öppet
hus.dator.
nationella anhörigdagen och får besök av
Christer
Blommé
bilder
från
J-bergs
Foto –
bl.a. Demensförbundet
ochvisar
Anhörigstöd,
Gävle
kommun.
Även Hamrånge
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions
och
Röda
korset
finns
på
plats.
Öppet hus.under
Vi uppmärksammar
anhörigdagen och får besök av
”Gävle
40- ochnationella
50-talet”
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda
korset finns på plats.
Tisdag
13 december
kl. 10.30
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00
Fredag
17påoktober
Lucia
med
följe
besöker
Träﬀ
punkten
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och
Sören
underhåller.
Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé
med
Röda
korset.
Hubbe
och
Sören
Torsdag 15 december kl. 10.30underhåller.
Kontakta oss
Hamrånge
PRO-kör
sjunger julsånger
Träffpunkten Vijvägen
30, Bergby
Kontakta oss
Telefonnummer:
0297-109
95
Träffpunkten Vijvägen
30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

Fika ﬁnns a� köpa

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00

* Annonsering
* Kistdekoration
* Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare.
Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
* Minnesstund
* Urna
* Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller
annan form av gravanordning
* Skötsel av gravplats

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

Jonas Flodin

Välkommen!
I IIsamarbete
med
samarbete med
med
samarbete

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se
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Halloween i Fyren
− Det ordnas ofta festligheter för
vuxna vid Halloween, tyvärr sällan för
barn, så nu tyckte jag det var på tiden.
Så resonerade Åse Nilsson vid Fyren i
Norrsundet och drog igång en Halloweeneftermiddag för de yngre, där rotunda och
servering med spöklik rekvisita förvandlats till
ett enda stort Halloweenparty.
Åse hade räknat med att 25-30 barn skulle
komma, men lokalen fylldes av över 100 små tjejer och killar i den ena festliga Halloweenkreationen efter den andra. Och all godis som bjöds hade förstås
också Halloweenförtecken.
− Inget speciellt program var planerat, för här var tanken
att barnen bara skulle få springa omkring
och ha så kul de bara kunde, sa Åse.
Och visst hade de kul. Idel glada miner bland
spindlar, spindelnät och lysande pumpor.

– Spöklikt värre var det när Halloween firades för barnen
i Fyren: - Jättekul, tyckte syskonen Joline och Elias...

... och titta vilka häftiga
godishänder vi hittat, sa
Gustav och Märta

Text och foto: Marianne Lundqvist

Söndag 27 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst med Kyrkokören (som firar 85 år),
Hamrånge kyrka
Lördag 4 december kl. 11.15
Musikgudstjänst, medverkan av Norrsundets Brukssextett, Fyren, Norrundet
Söndag 11 december kl. 15.00
Luciagudstjänst med barngrupperna, Hamrånge kyrka
Tisdag 13 december kl. 18.00
Luciakröning med framträdande Hamrånge kyrka
Söndag 18 december kl. 11.00
Gudstjänst med julspel, Hamrånge kyrka

Tack till alla för ett stort engagemang vid vår
Diakonisert!
Tack till musiker och sångare.
Tillsammans samlade vi in 3700 kronor:- till
församlingens diakonala arbete.

OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Sopplunch udda veckor, 12.00-14.00, Kyrkans hus
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90
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Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.
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Therese Metz från
Hamrångebygden
nytt kommunalråd
i opposition för
Miljöpartiet

