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Innehåll i månadens Alla Tider´s

◄ Glada NIF:are efter segermat-
chen fr. v lagkapten Oskar Forsmark, 
lagledare Ronny Jonsson och skyt-
tekungen Mikael Berglund.
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Du som slänger öl- och läskburkar längs våra vägar, hur 
tänker du egentligen?

   Häromdagen hittade jag flera trasiga burkar, på en sträcka 
av bara 100 meter längs Bergbyvägen. Någon eller några 
hade slängt dem i det långa gräset och när sedan vägför-
eningen lät slå av gräset slogs burkarna sönder av slåtter-
redskapet. Här rör sig både katter, hundar, harar, rävar och 
rådjur som riskerar att göra sig illa eller till och med få i sig 
av de trasiga burkarna och kanske också få skador invärtes.
    Har du burit burken när den var fylld av öl eller läsk så 
borde du väl orka bära den med dig hem när den är tom 
också? Den borde ju vara betydligt lättare då, eller hur?

Skräp i mer omfattande format lär enligt mediarapporte-
ring ska finnas vid och intill rastplatser längs våra vägar och 
det är inte mindre otrevligt det. Och inte känns det rätt. Vi 
ska ju värna vår miljö. Det borde respekteras av alla. Det 
tror jag både du och jag tycker.

Desto positivare var matresan till Dalarna jag fick följa 
med på via Hushållningssällskapet.
   Vilka outtröttliga människor vi fick möta. Först Maj-Lis 
Brutus på Vattnäs Örtagård utanför Mora, som entusiastiskt 
berättade om sina odlingar och hur hon tog till vara grönsa-
ker, bär och örter. Och vilka odlingar sen! Där växte det så 
det riktigt knakade. 
   Därefter väntade Saluhallen Orsa. Som att komma in i en 
handelsbod från förr. Och stärkta av en delikat lunch, na-
turligtvis tillagad av lokala råvaror på Restaurang Lissäng 
i Fryksås, så väntade besök på Hansjö gårdsmejeri. Där 
tillverkas fantastiska ostar av mjölken från gårdens kossor. 
Och så företaget Solsyran, där Eva Gustavsson bedriver en 
småskalig och hantverksmässig produktion av ekologiska 
färska och mjölksyrade grönsaker. Alla var de entusiaster 
som visste att jobbet måste göras om det ska ge resultat. 
Därtill bidrar till att hålla landsbygden levande. De får stort 
MVG i betyg av mig.

Bidrar till att hålla landskapet levande gör också Arbets-
kooperativet Fixarna, där flera nu gått från a-kassa till fast 
anställning och just nu arbetar med sitt största uppdrag 
någonsin; omdubbning av gravstenar på Österheds kyr-
kogård på uppdrag av Hamrånge församling. Därtill är de 
nominerade till Ullbaggen, ett åtråvärt pris inom ramen för 
landsbygdsutveckling som kommer att delas ut vid Lands-
bygdsgalan  i Tällberg i november. Mer 
om det kan du läsa i månadens artikel 
om Fixarna. Kooperativet får också 
MVG av mig.

Men först ska vi gå på bygdemarknad 
i Bergby till helgen. Du kommer väl?
  

Lev väl!

Tankar Om
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Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder  
för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!
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Det händer saker hos Fixarna… 
 
Inne på sitt fjärde år har arbetskooperativet Fixarna 
fått sitt största uppdrag hittills, de har blivit nomine-
rade till Ullbaggepriset och nyligen tillträdde Fredrik 
Engman som ny arbetsledare.

Det var för fyra år sedan som 
Knutpunkten i samarbete med 
ABF fick projektmedel från 
Leader Gästrikebygden till en 
förstudie för att skapa ett socialt 
arbetskooperativ i Hamrångebyg-
den. Medlemmarna i ett socialt 
arbetskooperativ ska själva aktivt 
söka kunder och marknadsföra sig 
själva. Med sig in i kooperativet 
får de ta sitt försörjningsstöd, som 
kan kompletteras med de intäkter 
som genereras och så småningom 
generera en anställning.
   Och målsättningen var givet-
vis att kooperativet skulle skapa 
arbetstillfällen och inkomster för 
arbetslösa. Där man skulle sälja 
varor eller tjänster på samma 
villkor som vilket annat företag 
som helst, men under ett paraply i 
föreningsform som skulle ansvara 
för all administration. 
    Idén realiserades och sedan 
starten har ett femtiotal personer 
haft sysselsättning inom koope-
rativet med syfte att närma sig 
arbetsmarknaden. Ett tjugotal av 
dessa har också varit anställda 
i någon form.  I ett tidigt skede 
deltog flera av medlemmarna i en 
röjningskurs så att Fixarna skulle 
kunna åta sig röjningsuppdrag, 
därefter har uppdragen blivit fler 
och fler, anställningar byggts upp 
efter uppdrag och jobb. Idag har kooperativet sju anställ-
da och deras bilar är numera välbekanta i bygden. Gräs-
klippning, röjning, trädgårdsarbete, snöröjning, utkörning 
av matlådor till äldre m m har varit återkommande upp-
drag genom åren. Och det är Fixarna som driver Macken i 
Fjär´n med närbutik och nostalgifiket Brittas Café.

