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FIXARNA FIXADE ULLBAGGEN!
STORT GRATTIS TILL DET FINA PRISET

Ronnie Bäcklin och Benny Lundin tog emot priset av Terese
Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Foto: David Wreland

Foto: Marianne Lundqvist
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E

Tankar Om

nkelt att parkera vid sjukhusets parkering? Njaa, jag vet inte
det jag. För där är det bäst att du är utrustad med både bankkort, en smartphone och mynt i plånboken. Och en stor portion
tålamod därtill. Inte så bra, tänker jag då, för hit kommer ju
människor som oftast har en tid att passa, är gamla, sjuka, har
små barn som är sjuka o s v.

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!

Förstod på en gång, när jag såg kön vid de olika parkeringsautomaterna, att något var fel. Och mycket riktigt, att betala med kort
gick inte alls för sig. Vid fel, stod det på automaten, ring… och
så uppgavs ett telefonnummer. Någon i kön försökte, men väntetiden var cirka 40 minuter.
Ja, men titta, vi kan betala via sms också, upptäckte damen
bredvid mig. Några av oss valde det alternativet, när bilen med
CAR PARK i stora bokstäver kom körande. Aha, tänkte jag, nu
kommer han för att säga, att det bara är att strunta i parkeringsavgiften eftersom automaterna inte fungerar. Men neej, du får
använda dig av sms, svarar han på min fråga. Ska erkänna att
jag provocerar lite och säger, att det kan inte jag. Ja, men då får
du väl betala med mynt istället. Mynt? Kontanter ska vi ju inte
använda idag, så några mynt har jag inte, säger jag. Så hur gör
jag nu då? Ja, inte vet jag, men betala måste du, annars blir det
böter, säger mannen och kör därifrån.
Nu löste det sig, i alla för mig, för visst kunde jag anmäla min
parkering med sms. Gott och väl, det var bara det att det inte
heller var helt okomplicerat att avsluta parkeringen. Då skulle jag
nämligen gå in på Carparks hemsida och meddela, när jag ville
avsluta min parkering. Men se, hemsidan fungerade inte, istället
hänvisades det att söka via Google. Nåja, det gick det med varvid
frågan kom upp på displayen; Vill du betala mot pappersfaktura
eller e-faktura? Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 25
kronor. Valde förstås e-faktura och två veckor senare kom den:
Min parkeringsavgift blev hela 3 kronor, som ska inbetalas till
Carparks konto. Hmmm…
Ett sånt system kan kanske fungera om jag ofta utnyttjar
Carpark-parkeringar, men vid ett sjukhus? Neej, där ska det vara
enkla, snabba och fungerande lösningar. Om inte, då måste gratisparkering erbjudas tills felet är avhjälpt.
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

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

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonsbokning, priser mm

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

5350:2790:1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.

Krakow är att rekommendera. Tycker i alla fall dotter Mona och
jag efter vårt besök i staden som en gång var Polens huvudstad.
En spännande och intressant arkitektur och med en mix av historia, konst, vetenskap, gastronomi och shopping. Och en otroligt
vacker botanisk trädgård. Nu hann vi förstås bara med en bråkdel
under våra fem dagar för på vår agenda ingick också utflykter
till saltgruvan i Wieliczka (verkligen sevärd) och förintelselägren
Auschwitz/ Birkenau.
Den mörkaste av fläckar under andra världskriget och därifrån
kan ingen människa gå oberörd. Tysta och många av oss med
tårar rinnande på våra kinder gick vi runt bland och även in i
de olika blocken och fick oss till livs en historia som är så fruktansvärt ond och grym att den nästan är ofattbar. Men icke desto
mindre så oerhört viktig att bevara, för
måtte dess mänskliga ondska aldrig någonsin upprepas.

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

Härhemma går vi en traditionsrik tid till
mötes med skyltsöndag, julmarknader och
dignande julbord. Du har bara att välja.
Trevlig advent och

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

		Lev väl!

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Under perioden 17-26 november
har vi fina erbjudanden såsom:

Svensk Klövergouda, 1,2 kg,
för endast 59:90:-/kg
Ordinarie pris 89:90:-/kg.

Honungskaka,
320 gram,
från Mattes Bröd
för endast 10:-

Lussekatter,
3 stycken för 18:Ordinarie pris: 8:-/styck.

Ordinarie pris: 27:90

Bandykorv “Knäppkorv” från
Tillmans Chark. 69:90:-/kg
Ordinarie pris 89:90:-/kg.

Nu närmar sig advent
och den 1 december
bjuder vi
på glögg
och pepparkakor
i butiken.

Öppettider:
Alla dagar 8-20
Bergby

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

Varmt välkommen in till oss!

Fiberutbyggnaden snart klar i centrala Hamrångebygden – men kritiken
mot grävningsarbetena är inte nådig
Vid årsskiftet 2016-2017 skulle fiberutbyggnaden i de centrala
delarna av Hamrångebygden –Bergby/Hamrångefjärden/
Norrsundet vara klar enligt den information som företaget IP
Only gav. Fortfarande återstår ett antal installationer och kritiken hur grävningsarbetena utförts på sina håll är inte nådig.
Bristfälligt och dåligt utförda arbeten, avgrävda el- och teleledningar, avgrävd vattenledning i Hamrångefjärden som resulterade i
att åtskilliga hushåll stod utan vatten under närmare en vecka, söndergrävda vägtrummor, sönderkörda postlådor, gropar som grävts
och inte fyllts igen på flera månader, ianspråktagande av mark utan
tillstånd, intrång på privat mark utan lov. Listan kan göras lång.
över bristerna i de arbeten som utförts och många vägföreningar
har haft ett drygt arbete med att följa upp och begära åtgärder.
− Vi är inte nöjda med att brister har uppstått, men återställningsarbeten kommer att ske i överenskommelse med de olika vägföreningarna och samtliga installationer och återställningsarbeten
ska vara åtgärdade inom november månad. Förutsatt att vädret
inte sätter käppar i hjulen, säger Johan Jonsson, byggledare för IP
Onlys Region Mitt.

