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Vänner, de ska väl alltid finnas där? Så lätt vi tar dem 
för givna och kanske är det så vi tänker och reagerar vi 

människor.
   I över 50 år var Bruce vår vän. Att långt över 1000 mil 
skilde oss åt gjorde ingen skillnad, han och hans familj kom 
att stå mig och min familj väldigt nära. Kontakten blev tätare 
med åren, enklare och snabbare genom både e-post och fa-
cebook, men han och hans Bev besökte oss också två gånger 
och lika många gånger fick vi vara deras gäster i australiska 
Perth.
   I två år kämpade Bruce mot sin cancer och när dödsbudet 
kom var det inte helt oväntat. Ändå så ofattbart. Vänner ska 
ju alltid finnas där. Vänner ska ju inte dö.
   Bruce var en verklig gentleman och gav oss med sin per-
sonlighet, sin humor och generositet oförglömliga minnen 
och var en vän som lämnar ett enormt tomrum efter sig. 

Att förlora någon som står en nära är alltid tungt och svårt 
och just då är den egna sorgen det som upptar ens tankar. 
Men runtom i vår värld sker idag fruktansvärda tragedier, 
som ju inte kan lämna någon oberörd. Lille Aylan har nog för 
alltid fastnat på våra näthinnor.
   Ingen ska behöva fly från sina hemländer och den flykting-
ström vi nu bevittnar är helt ofattbar. Vidden kan vara svår 
att ta till sig och det nyhetsflöde vi får ta del av ger ibland 
fler frågor än svar. Men, människor behöver hjälp och vi som 
kan, måste hjälpa. Vi kan tyckas trygga i vår del av världen, 
men turbulensen är inte långt borta. Så hur skulle du vilja bli 
bemött och hjälpt om det var du och din familj som var på 
flykt?

Extremism och fundamentalism för inte något gott med sig 
för mänskligheten, det har  historien med tydlighet lärt oss. 
Därför blir man rädd, när sådant fortfarande kan få fotfäste. 
Vare sig det är i vår närhet eller i andra delar av världen. 

Verkligt tuffa tider är det för våra mjölkbönder. Undrar hur 
många som skulle acceptera en lönesänkning i paritet med det 
sänkta mjölkpris de nu fått?  Ytterligare prispress genom kon-
kurrens från bondekollegorna i Europa, som har ett betydligt 
gynnsammare kostnadsläge. Inte konstigt att det är svårt att få 
debet och kredit att gå ihop. Och några löneförhöjningar lär 
det knappast finnas utrymme att förhandla om. Istället får de 
jaga extrainkomster och jobba ännu fler timmar för att klara 
sina företag. Eller ge upp.
   Du och jag kan hjälpa till genom att köpa lokalproducerad 
mjölk från vårt lokala mejeri, för vad gör vi, när inga kossor 
längre betar i våra hagar och ingen svensk mjölk längre finns 
i butikshyllorna? Då är det lite sent att vara efterklok. 

Stor skolträff har det varit för elever 
vid Råns skola födda 45-49. För några 
var det första gången, för andra åttonde 
gången. Känns vi igen? Kolla på sid. 15. 
Väldigt roligt var det att återses, sånt 
borde fler göra.
   Skön höst på er och. 
   Lev väl!

Tankar Om

Annonspriser
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Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
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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!

Tankar Om



FORUM FÖR COMMUNITYART OCH FRED 

Föreställningar, föreläsningar,  
workshops och spännande samtal

23–25 OKTOBER
FYREN, NORRSUNDET
TEMA KONST OCH FRED

En helg två händelser

Höstmarknad 24-25 oktober 
Kom till sköna Norrsundet och möt lokalt engagemang, liv och ny kraft. Lokala producenter, 
föreningar, lokalproducerad mat, barntivoli och försäljare.

Öppettider: Lördag kl.10-17  Söndag kl. 10-15

Följ oss gärna på Facebook.  

- ABF Foajé X

Vi söker boende i Hamrångebygden för 
deltagare i Forumet samt för dom som 
arbetar på forumet och marknaden. 

Kontakta Paul Axner, tel 0297 220 13, för 
mer information och intresseanmälan.
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Hitta dina egna botemedel i 
naturens apotek
Naturens mediciner har förmodligen för många av oss 
fallit i glömska, men en intressant vandring tillsam-
mans med örtterapeuten Hannele Boman visade att 
mycket finns att hämta. Och det i vår omedelbara när-
het.

Vi startar vid hembygdsgården och vi behöver inte gå 
långt innan Hannele visar på den vilda varianten av gull-
ris.
  − Den här, berättar hon, kan man, färsk eller torkad, göra 
ett te på, som är effektivt mot ödem, njurgrus, blåskatarr, 
urinvägs- och svampinfektioner i underlivet.
   −Två teskedar torkad växt, 2 dl vatten. Sen dricker man, 
i en kur, tre kaffekoppar/dag i 14 dagar.
   Av torkade och pulvriserade blåbär kan man göra ett 
fotbad som är bra mot fotsvett och rönnens ludna knoppar 
kan användas istället för bittermandel.
   − Och rönnbären är mycket C-vitaminrika.
   Harsyran, som gärna växer under hassel är bra mot hals-
bränna och rödklöver kan du äta mot klimakteriebesvär.