Under sommaren fick Fixarna sitt allra största uppdrag 
sedan starten; omdubbning av gravstenar på Österheds 
kyrkogård, som beställdes av Hamrånge församling. För 
att klara uppgiften har flera av de anställda gått utbildning 
hur arbetet ska genomföras och provtryckning av stenarna 
kommer att ske innan de godkänns.
   − I första omgången handlar det om cirka 200 grav-

stenar som ska dubbas om och fler följer allt eftersom 
församlingen hinner skicka ut information till gravrätts-
innehavarna, säger Benny Lundin, som i ett tidigt skede 
anställdes hos Fixarna.
   Tillsammans med Mikael Jonsson och Lasse Forsberg 
har han hittills färdigställt 50 gravstenar. 

   − Vi arbetar faktiskt efter samma 
princip som när man monterar 
vindkraftverk, fast naturligtvis i 
betydligt mindre skala, och fördelen 
är att ingen åverkan sker på plante-
ringarna framför stenarna.

Nyligen anställdes Fredrik 
Engman som arbetsledare, sedan 
den tidigare slutat sin tjänst på 
grund av hälsoskäl. Fredrik är väl 
förtrogen med bygden, här är han 
född och uppväxt, och uppdraget 
som arbetsledare är honom inte hel-
ler främmande.
   − Jag har haft en sådan tjänst hos 
Sjöboden, tidigare Gävlefisk, under 
15 år, berättar han.
   Att bli arbetsledare hos Fixarna 
ser han som en spännande utma-
ning, tillika ger arbete på hemma-
plan många fördelar.
   − Självklart är det mycket nytt 
att sätta sig in i och jag behöver 
strukturera upp mina uppgifter, men 
arbetsformen är väl upparbetad och 
jag trivs redan som en i gänget.

Extra grädde på moset för Fixarna 
kan nu det prestigefyllda priset 
Ullbaggen bli. Till priset kan nomi-
neras projekt eller företag som bi-
dragit till att utveckla landsbygden 
på ett positivt sätt och Arbetskoo-
perativet Fixarna nominerades av 
styrelsen för Leader Gästrikebyg-

den Lokalt ledd utveckling med motiveringen: ”Idén om 
att tänka nytt och att samarbeta för att skapa nya lokala 
arbeten i industrinedläggningens spår har lett till en verk-
samhet i ständig utveckling som sysselsätter många och 
erbjuder värdefulla mötesplatser och tjänster till ännu fler. 
Fixarna har helt enkelt blivit en viktig del av lokalsamhäl-
let och en förebild för andra att inspireras av”.
   Fixarna har sedan tillsammans med två andra projekt/
företag i kategorin Sysselsättning i övriga landsbygdsnä-
ringar slutnominerats till priset av Landsbygdsnätverket 
och vinnaren kommer att få motta priset vid Landsbygds-
galan i Tällberg den 8 november med Kalle Moraeus som 
konferencier.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fredrik Engman är ny arbetsledare hos Fixarna

Största uppdraget hittills för Fixarna är om-
dubbning av gravstenar på Österhed.
Micke Jonsson, Benny Lundin och Lasse Fors-
berg ingår i teamet.

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Caféer i Hamrångebygden genom tiderna – 
så växte de fram i Bergby centrum
Under 1920-talet kom Petrus och Elisabet (Lisa) Östlund till Hamrånge från Ovansjö och i en fastighet bakom 
sockenmagasinet intill nuvarande Hertevägen startade de ett café. 

− Hur länge min 
farmor och farfar 
drev caféet har 
jag inga uppgifter 
om, men byggna-
den brann ner och 
idag minner bara 
en stenmur om att 
en byggnad fun-
nits på platsen, 
berättar Monica Sjökvist.

Trettiotalet tycks annars vara det årtionde då många 
caféer växte fram, inte bara i Bergby utan även i övriga 
Hamrångebygden. 1930 byggde Elis Larsson huset, som 
idag är Hamrånge Handel och där drev familjen café fram 
till 1937.
   − Utöver café erbjöd mina föräldrar resanderum och 
utanför byggnaden fanns en bensinpump, minns Tore 
Larsson.
   − Sedan caféet stängdes blev det färghandel och sport-
affär i lokalerna, innan Wenglers Järn öppnade sin filial 
till järnaffären i Hamrångefjärden.

Tore minns också väl Idrottscaféet, som Rut och Fred 
Lindström startade under samma årtionde. Det låg i 
byggnaden som sedan inhyst ”Lysbolaget” och Elektro-
Montage och där det idag är bostäder.
   − De hade café i halva byggnaden och matservering i 
halva och caféet blev en verklig samlingspunkt för ung-
domar och oss fotbollsgrabbar.
   Rut och Fred Lindström startade sedan den matserve-
ring, som senare blev känd som Annas Matsalar.

Bara något 100-tal meter längre fram längs genomfarts-
vägen hade Olga och John Lindberg startat både bage-
riverksamhet och café. Lindbergs Café blev ett begrepp 
med uteservering och minigolfbana bakom caféet och i 
byggnaden intill serverades kaffe efter begravningar.
   Brorsonen Bosse Lindberg minns när han hjälpte till att 
köra bröd ner till Norrsundet.
   − Det var under krigsåren, och innan gengasen kom, så 
körde vi med hjälp av arrendator Bladin på Prästbostället 
med häst och släde. Det kunde gå undan ordentligt ibland, 
när vi skulle ta svängen i Totra.
    − Under slutet av 40-talet arbetade jag vid kyrkogår-
den och när vi slutade för dagen blev det alltid ett besök i 
caféet för en Loranga och en mazarin.   