IP Only har ett beställaransvar, säger han, men det är arbetsledaren hos det företag som anlitas, som ska se till att alla tillstånd
finns, att ett bra arbete utförs, begära utsättningar för ledningar av
olika slag, och så vidare.
− Det har varit ett stort och omfattande byggprojekt, men om
detta inte skötts enligt gällande normer och regler är det givetvis
inte bra.
Nu pågår alltså återställningsarbeten och från att dessa är utförda
finns en garantitid på två år.
− Då är det är viktigt att vägföreningarna ser över om allt är i sin
ordning inom den tiden, om inte, kan man begära en efterbesiktning, säger Johan Jonsson.
Håkan Olsson är nytillträdd projektledare för Copiad Telecom
AB, det företag som ansvarat för grävningsarbetena och han
konstaterar bristerna, men säger också att kommande arbeten och
kommunikation kommer att läggas upp på ett helt annat sätt.
− Arbetena har definitivt inte skötts tillfredsställande, men allt
ska återställas i samråd med vägföreningar och enskilda – det vi
inte hinner i år kommer att åtgärdas till våren och de misstag som
gjorts, ska inte upprepas i framtiden.
Text: Marianne Lundqvist
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HVO100 - MILJÖN I TANKEN

Vi ser till att dieseldrivna fordon, utan modifieringar, kan bli fossilfria
vid nästa tankning utan att det blir dyrare för kunden. Genom att tanka
vår HVO100 kan alla vara med på resan mot ett hållbart samhälle.
Besök www.colabitoil.com för närmsta station.

COLABITOIL | Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet | www.colabitoil.com | T. 026-10 10 40 | E. info@colabitoil.com

Leaderpengar för att utveckla och förbättra produktionsköket i Bergby
Produktionsköket i Bergby startade som ett Leaderprojekt för 4 år sedan med Knutpunkten Hamrångebygdens Ek. förening som projektägare. Idag är det en
ordinarie verksamhet, där livsmedelsproducenter kan
förädla sina råvaror och sedan sälja över disk i den
intilliggande butiken och nu kommer köket att utvecklas ytterligare.
Produktionskök finns på andra håll, men att en fristående
organisation driver verksamheten torde vara unikt och nu
har den ekonomiska föreningen beviljats ytterligare 804
425 kronor av Leader Gästrikebygden LLU för att bl a
iordningsställa ett frysrum och en ny tapplinje för honung
och sylt.
− Vi vill med produktionsköket som bas skapa möjligheter för fler livsmedelsproducenter att utveckla sin
produktion, gå kanske från hobbyverksamhet eller idé till
att bli livskraftiga verksamheter. Samtidigt också stärka
produktionsköket i Bergby som en arena för intresserade
av småskalig förädling och försäljning av mat, säger Daniel Englund, ordförande i den ekonomiska föreningen.
− Genom produktionsköket skapas möjligheter för
producenter att förädla sina råvaror utan att själva behöva
investera i dyra lokaler och för att få produktionsköket
bärkraftigt behöver vi öppna upp för fler producenter,

sid 4

samarbete producenter emellan och kursverksamhet.
Hälften av
de beviljade
medlen ska gå
till anställning
av en projektledare.
− Det finns
goda utvecklingsmöjligheter för produktionsköket, men
Med projektmedel utvecklar Knutpunkten nu
då behövs en
Produktionsköket ytterligare och öppnar upp
projektledare
för fler producenter att förädla sina produkter,
som kan styra hälsar Svante Wallberg och Daniel Englund.
och följa upp
verksamheten. Och inte minst arbeta med marknadsföring, säger Svante Wallberg, ledamot i Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening.
− Exempelvis ska en hemsida med bokningssystem
byggas upp och material tas fram för att marknadsföra
kursverksamhet för nya producenter som kommer in.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Trygghetsboende, snart en realitet i Bergby?
Två huskroppar om vardera 23 lägenheter i fyra plan
på ömse sidor av Humlevägen i Bergby, det är det
förslag till trygghetsboende som Gavlegårdarna nu
lägger fram och som presenterades vid ett informationsmöte i församlingshuset i slutet av oktober.
Arbetet med att få ett trygghetsboende till stånd i Hamrångebygden har pågått under flera år och om förslaget
efter samråd och fastställande av detaljplan antas, så kan
byggnationerna komma igång våren 2018.
− Men en detaljplan kan överklagas och då försenas
förstås arbetet, säger Lars Bergmark, affärsutvecklare vid
Gavlegårdarna.
Processen ligger i startfasen, detaljplaneförslaget har
utarbetats och presenterades först för Samhällsbyggnadsnämndens beredning. Den 15 november presenterades
planförslaget för hela nämnden, som då beslutade godkänna planen för samråd, vilket är nästa steg i processen..
I nuläget är det på de omnämnda markområdena som
huskropparna planeras uppföras, men mot läget öster om
Humlevägen talar bl a närheten till en stor mjölkgård.
− Det är en miljöaspekt, som vi tittar närmare på under
processen med detaljplanearbetet, men om ett annat område ska bli aktuellt krävs ett nytt uppdrag från politikerna, säger Johan Gunhamre vid Samhällsbyggnad Gävle..
Även befintlig villabebyggelse och landskapsbild
påverkas, men i och med att planområdet sluttar från
väst till öst förväntas inte bebyggelsen påverka silhuetten i Bergby utan kan fungera som ett komplement enligt
Samhällsbyggnad.
− Befintliga siktlinjer förändras, men genom husens
föreslagna placering, är det vår bedömning att det inte
blir påtagligt påträngande för befintlig bebyggelse samt
att husen också kommer att fungera som ett skydd mot
Totravägen som passerar i norr, säger Johan Gunhamre.
Frågan har väckts lokalt i Hamrångebygden att, istället
för öster om Humlevägen, förlägga en av huskropparna
på markområdet, där idag f d IOGT-lokalen är belägen.
Fastigheten är privatägd och det kan då komma att bli
fråga om expropriation för att kunna förvärva markområdet, en process som kan ta flera år att genomföra.
− Det är i så fall en kommunal angelägenhet, och vi har
lyft frågan vid ett flertal tillfällen, säger Lars Bergmark.
Dock inte i samband med nu liggande planförslag enligt
Samhällsbyggnad Gävle.
Intresset vid informationsmötet var mycket stort –
församlingshuset var fyllt till sista plats – och redan några
dagar efter mötet hade nio intresseanmälningar kommit
in.
Vid Alla Tider´s pressläggning hade den siffran ökat till
41.