De flesta av växterna vi passerar på vandringen kan an-
vändas mot olika åkommor.
   − Men lär dig var de växer, i vilka biotoper de trivs. 
Och undvik naturligtvis att plocka de, som växer intill 
vägarna.
   Vi vandrar vidare och hittar Johannesörten, som med 
sin lugnande effekt också finns att köpa hos naturapotek 
och hälsokostbutiker. Den är cirkulationsökande och ska 
därför inte ätas om man äter blodförtunnande medicn.
    Brännässlan är en växt vi helst tar avstånd ifrån, men 
den är otroligt näringsrik, berättar Hannele.
   − Den innehåller mineraler som zink och järn och av 
nässlepulver kan man göra fina hudprodukter. Roten är 
bra mot prostatabesvär.
   Kirskålen är en avskydd växt i våra trädgårdar, men är 
en verklig nyttoväxt ur medicinsk synpunkt. Bra mot både  

leder och gikt, även att hacka sönder och lägga omslag av. 
Dessutom mycket smaklig att med fördel användas i både 
pajer och stuvningar. Liksom att göra chips av. 
   Röllekan fungerar mot matsmältningsproblem, huvud-
värk och restless legs, hudvårdsprodukter kan man också 
göra av daggkåpan och björken är bra mot ödem.
   − Och så har vi förstås grobladet – indianplåstret, som 
läker sår så fint. De kan man använda som de är, men 
blir effektivare om man smular sönder innan de läggs på 
sårskadan. Bra mot variga sår, bensår, stickor och skär-
skador.
    Grobladet kan man frysa in, många av växterna kan 
också fermenteras – ensileras där jäsningsprocessen gör 
dem smakligare, men vanligast och enklast mot inre 
åkommor är att torka växten och därefter göra ett te på 
den.
   − Lite mer avancerat är att göra en tinktur (lösning), 
men det går bra det också, säger Hannele
   Naturens apotek kan alltså hjälpa dig mot väldigt många 
åkommor och det finns många bra böcker att lära från.

Text och foto: Marianne Lundqvist

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Blåbär – både bär och ris är 
användbart till mycket,  
berättade Hannee

Grobladen har en läkande effekt 
på sårskador

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin



Smått & Gott i Hamrångebygden

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

Funderar du på att byta bostad?

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING GÄVLE  
NYGATAN 29. TEL 026-10 52 80 SVENSKFAST.SE/GAVLE

Linus LindqvistKatarina Hansson

Madelene Sjöberg Magnus Sjöberg Malin Hagberg Åsa Andersson

Emil Simonsson Eva Erkers-Löfstrand Jens Bengtsson Jonas Östbom Josefin Svensson Karolina Nilsson

Frågorna kan vara många:

 – Hur mycket är din bostad värd?
 – När är det bäst tid att sälja?
 – Lönar det sig att renovera innan försäljning?
 – Hur mycket skatt ska egentligen betalas?

Vi hjälper er att svara på frågorna och samtidigt hitta ett passande upplägg för just er situation.  
Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering och fri konsultation kring en eventuell försäljning.

Ingrid Eliasson blev årets kulturstipendiat i Norrsundet

”Ingrid har under lång tid varit en hängiven kulturar-
betare. Hon har verkat sedan tidigt 80-tal i både Arbe-
tarteaterföreningen och Arbetarmuseet. Hon arbetade 
under flera år som administratör för båda förening-
arna på den gemensamma expeditionen och är också 
redaktör för föreningens infoblad, ett uppdrag hon 
haft både före och efter sin pensionering”.

Så löd motiveringen till årets kulturstipendium i Norr-
sundet, som var tänkt att delas ut i samband med Forsvi-
kendagen. På grund av en förkylning kunde stipendiaten 
inte komma till arrangemanget och Clas Horn och Barbro 
Rosén-Alftberg från stipendiekommittén fick istället 
överlämna utmärkelse och blommor till Ingrid i bostaden.
   − Känns väldigt fint att få uppskattning på det här sät-
tet, sa en överraskad stipendiat.
   Kulturstipendium började delas ut i bygden sedan Ar-
betarteaterföreningen och Folkets Hus fick ta emot Karl 
Kihlboms kulturstipendium 1984 och då bildade en fond.  
Numera ansvarar Arbetarteaterföreningen själva för fon-

den och fram till idag har 140 000 kronor delats ut till 
olika kulturarbetare i Hamrånge.
   − Det har blivit möjligt att fortsätta dela ut stipendiet 
genom att fonden förstärkts via gåvor under åren, sa Clas.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Årets kulturstipendiat i Norrsundet, Ingrid Eliasson, flankerad av 
Clas Horn och Barbro Rosén-Alftberg i stipendiekommittén



Alla Tider’s

Både boxen och minnesmär-
ket vid Nedjans minnesplats 
har sprayats med färg.

Inbrottsförsök på Vifors – men den här 
gången gick tjuvarna bet
 
Vifors idrottsanläggning har under flera år i följd varit utsatt för inbrott, vilket föranlett föreningen att vidta 
olika åtgärder.

