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   Alla Tider´s      Smått & Gott i Hamrångebygden

Administration och bokföring har tillhört mina arbets-
uppgifter genom åren och något som jag trivts rätt 

bra med. Men det finns tillfällen när jag, minst sagt, tvivlat 
betänkligt. Byråkrati kan verkligen ställa till det.
   
Här är historien om en liten matjordstäkt på 1,5 hektar:
   Att anlägga en sådan kräver tillstånd. Om täkten omfattar 
1,5 hektar jord eller 100-tals hektar berg eller grus, ansökan 
är densamma och ska omfattas av synpunkter från grannar 
liksom en miljökonsekvensbeskrivning. Säkerhet ska ställas 
för efterbehandlingsåtgärder och ansökan respektive till-
stånd ska kungöras i lokaltidningarna. Kommunens Bygg- & 
Miljöförvaltning liksom Länsstyrelsen (som utfärdar tillstån-
det) ska säga sitt. Tillståndet innebär därefter årliga avgifter, 
en till Länsstyrelsen och en till Gävle kommun under de år 
täktverksamhet bedrivs. Nåväl, gott och väl så. Men se det 
räcker inte och inte heller på kraven därefter görs skillnad på 
storleken på täkt eller om det är ett litet enmansföretag eller 
storindustri som söker. 
   
Varje år ska nämligen också en miljörapport skickas in till 
Naturvårdsverket med noggranna uppgifter i en täktdel; vil-
ken typ av täkt det gäller, hur mycket som tagits ut och hur 
mycket jord/sten/naturgrus som återstår av tillståndsgiven 
mängd. Dessutom ska 16 olika svarsområden i en textdel 
fyllas i och förklaras. Det ginge väl det med om det nu inte 
var så att den bara kan skickas in digitalt och att du måste 
vara näst intill IT-tekniker för att klura ut hur du ska kunna 
utföra de olika stegen i rapporten.
   Kanske kunde en bifogad Lathund hjälpa? Men neej, den 
gav inte svar på de frågor jag hade. Bifogad instruktion då? 
Men hjälp, den var på 70!!! sidor som skulle behöva skrivas 
ut och, hävdar jag även här, skriven för en IT-tekniker. Lös-
ningen? Jo, jag packade ihop alla papper, åkte in till Gävle 
och stegade in på kommunens Bygg- och miljökontor. Och 
se, här fanns en kille som kunde hjälpa mig. Precis en sån 
där tjänsteman som jag vill att alla kommunala tjänstemän 
ska vara och tillsammans tråcklade vi oss igenom rapporten. 
Samma procedur upprepades i år med den skillnaden att han 
lotsade mig genom rapportens täktdel per telefon. 

Nu återstår att se om jag kommer ihåg hur jag gjorde, när 
det är dags för miljörapport nästa år igen. Och det är jag inte 
alls så säker på. På en dator kan ju minnet lagras både på 
hårddisk och USB under obegränsad tid, men för min egen 
mänskliga dator är förutsättningarna betydligt sämre kan jag 
tala om. Då är ett år en hiskeligt lång tid.

Men man ska inte ta ut bekymmer i förskott. Nu ska vi 
njuta av våren och vad kommande 
påskhelg har att bjuda. Fint väder och 
umgänge med barn och barnbarn är vad 
jag önskar mig.
Glad Påsk på er alla och

   Lev väl

Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Försäljning
   av matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Offset
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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pÅsk-        -stra i bergby centrum
skÄrtorsdag 17 april kl. 9.00-17.30

10 % på virkgarner
Öppet 10-17.30 Bergby Konditori

Påsktårtan köper du hos oss!
10 bitar (ordinarie pris 235:-) nu 200:-
Övriga öppettider i påsk:
Påskafton 9-15Under hela påskveckan

PANG-priser på närodlade penséer
10 st för 75:-, ordinarie pris 10:-/st

Övriga öppettider i påsk
Långfredag 9-14 • Påska� on 9-14

Välkommen in

Lokalproducerat
till påskbordet!

Butiken vid Wijtorget 
öppen 12-17

Välfyllda lager och
fi na erbjudanden hos

Nu har vi fyllt upp med
tryckimpregnerad trall och reglar
Vid köp av 100 lpm får du 1 pkt trallskruv

En rödfärgspensel (värde 195 kr) på köpet vid köp av minst 30 liter faluröd!

”Trädgårdsrummet” är fyllt med allt du behöver till vårstädningen i trädgården!