Enligt planförslaget kommer varje
huskropp att innehålla 7 trerums-,
8 tvårums- och 8
enrumslägenheter
plus ett gemensamhetsutrymme på
nedre plan enligt
gällande normer för
trygghetsboende.
Kostnaderna för
nyproduktion av
sådant boende är
dock, trots särskilt
investeringsstöd,
Att intresset för trygghetsboende i bygden är
höga och hyresnistort visade antalet deltagare vid informavåerna, som även
tionsmötet
påverkas av de riskbedömningar som ligger till grund för avkastningskravet
gör att de till och med blir högre än i centralorten Gävle.
Lägenheterna har öppna planlösningar och de preliminära
hyresnivåerna ligger på ca 11 300 för treor, 9700 för tvåor
och 4900 respektive 6 000 kronor för ettor beroende på
storlek.
Riskbedömningarna görs av värderingsinstitut och de
ligger även till grund för Gavlegårdarnas och deras revisorers ställningstagande.
− Lägre hyresnivåer kan förstås sättas, men då är det en
politisk fråga, säger Lars Bergmark.
Men blir det inte motsägelsefullt, när kommunen å ena
sidan säger att det ska satsas på landsbygden och att å
andra sidan allmännyttan, kommunens eget bostadsföretag, ställer högre avkastningskrav på landsbygden än på
centralorten? Det riskerar ju försämra förutsättningarna
för bostadsbyggande i ytterkommundelarna.
− Kan jag hålla med om, säger Lars Bergmark, men
som sagt, då är det en politisk fråga.
Även om vanliga lägenheter skulle byggas i en av
huskropparna, så blir hyrorna ungefär desamma, eftersom
investeringsstödet då är lägre.
För sökande till lägenheterna är det Gavlegårdarnas
poängsystem som gäller.
− Men det kan också bli en lokal lösning, om det skulle
visa sig nödvändigt.
Trygghetsboende efterlyses också för Norrsundet,
lämpliga tomter har anvisats av den lokala byggrupp
som arbetat i frågan, men för närvarande är va-systemet
i Hamrångebygden på gränsen att klara fler anslutningar,
säger Lars Bergmark.
-Viljan finns, men nu börjar vi i Bergby.
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Caféer i Hamrångbygden genom tiderna – nu har vi kommit
till Axmar och Gåsholma
Caféer eller serveringar växte fram i de flesta av bygdens byar och genom åren har det funnits verksamheter också i Axmarby, Axmarbruk och Gåsholma.
Kanske bidrog landsvägsbygge och Ostkustbanans anläggande att det redan under 20-talet öppnades kaffeserveringar i Axmarby. Först kom serveringen invid Lindholms
lillstuga, och i sitt hem serverade Elin Eriksson ”Lindblads-Elin” kaffegäster i sitt hem.
Under 30-talet hade Ellen Persson sommarservering av
kaffe, paj och läskedrycker och måhända var det den
än idag så populära Axmarpajen hon serverade. En
delikatess som introducerades i byn av Anna Thörn,
när hon vid sekelskiftet kom hem från Amerika.
Hem från Amerika kom också Lars-Olof Fällgren
och 1913 byggde huset, där han och hustru Levina
kom att bedriva både bageri med försäljning och
servering. Deras café blev en samlingsplats för byns
ungdomar, som fick sig en läsk i rummet innanför
butiken. Huset i tegel ligger längs gamla infarten till
Gåsholmavägen och här drev senare Thure Lindström
privathandel under 50-talet, innan det så småningom blev
privatbostad.
Sedan flera år tillbaka finns sommarservering i Missionshuset i Axmarby, till en början drevs den i byns regi,
men under de sista åren privat.
I Gåsholma startade Marianne och Rolf Sundberg sitt
sommarcafé 1986. I en sommaridyll som tillsammans
med fiskförsäljning blivit en verklig turistmagnet. En
sommar utan deras lax- eller siksmörgås är liksom ingen
riktig sommar och hit hittar gäster långväga ifrån. Förra
året tog sonen Håkan med sambo Margareta över och
utvecklar verksamheten ytterligare.
Mimmis café låg i Axmarbruk och drevs i slutet av
30-och början av 40-talet av Mimmi Lundkvist. Hit kom
byborna, men här stannade även förbipasserande till och i
sitt café serverade hon gäster både till vardag och fest.