Therese från Hamrånge – nytt
kommunalråd för Miljöpartiet
med stort fokus på landsbygdsutveckling
− Visst funderade jag länge, när jag fick erbjudandet. Det är ju inte vilket uppdrag som helst och
med två små barn i familjen, så kommer det att krävas
en del pusslande, det inser jag ju, säger Therese Metz,
32, som den 1 november tillträdde som kommunalråd i
opposition för Miljöpartiet.
− Och inget körkort har jag heller, skrattar hon.
Nu tycker hon i och för sig själv inte, att det är något
större problem. Kommunikationerna är bra och så särskilt
långt till busshållplatsen har hon inte heller från det vita
huset efter Norrsundsvägen. Vare sig hon ska in till jobbet i
Gävle, eller göra matinköpen med barn och barnvagn.
− Man måste bara planera på ett lite annorlunda sätt.
− Fast jag är förstås inte säker på, att min sambo Daniel
delar min åsikt, så jaa, jag får nog kanske börja fundera på
det här med körlektioner. Det har liksom bara inte funnits
tid i mitt liv för det tidigare.
Till Hamrångebygden flyttade hon och Daniel från Gävle
för fem år sedan. Landsbygden var ett självklart val för
Therese och Daniel hade anknytning till bygden sedan tidigare. Men allra helst hade hon velat bo ännu mera enskilt
än det blev. Få vakna i skogen, säger hon.
− Där fick det bli en kompromiss och vi trivs jättebra i
vårt hus. Hönshus med höns har vi, nära till badplats och
här bor vi ju väldigt centralt mot vad jag är van vid från
min uppväxt.
Då bodde hon i en liten by i Hedesunda med sju kilometer till närmast större väg med allt vad det innebar under
skoltiden.
− Gick ju bra under låg- och mellanstadietiden, för då
fick vi åka skolbuss, men sen blev det knepigare.
− Nu kommer jag inte ihåg att jag upplevde det som något större problem, men det är klart, nog frös man många
gånger, när det kunde vara 30 minus. Och resan till skolan
tog tre timmar om dagen i anspråk.
Storasyster Ella, 4 år är på förskolan medan lillebror
Vidar 2, är hemma med mamma när Alla Tider´s hälsar på.
Han håller som bäst på att göra en snögubbe av vita flirtkulor och pockar på mammas uppmärksamhet. Vant och
enkelt växlar hon som småbarnsmamma mellan att hjälpa
till, duka fram fika och svara på frågor. Pussla såsom småbarnsmammalivet är.
Miljöpartiet anslöt hon sig till i samband med valet 2010.
− Vi har inte ändliga resurser på vår jord, det måste vi
planera utifrån och då är det viktigt att se helheten, förkla-

rar hon sitt val.
Ganska snart fick
hon olika uppdrag i
partiet, ordförande i
regionen och olika
nämnder. Innan hon
tillträdde som kommunalråd var hon
Visst får Vidar 2, rå om sin mamma även om
politisk sekreterare åt hon nu kombinerar rollen som småbarnsEU-parlamentarikern mamma med rollen som kommunalråd.
Bodil Valero. I sitt
övriga yrkesliv har hon bl a arbetat som projektledare inom
landstinget och som utvecklingsstrateg i regionen med
folkhälso- ungdoms- och landsbygdsfrågor på sitt bord.
Som boende på landsbygden är det förstås sådana frågor
som gärna engagerar.
− Själva ordet landsbygd uppfattas tyvärr ibland som
negativt, men faktum är att över 60 procent av de unga vill
bo kvar och fler än någonsin väljer att flytta ut på landet.
Det måste vi som politiker ta med oss. Vi behöver hela
landet och inte bara rikta in oss på urbanisering.
Therese vill se möjligheterna, inte hindren, för utveckling och hon har en bergfast tro på Hamrångebygden.
− Jag känner ingen som helst oro, att bygden ska dö ut.
Jag tror visserligen inte vi kan få 500 nya industrijobb till
Norrsundet, men härute finns fantastiska möjligheter.
Hon lyfter fram alla engagerade och drivna människor,
många syns, men långtifrån alla.
− Och går det inte att lösa saker på det ena sättet, ja då
får man titta från en annan synvinkel för att hitta lösningar.
I allt från bostadsbyggande till arbetstillfällen.
Tågstopp i bygden för att underlätta pendling, både norroch söderut, är ett måste, tror hon, liksom att bostadsbyggandet verkligen kommer igång.
− Öppna upp även för enfamiljshus inte bara i strandnära områden utan runtom i bygden.
Therese vill se på bygden som en helhet. Att de insatser
som görs på bästa sätt ska gagna alla.
Själv hinner hon utöver att vara småbarnsmamma och
kommunalråd också med att vara ordförande i Arbetskooperativet Fixarna, ha ett finger med i Produktionsköket i
Bergby och bistå Axmar med projektansökningar.
− Ingenting är gratis, man måste bjuda på sig själv, förklarar hon och ritar ögon, näsa, mun på Vidars snögubbe,
samtidigt som vi fikar kaffe med surdegsmacka och ost.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

KOPPARMÄSSEN
I NORRSUNDET

Välkomna till vårt läckra julbord
som vi serverar
Fredag – Lördag - Söndag 18/11 – 18/12

Vår LUNCHJULBUFFÉ
serverar vi
Fredag 9 december samt
Torsdag 15 december
10.30-14.30
Pris 150:- kr

Sittningar:
Fredagar 18.00 och 18.30
(första fredagen endast 18.00)

Lördagar 14.00 och 14.30
Söndagar 13.00 och 13.30

17.00 och 17.30
16.00 och 16.30

Vid sällskap på minst 20 personer
även vid andra tider efter önskemål.

JULBORD alt.
JULTALLRIK
med småvarmt för
avhämtning.
Pris 175:- resp. 350:- kr
Ring så fixar vi
0297-220 20

I den maritima miljön avnjuter du våra egna
fiskinläggningar, vilt, men också de traditionella
julbordsrätterna av närproducerade råvaror
Pris 400:- kronor
Din bokning gör du på tel. 0297-331 05

VÄLKOMMEN!