Sågkedjor, oljor & bensin till arbetet med veden hittar du hos oss!

Wenglers Järn, Färg & Bygg

Öppettider i påsk:
Skärtorsdag 9-17.30
Långfredag 10-14
Påskafton 10-14
Påskdagen &
Annandag påsk stängt

För barnen:
Från kl. 16 är hönsgården på Wijtorget öppen fylld 
med kycklingar, som vill ha din hjälp att hitta hem. 
Köp en för 10 kronor och följ med den på en spännan-
de äggjakt, där överraskningar väntar!

GLAD PÅSK TILL ALLA VÅRA KUNDER!
Bergby köpmän i samarbete med Hamrånge företagarförening, Knutpunkten, NorrHam och Alla Tider´s.

Wendins Blommor

VI HAR ÖPPET TILL KL. 13.00

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

Skärtorsdag 16 – 18

För barnen upp till 12

En stor bit pizza –

ost & skinka

inkl. läsk 20:-

4,90/hg
Godis i lösvikt
Gott Mix

69:- / kg
Prinskorv
Sohlbergs Chark
Svenskt kött

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

Öppettider:
Mån-fre...9-20
Lördag.....9-19
Söndag....11-19

Varmt välkommen önskar Emil med personal

49:-
Potatis i säck 10kg
Van Gogh från
Bröderna Fornström
i Skärplinge

10:-
med ICA-kort

Ägg 10-pack
Frigående, M/L.
Max 2 paket per kund/hushåll

69:- / kg
Fläskytterfi lé
Sohlbergs Chark
Svenskt kött

Öppettider i påk:
Skärtorsdag 9-20
Långfredag 9-19

Påska� on 9-17
Påskdagen 11-19
Annandag Påsk 11-19



Söndag 13 april kl. 11.15
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Torsdag 17 april kl. 18.00
Skärtorsdagsmässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Fredag 18 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Söndag 20 april kl. 11.00
Påskdagsmässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Måndag 21 april kl. 14.00
Annandagsgudstjänst, Missionshuset, Axmarby
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Lördag 26 april kl. 10.00-13.00
Växtbytarcafé , Församlingshuset, Wij
Ta med plantor, skott och frön och byt till nya
Söndag 27 april kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka 
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 4 maj kl. 9.00
Pilgrimsvandring med mässa i Hådells gammelskog
Samling vid Pastorsexpeditionen kl. 9.00
Marianne Udd, Clara Bergel Jansson
***************************************
Söndag 11 maj kl. 15.15
Familjegudstjänst och terminsavslutning, Fyren, 
Norrsundet 
Församlingens barngrupper, Marianne Udd, Emma 
Wallerberg
Ta med egen picknickkorg
***************************************
Söndag 18 maj kl. 9.00
Gudstjänst med önskepsalmer, Österheds kapell
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 25 maj kl. 11.00
Konfi rmationsmässa, Hamrånge kyrka
Församlingens konfi rmander, Marianne Udd, 
Susanne Adman, Emma Wallerberg

Sopplunch i Kyrkans hus onsdagar kl. 12.00-14.00 udda veckor
Öppen förskola tisdagar 9.00-11.30 & onsdagar 9.00-13.00

För mer information och eventuella ändringar
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Ombyggnad av förskolan Solkat-
ten lösningen för att kunna ta 
emot alla barn? 
 
Idag står 16 barn i kö för att komma in på Solkat-
tens barnomsorg i Bergby och nu krävs åtgärder för 
att alla ska få plats. Kommunen är enligt lag skyl-
diga att erbjuda förskoleplats inom 4 månader. 
 
Flera alternativ presenterades vid ett möte, där försko-
lechef Agneta Lindberg och vice förskolechef Ingeborg 
Bergwall deltog. Inledningsvis att hänvisa vissa barn 
till lokaler i Norrsundet eller att iordningställa lokaler i 
1947 års skola, där sexårsverksamhet tidigare bedrivits. 
   Norrsundsalternativet förkastades omgående av för-
äldrarna – Norrsundet skulle innebära en lång omväg för 
många, men också risk att behöva åka till flera förskolor 
om man hade fler än ett barn. Alternativet att bygga om i 
1947 års skola och där placera 5-åringarna var inte hel-
ler ett alternativ som tilltalade föräldrarna. Verksamhe-
ten skulle splittras på två platser och 5-åringarna skulle 
då inte kunna integreras med övriga barngrupper.