Mimmi Lundkvist
drev Mimmis café i
Axmarbruk

Jukeboxen hade ännu inte gjort
sitt inträde i bygdens caféer, men hos Mimmi kunde gästerna ändå mot en liten slant lyssna till musik från grammofonen med 78-varvare.
Serveringslokalen låg inne i bostadshuset, men sommartid kunde gästerna även njuta sitt kaffe med dopp
i trädgården utanför. Caféverksamheten lades ner, när
Mimmi flyttade från ”Bruket” och idag är fastigheten en
privatbostad.
Under en lång följd av år har besökare i Axmarbruk kunnat stanna till vid Café Svarta Katten i Gula Huset, där
föreningen Hyttan ansvarat för sommarservering. Nu har
gula huset blivit grått och förvandlats till samlingslokal
för föreningen och till sommaren ska det istället bli café i
det före detta orangeriet.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Till caféserien har fler och kompletterande uppgifter inkommit om caféer i Bergby.
Caféverksamhet bedrevs redan 1910 av Johanna Blomberg född Westin i lokaler som sedan blev pappershandel i
centrala Bergby. Efter sin mans Eriks död 1906 övertog hon hans butiksrörelse, men i församlingsboken från 1910
står Johanna listad som caféidkerska. I vilken omfattning finns inga uppgifter om, men förmodligen rätt stor, då det
i bouppteckningen efter Johanna upptogs 31 pinnstolar från caféet. Källa Anders Källström
Idrottscaféet i Bergby, som under en tid drevs av Rut och Fred Lindström startades förmodligen av en Elsa Holm
redan före 1928.
Caféverksamheten i Nya Café bedrevs i Helga Wilén-Hedmans regi även några år in på 1960-talet, innan hon
istället öppnade närbutik.
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Hamrångefjärdens IK tvingas
tacka nej till miljongåvan
Ove Wengler, aktiv med fina framgångar som skridskoåkare inom Hamrångefjärdens IK under 1950-talet meddelade under fjolåret, att han avsåg sponsra
föreningen med ett miljonbelopp för att möjliggöra
konstfrusen is på föreningens bandyplan.
Men sponsringen var
villkorad att Gävle
kommun skulle
skjuta till motsvarande belopp och att
HIK därutöver själva
behövde få fram ytterligare två miljoner
för att tanken skulle Tyvärr tvingas vi tacka nej till den
fina gåvan från Ove Wengler, säger
förverkligas.
Christer Lantz
− Vi var eniga i
styrelsen att göra
vad vi kunde för att kunna ta emot den fina gåvan – det
skulle ju öppna möjligheter för en bredare ungdomsverksamhet, att erbjuda andra klubbar istid o s v, säger
ordförande Christer Lantz.
Men när de fick avslag på sin ansökan om stöd från
Allmänna arvsfonden, tillika med att konstfruset också
skulle innebära betydligt högre driftskostnader och att
verksamheten idag är begränsad till endast skridskoskola,
så tvingades klubben dra tillbaka idéerna och därmed
tacka nej till gåvan.
− Givetvis en besvikelse för båda parter, men vi måste
inse utmaningen och svårigheterna att driva en sådan
anläggning, när också nya regler för det kommunala
föreningsbidraget från och med 2018 försämrar förutsättningarna ytterligare, tillägger han.
Istället vill Christer Lantz få igång en diskussion hur
anläggningen kan användas i en framtid och föreningen
kommer därför i början av nästa år att inbjuda till ett
arrangemang, där idéer, visioner och engagemang kan
lyftas fram.
− Vi har en fin idrottsplan,
vi har en fin klubblokal, så
hur gör vi för att på bästa
Installationer
sätt utnyttja de resurserna?
& Service
Till gagn för föreningen men
Gör ditt hem
också för Hamrångefjärden
elsäkert
som ort.

Succéartat 30-årsjubileum för
vikingainspirerade vägkrogen i
Hagsta
Och hur skulle väl vägkrogen fira jubileet om inte
med stor vikingabuffé för sina gäster. Bakom en
välfylld grill med kött från helstekt gris hälsade
verksamhetschefen Johan Löthberg tillsammans med
Fredrik Åsberg från Hagsta Kött och Vilt välkommen.
Gästerna strömmade
snabbt till och fyllde
vägkrogen, där det
också serverades spenatsoppa efter gammalt recept, älggryta
och lax. Kaffe och
äppelkaka som dessert
och ballonger och
glass till alla barn.
− Den här vikingabuffén vill vi gärna
ha en repris av, tyckte
flera av gästerna.

Vikingabuffé, vad annars, bjöds det vid
vägkrogens 30-årsjubileum. Verksamhetschefen Johan Löthberg hälsade välkommen
vid grillen tillsammans med Fredrik Åsberg
från Hagsta Kött & Vilt

Det var i oktober 1987, i samband med att nya E4 invigdes, som Ulla och Bosse Stenbäck slog upp portarna till
Hamrånges nya vägkrog, då med namnet Hagsta Krog.
Den uppfördes på en plats där tidigare ett värdshus legat
och den genuina vikingastilen associerade till legenden
om vikingahövdingen Hakke, som ju enligt bysägnen gav
upphov till det fornnordiska bynamnet Hakkestadt. Som
så småningom blev Hagsta. Vägkrogen kom snart att bli
ett välkänt riktmärke vid Hagstakrysset längs E 4.
Den togs 2003 över av Lena Wigren och Ulf Nilsson och
bytte då namn till Hakkegård. Paret drev krogen vidare
till i år då den övergick i vägkrogskedjan Rastas regi under namnet Rasta Hagsta. Men fortfarande med vikingahövdingen Hakke som symbol.
Text och foto: Marianne Lundqvist

BERGBY EL

Använd
ROT-avdraget
Text: Marianne Lundqvist
Arkivfoto Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com
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GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

GRANLUNDS MÅLERI
Jag utför alla typer av
målningsarbeten –
både in- och utvändigt
Välkommen att höra
av dig!
Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35
E-post: granlund1@
live.se
Axmarstig 247,
817 94
Axmarbruk

Valkomna till skyltsondag i Bergby och
Hamrangefjarden den 3 december
00

00

00

0

Vid och kring Wijtorget i Bergby: Lotterier, försäljning, glögg, pepparkakor och tända marschaller
13.00-16.00. Till barnen delar tomtefar ut påsar 16.00, sponsrade av ICA.
I Hamrångefjärden: Öppnar
Brittas Café 16.00 och vid
Urmakarvägen tänds Julhuset
16.30
Stinas Garn & Tygbod
Hos mig finns docklotteri
och Hembygdsföreningens hantverkslotteri
Hamrånge Handel
Passa på - Erbjudande på julbelysning
30 % rabatt på belysning och
lampor
Här hittar du också Hamrånge
företagarförenings Skinklotteri
Bergby Konditori
Välkommen in på adventsfika
Lussekatter och pepparkakor *
Saffranssemla
Bergbykrogen
Välkommen in i värmen
– vi bjuder på glögg och
pepparkakor