Nyligen gjordes ett nytt inbrottsförsök, men den här gången kom inte tjuvarna längre än till att slå sönder ytterdörren. 
Därinnanför fanns ett galler de inte kunde forcera.
   − Det är ju egentligen illa nog med en totalförstörd ytterdörr, för det innebär ju också oönskade utgifter för oss, men 
vi är samtidigt glada att våra vidtagna åtgärder förhindrade ytterligare skadegörelse och stölder, säger ordförande Mats 
Frykman.

Text: Marianne Lundqvist

…och i Norrsundet 
har vandaler varit 
framme vid Nedjans 
minnesplats
 
Nej, arrangemanget med Historien om Nedjan intill 
minnesplatsen vid pollare 4 fick inte stå ifred länge. 
Så nu flyttas materialet till Industrimuseet istället.

Bara några veckor efter att Åke ”Pillan” Sjökvist ställt i ordning 
en box med skrifter och bilder om Nedjans historia vid minnes-
platsen, så roade sig någon eller några med att spraya färg på både 
boxen och delar av minnesmärket. Så nu flyttas boxen med innehåll till Industrimuseet istället.
   − Det hade så klart varit trevligare att haft allt samlat vid själva minnesplatsen, men när det 
inte får stå ifred, så går det ju inte, säger en besviken Pillan.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Åke Sjökvist
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Mmmm... Anna-Greta Andersson var en bland många 
som njöt av delikatessen

Calle Schewen och surströmming på 
hembygdsgården
Med Evert Taube och Cornelis som självskrivna på repertoaren 
drog Leffe, Håkan och Gunnar igång den traditionella allsångs-
kvällen vid hembygdsgården med surströmming på borden.
   − Ja, för nu kan vi väl, 26:e året som det är, nästan säga att det är 
en tradition, sa Leffe.
   Det sjöngs och det mumsades, på surtströmming förstås, och för 
de som inte gillade den ”delikatessen”  så serverades det också sill 
med tillbehör.
    

Text och foto: Marianne Lundqvist



Forsviken firades 
med teater 
Jan Westlundda-
gen har blivit till 
Forsvikendagen, 
som nu återkom-
mer varje år med 
olika inslag

I år stod teatern 
Bärplockning och 
Jaktäventyr efter 
manus av Christian 
Löf på agendan 
och med Tommy 
Alftberg, Nea Löf, 
Anette Hedman, 
Anders Ahlberg 
och Christer Berg 
som aktörer.
   Kaffeservering 
förstås i det soliga 
sensommarvädret, 
innan Åke ”Pillan” 
Sjökvist berättade 
om Stugfjärn och Forsviken som historisk mötesplats.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Förvecklingar i föreställningen Bär-
plockning och jaktäventyr med bl a 
Anette Hedman och Tommy Alftberg i 
rollerna
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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

Måndag 5 oktober kl. 10.00
Kyrkoherde Marianne Udd kommer och samtalar
om ”Livets olika skeenden”

Måndag 5 oktober kl. 13.00
Hamrångeharporna spelar och sjunger läsarsånger

Onsdag 7 oktober 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO.
Ta med din egen dator, du får hjälp om du kör fast

Onsdag 14 oktober kl. 12.00
Surströmmingslunch. Kostnad: 80 kronor.
Anmäl dig ti ll Träff punkten 0297-109 95. Arrangör Lions

Fredag 16 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset. Underhållning av Torgny Wilhelmsson.
Lott eriförsäljning.

Onsdag 21 oktober kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO.
Ta med din egen dator, du får hjälp om du kör fast

Fredag 23 oktober 13.30-16.00
Eft ermiddagsdans på Träff punkten. SE VIDARE ANNONSERING!
Arrangör Röda Korset

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Oktober 2015
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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

Nya öppettider från oktober

Ons-fre 11.00-17.00    Lör 11.00-15.00  Sön-tis Stängt
Vi tar även fortsättningsvis emot bokningar i Kabyssen – 

minimum 10 personer

Välkomna önskar Flodbergs på Trollhar´n
Tel. 0297-331 05

trollharens� sk.se

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

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
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Sensommar går över i höst
Lördag 26 september lyser vi upp 
höstmörkret med ännu en lysafton

och förlängd öppettid 12.00-22.30
Välkomna!

Öppettider i övrigt fram till 1/11:
Lördagar 12.00-22.00
Söndagar 12.00-20.00 

Mer info se vår hemsida www.axmarbrygga.se,
där du också kan göra din bokning

Tel. 0297-320 00

Tar Hamrånge PRO över församlingshuset i Bergby?
 
Hamrånge församling har aviserat försäljning av för-
samlingshuset i Bergby och då riskerar orten att bli 
utan en stor samlingssal. Nu kliver Hamrånge PRO 
fram som en intresserad köpare – under förutsättning 
att kommunala bidrag beviljas.