   Minnen från den här tiden har också Evy Wahlbom, 
som senare skulle komma att bo i fastigheten under 
många år.
   − Min pappa var något av en allt i allo hos Lindbergs 
och hjälpte till med lite av varje.
   Lindbergs drev även sommarcafé i Högbacken och 
därifrån har hon ett speciellt minne.
   − Det var där jag fick dricka min allra första sock-
erdricka och den tyckte jag smakade så hemskt att jag 
fortfarande än idag inte tycker om det.
   Café och bageri i Lindbergs regi lades troligen ner i 
början av 50-talet.

Någon caféverksamhet bedrevs sedan inte i lokalerna 
förrän 1960, då Mary och Martin Forsmark öppnade café 
igen, medan bageriet drevs av företaget Bergbykubben.
   Mary skötte caféet tillsammans med dottern Anita och 
några anställda, som rekryterats från Nya Café – Anita 
Edberg och senare även Margareta Palm. Det blev en 
självklar mötesplats för alla ungdomar, framförallt under 

Ett gäng grabbar utanför Idrottscaféet 1937. Känns de igen?
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danskvällarna på Fyren, berättar Margareta.
   − Då var det fullt i lokalen, där alla samlades, innan de 
åkte ner till Fyren.    
   Mary och Martin drev bara caféet några år, innan det 
arrenderades ut till Gunnar och Ing-Marie Persson från 
Södertälje, som då tog över både café och bageriverksam-
het och själva bodde på övre plan i fastigheten. Margareta 
stannade kvar som anställd.
   − Minns hur vi fick springa ner i bageriet och hämta de 
nygräddade och ljuvligt doftande wienerbröden, som vi 
sedan sålde i brödbutiken. 
   − Säkert slank det ner ett och annat hos oss som job-
bade i caféet också.

   Hur länge caféet hölls öppet innan det lades ner för gott 
är Margareta inte helt säker på.
   − Jag vet att jag blev uppsagd i januari 1964 och kanske 
var det också då, som det lades ner.

Därmed var caféepoken i centrala Bergby över, men 
som nu fått något av en renässans genom Bergby kondi-
tori, som öppnade vid Wijtorget 1996 och där Anders och 
Ulrica Källström har försäljning och serverar sina gäster 
delikata bakverk, matbröd, mackor och sallader.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Privat

Hamrånge Din hälsocentral

Vi erbjuder Dig GRATIS vaccination mot influensa
Region Gävleborg erbjuder avgiftsfri influensavaccination till alla invånare som är födda 1951 
eller tidigare

Gravida i andra och tredje trimestern, samt personer, oavsett ålder, med någon av nedanstående 
kroniska sjukdomar

Vecka 45-48 Drop-in 
onsdagar kl 10.00-12.00 
torsdagar kl 14.00-16.00 

* Hjärt- och/eller lungsjukdom
* Astma
* Instabil sockersjuka (Diabetes)
* Lever- eller njursvikt

* Kraftigt nedsatt immunförsvar 
* Kraftig övervikt (BMI ˃ 40) som påverkar andningen
* Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Vi vill uppmana Dig till vaccinering

Du kan vaccinera dig på Hamrånge hälsocentral

Med vänlig hälsning
Personalen på Hamrånge Hälsocentral

Från vecka 49 endast tidsbokning. 
 Har man bokad tid av annan orsak så 
går det givetvis bra att få sin vaccination i 
samband med redan bokad tid.

Agnes Åbom, Margareta Palm, 
Leif Englund och Sven Eriksson

Lena Larsson, Annika Sjöström och 
Sture Persson

Anita Forsmark arbetade i famil-
jens café

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Framgångsrik sommar för Axmarbruk – men dricksvattenfrågan mås-
te lösas inför kommande satsningar
Axmarbruk kunde under den gångna sommaren 
räkna in väsentligt fler besökare än tidigare år, men 
så har det också varit flera nyheter på agendan. För 
första gången någonsin hade en charterresa arrange-
rats till Axmarbruk bl a. Succé direkt och nu kommer 
arrangemanget att upprepas nästa sommar.

Med lockbetet ”Följ med till sköna Gästrikland, där 
bruket av järn format livet och landskapet under 2000 år” 
anordnade Jambo Tours i samarbete med SvD Accent en 
fyradagarsresa till Jernriket och Gästrikland där sista da-
gen ägnades åt Axmarbruk med guidad tur i slottsparken 
och lunch på Axmarbrygga. Resan var fulltecknad och 
arrangemanget kommer att återkomma nästa år.

Nytt för i år var också Bed & Breakfast och Bruksboden 
och som redan detta första år föll så väl ut att värdparet 
Ulrike Steiner och Jan Stagenmark nu planerar för en 
utbyggnad. 
   En nyhet var även sex välbesökta marknadslördagar 
med lokalproducerad mat och hantverk i föreningen Hyt-
tans regi. Nu knackar fler entreprenörer på dörren och vill 
komma till Axmarbruk för att etablera intressanta besöks-
verksamheter på orten

Därtill kommer Havskrogen Axmarbrygga som alltid 
lockar ett stort antal gäster och noterade en 10-procentig 
ökning jämfört med föregående år. Ställplatserna för hus-
bilar därtill har blivit något av en verklig succé med 20 % 
fler bilar än förra året.
   Rekord i besökarantal blev det även för årets hant-
verksutställning i Bläckhornet med alster av hög kvalitét 
liksom utställningen Ryssen kommer. Tre musikkvällar 
i Hyttan drog stor publik liksom teaterföreställningen 
Stigman Sote i samarbete med Norrsundets Arbetarteater 
och Hamrånge hembygdsförening.