Bergbykrogen

OK Ödmården
Vi har tårtlotteri
NorrHam
Hos oss gissar du vikten på
laxen och så har vi julklappslotteri

Hamrångebygdens
Delikatesser
Fina erbjudanden i
våra diskar!
Välkommen in

Hamrangebygdens
Delikatesser
o

ICA
Kvittolotteri – Handla
för 100:- kr och vinn
en julkorg

Bergby

Hagsta Kött & Vilt
Rökta produkter, vilt, korv och kött

Bergby köpmän har skänkt julklapparna – Hamrånge Byavakter säljer lotterna och behållningen
går till deras verksamhet
Brittas Café
Välkommen in
Vi serverar kaffe med hembakt 16.00-20.00
Julhuset i Hamrångefjärden
Välkommen att vara med när julhuset tänds upp
första advent 16.30
Disneyinspirerat och med ännu fler lampor än
förra året

Wendins Blommor

Wendins Blommor
Kvittolotteri på julgrupp

Arrangörer: Bergby köpmän, Bergby El, Alla Tider´s, föreningar och organisationer

Smått & Gott i Hamrångebygden
Företagsfrukostar på schemat för
bygdens företagarförening
Hamrånge Företagarförening har beviljats medel ur
kommunens landsbygdsprojekt för att genomföra ett
antal företagsfrukostar och den första anordnades i
Handelsbanken, där personalen informerade om olika
företagslösningar.
− Och bankkontoret kommer att finnas kvar i Bergby,
lovade kontorschefen Carola Johansson.
Kontanthanteringen däremot kommer inte tillbaka
enligt Carola, men efterlystes vid mötet om det inte var
möjligt med ett samarbete med ICA Nära i den frågan.
Såväl privatpersoner, som föreningar och affärsdrivande
företag har idag ingen möjlighet att lokalt sätta in sina
kontanter på konto i banken och företaget Loomis som
tidigare hämtade kontanter från företag och föreningar vid
bankkontoret hänvisar numera till Gävle.

Sedan 2015 delar Gävle kommun ut priset Bra gjort för
Gävle i samband med sina näringslivsfrukostar och senast
fick Hamrånge företagarförening tillsammans med övriga
företagarföreningar i kommunen motta priset.
Motiveringen till priset var att föreningarna lyfter frågor
som är viktiga för företagarna och därtill är en viktig samtalspartner i utvecklingen av hela kommunen.
Totalt ska sex företagsfrukostar anordnas, ytterligare
en planeras under 2017 medan de fyra övriga kommer att
genomföras under nästa år.
Text: Marianne Lundqvist

Mera inför julen…
Julmarknad

Försäljning: Hantverk av skilda
slag. Närprod. mat, m.m.
Servering: Bryggans goda soppa.
Kaffe m kaka. Glögg. Korv.
Lotteri. Fiskdamm.

Välkomna!

Lördag 9 dec!

JULMARKNAD

Kl. 11.00 - 16.00

Axmar bruk

HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD
med bland annat lokalproducerade livsmedel

Välkomna till

Anmälan försäljare: 070/2771152

Luciakröning
i Hamrånge kyrka

Lördag 16 december
kl 11-15
Gröt, glögg och fikaservering

Välkomna!

Onsdag 13 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
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Alla Tider’s
Fixarna vann!!!
Stort Grattis Fixarna, som fick det fina priset Ullbaggen med sig hem från den nationella Landsbygdsgalan
i Tällberg 8 november.
Att nå så långt som till slutnominering bland alla landets
duktiga landsbygdsföretag och föreningar är en bedrift
bara det och Fixarna, de nådde hela vägen fram.
De hade nominerats till priset av Leader Gästrikebygden
Lokalt ledd utveckling, men att de också skulle ta hem
Ullbaggen hade de inte vågat hoppas på, säger Therese
Metz, ordförande för kooperativet.
− Det finns så otroligt många duktiga och framgångsrika landsbygdsutvecklare i vårt land att konkurrera med,
så att vi vann kändes fantastiskt och särskilt roligt för vår
personal naturligtvis. Så de ska verkligen sträcka på sig.
Inför de 240 gästerna delades priset ut till Fixarnas representanter Benny Lundin och Ronnie Bäcklin av Terese
Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och
som i sitt anförande till pristagarna i kategorin Sysselsättning i övriga näringar lyfte fram betydelsen av landsbygdens människor och deras engagemang för att utveckla
sin bygd:
− Ni inte bara snackar, utan gör något konkret för bygden och skapar resultat som syns, verkligen gör skillnad
på riktigt. Att fixa, att driva en lanthandel eller göra något
nytt av det gamla. Detta är landsbygdens verkliga utvecklare. De som får hela Sverige att leva.
Och motiveringen till priset löd:
Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge har en positiv
inverkan på sin bygd genom att erbjuda arbetstillfällen
och lokal service till invånarna. Ett femtiotal personer
har under åren fått sysselsättning och en ny framtidstro
i ett område där det tidigare skett stora industrinedläggningar. Fixarna startade som ett projekt och har nu