− Vi har försökt vända på alla stenar för att se om försam-
lingshuset går att behålla, men med ett sjunkande med-
lemstal måste vi se över vår ekonomi och församlingshu-
set är bara första steget i att begränsa kostnaderna, säger 
kyrkoherde Marianne Udd.
   − Nästa fastighet att bjudas ut till försäljning är Ängla-
gården och vi kommer också att dra in på personal. Det 
blir också ett samgående med Hille i ett gemensamt pas-
torat.
   Försäljning av kyrkans fastigheter är något som pågår 
över hela landet. Församlingarna har inte längre råd att 
förvalta fastigheter, när man måste prioritera.
   − Kyrkobyggnaden är vi ålagda att underhålla, det är ett 
underhåll vi aldrig kan frånsäga oss, men sedan är ju våra 
grundläggande uppgifter mission, gudstjänst och diakoni 
och för att kunna behålla den verksamheten säljer vi istäl-
let av fastigheter, säger hon vidare. 
   Frågan med en stor samlingssal för till exempel kyrk- 

 
kaffe, andra samkväm eller möten som rör kyrkan vill 
man istället lösa genom en ombyggnad av kyrkan.
   − Det fanns en idé att all församlingens verksamhet 
inkl. pastorsexpedition skulle förläggas till kyrkan, men 
det visade sig bli alldeles för kostsamt. Därför tittar vi nu 
istället på att inrätta en samlingssal där, vilket inte skulle 
bli lika dyrt, säger Marianne Udd.
   Lokalfrågan för barnverksamheten hoppas man kunna 
lösa genom att hyra in sig i exempelvis Träffpunktens 
lokaler.

Inga protester framkom heller, när församlingen i våras 
inbjöd till information kring tankarna att sälja försam-
lingshuset. Budet gick då till Hamrånge PRO, som skulle 
undersöka förutsättningarna att förvärva församlingshu-
set. Och intresse finns, säger ordföranden Lars-Olof Hed-
ström.
   − Vi utnyttjar ju fastigheten redan idag för vår verk-
samhet och vi är intresserade att ta över, så att det även 
fortsättningsvis ska finnas en stor samlingssal i Bergby. 
Men det är under förutsättning att vi beviljas kommunala 
medel, annars klarar vi det inte, säger han.

Text: Marianne Lundqvist 
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Kerstin Rundlöf satsar nu mycket på 
återanvändning och glas i sitt slöjdande

Kajsa Lundberg och Kajsa Sjöberg visade tvåändsstickning

Fantastiskt fina knivar visade Veine Nilsson och Tord Arnbom

Njutbart för ögat hos Hamrånge Slöjdare vid Hemslöjdens dag
I snart tjugofem år har Hamrånge Slöjdares arrange-
mang varit givna kulturinslag i bygden och givetvis 
bjöds det mängder av vacker slöjdarkonst, när det var 
dags för  årets upplaga av Hemslöjdens dag.

Det var på initiativ av Berit Östlund, som föreningen 
Hamrånge Slöjdare bildades 1991 i syfte att ta över 
Hagsta skola och i lokalerna skapa ett hantverkscentrum. 
Under åren som följde växte Hamrånge Slöjdares hant-
verkshus och har blivit ett välkänt begrepp inom hantverk 
och hemslöjd.
   Årliga utställningar till påsk och jul liksom Hemslöj-
dens dag har lyft fram ortens egna skickliga hantverkare, 
men också öppnat upp för andra utanför Hamrångebyg-
den att medverka. Det produceras flitigt vid alla vävsto-
larna i huset – allt från dukar och löpare till mattor och 
gardiner i allehanda tekniker, material och färger. Men 
här visas inte bara hemvävt,  här visas ett brett spektrum 
av hantverkskonst upp. 

Kerstin Rundlöf är en av hamrångeslöjdarna som varit 
med sedan starten och som genom åren visat upp mäng-
der av vackra vävar, halmslöjd och näverarbeten.

    

 
− Vävningen fortsät-
ter jag med så klart, 
men halmslöjd och 
näverflätning är jag 
nog klar med. Nu-
mera är det glas som 
gäller, säger hon 
och visar upp både 
vackra fat och vackra 
smycken.
   − Och jag återan-
vänder gärna. Gamla 
ölflaskor till exempel 
kan man göra många 
fina saker av. Men det 
är viktigt att glas man 
använder sig av är av 
samma kvalitet, an-
nars spricker det.

Bland färggranna 
vävar sitter Kajsa 
Lundberg och Kajsa 
Sjöberg och stickar i 
tekniken tvåändsstick-
ning. Det intresset väcktes för mig för över fyrtio år se-
dan, berättar Kajsa Sjöberg.
  − Jag skulle egentligen gå en kurs i skinnsömnad på 
Karlsgården i Järvsö, men där satt en dam och stickade 
tvåändsstickning och det väckte mitt intresse. Så sen dess 
har jag fortsatt.
   − Och har man väl börjat med tvåändsstickning så vill 
man inte sticka på annat sätt. Jag försökte nyligen testa 
att sticka ”som vanligt”, men då kom jag inte ens ihåg hur 
man gjorde, säger Kajsa Lundberg.

Vid Hemslöjdens dag har det oftast varit kvinnorna som 
visat upp sina hantverk, men det har man rått bot mot hos 
Hamrånge Slöjdare. I år kunde besökarna också njuta av 
Valter Sjöbergs näver- och träslöjd liksom fantastiskt fina 
knivar tillverkade av Veine Nilsson och Tord Arnbom 
från Norrsundet.
   − Vi är ett gäng som träffas regelbundet och tillverkar 
knivar, berättade Veine.