Bildandet av ett kulturreservat var något av ett startskott 
för den etablering och utveckling som därefter skett och 
föreningen Hyttan har sin vision klar; Axmarbruk skall 
vara Gävlekustens främsta besöksmål år 2024. I den 
långsiktiga projektplanen finns ett 40-tal olika projekt 
och aktiviteter för att nå detta mål och utvecklingen sker i 
nära samarbete med Länsstyrelsens natur- och kulturenhe-
ter, Länsmuseet, Region Gävleborg, Bergslagssatsningen, 
Gävle och Söderhamns kommuner samt entreprenörer.
   − Föreningen Hyttan ser som sin primära uppgift att 
skapa goda förutsättningar för flera entreprenörer inom 
besöksnäringen att etablera sig i Axmarbruk, säger ordfö-
rande Stig Jönsson.
   Men det finns en viktig fråga som måste lösas för att 
utvecklingen skall fortskrida i positiv riktning - den fram-
tida dricksvattenförsörjningen. Idag finns en liten vatten-
samfällighetsförening som tar sitt vatten från en naturlig 
ytvattentäkt via Skärjån, andra hushåll har egna brunnar.
   − Det är inte hållbart på sikt och nu för vi en dialog med 
Gävle kommun för att söka lösa frågan i en nära framtid 
och där en utredning får visa vilket alternativ som är att 
föredra. Utökad ytvattenlösning eller borrning för en 
större samfällighet ser vi som realistiska alternativ.
   − En lösning måste till för i annat fall tvingas vi säga 
nej till de entreprenörer som är på väg till Axmarbruk, 
säger Stig Jönsson.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Lasse Svensson

Dags att anmäla intresse 
för trygghetsboende i Bergby!

Gavlegårdarna planerar ett eventuellt trygg-
hetsboende i Bergby, ett boende för dig som 
fyllt 65 år men fortfarande lever ett aktivt liv.

Välkommen på informationsmöte där du kom-
mer att få se ritningar och få mer information 
om de olika lägenhetstyperna, samt anmäla 
intresse på den lägenhet du är intresserad av!

Måndag 30 oktober kl 18.00 
Församlingshemmet, Bergby

Vi bjuder på fika!
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GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

Kvinnokraft i tre generationer
Säg vad har inte kvinnors flinka fingrar skapat i generationer och vad har inte deras arbete betytt i både var-
dag och fest.

Det visade Hamrånge Slöjdare upp vid utställningen 
Kvinnokraft i tre generationer i Hagsta skola, där sytt, 
virkat, stickat, vävt och broderat genom decennier lyftes 
fram i stilfulla och tänkvärda arrangemang.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Berna Häggblom 
född 1889

Hennes dotter Maja Arnberg 
född 1912

Majas dotter Kerstin Arnberg 
född 1951

Selma Sjökvist 
född 1885

Hennes dotter Margit Sundkvist 
född 1917

Margits dotter 
Inger Wijk 
född 1946, 

sydde 
klänningen 

till sin dotters 
studentbal

1987 – 2017

HAGSTA

Välkommen att fira 
vägkrogens 30-årsjubileum 

Lördag 28 oktober 11-14
 serverar vi en vikingabuffé

där Hagsta Kött & Vilt 
grillar helstekt gris

Pris hela buffén inkl. dryck, 
kaffe & dessert 109:- kronor

Ballonger och glass till alla barn!

HAGSTA
KROG

sid 7



BERGBY BYGDEMARKNAD
På begäran efter fjolårets succé

Lördag 21 oktober 10.00-17.00
Söndag 22 oktober 11.00-16.00

Bland marknadsstånden
- Lokalproducerat och tillresta knallar med seriöst

utbud (och lite ”krimskrams”). Ett flertal veteranbildelar

Musikunderhållning längs marknadsgatan
•  Yxkastning  •  Big Swede på styltor  •  Barntivoli

ABF Fyren
Alf Jonsson Lantbruk
Axmar Brygga
Axmar Timber
Bejlund Entreprenad AB 
Bergby El
Bergby Konditori
Bergby Verkstad

Bergbykrogen
Bilmetro
Bohlins Rör AB
Bokstugan Antikvariat
Brynäs IF
Ge� e IF 
Gavlegårdarna
Hamrånge Får & Lantbruk

Norrsundets Stuveri AB
Ockelbo Gummiservice
Sjökalla Ved & Sliperi AB
Stinas Garn & Tygbod
Stolt Byggtjänst AB
Sören Johansson Last & 
Grävmaskiner AB

Textmakeriet med Alla 
Tider´s lokaltidning
Trollharens Fisk
Wendins Blommor
Ödmårdens Skogstrans-
port AB

Hamrånge Handel
Hamrånge Taxi
Handelsbanken Bergby
Helsans Service
Häcklegård & Bröderna 
Sjöberg
Hägglunds Gärdsgårds-
binderi

ICA Nära Bergby
ITEM Installations-
förvaltning
Mikael Höglund  Såg & 
Hyvleri
Monikas Loppis & Kalles 
Traktorer
NorrHam

Lördag 21/10 visar vi fyrhjulsdrivna bilar av våra mest 
populära modeller från Audi, VW, SEAT och Skoda

Lördag kl. 14.00
på Wijtorget
underhåller

Classe Sigvardsson, mångårig 
sångare hos Leif Engwalls

Bergby
Lena och Pelle med personal

Marknadens Sponsorer

Polaris skoter ATV Ockelbo 
Vi kommer att finnas på marknaden på lördagen 10-17



Bergbykrogen
Fredag 10.00-01.00  Trubadurkväll med Inge Sjöberg
Lördag 10.00-01.00 – Run for cover spelar under kvällen
Söndag 10.00-20.00
Obs! Ingen alkoholförsäljning förrän 11.00 under alla dagar

Välkommen in till oss under bygdemarknaden

Öppettider:
Alla dagar 8-20

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

Tre stycken matbröd från Mattes Bröd, 
ta en av varje av

Skivad Lingbolimpa 500 gram,
Tekaka 4-pack och Långfranska

för endast 40:- för alla tre.
Ord. pris: 32:90:-/st

Under höstmarknaden den 21-22/10
så har vi superfina erbjudanden:

Under vecka 44 har vi 
följande erbjudanden:

Till smörgåsen
så säljer vi

Leverpastej, 250 gram
från Gudruns för
endast 10:-/st.