Samtliga mottagare i de olika kategorierna på scenen tillsammans med konferencieren Kalle Moraeus

blivit en lyckad ordinarie verksamhet som en förebild att
inspireras av.
Fixarna själva var givetvis både glada och stolta över
priset.
− Fantastiskt att få vara med på en Landsbygdsgala och
därtill få pris. Det känns som ett fint erkännande, tyckte
Benny Lundin och Ronnie Bäcklin, som tillsammans med
övriga i kooperativet firade med tårta, sedan de kommit
hem.
Utöver Ullbaggen renderade priset diplom och 10 000
kronor. Hur slantarna ska användas ska de gemensamt
besluta om, men något trevligt tillsammans ska det bli.
− Kanske en julfest nu när det lackar mot jul.
Kooperativet ägs av personalen/medlemmarna själva
med en tillsatt styrelse som arbetar helt på ideell basis
och har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi.
− Det är ägarna som bestämmer och vi är tillsatta att
arbeta i deras intresse. Vi har styrelsemöten cirka en gång
per månad, där vi med olika kunskaper kompletterar
varandra, men därutöver träffar vi, ofta var och en av oss,
personalen för att delge varandra synpunkter och förslag,
säger Therese.
I styrelsen för kooperativet Fixarna i Hambrunge sitter,
utöver Therese Metz också Svante Wallberg, Mats Bergqvist, Ulrica Källström och Jan Eriksson.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Sevärd show med jazzpärlor i Fyren
Vilka härliga jazzpärlor hon bjöd på med artistporträtt av några av
jazzens stora, Lovisa ”Lola” Carlsson vid sin show i Fyrens restaurang Lyktan.
För showa kan hon, så showskola hon har, Lola Carlsson. Det svängde
ordentligt, när hon bjöd på både Billie Holiday, Etta James, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Edith Piaf och Frank Sinatra. Ja, till och med Cornelis
Wreeswijks Cecilia Lind passade väl in i hennes repertoar.
Stor uppskattning fick hon från sin publik, synd bara att inte fler tagit
tillfället i akt att komma. Men Lola lovade komma igen, även med andra
musikgenrer och då kommer en ny chans att se en härligt showande Lola.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Succé igen för Bergbys bygdemarknad
- Vilken trevlig marknad. Fint utbud och lagom stort.
Det var några av kommentarerna som fälldes, när Bergby bygdemarknad genomfördes för andra året i rad. Besökarna kom i
stort antal, framförallt under lördagen och vädret var även denna
gång på arrangörernas sida. Bland torgstånden fanns allt från
matprodukter i ett brett spektrum till öl, godis, kläder, leksaker,
köksredskap, verktyg och hantverksalster. Under lördagen fanns
även Bilmetro på plats med populära modeller av fyrhjulsdrivna
bilar liksom FXT från Ockelbo med fyrhjulingar. Vandrande
bland besökare och torgstånd sågs färgglade Big Swede på sina Julen är i antågande och så klart fanns tomtar att köpa
styltor och intresserade kunde prova på yxkastning liksom att det fanns en karusell för barnen.
Ett uppsving blev det givetvis för bygdens
egna butiker och näringsställen, där Bergbykrogen inledde redan på fredagen med trubadurkväll
med Inge Sjöberg och underhållning med Run
for cover kvällen därpå. I Hamrånge kyrka bjöds
det diakonikonsert med Rockskolan, Chemas
visorkester, panflöjt och ett stämningsfullt och
fint framträdande av
kyrkokören.
Vid ett av
stånden såldes
redskap att
riva grönsaker
med

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Det blir ingen tågdag i Norrsundet
– järnvägen ännu inte godkänd
för tågtransporter
Under helgen 24-25 november var det tänkt att ångtåg
från Gävle skulle gå till Norrsundet och en väntande
marknad. Men arrangemanget fick ställas in. Orsak:
Oklart om industrijärnvägen skulle hinna bli godkänd
för tågtransporter i tid.
− Det stämmer, säger PeO Apel, kommunikationsansvarig
hos Norrsundets Hamn AB. För att kunna bedriva tågtrafik längs järnvägen måste dokument innehållande ändamål, säkerhetsföreskrifter, hur trafiken ska bedrivas och så
vidare skickas in till och godkännas av Transportstyrelsen
och det dokumentet skickades in i början av november.
− Därtill kommer handläggningstiden hos dem innan
klartecken kommer.
Pengar för ångtåget var beviljade via kommunens

Bra sikt, men långt ner till
marknadsstånden hade
Big Swede

landsbygdsprojekt, men med ovissheten om järnvägen
skulle vara godkänd för tågtransporter till den planerade
marknaden valde marknadsarrangörerna Krister Ederth
och Magnus Risberg i överenskommelse med övriga
inblandade att inställa arrangemanget som ju kräver både
framförhållning och planering.
− Jag beklagar att vi inledningsvis inte tillräckligt informerade om förutsättningarna för tågtrafik på järnvägen,
men hoppas att arrangemanget ska gå att genomföra vid
ett senare tillfälle, säger PeO Apel.
Text: Marianne Lundqvist
Fotnot: Norrsundets Hamn AB har i projektet Rädda
järnvägen till Norrsundet för nya jobb och miljövänliga
transporter beviljats 403 100 kronor via Leader och 200
000 kronor via Gävle kommun, och som tillsammans med
egen medfinansiering i en totalbudget på ca 1,2 miljoner,
ska räcka till drift och underhåll av järnvägen med målet,
att vid projektets slut ha en järnväg i gott skick som används regelbundet för spårbundna transporter.
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Alla Tider’s

OCKELBO
BILSERVICE

Exactus Byggprojekt AB
Din snickare på orten - åtar mig
byggprojekt i stort och smått

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

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

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.

Annelie Samuelsson´s salong

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

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

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Jonas Flodin

Gävle Begravningsbyrå

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

gavlebegravningsbyra.se

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

BEJLUND Entreprenad AB

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

Jim Lundkvist
•
•
•
•

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

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
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
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Musikcafé och utställning hos Pärlan

Informerar om
Landsbygdsutvecklingsprojektet
Härlig musik med allsång
bjöd Gunnar Sundberg och
sonen Andreas, när de framträdde vid Röda Korsets välbesökta musikcafé på Träffpunkten. Njuta kunde de också av Konstnärsvännernas utställning
som pågick fram till 3 november. Ulf Gudmundsson var en av
konstnärerna.