I år tjuvstartade visningen av alster inför Hembygdens 
dag, då Hamrånge Slöjdare fick besök av 18 slöjdare från 
Härnösand som där bedriver både väveri och snickeri i 
domkyrkans lokaler.
   − De var imponerade av vår verksamhet, så det är tro-
ligt att det blir ett utbyte oss emellan framöver, säger 
Lise-Britt Sälj.
  

Text och foto: Marianne Lundqvist
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DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

FRÅN 1/10 
ÄR MIN SALONG

ÖPPEN VARDAGAR ENLIGT 
ÖVERENSKOMMELSE. 

BOKA DIN TID PÅ
TEL. 0297-228 80 

VÄLKOMMEN!

Storsatsning i Norrsundet i oktober
Vik dagarna 23-25 oktober för ett besök i Norrsundet!
Då hålls nämligen ett stort Community- och fredsfo-
rum i Fyren med intressanta föreläsare och workshops 
och hela centrum blir en enda stor marknadsplats.

− Vi vill visa, att ett sånt här forum går lika bra att ge-
nomföra på landsbygden som i en stad och just Norrsun-
det är ju med sin historia och tradition ett naturligt cent-
rum för ett sådant arrangemang, känt inte minst genom 
teaterföreställningen Jävla finnar, säger Reine Lööf, regis-
sör, men idag främst verksam som verksamhetsledare för 
Foajé X och en av arrangörerna bakom forumet.
   Foajé X har, med ABF som projektägare, startats som 
en plattform för Community Art, en konstform som bju-
der på nutida berättelser i samarbete med civilsamhället, 
där deras berättelser står som grund. Tanken är, att Foajé 
X efter projektets slut sedan ska fortsätta som en fristå-
ende organisation.  
   Arrangemanget, med talare från bl a Holland och Pa-
lestina har speciellt inbjudna gäster, även politiker, men i 
samtalen hoppas Reine också på ortsbornas deltagande i 
workshops och  diskussioner som följer.
   − Vi kan inte skapa förändring i slutna rum, det måste vi 
göra genom samtal, genom att mötas.
    Reine själv brinner för den här konstarten och det 
känns, säger han, som om Norrsundet nu håller på att om-
formuleras efter industrinedläggelserna.
   − Men det är en process som tar tid och som behöver ta 
tid.
   
Men det blir inte bara Community- och Fredsforum i 
Norrsundet under den här helgen för både lördag och sön- 

 
dag fylls Norrsundets centrum med närmare 50 knallar 
med ett stort utbud.
   − Det blir fler knallar nu än vid den stora julmarknaden 
förra året, berättar Magnus Risberg, som är marknadsan-
svarig.
   − Allt från brända sötmandlar till keramik och så lokal-
producerad mat och fisk förtås kommer man att kunna 
köpa. Och tivoli blir det för barnen.

Fyren håller med lokler, men forumet är samarbete mel-
lan Foajé X, Fredens Hus och Dramapedagogikakademin 
vid Högskolan, Gävle. Arrangemanget i övrigt är ett sam-
arbete mellan olika aktörer i bygden, där såväl Hamrånge 
församling, som företagarföreningen och Bergbykrogen 
finns involverade.

Text: Marianne Lundqvist

Guldmedalj till 
Ture och Ham-
rångebygden
Medalj av ädlaste 
valör blev det 
för Ture Olsson 
från Bergby, när 
Jakt-SM i båg-
skytte avgjordes 
vid Taxinge slott 
andra helgen i 
september.

Det var Tures sista 
utomhustävling för 
säsongen i Herrar 
Barbow 13/cadett, 
som renderade 
honom den fina 
medaljen och nu 
kan han, tävlande för Wijbågskyttar i Ockelbo, se till-
baka på en riktigt fin säsong. Utöver guldmedaljen har 
han plockat hem tre silvermedaljer i tre olika discipliner 
i svenska juniormästerskapssammanhang.
   Även lillebror Bobbo lyckades fint vid tävlingen vid 
Taxinge slott. En hedrande fjärdeplats,  blev det, när 
han för första gången tävlade i en högre klass.
   

Text: Marianne Lundqvist
   Foto: Anna Hedlund-Olsson
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Nu är produktionen i gång i 
Produktionsköket
Ostkaka från Häcklegård, glögg från Veikko Holm-
berg i Gävle och läckra cupcakes.

Det är anrättningar som har producerats eller är under 
produktion vid Produktionsköket i Bergby, som drivs av 
Knutpunkten. Därtill kommer paketering av både getost 
och köttprodukter.
   Köket iordningsställdes efter en idé och på initiativ av 
Knutpunkten och med projektstöd via Leader Gästrike-
bygden. Till köket kopplades sedan en butik, där lokal-
producerade varor säljs.
   − Och försäljningen går bra, fler och fler 
hittar hit och uppskattar lokalproducerade 
varor, säger Kevin Sjögren från Knutpunk-
ten.