Ordinarie pris 19:90:-/st.

Varmt välkommen in till oss!

Jägarskinka från Sohlbergs
för 59:90:-/kg.

Ordinarie pris 79:90:-/kg

Rökt sida, storbit, för 69:90:-/kg.
Ordinarie pris 89:90:-/kg

Bollnäsfil, 1 liter, smaksatt,
naturell och eko för endast 10:-/st.

Ordinarie pris 15:40-17:50:-/st.

Till kvällsmyset har vi
Micropopcorn, 10x100 gram

från Ica för 29:90:-/st.
Ordinarie pris 41:90:-/st

med 

extraerbjudanden i butiken

DIAKONIKONSERT
Med lokala musiker & sångare

Lördag 21 oktober 17.30 i Hamrånge kyrka
Kollekt/frivillig gåva till församlingens 
diakonala arbete

Go´fika på 

Bergby konditori 

Wendins Blommor
Vijvägen 36, Bergby

Hamrangebygdens
Delikatesser  
Lokalproducerat i

vara diskar

o

o o

Erbjudanden 
under mark-
nadsdagarna
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GRATTIS NIF!
Fotbollsgrabbarna gjorde´t – vann säsongens sista match klart och tar nu steget upp i division 4

Det var väl egentligen aldrig något snack 
om vem som skulle ta hem segern. NIF 
var överlägsna motståndarna Helges från 
Andersberg i säsongens sista match och när 
slutsignalen ljöd stod det 7-0 till hemmala-
get på Lindövallen.  Inför rekordpublik.

   − Men alla matcher ska spelas, så säker kan 
man aldrig vara, kommenterade en självklart 
nöjd och glad Ronny Jonsson, lagledare och 
alltiallo hos Norrsundets IF efter matchen. 
   Att det skulle gå så här bra hade de inte vän-
tat sig när säsongen startade, tillägger han.
   − Men det har varit en fantastisk stämning 
i laget, bollen har rullat vår väg och de sista 
sjutton matcherna spelade vi utan förlust.
   Så säkra på seger och avancemang var några 
av NIF:s supportrar att de hade ordnat med 
både guldhattar och T-shirts med segertext.

Norrsundet kan se tillbaka på en mycket fin säsong med 
en målskillnad på 58 mål och 53 poäng och med det slu- 
tade man fem poäng före tvåan i serien.
   Klart bäste målskytt under säsongen var Mikael Berg- 

 

 
lund som sköt bollen i nät hela 32 gånger, efter följde 
brorsan Robert, tillika tränare, med 25 mål. De två var 
givetvis med i målskyttet även i den avslutande matchen, 
Robert med 2 och Mikael med 1 mål. Övriga målgörare 
var Robert Hedin, Arvid Hägglund och Satar Safdari och 
med ett inledande självmål av Helges så blev slutsiffrorna 
7-0.

Det är 21 år sen sist som NIF i egen regi spelade i divi-
sion 4 och nu väntar en både tuffare och hårdare uppgift. 
Som kräver insatser inte bara av spelarna utan också av 
de ideella krafterna runtomkring.
   − Jomenvisst är det så, men får vi behålla vårt spelar-
material intakt, så ser vi med spänning fram mot nästa 
säsong, säger Ronny.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Ola Carlros

Mot vit bakgrund

Missa inte tillfället
att få en lägesrapport
från kommunens ytter-
områdessatsning i
Hamrångebygden och 
information om Norrsundets
Biokombinat.

Torsdagen den 16/11
kl.18.30 - 20.00
på Fyren i Norrsundet
Vi bjuder på fi ka!

Välkomna!

/Gävle kommun
i samverkan med Hamrångerådet

7-0 blev segersiffrorna i matchen som lyfte NIF upp till division IV inför nästa säsong.

Torsdag 26/10 klockan 18 i Fyren, Norrsundet 



Smått & Gott i Hamrångebygden
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…  men NIF har kunnat förr minsann. Läs bara vad Sören Åkerman 
berättar om Norrsundets fotbollsgrabbar anno 1948 
Olympiaåret 1948. stod ett gäng tuffa fotbollsgrabbar i Norrsundet för den största framgången i klubbens his-
toria. Grabbarna som då var 16 år stod för bedriften att spela hem pojkcupen för Gästrikland efter att ha slagit 
"stora" Brynäs i finalen, som faktiskt kom att omfatta hela tre matcher.
 
Före finalspelet  hade 
hemmagrabbarna slagit 
allt som kom i deras väg. 
Det började med mötet 
med Södra BK på Nynäs 
grusplan i Gävle. Sedan 
slog Norrsundet ut både 
Hofors AIF och Örta 
(Sandviken) innan det 
vardags för de mycket 
dramatiska finalerna.