Under mötets gång lyftes ytterligare ett alternativ fram; 
ombyggnation av befintliga lokaler i Solkatten. 
   − Det finns idag ytor, som skulle kunna utnyttjas bätt-
re, exempelvis genom att flytta några väggar, menade 
personalen. 
   Det var också den lösning som föräldrarna helst ville 
se och ett alternativ som Agneta Lindberg tog med sig 
för att närmare utreda. Bl a måste en lösning hittas för 
personalutrymmen som kan godkännas ur arbetsmiljö-
synpunkt.

Text: Marianne Lundqvist

Duka påskbordet med godsaker från oss
EXTRAÖPPET INFÖR PÅSK   14/4 - 17/4 11.00-17.00
Långfredagen stängt, påskafton 19 april 11.00-15.00

Därefter ons-fre 11.00-17.00, lör 11.00-15.00

Till Gävle kommer vi torsdag 17/4, då vi fi nns på
Rådhustorget 12.00-17.00

och den 26/4 medverkar vi vid Jantefestivalen i
Silvanum 10.00-15.00

EN GLAD OCH TREVLIG PÅSK TILL ER ALLA!
Välkommen önskar Flodbergs på Trollhar´n

Tel. 0297-331 05

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

sid 4

Alla Tider’s



Fotona en spännande och intres-
sant resa i historien för Kajsa 
 
Släktforskning är ett stort intresse för Kajsa Lund-
berg från Bergby och via Dibis digitalisering av 
närmare 300 foton ur hennes mammas samlingar har 
hon nu kunnat göra en spännande resa av ytterligare 
dignitet att tillfoga sitt intresse.

Mamma var Sonja Sjökvist, som tillsammans med Bar-
bro Schönning-Nyberg ägnade många, många år åt både 
Hamrångehistoria och släktforskning. 
   − Då kunde jag tycka att det blev lite väl mycket emel-
lanåt och får väl erkänna, att jag ibland stoppade bomull i 
öronen för att slippa höra, skrattar Kajsa.
   Men hennes eget intresse växte med tiden, bl a forskade 
hon själv om huset vid Hertevägen, som hon bodde i un-
der många år, och fann att det bara blev mer och mer in-
tressant ju mer hon forskade. Foton hade hennes mamma 
tacksamt tagit emot genom åren och när allt skulle delas 
upp mellan Kajsa och hennes två syskon, så fyllde fotona 
en hel klädkorg, som de tänkte dela upp mellan sig i tre 
delar.
   − Men så hörde Ulrica Källström vid ABF av sig och 
undrade om vi inte kunde tänka oss att digitalisera bilder-
na i Fyren, där anställda arbetar med koppling till DiBiS.
   − Och så blev det och som gett mig en fantastisk resa 
i tiden bland många bilder jag inte alls visste något om 
innan.

Närmare 300 foton ur Sonja Sjökvists samling har nu 
inte bara digitaliserats i Fyren utan också visats vid två 
olika träffar, där ortsbor kunnat delge information om 
många av fotona.
   − Det är ett otroligt arbete som lagts ner vid digitalise-
ringen, men jag vill också rikta ett stort tack till alla som 
deltagit vid träffarna och gett mig värdefull information, 
säger Kajsa.
    Fotona kommer nu att läggas upp på DiBiS hemsida, 
där möjlighet finns att komplettera uppgifterna kring ett 
foto, för den som har mer information.

I sitt eget släktforskningsarbete går Kajsa vidare och 
kopplar nu fotona till de uppgifter hon tidigare har.
   − Och tänk, det skulle gå att skriva en hel roman om 
bara en enda person.
    Börjar man med släktforskning går det aldrig att sluta, 
sägs det, och det håller Kajsa med om.
   − Man blir precis uppslukad av arbetet. Det är till och 
med så att jag alltid ställer min äggklocka på ringning 
bredvid mig, så jag kommer ihåg att äta ibland också.
   Sonja Sjökvists bilder är färdigdokumenterade i Fyren, 
på tur att digitaliseras står nu Lars-Erik Larssons samling 
från Åbyn. Han fotograferade människor och händelser i 
bygden under en lång följd av år, som finns samlade i när-
mare fyrtio album.

Text och foto: Marianne Lundqvist
 

Fotnot: DiBiS är ideell förening i Söderhamn, som arbetar med 
att via digitalisering av foton bidra till att bevara vårt kulturarv 

och dit många intresseorganisationer finns kopplade.