Följande ärenden som gått vidare från
Rådet har blivit beviljade medel från kommunens landsbygdsutvecklingsprojekt
1) Offentlig cykelpump, kompressor Knutpunkten
82 900 kr
2) Iläggsplats för båtar , Hällskär, Hamrånge fvo
17 100 kr
3) Iläggsplats för båtar, Storverksbron, Hamrånge
fvo
49 000 kr
4) Upprustning av skjutbana, Norrsundets skytteför.
183 000 kr
5) Inköp av ljudanläggning utomhusbruk NIF
30 700 kr
6) Inköp av linjeritningsmaskin NIF
20700 kr
7) Material till ny fotbollsläktare NIF
29 300 kr
8) Förbättring av iläggsplats Hakboudden,
KNUFF
169 000 kr
9) Informationsplattform Axmarby
28 000 kr
10) Förstudie sjömack Norrsundet
50 000 kr

Bergby Damfrisering
Det lackar mot jul!
Kanske hittar du julklappen här Presentkort, julpåsar med schampo m m
Måndag, Onsdag, Torsdag,
Fredag 9.00-17.00
Lunch: 13.00-14.00 • Tisdagar stängt
Tar betalkort
Välkommen in!
Ann-Katrin • Tel. 0297 - 106 81

Välkommen till
NOMINERINGSMÖTE
för
FÖRSAMLINGSRÅD
efter gudstjänsten 1 advent den 3 december
vid kyrkkaffet i Församlingshuset
I vårt pastorat Gästrikekusten, som består av Hille
och Hamrånge församlingar kommer vi att bilda ett
FÖRSAMLINGSRÅD för varje församling.
De kommer bl.a. ha som uppgift att arbeta med
verksamhetsutveckling.
Alla som bor i församlingen, är döpta medlemmar och
över 18 år kan nomineras.
Kyrkofullmäktige beslutar sedan vilka som ska ingå i
församlingsråden.
Det går bra att nominera redan före mötet på särskild
blankett som finns att hämta på pastorsexpeditionen.
Mer information finns på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/hamrange

Söndag 26 november kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 3 december kl. 11.00
Adventsgudstjänst, Hamrånge kyrka med kyrkokören och
Fredrik Edin, trumpet
Kyrkkaffe med nomineringsmöte, Församlingshuset 13.30
Söndag 10 december kl. 15.00
Luciagudstjänst med adventsvandring, Hamrånge kyrka
Onsdag 13 december kl. 18.00
Luciakröning, Hamrånge kyrka
Söndag 17 december kl. 11.15
Mässa, Fyren, Norrsundet
Tisdag 19 december kl. 18.00
Filmkväll – Forrest Gump, Församlingshuset
Film och samtal
Tack till alla besökare & medverkande
i Diakonikonserten den 21/10!!
Tack till ICA Bergby & Bergby konditori för att ni
skänkte fikat!
Sopplunch 29/11, kl 12-14, 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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Alla Tider’s

HÄR DUKAS
DET UPP TILL
JULBORD

VÄLKOMMEN TILL
KOPPARMÄSSEN
I NORRSUNDET
och vår

JULLUNCHBUFFÉ
som vi serverar
LÖRDAG 9 DECEMBER 13.00-18.00
och
TORSDAG 14 DECEMBER 11.30-15.00
Pris 175:-

HAGSTA

Vi serverar vår
JULTALLRIK
varje dag 3 – 17 december
Pris 155:- exkl. dryck
Välkommen!

Tel. 0297-220 20 070-828 58 97

JULBORD PÅ BRYGGAN

Trollharens Fisk & Restaurang
SKÄRGÅRDSJULBORD
Välkomna till vårt
fantastiska
SKÄRGÅRDSJULBORD

Serveras fre-sön 24/11-17/12
Beställning på minst 20 personer
även vardagar

Som vi serverar 18 november - 22 december
Klassiskt svenskt och hemlagat julbord
som vi kryddat med exotiska specialiteter.

Pris: vuxen: 400:-,
barn 20 :- /upp till 12 år

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

Boka: 0297/33105
trollharensfisk.se

Julbordserbjudande från 399:-

Varmt Välkommen!
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Smått & Gott i Hamrångebygden
VARMT TACK!

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
December
2017
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer

Vill jag ge till alla ideella själar, som gjorde det möjligt att
verkställa utegymet på Heden. Utan er hade det inte gått
att genomföra.
En extra klapp till Thomas Sjöberg, som gjort en heroisk
insats med flytt av befintliga byggnader samt fanns
tillgänglig i tid och otid.
Tack för att jag fick förmånen att genomföra detta
tillsammans med er.

Hamrånge
Alla onsdagar 1
i oktober
(1/10, 8/10,
22/10, 29/10)
Fredagen
december
kl.15/10,
13.30
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Röda
Korsets
Kakfrossa.
Underhållning
NorrDatacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du körtav
fast.
Ta
med
egen
dator.
Fika
finns
att
köpa.
Alla onsdagar
i oktober
8/10, ledning
15/10, 22/10,
sundets
PRO
kör,(1/10,
under
av29/10)
Leﬀe LöfKlockan 10.00-12.00
Måndag
oktober
kl. 10.00-12.00
gren.
Datacafé 6
med
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika finns att köpa.

Nu ser vi tillsammans fram emot ett starkare & friskare
Hamrångebygden!
Varma hälsningar
Anna Jupither-Berg, NorrHam

Norrsundets
Röda Korskrets
informerar

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

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lions och Röda8
korset
finns på plats.
Fredagen
december
kl. 10.30
Öppet hus. Vi uppmärksammar
nationella
anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd,
Gävle berä�
kommun.ar
Även
Hamrånge
Marianne
Udd
och
Päivi
Qvist
om
och
Lions och Röda korset finns på plats.
Fredag
17påoktober
kl.sin
13.30-15.00
visar
bilder
resa på Vildmarksvägen
Vi bjuder
fika! på

Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Alla
Välkom
nas!