Lasse Johansson var den 
stora målskytten i laget. 
Lasse var också stor till 
växten, så stor att grab-
barna i motståndarlagen 
nästan var rädda när han 
kom ångande. I matchen 
mot Örta sköt han faktiskt sönder målnätet i ett av sina 
målskott! Det var verkligen krut i Lasses skott, han var 
något av typ Gunnar Nordahl när han sköt mål efter mål 
för Norrsundet.

Rune "Pajtus" Jansson var lagets mest tekniske lirare. 
Det var också Pajtus som vid flera tillfällen spelade fram 
"målsprutan" och Norrsundet vann matcherna före fina-
lerna med klar marginal.
  − Men när vi mötte Hofors AIF borta så var det fak-
tiskt lite kris i början. Vår lagledare Åke Pettersson gick 
faktiskt och "gömde" sig när det stod 3-0 till hemmalaget. 
Men sedan vände vi och vann klart, berättar Bengt Wik-
lund högerytter i mästarlaget.
   
Det var en stor överraskning att Norrsundet tog hem 
cupen och blev mästare för Gästrikland.
   − Vi var heller inte med i seriespelet för  Gästrikland. 
Det var Eskil Abrahamsson (kassör och  något av allt allo 
i klubben) som anmälde oss till cupen, berättar Pajtus.
   Nästan alla spelade i juniorlaget trots att de bara var 16 
år.
  − Mitt bästa minne från cupen var när jag kunde göra 
mål i den andra finalen som spelades på Strömvallen, 
säger Bengt Wiklund.
   Målvakten Ola Lyck och centerhalven Bert Sjölin var 
också strateger i mästarlaget, men alla i truppen gjorde 
naturligtvis mycket starka insatser. Samtliga grabbar var 
hemmahörande i Norrsundet, men man hade också  

 
"värvat" järnhandlarsonen 
Göran Wengler från Ham-
rångefjärden. I pojkcupen 
var det gymnastikskor som 
gällde, kanske också att 
man spelade med en något 
mindre boll?

Det berättas att Pajtus 
Jansson slog de flesta straf-
farna, men en gång så ville 
också den store målskytten 
Lasse Johansson prova på 
straffskyttet. Men Lasse 
som satsade allt på kraft 
fick snedträff på bollen 
och den hamnade närmare 

hörnflaggan än målet. Nu tog 
ju Lasse igen missen med 

massor av mål i matcherna och bidrog starkt till att Norr-
sundet tog hem mästerskapet.

Finalspelet började hemma på Lindövallen. Resulta-
tet blev 1-1 och det måste till omspel. Någon förläng-
ning tillämpades inte på den tiden. Den andra finalen på 
Strömvallen i Gävle första söndagen i augusti slutade 
också den oavgjord (4-4). Det regnade och var mycket 
blött på planen och det var Lasse Johansson som satte det 
fjärde målet. Lasse halkade i blötan, men fick till en lobb 
som gick över Brynäsmålvakten och in i nätmaskorna. 
Det skulle alltså behövas ytterligare en match för att 
avgöra cupen.

Den spelades på Testebovallen i Strömsbro. Skrivaren av 
dessa rader cyklade tillsammans med några kompisar in 
till Strömsbro från Norrsundet för att se matchen. Norr-
sundet vann med hela 5-1, bland annat slog Pajtus in en 
helt otagbar straff . Lasse Johansson "målade" också och 
allt eftersom målen trillade in så tystnade den i matchupp-
takten så högljudda Brynäsklacken.
   Det var en härlig final sett med våra ögon och det blev 
en lätt cykeltur hem till Norrsundet. Några medaljer fick 
dock inte det stolta Norrsundslaget efter segermatchen i 
Strömsbro. Medaljerna låg kvar någonstans i Gävle. Men 
helgen därpå premierades grabbarna hemma på Lindöval-
len.

Text: Sören Åkerman
Foto: Stig Abrahamsson

Grabbarna som stod för bedriften att spela hem pojkcupen för 
Gästrikland 1948.



Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

BEJLUND Entreprenad AB

• 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

Jim Lundkvist

Projektmedel säkerställer upp-
rustning och drift av industrijärn-
vägen
Trafikverket ville lägga ner industrijärnvägen till 
Norrsundet, men efter förhandlingar lyckades Norr-
sundets Hamn AB nå en överenskommelse, där de 
mot att ansvara för drift och underhåll istället fick 
arrendera järnvägen.

Tack vare beviljade projektmedel möjliggörs nu detta och 
efter projekttidens slut 31 december 2021 hoppas Norr-
sundets Hamn AB enligt sin ansökan, att nya företag och 
flertalet nya arbetstillfällen fortsättningsvis ska finansiera 
järnvägen.
   Projektet Rädda järnvägen till Norrsundet för nya jobb 
och miljövänliga transporter har en budget på totalt  
1 206 200 kronor varav 403 100 beviljats via Leader (mix 
av pengar för kommuner, region, stat och EU:s Regio-
nalfond), 200  000  kronor kommer från Gävle kommun  
medan resten finansieras med intäkter från järnvägen och 
projektägarens (Norrsundets Hamn AB) egen medfinan-
siering.

- Leaders styrelse prioriterade finansiering till projektet 
eftersom det bedömdes matcha vår utvecklingsstrategis 
insatsområde 5: Miljösmart samhällsutveckling som dels 
ska finansiera samhällsnyttiga projekt dels skapar tydliga 
miljövinster och som samtidigt stärker förutsättningarna 
för övriga insatsområden i strategin, säger verksamhetsle-
dare Theres Sundberg. 
   Jordbruksverket tillstyrkte ansökan och målet med pro-
jektet är att vid projektets slut ha en järnväg i gott skick 
som används regelbundet för spårbundna transporter.