Kajsa har en stor fotoskatt att ösa ur från sin mamma Sonja Sjök-
vists samlingar

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning

Öppettider
Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00
Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Glad Påsk
till er alla

Delikatesserna till påskbordet
hittar du hos oss!

Öppet under påskveckan
Mån-tors 9.00-17.00
Långfredag stängt

Påskafton 9.00-13.00

Glad Påsk önskar vi
alla våra kunder

Lars-Gunnar, Ulla, Erik

Tel. 0297-226 01
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Alla Tider’s

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Susanne från Hagsta lever sin dröm
 
Susanne Ersson tar emot i företaget miLuvas lifestyle-
studio i företagshuset Vävaren i Strömsbro. Här flyttade 
hon in med tyger och symaskiner i februari i år tillsam-
mans med kollegan Marjo Särkimäki och deras nystar-
tade företag.

 
− Att vara två betyder oerhört mycket. 
Ensam hade jag aldrig kunnat göra den 
här satsningen, säger hon.
  Susanne träffade Marjo vid en affärs-
utvecklingsutbildning för kvinnliga 

företagare som Region Gävle-
borg anordnade och de fann att 

deras tänk och ambitions-
nivå stämde väl överens. 
   − Jag har inriktning 
på design och sömnad, 

Marjo på logistik i olika 
former och tillsammans 
vill vi skapa ett bra varu-
märke för barnkläder.

   Företaget är ungt, men 
redan hänger färdigsydda 
barnkläder på sina galgar 
och beställningar har börjat 
komma.

   − Men riktigt hur vår affärsmodell kommer att se ut är 
inte klart ännu. En webbshop blir det, men sedan får vi se. 
Just nu jobbar vi också med att förbättra vår hemsida, säger 
Susanne.
 
Att pyssla och skapa har Susanne alltid tyckt om, säger hon, 
men intresset för att sy, det väcktes när hennes mamma Siv 
köpte symaskin och hon som 11-åring fick följa med henne 
på sykurs. 
   − Jag kände på en gång att det var något som passade mig 
och min fantasi kände inga gränser vad som skulle gå att 
skapa vid den där maskinen.
   Första plagget hon sydde om minns hon väl.
   − Ett par gråmelerade mjukisbyxor skulle bli till den tidens 
festbyxor, men de blev så låga i midjan, att jag inte kunde 
sätta mig ner, skrattar hon.

   Hon har genomgått Polhemsskolans 3-åriga Textil- och 
designprogram och har också ett förflutet inom Norrsundets 
Arbetarteaterförening, där hon både stått på scen, sytt upp 
scenkläder och svarat för koreografi. För sju år sedan flyt-
tade hon till Hille och blev sambo, året därpå föddes dottern 
Mira.
   − Jag hittade aldrig de där kläderna till henne som jag ville 
ha, så då designade jag och sydde upp själv.
   De positiva kommentarerna lät inte vänta på sig. Många 
frågade varifrån hon fått de tuffa kläderna i svart/vitt i kom-
bination med cerise/rosa.
   − Så då tänkte jag, varför inte försöka göra business av 
mitt intresse.

2010 blev hon med tygaffär i Hille, som hon drev under 
några år, men lade ner när den nya affärsidén växte fram.  
Nu satsar hon och Marjo på barnkläder med hög kvalité och 
där hela processen genomsyras av miljötänk för att nå upp 
till Oeko-tex-standard.  
    − I allt från att bara använda uppladdningsbara batterier 
till giftfria färger, tråd och tyger. Och vi tittar just nu på hur 
vi ska kunna använda alla små tygslattar som blir över, så att 
vi inte ska behöva slänga någonting.
   Små luvor var det första som syddes upp (därav namnet 
miLuva), men nu växer olika plagg fram under Susannes 
flinka fingrar, som sys upp i singeljersey i storlekar från 
permatur till 5 år.

Fokus ligger på barnkläder, men Susanne och Marjo har 
också idéer hur verksamheten ska kunna utvecklas.
   − Bara på idéstadiet ännu, understryker Susanne, men det 
är alltid bra att ha flera ben att stå på.
   Grunderna i textil och design, de har hon Susanne, och 
hennes produkter har tagit form, men det gäller att testa, att 
pröva sig fram och alla sömmar blir inte alltid rätt på det 
första plagget.
   − Så gör om och gör rätt, det är det som gäller.
   Hon räds heller inte nya utmaningar och hon har sin egen 
devis, sitt eget motto.
   − Det man inte kan, det kan man lära sig.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fotnot: Oeko-tex är ett oberoende test- och certifieringssystem 
för textila rå- mellan- och slutprodukter i alla produktionsled.