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

Onsdag
13 december kl.10.00
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen
Bergbyfölje besöker Träﬀpunkten
Hamrånge
Lucia30,med
Kontakta oss
Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se

BRÖDFÖRSÄLJNING ”FRAMMA”
Fredag 1 december 10.00-16.00
Lotterier och textilförsäljning
Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

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

Hjärtlig
t
välkom
na

I samarbete med

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med

1/12 kl. 14.00 ÅRETS KAKFROSSA på Träffpunkten.
Fika med många sorters hembakat.
Brödförsäljning – Lotterier.
Underhåller gör Norrsundets PRO-kör med Leif Löfgren

Dags för Hamrånge Företagarförenings årliga

Dag: Fredag den 1 dec
Tid: 18.30
Plats: Trollharens Fisk
Kostnad: 400kr/person
Där avnjuter vi årets skärgårdsjulbord tillsammans.
Passa på att bjuda med personal, kunder eller
familjen till en trevlig kväll. Ta med julklapp (värde ca
30kr) till julklappslotteriet.

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE i Axmarby skola.
Tisdag den 5 december kl 18.00
er
Vi bjud
På dagordningen bl a:
e
på kaff
Förslag och idéer inom ramen för
Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till
Hamrångebygden
Hamrånge Företagarförening inbjuder till:

Frukostmöte

30/11, 8.00-9.30
Plats: Colabitoil AB, Fabriksvägen 53, Norrsundet

Buss avgår från Bergby klockan 17.30.

Vi träffas på företagets kontor i Norrsundet där vi får berättat för oss om
företagets planer inför framtiden i Norrsundet med att framställa
biodiesel, HVO100. Från Colabitoil AB deltar VD Jan Nordlöf.
Samtliga deltagare bjuds på frukostmacka med kaffe/te

OSA till Christina Persson, tel 070-292 73 39.
Senast den 28/11.

Det är begränsat med plats, max 20 personer, så skicka din anmälan till
knutpunkten@hamrange.se alt. Ring/sms till 070-65 69 762 senast
28/11.

Varmt välkomna!

Välkommen!
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Alla Tider’s
Kalendarium 25/11 – 16/12
Lördag 25 november
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 26 november
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 29 november 2017
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Fredag 1 december
Brödförsäljning ”Framma”
Röda Korset Norrsundet 10.00-15.00
Kakfrossa med Röda Korset Träffpunkten, Bergby 13.30
Lördag 2 december
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 3 december
Adventsgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Kyrkkaffe med nomineringsmöte, Församlingshuset 13.30
Skyltsöndag Bergby centrum 13.00-16.00
I Hamrångefjärden 16.00-20.00
Tisdag 5 december
Möte med Hamrångegruppen, Axmarby skola 18.00
Fredag 8 december
Marianne Udd och Päivi Qvist berättar och visar bilder
från Vildmarksvägen, Träffpunkten, Bergby 10.30
Lördag 9 december
Julmarknad Axmar Hytta 11.00-16.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 10 december
Gammeldags jul, Ådala arbetarmuseum, Norrsundet 13.0017.00
Luciagudstjänst med adventsvandring, Hamrånge kyrka 15.00
Onsdag 13 december
Lucia med följe besöker Träffpunkten, Bergby 10.00
Luciakröning Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 16 december
Julmarknad Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00

Hamrånge byavakter rapporterar
… stöld av kabel efter gamla tuben i Norrsundet
… många olika bilar, ej hemmahörande i bygden, har
setts cirkulera runtom i Hamrånge
… inbrottsförsök i Konsum, Norrsundet
… båtmotorer stulna i Hamrångefjärden
Vill du stödja Hamrånge byavakter? Det kan du göra
med ett frivilligt belopp till bankgiro 5962-8677

NorrHams utegym – till våren blir
det invigning
NorrHam blev i somras beviljade 250 000 kronor ur
kommunens landsbygdssatsning till ett utegym vid
sin Hedenanläggning . Och nu, bara några månader
senare står gymet på plats. Endast finjusteringar
återstår.
− Inte
många
som kan
visa upp
ett sånt
utegym
som vi nu
har. Helt i
naturmaterial är det
också, hälsar Anna
Nu finns Bergbys utegym på plats, hälsar Anna JupitherJupitherBerg
Berg, som
både ansvarat för och organiserat projektet.
Utegymet hade dock inte kunnat förverkligas utan alla
ovärderliga ideella insatser, understryker hon. För många
är de, både inom och utom förenigen som hjälpt till att
förverkliga bygdens första utegym.
− Det har grävts, det har markplanerats, det har gjutits,
träd har tagits ner och diverse byggnader flyttats. Därefter har alla redskap, totalt elva stationer, byggts upp och
monterats.
− Hade vi inte haft dessa ideella krafter, så hade vi bara
haft råd att sätta upp hälften av stationerna.
Och nu står det där, bara fin- och kringjusteringar återstår och i april nästa år blir det stor invigning.
− Så nu kan vi se fram emot ett friskare och starkare
Hamrångebygden. Hit är alla välkomna.
Och förutom fina träningsmöjligheter för alla inom den
egna föreningen hoppas Anna på samarbete med andra
aktörer. För gymet ska passa alla, ung som gammal,
understryker hon.
− Skolan och eleverna naturligtvis, men även andra
organisationer, föreningar och företag. Hedenstugan Bed
& Breakfast och Bergby Betong & Träningskonsult till
exempel, som också varit med i uppbyggnadsarbetet
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist

Begravningar i Hamrånge församling
under oktober
20/10
20/10
27/10
27/10

Brita Häggblad, Norrsundet
Sven Holmberg, Ljusne
Birgitta Arnbom, Norrsundet
Margot Jonsson, Bergby

Torget – Tack
Ett varmt tack till personalen på Solbergahemmet för
god omvårdnad av vår kära Jenny Öström.
					
Familjen
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