JULBORD PÅ BRYGGAN
Välkommen till ett
V
klassiskt Julbord
i Skärgårdsmiljö
Jultallrikslunch eller À la carte
Måndag–fredag kl. 11.30–13.30
Välkomna till vårt
fantastiska
SKÄRGÅRDSJULBORD

Stora julbordet
Kvällar och helger 385:-/pers

Som vi serverar 18 november – 22 december
Klassiskt svenskt och hemlagat julbord
som vi kryddar med en del intressanta
gastronomiska julbordsnyheter

Boka bord på tel. 026 -99 255

Priser se www.axmarbrygga.se
Bokar gör du via vår hemsida eller
per tel. 0297-320 00

God Jul & Gott Nytt ar

www.skargardskrogenutvalnas.se

o

önskar vi på
Skärgårdskrogen

Julbordserbjudande från 399:sid 14

Hamrångebygdens Föreningsliv
Grattis Lena på Hakke Gård som
blev årets Kvinnoföretagare
Centerkvinnorna i länet delar årligen ut utmärkelsen
Årets kvinnoföretagare till kreativa kvinnor i Gästrikland och Hälsinglands kommuner. Årets utmärkelse
i Gävle kommun tilldelades Lena Wigren, som driver
vägkrogen HakkeGård.
Det var en både stolt och glad Lena, som tog emot diplom,
blommor och en penninggåva från distriktsordförande
Helena Wikström tillsammans med representanter för
Hamrånge Centerkvinnor, som föreslagit Lena med motiveringen:
”Lena Wigren som genom sitt sätt att driva vägkrogen
Hakke Gård visar styrkan i kvinnoföretagande och som
renderat henne ett flertal utmärkelser genom åren, 2015
med på Aftonbladets topp 7-lista av vägkrogsfavoriter.
Lena ser alla arbetsuppgifter som lika viktiga och finns
själv såväl i VD-stolen som med stekspade i vägkrogens
köksregioner. Med stor insats skapar hon en helhet i sitt
företag, som i sin tur genererar viktiga arbetstillfällen i
bygden”.
− Känns verkligen fint att bli uppmärksammad på det
här sättet, sa Lena, som drivit vägkrogen sedan 2003. Därtill en av få som numera driver en vägkrog privat, de flesta
drivs av stora kedjor som Dinner och Rasta.
Det var tuffa år i början, berättade hon, när hon tog över
efter företaget Caresteel, som med sin vägkrogsfilosofi
kraftigt hade försämrat förutsättningarna för Hakke Gård.
Men så småningom hittade bussarna tillbaka igen – och de
är jätteviktiga för en vägkrog, understryker hon. Numer
gör t ex bussarna både till Viking Line och Birka stopp vid
Hakke Gård.

Lena Wigren vid HakkeGård blev årets mottagare av Centerkvinnornas utmärkelse Årets företagarkvinna i Gävle kommun.
Flankeras av distriktsordförande Helena Wikström och Centerkvinnornas ordförande i Hamrånge, Berit Östlund

Att servera sina gäster hemlagad mat, ser hon som en
självklarhet – nyligen investerades i en maskin som formar
både köttbullar och köttfärsbiffar, vilket förenklar processen. Tidigare gjordes ju allt för hand.
− Men rödspätta och pyttipanna med stekt ägg, det måste
alltid finnas på menyn. Det kräver gästerna.
Idag tycker hon att hennes vägkrog hittat de rätta formerna.
− Men stanna upp, det kan man aldrig göra. Du måste
hela tiden tänka framåt.

Hamrångebygdens Föreningsliv
Hamrånge Röda Kors fyller 100 år!
Det ﬁrar vi med kaﬀe och tårta vid vårt
Adventscafé på Träﬀpunkten 2 december kl. 13.30
Sören och Hubbe underhåller
Entré 40:Varmt välkomna

VARMT TACK
till ICA Nära Bergby och Club Omvårdnad
för priser och NorrHam för lånet av Hedenstugan vid vår personalaktivitet den 4/10
HAMRÅNGE ÄLDREOMSORG
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Text och foto: Marianne Lundqvist