Alldeles nyligen flyttade företaget 
in i de nya lokalerna, där Susanne 
Ersson designar och syr upp 
kläderna med miLuvas varumärke.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

SOMMARTIDER FRÅN 1 MAJ
Välkommen in att välja ur vår meny!

Öppet varje dag 11.00-22.00
Dagens lunch serverar vi 11.00-14.00

Midsommarafton stängt

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

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

ÖPPETTIDER 
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

MACKEN
i Fjär'n

En Riktigt Go´ och Gla´ Påsk 
önskar vi alla våra kunder!
 
Helgskinka 59:- kr/kg
 
Matlådor med husmanskost 60:-/st

Eva, Carina och Erik

Öppettider varje dag 10.00-18.00

Tel. 0297-20 293
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Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största utbud av elcyklar



Alla Tider’s

Modevisning avslutade hjärtstartarinsamlingen 
 
Hamrångebygden får sina två hjärtstartare – en i Bergby och en i 
Norrsundet. Det står klart efter en publikdragande modevisning i 
Bergby, som blev den avslutande aktiviteten för insamlingen.

Bakom arrangemanget stod Bergby köpmän och genom samarbete 
aktörerna emellan kunde hela behållningen, 3 920 kronor, oavkortat gå 
till hjärtstartarinsamlingen.
   Stina från butiken Stinas Garn & Tygbod hade ordnat med vårens 
mode från Du & Jag i Ockelbo och hemförsäljningsföretaget Friend-
tex, liksom bröllopskläder från Thomas bröllopskläder, Norrsundet.  
Maria från Wendins Blommor hade smyckat med marschaller och 
vackra vårarrangemang, ICA Nära, Bergby konditori och Handels-
banken stod för förtäring, Monica från Monicas Loppis ansvarade 
för inträde, Hamrånge församling bjöd på lokalhyra, Alla Tider´s på 
affischlayout och Hamrånge företagarförening för affischtryck och 
administration. Stina var också kvällens konferencier, där hon varvade 
modevisning med information kring hjärt- lungräddning och hur arbetet 
med hjärtstartare nu går vidare.

En arbetsgrupp är bildad bestående av Lasse Andersson från Bergby 
brandkår, Ove Wahlgren från Hamrånge Röda Kors, Stina Persson, utbil-
dare inom HLR och Leif Sjöberg från Norrsundet, som tjänstgjort inom 
industribrandkåren. Samtliga med erfarenhet från hjärt- lungräddning och 
hjärtstartare.
   − Vi kommer nu att titta närmare på vilken typ av hjärtstartare som ska 
köpas in och vi kommer också att ha det framtida ansvaret för den ser-

vice med batteribyten och så vidare som behövs. Vi 
kommer också att anordna utbildning inom HLR och 
hantering och användning av hjärtstartare, säger Stina.
   Förslaget är att Norrsundets hjärtstartare ska placeras på Konsum, Bergbys hjärtstartare på ICA 
Nära. Bägge butikerna är vidtalade och har ställt sig positiva.

Genom insamlingen finns nu tillräckliga 
medel för inköp av hjärtstartare, men pengar 
behövs också för framtida service, underhåll 
och utbildningar. Hamrånge företagarfören-
ing kommer även fortsättningsvis att ansvara 
för den ekonomiska administrationen och 
frivilliga bidrag från privatpersoner, företag 
och föreningar kan sättas in på deras bankgiro 
5418-9017 och talongen märkas med Hjärt-
startare.

Text och foto: Marianne Lundqvist 
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Vårens herr- och 
dammode, men även 
bröllopskläder presen-
terades vid modevis-
ningen

Kvällens konferencier var 
Stina Persson, som varvade 
modeinslagen med informa-
tion om hjärt- och lung- 
räddning

Bidrag till insamlingen har utöver vad modevisningen gav skänkts av:
Bergby Damfrisering
Bergby konditori
Bergbykrogen 
Bergmans Fisk/Sjöboden
Coop/Konsum
Fyren/ABF
Hamrånge Centerkvinnor
Hamrånge församling
Hamrånge Lions (bössinsamlingen 
inbringade 1 500 kronor)

Hamrånge PRO
Hamrånge Röda Kors
Handelsbanken
Hyresgästföreningen
ICA Nära
Ingers Frisérsalong
KNUFF
Kopparmässen
Monicas Loppis/Kalles Traktorer
Norrham Fastighets AB