De producenter som säljer sina produkter 
i butiken får betala en viss procent av för-
säljningen till Knutpunkten, men det täcker 
inte de kostnader som kök och 
butik medför. I kalkylen är det 
intäkterna från producenter som 
använder köket, som till största 
delen ska bära kostnaderna. 
   − Så självfallet behöver vi fler 
som hyr in sig i köket och det ar-
betar vi vidare med, säger Kevin.
   Främst är det lokalproducenter 
som kan hyra in sig, men även privatpersoner som vill 
nyttja köket inför exempelvis födelsedagsfester och bröl-
lop är välkomna.
   − Och lokalproducent är man inom en radie av 25 mil.

När Alla Tider´s hälsar på håller Maria och Lennart 
Sjöberg från Häcklegård som bäst på att tillverka ostkaka. 
Den har en strykande åtgång, när den finns i butiken eller 
ute på olika marknader.
   − Ursprungsreceptet kommer från Lilly Borglund här i 
Bergby, berättar Maria.
   Nu i höst kommer hon dessutom att delta i SM i mat-
hantverk uppe i Jämtland med sin ostkaka.
   − Det ska bli spännande att se vad det kan ge.
   Maria gör också kalvdans i mån av tillgång på råmjölk. 
Det receptet har hon fått från svärmor Britta.
   − Och kalvdans är en delikatess, som väldigt många 
efterfrågar.
   I köket packas även nötkött från Häcklegård och Len-
nart och Maria räknar med att minst en gång i veckan 
utnyttja produktionsköket.
   − Främst då för ostkaketillverkningen. Förädling är ett 

sätt att kunna få ett bättre pris på 
våra råvaror från mjölkgården, 
vilket är nödvändigt med det låga mjölkpris vi nu har, 
säger de.

Privatpersoner hyrde in sig för att baka cupcakes inför 
ett bröllop och från Gävle kommer Veikko Holmberg med 
sitt företag Viablock AB, och just nu producerar sin glögg 
Yulegoat för fullt.
    − Jag kommer, när mina egna lokaler står klara, att 
flytta min verksamhet till Gävle, men för julens glögg, så 
prepareras allt i produktionsköket.
   − Och det fungerar suveränt bra. Här finns allt som be-
hövs och med tilltagna utrymmen och arbetsytor. Köket 
är verkligen att rekommendera till andra producenter, 
säger han.
   Veikko lanserar tre olika smaker, lingon- äpple och kaf-
feglögg och som vid matmässan i Gasklockorna sålde 
väldigt bra.
    − Och glöggen finns redan nu att också köpas i butiken 
Hamrångebygdens delikatesser, säger han.
    

Text och foto: Marianne Lundqvist

Katarina Eklund från Hådellgården paketerar sin getost i köket

Veikko Holmberg och sonen Pierre pro-
ducerar sin Yulegoat i produktionsköket

Ostkaka från Häcklegård 
på gång. – Efter Lilly 
Borglunds recept, säger 
Maria Sjöberg
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Familjedag i Fyren
Wullger och Mimmi från Gycklarkompaniet hade inga 
problem att locka fram både skratt och applåder, när de 
spelade upp sin show vid familjedagen i Fyren.

Trollerikonster, publikfrieri, improvisationer och roliga 
skämt. Gycklarna från Trödje var utan tvekan det häftigaste 
inslaget under dagen där de fick sin ungdomliga publik att 
noggrant leva sig in i den nära timslånga föreställningen. 

ReDo:s loppmarknad av återbruk i samarbete med Gäst-
rike Återvinnares renhållningsstation har vuxit med raketfart 
och hela A-salen var fylld av allehanda prylar och möbler, 
där fynd kunde göras.
    − Vi är faktiskt så trångbodda med vår loppmarknad re-
dan, att vi söker nya och större lokaler för den verksamhe-
ten, sa Fyrens verksamhetsledare Susanne Norén. 
   Fynd kunde man också göra hos Röda Korsets second 
hand, som med sina insamlade medel stödjer kampanjen 
Människor på flykt.
   Godisregn och ansiktsmålning var andra aktiviteter under dagen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

NU DANSAR VI I FYREN IGEN! 
GLAD DANSMUSIK MED 
MICKE WÉZ FRÅN GÄVLE

Lördag 26 september 
22.00-01.00

Inträde 100:-  Åldersgräns18år 

Arrangör: Bergbykrogen

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Festlig keps fixade gycklarna 
till Maximilian Öhrn

Syskonen 
Frank och 
Tuva skrat-
tade gott åt 
gycklarna
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Söndag 27 september kl. 11.00
Pilgrimsvandring med mässa, Häckelsängs fäbodar
Samling vid Kyrkans hus 9.30
*************************************** 
Söndag 4 oktober kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Onsdag 7 oktober kl. 11.00
Bibelsamtal, Församlingshuset
Onsdag 7 oktober kl. 12.00
Sopplunch, Kyrkans hus
*************************************** 
Söndag 11 oktober kl. 11.00
Musik- och tacksägelsegudstjänst med kyrkokören 
och PRO-körerna, Hamrånge kyrka
Hamrånge Centerkvinnor bjuder på sopplunch
i församlingshuset efter gudstjänsten
Onsdag 14 oktober kl. 8.30
Veckomässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Söndag 18 oktober kl. 11.15
Familjegudstjänst, Fyren, Norrsundet
Onsdag 21 oktober kl. 10.00
Bibelsamtal, Församlingshuset
Onsdag 21 oktober kl. 12.00
Sopplunch, Kyrkans hus
*************************************** 
Söndag 25 oktober kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 

Musiklek i Fyren  Tisdagar 10.00-11.00
Öppen förskola, Änglagården Torsdagar 9.00-12.00 
(Sångstund kl. 10.00)

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ.