Text: Marianne Lundqvist

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

DAGS FÖR VINTERDÄCK

Det bytet fixar vi!

Ring bara 076-128 47 33
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Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

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

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

Smått & Gott i Hamrångebygden

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på 

tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18

Betala kontant eller med kort 
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 

och Instagram annelies_salong

NORRSUNDET 31/10 KL 19.00
SPELAS PÅ FYREN, KVISTHOLMSVÄGEN 21 I NORRSUNDET 

BILJETTER: FÖRKÖP PÅ FYREN, TLFN. 0297-22013, ELLER PÅ PLATS

FIKA FINNS TILL FÖRSÄLJNING

”Landet Inuti går rakt in, 
omöjligt att värja sig.”  

/ Smålandsposten

”Enkel men stor teater om 
längtan och identitet”  

/ DN

”Ett brandtal för att få 
älska vem man vill  

- var man vill” /  BLT

Lördag 21 oktober kl. 17.30
Diakonikonsert i Hamrånge kyrka med lokala musiker och 
sångare.
Kollekt/frivillig gåva till församlingens diakonala arbete
Söndag 22 oktober kl. 9.30
Pilgrimsmässa med kort vandring. Samling 9.30 vid kyrkan.
Söndag 29 oktober kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Lördag 4 november kl. 14.00-17.00
Kaff estuga, Österheds kapell
Kl. 18.00
Minnesgudstjänst, Hamrånge kyrka. Kyrkokören sjunger
Söndag 5 november kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Tisdag 7 november
Filmkväll (Gökboet), Församlingshuset 18.00
Söndag 12 november kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 19 november kl. 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 26 november kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

Sopplunch i Kyrkans hus 1/11 kl. 12.00
Åkes trio underhåller med musik och sång

Läs mer om övriga samlingar och våra grupper på 
www.svenskakyrkan.se/hamrange

Tel exp. 0297-57 20 90

En tredjeplats blev bästa resultatet för 
Per-Gunnar vid årets Veteran-SM
Feber i kroppen satte en del käppar i hjulet för Per-
Gunnar Berglund från Hamrångefjärden vid årets 
Veteran-SM, som gick av stapeln i blekingska Karls-
krona.

− Lång väg, 70 mil, att köra var det också, så förutsätt-
ningarna för bra resultat var väl inte de allra bästa. 
   Det var i grenen viktkastning han lyckades bäst.
   − En gammal gren som återupptagits i de här samman-
hangen och där kom jag trea med ett kast på10,85.
   Diskus hade han kastat 36 meter veckan före, men nu 
stannade han på 31,85. Blev därmed sexa och i kula stötte 
han 8,84, vilket renderade en sjundeplats.

   − Med tanke på förutsättning-
arna får jag ändå vara nöjd med 
årets resultat, så nu är siktet 
inställt på nästa års Veteran-SM 
som går på Öland, säger Per-
Gunnar, som tävlar för Gefle IF i 
klassen M60.

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

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

Jullunchbuffé serverar vi 9/12 och 14/12.
Pris 175:-

Tider i nästa nummer av Alla Tider´s
Tel. 0297-220 20   070-828 58 97

VÄLKOMMEN TILL KOPPARMÄSSEN
 I NORRSUNDET

Fars Dagserbjudande
12 november 13.00-17.00

Förrätt Toast Skagen
Varmrätt Filé Black & White

med två såser och klyftpotatis
alternativt

Rödtunga med vitvinsås och räkor
Pannacotta med rabarerkompott

Pris 290:-    Två rätter 230:-

Trollharens Fisk & Restaurang 
Skärgårds JULBORD

Serveras fre-sön 24/11-17/12
Beställning på minst 20 pers.

även vardagar.

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

Boka: 0297/33105. 
trollharens� sk.se

Varmt Välkommen!

JULBORD PÅ BRYGGAN

Välkomna till vårt

fantastiska 

SKÄRGÅRDSJULBORD

Som vi serverar 18 november - 22 december

Klassiskt svenskt och hemlagat julbord

som vi kryddat med exotiska specialiteter.

Priser se www.axmarbrygga.se

Bokar gör du via vår hemsida eller

per tel. 0297-320 00

Julbordserbjudande från 399:-

Alla Tider’s
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Röda Korskrets 

informerar

Fredag 3/11 kl. 13.30  Musikcafé på Träff punkten
Sång och musik med  Gunnar Sundberg.
Fredag 17/11 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Sören o Hubbe underhåller.

Alla
Välkomnas!

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

November 2017
Fredag 3 november 10.30-11.30
Jobi skor besöker träff punkten.

Fredag 3 november 13.30
Musikcafé med RödaKors  lo� erier Gunnar Sundberg under-
håller.
PÅGÅENDE UTSTÄLLNING AV KONSTNÄRSVÄNNERNA FRÅN 
FYREN ! 10.00-14.30

Lördag 25 november 14.00-15.30   
EN HELANDE EFTERMIDDAG 
Till förmån för gatubarnen i Nepal  swishnummer 
1239003658.
Hur är det a�  vara kvinna i Nepal? Eva 
Mantrasång och Taizé sånger med Emma Wallerberg
Trummedita� on med Helena Kalin Energicoach.
Begränsat antal platser.
Anmälan � ll Annika Waistedt 070-7501822

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

Välkommen!