Norrsundets Motorbåtsklubb
Norrsundets Pizzeria och Grill
Norrsundets Tips och Tobak
PRO Norrsundet
Röda Korset Norrsundet
Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri
Stinas Garn & Tygbod
Textmakeriet - Alla Tider´s lokaltidning
Wendins Blommor
Wenglers Järn, Färg & Bygg AB
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Glad Påsk önskar vi från 
Hamrånge Taxi

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

sällskap upp till 16 personer
Bara att ringa 0297-101 74

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

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund
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Ur Alla Tider´s för 10 år sedan
Medborgarkontoret vid Knutpunkten i Bergby stänger 
den 31 maj 2004

Så skrev Gävle kommun i en annons i aprilnumret. Ham-
rångegruppen ställde sig mycket kritiska och Erling Öhman 
överklagade kommunstyrelsens beslut från den 29 januari.
”Uppdragets syfte från riksdagen var att kommunerna skulle 
arbeta för en allsidigt uppbyggd information och service 
från både statliga myndigheter, institutioner, landsting, kom-
munala förvaltningar och bolag och det uppdraget har Gävle 
kommunledning underlåtit att följa” skrev han.
   Protester och överklaganden hjälpte nu inte, medborgar-
kontoret i kommunal regi lades ner.

Och i Norrsundet, kunde vi läsa, bröts traditionen med 
röda fanor i 1-majtåget. Istället fokuserades på sport och 
idrott och vid Lindövallen talade Lena och Tommy Sandlin 
om idrottens betydelse.

GLAD PÅSK TILL ALLA MINA KUNDER
Under påskveckan finns jag
i Bergby ONSDAG 9.00-15.00

i Ockelbo TORSDAG 9.00-15.00

Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri
Anders Bergman  • Tel. 070-568 96 69

Det börjar ljusna för Norrsundet –   
Nu rullar tågen på industrijärnvä-
gen igen – och företagsetablering 
pågår på industriområdet
Tyst längs järnvägen blev det sedan industrierna 
i Norrsundet lades ner, men nu rullar tåg igen och 
förhoppningsvis blir det permanent, säger Jan-Axel 
Näsman vid Gästrike Invest.

− Det är pellets från Östeuropa, som vi lagrat i hamnen i 
Norrsundet och nu via tåg går vidare till Uppsala.
  Hittills har tågen gått under helgerna och nu ska diskus-
sioner föras med Trafikverket, bl a gällande spår- och 
signalfrågor. De har ju tidigare signalerat att stoppa 
underhållet längs järnvägen. 
   − Tåg är det transportmedel som står till buds för den 
här pelletstrafiken, eftersom mottagaren vill ha allt i con-
tainerform. Dessutom bäst både miljö- och volymmässigt, 
säger Jan-Axel Näsman.
   − Så självfallet hoppas vi på en fortsättning.

Även för industriområdet ser läget ljust ut, säger Jan-
Axel Näsman.
   − Förhandlingar pågår och vi ser fler möjligheter nu, än 
vad vi gjort tidigare. Förhoppningsvis kan det bli besked 
om en större etablering redan under sommaren.
   Men redan nu pågår en företagsetablering på området 
och som Alla Tider´s hoppas få återkomma till i majnum-
ret.

Text: Marianne Lundqvist

Vill du jobba med 
barn och ungdom?

Ideellt arbete eftermiddagar och kvällstid.

Hör av dig till Havsörnarna (Unga Örnar) i

Norrsundet. Ronnie Bäcklin. Tel:070-6256653.

Mail: ronniebacklin@spray.se



Vilken tur att det blev En andrasortering också!
Fjolårets revysatsning Återvinningen 
blev ju en klar succé och uppföljaren 
Återvinningen – En andrasortering 
blev minst lika succéartad. Aktörerna 
bjöd på en härlig kavalkad av gamla 
go´bitar, men också nyskrivet och sånt 
som inte visats förr

De sju på scenen, Gun Forsgren, Leif 
Lindblom, Leffe Löfgren, Maria Eliasson, 
Yvonne Sundberg, Moggan Gustafsson 
och Tommy Alftberg gav av sig själva, så 
det stod härliga till och hade inga problem 
att få publiken med sig i sina festliga num-
mer. 
   Varvat med många fina sångnummer och 
en bildkavalkad över Norrsundet genom 
tiderna gav revyn också en tillbakablick i 
Norrsundshistorien ur vilken ju Arbetar-
teatern är sprungen. 
   Revyns konferencier var Sven Petersson, 
för musiken svarade Mattias Ekman  

 
och Jimmy Lindblad, för ljud Björn Sjö-
berg och Krister Lundkvist, för ljus Bo 
Silén och för kostym och rekvisita Mona 
Nordin.  
    