Exp. öppettider: Mån, tis & ons 10.00-12.00
Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange
regiongavleborg.se Din hälsocentral

Har du balans?
Bättre balans och goda vanor för  
en friskare och säkrare vardag

Välkommen till öppet hus 
1 oktober 17–19 
Hamrånge Din hälsocentral

Träffa oss och få bland annat information  
om kost och hjälpmedel, tips på övningar  
och testa din balans.

MUSIK HÖSTEN 2015
11/10 kl. 11.00 Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
12/11 kl. 18.30 Konsert för diakoniverksamheten,
  Hamrånge kyrka
15/11 kl. 11.15 Musikgudstjänst, Fyren
13/12 kl. 15.00  Barnens Luciagudstjänst
  Lions luciakväll. Se vidare annonsering!
24/12 kl. 23.30 Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
1/1 kl. 18.00 Nyårsbön, Hamrånge kyrka

OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken)
0297 - 40095
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

FRI LÅNEBIL
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Åsa har flyttat hem
Sedan barnsben har hon sprungit på Saltharsfjärden, även 
om hon vuxit upp i Västergötland. Och sedan femton år till-
baka har hon tillsammans med sin man Dan, som är svensk-
ättling från Minnesota, varit verksam med keramikverkstad 
och galleri i Kinnekulle.

Nu är Åsa Fällgren tillbaka på Saltharsfjärden - för gott, säger 
hon - tillsammans med Dan, hund och två katter och de håller 
som bäst på att inreda sin keramikverkstad i uthusbyggnaden på 
gården.
   − Jag ville närmare mina föräldrar, som ju bor här på Salthars-
fjärden, och när det här tillfället med hus och tillhörande lämplig 
uthusbyggnad för vår verksamhet dök upp, då tvekade vi inte.  
   − Att det dessutom fanns en fin, färdig trädgård kändes nästan 
lyxigt, eftersom trädgård också är mitt stora intresse, säger hon.

 
 
 

Huset i Kinnekulle är sålt och både hon och Dan 
har fått tjänst som lärare i Gävle från och med höst-
terminen. Åsa som lärare i bild och engelska på Vall-
backsskolan och Dan som bildlärare vid Vasaskolan. 
   − Det här blir en nystart som vi ser fram emot 
och vår inriktning i keramikverkstaden blir främst 
konstföremål, men naturligtvis med plats även för 
en del bruksföremål. (Åsa gjorde keramikföremå-
len i Arnfilmerna).
   På hyllorna finns redan rader av deras produk-
tion, men det är först nästa sommar de räknar med 
att ha sin butik igång.

   − Men är vi bara hemma, så är förstås alla som 
vill välkomna, att komma redan nu, säger Dan.

Text och foto: Marianne Lundqvist

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

FRÅN 1 OKTOBER 
ÖPPET NÄR DET

PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

Åsa Fällgren och Dan Broman har flyttat sin keramik-
verkstad till Saltharsfjärden.

Konstföremål i trädgården 
avslöjar var Åsa och Dan 
numera huserar.



Hamrångebygdens 
Föreningsliv

Välkomna att
Kura skymning

 på hembygdsgården
18 oktober kl. 18.00

Hamrånge Röda Korskrets informerar

2/10   kl. 13.30        Musikcafé på Solberga - Valle underhåller
16/10 kl. 13.30        Musikcafé på Träffpunkten
                                Torgny Wilhelmsson spelar och sjunger.
23/10 13.30-16.00   Eftermiddagsdans på Träffpunkten.
                                 Sören och Hubbe står för musiken 

Alla är välkomna!                        

Passa på-erbjudande:
Handsprit 1 liter      20:- 

Handsprit liten sprayflaska  10:- 
Skraplotter och bingolotter
Delins charkvaror i kylen

Tel. 0297-202 93

MACKEN 
i  Fjär'n

Kulturhuset Fyren i Norrsundet
Kvistholmsvägen 21 Tel: 0297-22013

Dansa till MICKE WÉZ - glad dansmusik från Gävle  
26/9  kl. 22-01
Välkommen Abbas/Bergby Krog som entreprenör på Fyren.
Besök Fyren, läs dagstidningar, låna böcker, köp fika i caféet, scanna och 
kopiera, låna en laptop på plats.
- Bli  språkvän, språkcafé för nyanlända varje torsdag  kl.17-19. 
- Fyren erbjuder sopplunch varje onsdag 11.30-13.30   40:-
- ReDo återbruk, öppnar snart i nya lokaler i Norrsundets centrum
             Håll utkik efter affischer med mer information!
PÅ GÅNG!  Helgen 23-25/10 då sjuder det av liv och besökare i Norrsun-
det, Välkommen till BK/ Fyren på trubadur/PUB fredag  och lördagkväll. 
Se annan annons här i tidningen
5/11 boka Afternoonte och bokpresentation kl.15-16
15/11 Författarbesök, Kristian Lundberg   kl. 15.30-17.00

TACK till alla som bidrar i projekt konstgräsplan och speciellt till Mats Frykman, 
Bengt Malmros, Pierre, Anna Jupither Berg, Anders Jern, Sören Johansson AB för 
fint arbete med anläggning av konstgräsplanen på både dagar, kvällar och helg! 
Det betyder väldigt mycket för vår förening att ideella krafter finns.