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE i Kontoret,

f d Café Svarta Katten, Axmarbruk
Tisdag den 31 oktober kl 18.00

På dagordningen bl a:
Förslag och idéer inom ramen för 

Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till
Hamrångebygden

Vi bjuder 

på kaffe

inbjuder till Frukostmöte
Plats: Handelsbanken, Bergby

Datum & tid: 26/10, 8-9.30

Vi får information om bankens erbjudanden av olika företags-
lösningar och så berättar vi vad företagarföreningen arbetar med.

Samtliga deltagare bjuds på frukostmacka. Max 25 personer.
Frågor och anmälan skickas till
knutpunkten@hamrange.se, alt. ring/sms:a till 070-656 97 62 
senast 24/10. 

Välkomna!

Hamrånge Företagarförening

Söndag 29 oktober PER WIKBERGKVÄLL kl.18 
På grund av stort förhandsintresse kurar vi skymning 
på Träffpunkten i Bergby. 
En kväll kring vår store Hamrångeförfattare.
Om hans liv, böcker, noveller, pjäser och film, samt intervju 

med Per från Hamrånge Taltidning.  

Kaffe/the, smörgås och kaka serveras. 

VÄLKOMNA 
Hamrånge hembygdsförening  

Vi vill tacka er alla som deltagit i våra 
evenemang under sommaren och därmed bidragit 

till att bevara vår vackra hembygdsgård! 
Vi känner särskilt stor tacksamhet till er som på 

olika sätt medverkat, några vid enstaka tillfällen och 
andra troget varje vecka vid våra arbetsdagar. 
ER vill vi bjuda in till en kväll med förtäring, 

underhållning och trivsam samvaro, fredag den 
17 november kl. 18.00 

Anmäl dig senast den 13 november: 
tfn/sms 070/2771152  

 
Välkomna 

Styrelsen Hamrånge 
Hembygdsförening

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I

HAGSTA SKOLA
Lördag 4 november 11.00-15.00
Servering – Lotterier – Loppis

Medarrarrangör:

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 20/10 – 17/11

Lördag 21 oktober
Bygdemarknad Bergby 10.00-17.00
Släktforskning Anno 2017, Fyren, Norrsundet 11.30-18.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Diakonikonsert Hamrånge kyrka 17.30
Söndag 22 oktober
Pilgrimsmässa samling kyrkan 9.30
Släktforskning Anno 2017, Fyren, Norrsundet 9.30-15.00
Bygdemarknad Bergby 11.00-16.00
Torsdag 26 oktober
Frukostmöte med Hamrånge företagarförening
Handelsbanken, Bergby 8.00-9.30
Jazzpärlor i Fyren 18.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Lördag 28 oktober
Loppis ReDo Norrsundet  10.00-14.00
30-årsjubileum Rasta Hagsta 11.00-14.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 29 oktober
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Per Wikbergkväll med Hamrånge Hembygdsförening
Träffpunkten, Bergby 18.00
Måndag 30 oktober
Information om Trygghetsboende i Bergby,
Församlingshuset, Bergby 18.00
Tisdag 31 oktober
Möte Hamrångegruppen, Axmarbruk 18.00
Folkteatern ger Landet inuti, Fyren, Norrsundet 19.00
Onsdag 1 november
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00
Fredag 3 november
Jobi skor besöker Träffpunkten Bergby 10.30-11.30
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten Bergby 13.30
Lördag 4 november
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Kaffestuga Österhed 14.00-17.00
Minnesgudstjänst Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 5 november
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 7 november
Filmkväll Församlingshuset, Bergby, 18.00
Lördag 11 november
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 12 november
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 16 november
Information om Norrsundets Biokombinat,
Fyren i Norrsundet 18.30-20.00
Fredag 17 november
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30

Begravningar i Hamrånge församling
under september
1/9 Karin Wahlbom, Gävle
22/9 Solveig Grötting, Norrsundet
29/9 Bo Larsson, Bergby

Ett stort tack för all uppvaktning på min födelsedag 
till Hamrånge församling, Röda Korset, IOGT-NTO, 
PRO, släkt och vänner. Ni gjorde den till en fantastisk 
dag att minnas.

Evy Wahlbom, Bergby

Torget – Tack

Uppvaktning undanbedes
All uppvaktning i samband med min födelsedag un-
danbedes vänligt men bestämt. Gäller alla, så snälla 
respektera min önskan. Bortrest.

                                                                 Svante Murén

Torget – Uppvaktning undanbedes

STORT TACK till släkt, vänner, PRO, Hamrånge 
Församling och Solbergahemmet för uppvaktningen 
på min 100-årsdag.

Anna Löfgren

Torget – Tack

Grattis, grattis 
allas vår 
Leah Kilmore,
Sigtuna, som den 15 
oktober fyllde 6 år

Mormor, morfar och 
alla kusinerna

Skivor till kaffet med Lars Sigvard 
lockade
Ett 40-tal personer tog plats vid borden, när Lars Sigvard 
kom till Fyren för att servera skivor till kaffet.
   Nu var det inte bara musik som serverades utan också 
många roliga berättelser och den väl tilltagna fikabuffén 
därtill rönte stor uppskattning.

Text: Marianne Lundqvist

vill jag ge till Hasse Svensson, Norrsundet för att han 
ordnade buss och lät mig följa med PRO-kören till 
Körslaget i Kilafors den 7 oktober. Med Hasse vid rat-
ten kan man alltid lita på en lugn och fin resa.

                                                                Maj Eriksson

Torget – Dagens ros

Alla Tider’s

sid 16