Föreställningarna var ett samarrangemang 
mellan Norrsundets Arbetarteaterförening, 
ABF och Fyren och för serveringen sva-
rade Kopparmässen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

...och Gun Forsgren

Revy – det är att bjuda på sig själv 
det och det gjorde både Leif Lindblom 

En riktig höjdare bjöd Leif Lindblom, Gun Forsgren och 
Moggan Gustafsson på i numret Spänningslösare

Gänget som roade i årets revy: Moggan Gustafsson, 
Maria Eliasson, Leif Lindblom, Gun Forsgren, Leffe 
Löfgren, Yvonne Sundberg och Tommy Alftberg 
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Våren är här!!!
   Har du också lagt märke till det? Gula tussilagon tittar 

fram överallt vid vägkanterna, blåsippan står i backarna, vack-
ra fjärilar flyger runtom i luften och fåglarna kvittrar överallt.

   Och snart, snart kommer också nyckelpigorna med sina 
prickiga klänningar. De känner du igen, förstår jag. De är 
jätte, jättesnälla och kan sitta på din hand. Och plötsligt, när 
du lyfter handen, så flyger de iväg, rakt upp mot himlen. Men 
du måste lova att vara snäll tillbaka, det ska man ju vara mot 
alla djur, eller hur?

   Förresten, har du träffat Fru nyckelpiga någon gång? Hon 
brukar inte bara ha sin fina prickiga klänning, förstår du, för 
som alla fina damer vill hon ha riktigt vackra pärlor till också. 
Och då har hon ju sån tur, att en av hennes allra bästa vän-
ner är pärlhyacintälvan. Hon delar gärna med sig av pärlorna, 
som hon plockar från sina blommor, så att Fru nyckelpiga kan 
smycka sig fin och vacker.

   Pärlhyacinterna är ett riktigt vårtecken. Fast de växer inte i 
naturen utan i våra trädgårdar. Nästan som en vindruvsklase, 
fast upp och ner liksom, växer de små himmelsblå eller vita 
pärlorna på sin stjälk. Och du, tittar du riktigt, riktigt noga, så 
kanske du kan se Fru nyckelpiga, när hon flyger omkring med 
sitt fina halsband

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl

Närodlad politik
ger växtkraft i
hela kommunen

Vi vill att folk ska få bo där de vill bo. Då behövs 
jobb och lika förutsättningar, till exempel bra 
bredband och bra service. I hela landet.

Gävle kommun behöver fler människor som
arbetar. Detta är själva grunden för självbestäm-
mande, trygghet och framtida välfärd – för att 
vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig vård 
och trygg omsorg.

Därför behöver vi ständigt nya, målmedvetna
insatser för fler jobb – i hela landet.
Närodlad politik skapar 
sådan växtkraft.

Besök centerpartiet.se/gavle

FIRA PÅSK PÅ AXMAR BRYGGA OCH FÅ EN

MINNESVÄRD UPPLEVELSE

HÄLSA

VÅREN VÄLKOMMEN

MED VALBORGSMÄSSOELD 30 APRIL

då vi har restaurangen öppen 17.00-22.00
Under tiden 21 april – 18 maj håller restaurangen öppet
Lördagar 12.00-22.00  •  Söndagar 12.00-21.00
Från 19 maj – 31 augusti
Måndag – lördag 12.00-22.00  •  Söndagar 12.00-21.00

Bokningar tel. 0297-320 00 eller
via vår hemsida www.axmarbrygga.se

Öppettider
Långfredag 18 april 12.00-22.00
Påskafton 19 april 12.00-22.00
Påskdagen 12.00-21.00
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Alla Tider’s
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Hinden/Länna-ateljéerna har 
flyttat till Norrsundet
I över 30 år drevs Hinden/Länna-ateljéerna i Stock-
holm, men för två år sedan flyttade Kalle Boman och 
Anna Sohlman verksamheten till Norrsundet.
   − Och det är alls inte svårt att verka här – många 
arbetsuppgifter av idag går att sköta via datorn och till 
Stockholm tar det bara två timmar, säger Anna som 
just nu samarbetar med Fyren inför en pianokonsert 
med Roland Pöntinen den 10 maj.