Styrelsen i Norrham – Hamrångebygdens IF

28 av eleverna årskullarna 45:or till 49:or vid Råns skola möttes vid skolträffen i HIK-lokalen. Många har blivit hembygden trogen, 
men kom gjorde de också från Jönköping i söder till Bollnäs i norr. 

Bakre raden fr v Gunnar Wilund, Lennart Fogelberg, Jan Åsberg, Christina Boman, Leif Eriksson, Christer Holmberg, Åke Eriksson, 
Rolf Lundberg, Leif Olsson, Kjell-Göran Berglund, Leif Berggren, Anita (Bergman) Eriksson, Zaid Holmin, Kjell Påhlman, Janne Öst-
man 

Främre raden: Hasse Boman, Ulla Holmqvist, Kristina (Westin) Lööf, Marianne (Wigert) Lundqvist, Olle Holmberg, Marianne (Eng-
blom) Westin, Inga-Lill (Carlsson) Stenlund, Anna-Greta (Lindberg) Olsson, Lena (Berglund) Gunnar, Lillemor (Larsen) Wiberg, Maj-
Lis Wannqvist-Johansson, Monica (Nyström) Nilsson, Siv (Ljunggren) Winqvist

Behöver du
hjälp att resa din 

gravsten?
Det fixar Fixarna.

Ring
076-128 47 33

Senaste nytt från föreningarna:
Hamrångegruppen rapporterar betr. äldreboende i bygden:
Vi har nu startat en grupp för att jobba med idéer om trygghets-
boende för äldre.
Gävle kommun har utsett en handläggare, som vi träffat två gånger.
Vi planerar att göra några studiebesök i andra kommuner.
Placeringsalternativ i Bergby och Norrsundet har börjat utredas.
Det finns t ex regler som säger, att 2 meter över normal havsnivå är 
en gräns för nybyggnation.

Förslag om nya hastighetsgränser i Bergby med omgivning kommer 
att bearbetas vid nästa möte.

Nästa möte 6 oktober kl. 18.00 i Knutpunkten
Välkomna alla!



till Kerstin W och Maria P, personal på avd Solrosen 
på Solbergahemmet. Ert engagemang och omtanke 
gjorde att mammas kaffekalas på hennes födelsedag 
blev en riktigt trevlig stund. Tack så jättemycket för 
det. Dotter

Torget – Dagens ros

Kalendarium 25/9 – 23/10
Fredag 25 september
Bastun öppen Åbyns byamän, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 26 september
Dans i Fyren 22.00-01.00
Söndag 27 september
Pilgrimsvandring till Häckelsängs fäbodar
Samling 9.30 vid Kyrkans hus
Onsdag 30 september
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 1 oktober
Språkcafé för nyanlända  Fyren 17.00-19.00
Slöjdcafé Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 2 oktober
Musikcafé Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 4 oktober
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tipspromenad med IOGT-NTO 
Start HIK-lokalen, Hamrångefjärden 11.00-12.00
Måndag 5 oktober
Marianne Udd pratar om Livets olika skeenden
Träffpunkten 10.00
Hamrångeharporna spelar läsarsånger
Träffpunkten 13.00
Tisdag 6 oktober
Möte Hamrångegruppen Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 7 oktober
Datacafé Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset 10.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch, Kyrkans hus 12.00
Torsdag 8 oktober
Språkcafé för nyanlända Fyren 17.00-19.00

Fredag 9 oktober
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 11 oktober
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 14 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 8.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Surströmmingslunch Träffpunkten 12.00
Anmälan krävs tel. 109 95
Torsdag 15 oktober
Språkcafé för nyanlända Fyren 17.00-19.00
Slöjdcafé Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 16 oktober
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten 13.30-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 18 oktober
Familjegudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Kura skymning hembygdsgården 18.00
Onsdag 21 oktober
Datacafé Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset 10.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00
Torsdag 22 oktober
Språkcafé för nyanlända Fyren 17.00-19.00
Fredag 23 oktober
Community- och fredsforum inleds i Fyren
Sopplunch och konsert
Hamrånge kyrka 12.00
Eftermiddagsdans Träffpunkten 13.30-16.00
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

...till vår goa tjej
Leah Kilmore, Sigtuna 

som fyller 4 år
den 15 oktober

från mormor, morfar 
och alla kusinerna 

Grattis!

… till Ulla, Christina, Anita, Olle, Lennart och 
Kjell som ordnade den jättetrevliga skolträffen 
för oss 45:or, 46:or, 47:or, 48:or och 49:or vid 
Råns skola.
Vilken kväll att minnas! Tusen tack!
Ser fram emot reprisen.

Skolkamraterna genom Marianne
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… till den eller de, som anonymt gav mig en 
present i min brevlåda, där de tackade för mitt 
arbete med Norrsundets historia. Den upp-
skattningen värmde!

Åke ”Pillan” Sjökvist

Torget – Dagens ros