Norrsundets Arbetarteater
efterlyser skådespelare och
regissör till sommaren 2016
Norrsundets Arbetarteaterförening är en amatörteater som
verkat i Hamrångebygden sedan 1980. Vi söker dig som är
intresserad av att stå på en scen, eller bakom kulisserna. De vi
saknar mest är pojkar, ynglingar, grabbar, män, gubbar. Men
även flickor, tjejer, damer, gummor. Du kanske är regissör? Vi
har krokar ute efter en regissör men har inte fått napp, ännu.
Vi behöver ditt svar senast den 30 nov.
Vi har för avsikt att sätta upp en teater till sommaren i Axmar
Hytta. Spelet handlar om Stigman Sote på Ödmården. Ödmården utgjorde gränsskog mellan Svealand och hela Norrland.
På medeltiden tillhörde Gästrikland Upplandslagen och norr
om Mårdbäcken var man i hälsingarnas laga värn. Ödmården
omnämns också i en isländsk saga från 1300-talet skriven av
Snorre Sturlasson, ”Eyskogamörk, hon skilr Gestrekaland ok
Helsingjaland”.
I denna storskog organiserade man sig i rövarband och försörjde sig genom jakt och fiske samt överfall och plundring av
vägfarande. Dessa rövare, och så kallade stigmän, fick vid mitten av 1300-talet en ledare, stigmannen Sote, som utvecklade
en närmast oinskränkt makt. Det här är berättelsen om denne
Stigman Sote när han möter storbonden Nils vackra dotter och
förälskar sig i henne. Sigrid beskrivs som den vackraste ungmö
som trakten någonsin skådat.
Är du intresserad och för mera info, hör av dig till
Christian Löf, manusförfattare, 076 817 74 78
Eller vår ordförande Ronnie Bäcklin, 070 625 66 53

Gävleborgsslöjdarna ställer ut i
Gasklockorna igen
Under 1983/84 avknoppades Gävleborgsslöjdarna
från Svenska slöjdare och den första egna julmässan
skedde på Estraden i Gävle 2002. Fyra år senare blev
Gasklockorna platsen för deras julmässa och i år är
det elfte året i rad som de återkommer.

− Länets slöjdare har en produktutvecklingstendens som
endast Dalarna kan tävla med, säger Örjan Tjärnström i
föreningen.
De finns med på mässor främst i närområdet Gästrikland/Hälsingland, men söker sig också till mässor i övriga
landet. Även i utlandet, bl a England.
I år fyller ett 60-tal utställare Gasklockorna 9-11 december, där de dessutom valt att skapa underhållningspunkter
under parollen ”Från råvaror till saluvaror”.
Text: Marianne Lundqvist

Kalendarium 25 november – 15 december
Söndag 4 december
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Tisdag 6 december
Möte med Hamrångegruppen, Knutpunkten, Bergby
18.00
Onsdag 7 december
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00
Torsdag 8 december
Arbetskväll Röda Korset, Norrsundet
Fyren 17.00-20.00
Fredag 9 december
Christer Blommé visar bilder från 40- 50-talets Gävle
Träffpunkten 13.00
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 10 december
Julmarknad Hamrånge Hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 11 december
Luciagudstjänst, Hamrånge kyrka 15.00
Tisdag 13 december
Lucia med följe besöker Träffpunkten 10.30
Luciakröning Hamrånge kyrka 18.00
Onsdag 14 december
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 15 december
Hamrånge PRO-kör sjunger julsånger
Träffpunkten 10.30

Fredag 25 november
Kakfrossa med Röda Korset
Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 26 november
Skyltlördag Bergby Centrum 10.00-14.00
Söndag 27 november
Adventsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 29 november
Olle Strömbom visar bilder och berättar om Nordkorea
Träffpunkten 13.00
Onsdag 30 november
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 1 december
Kupanloppis, Röda Korset, Norrsundet
Fyren 17.00-20.00
Fredag 2 december
Adventscafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 3 december
Julmarknad Axmar Hytta 12.00-17.00
Gammeldags Jul, Norrsundets Arbetarmuseum
13.00-16.00

Hamrånge byavakter rapporterar
… Dieseltjuvar i Axmarby
… Besökare av utländsk härkomst har vid ett
flertal tillfällen agerat otrevligt hos ICA Nära i
Bergby. Bl a öppnat ölflaskor, druckit ur delvis
och sedan ställt tillbaka flaskorna på hyllan
… Strålkastare från bil lyst in genom fönster i
Bergby
… Kopparplåt stulen vid ställverk längs järnvägen mot Axmarby
Vill du stödja Hamrånge byavakter?
Det kan du göra med ett bidrag till
bankgiro 5962-8677

Torget - Dagens Ros
Många rosor till alla som genom åren lagt ner ett stort
engagemang vid genomförandet av Gammeldags skola vid
Norrsundets Arbetarmuseum.
Ett särskilt tack till Ulla Holmberg och Ella Engblom,
under 23 år vardera och Carin Ljunggren under 16 år.
Hoppas det kan bli en fortsättning

			

Handledare Kastellet
Åke ”Pillan” Sjökvist

Begravningar i Hamrånge församling
under oktober
7/10
14/10
21/10
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Hans-Olof Hällman, Bergby
Alvar Huld, Bergby
Sigurd Hansson, Bergby