− Jag ser verkligen fram 
emot den här föreställ-
ningen. Roland Pöntinen är 
en sagolik pianist. Dess-
utom är det spännande att 
höra honom berätta om 
musiken. Han är så kun-
nig. Jag hoppas verkligen 
att många människor tar 
chansen, att höra honom 
här, säger hon.

Hinden/Länna-ateljéerna 
startade som ett klassiskt 
filmbolag med egen studio 
utanför Stockholm 1979. 
Verksamheten drivs av 
Anna Sohlman, regissör 

och producent, tillsammans 
med Kalle Boman, produ-
cent och professor i filmisk 
gestaltning på Akademi 

Valand i Göteborg.
   − Genom åren har vi producerat allt från långfilm till re-
klam, men verksamheten arbetade också med utställningar, 
konstinstallationer, utbildning och forskning, berättar Anna.

När de för fyra år sedan bestämde sig för att göra sig av 
med studion sökte de efter en plats dit de kunde flytta sitt 
arkiv, ha en produktionsenhet och driva igång nya projekt. 
Och norrut skulle det vara.
   − Efter två års letande fick vi av en slump syn på Norrs-
undet. Vi åkte hit och det 
första vi lade märke till var 
Arbetarmuseet, sen vattnet 
och platsen som helhet. Vi 
blev helt tagna. Det var här 
vi ville vara! Naturen, still-
heten, människorna, havet 
och det fantastiska ljuset.
   − Den här platsen är som 
gjord för att kunna arbeta 
på och hitta nya spännande 
projekt, säger hon.
   Det första de producerade från Norrsundet var ”urar-
kivet”…”, en utställning om filmsamarbetet med Marie-
Louise Ekman, som bl a består av stillbilder, anteckningar 
och filmat material. Det är en del av utställningen ”Marie-
Louise Måleri, Grafik, Objekt” på Gävle Konstcentrum, 
som pågår till 20 april.

Anna tror att det projekt som påbörjats för asylsökande i 
Norrsundet kan utvecklas till många roliga saker. Inte bara 
vad bygden kan ge dem, utan också vad 
de kan betyda för Hamrånge.
   − De människorna har ju presterat stora 
saker bara genom att lyckas ta sig hit och 
den kraften, med all deras kunskap, skulle 
vi kunna utveckla tillsammans.
   Och urbaniseringen till trots, Anna tror 
att fler och fler upptäcker landsbygdens 
fördelar. Att människor börjar ta sig ut 
och upptäcker det fina liv, som landsbyg-
den kan erbjuda. 
   − För som sagt, här är det inte svårt att 
verka. Stockholm är inte alls långt borta 
och många arbetsuppgifter går att sköta 
via datorn.
  − Och visst går det att locka fler männ-
iskor hit. Men det är en lång process – det 
tar tid att sprida känslan för en plats.

För att det finns mer att göra i Norrsundet är Anna överty-
gad om. Men det är viktigt att lyssna av de människor som 
redan finns här, menar hon.
   − Det är ju de som är urkraften, sen kan jag hugga in och 
hjälpa till där det går.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Hinden/Magnus Bäcker

Roland Pöntinen ger piano-konsert 
 i Fyren 10 maj

Från asylprojeket. Adnan 
testar kameran på Fyren

Miljön och ljuset i Norrsundet är 
trolskt, säger Anna

▲ Ateljébild från 
Hinden/Länna-ateljéerna.
 
◄ Kalle Boman fick 
Hedersbaggen vid årets 
Guldbaggeutdelning. 
Anna Sohlman vid Ber-
linfestivalen



Onsdag 7 maj kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO

Fredag 9 maj kl. 13.30
Hembygdsföreningen visar bilder från Oskar 
Sandins samling

Onsdag 14 maj kl. 10.00-12.00
Datacafé  med Hamrånge PRO

Onsdag 14 maj kl. 13.30
Norrsundets PROkör sjunger. Kaffeservering

Torsdag 15 maj kl. 14.30
Kom och prova på Mindfulness, avslappnande 
övningar i medveten närvaro.
Ledare Ann-Charlotte Jansson

Torsdag 15 maj kl. 15.00
Vill du bli eller är du redan volontär? Kom och 
träffa Gävle Kommuns volontärsamordnare 
Cina Kedvall.

Tisdag 20 maj kl. 18.00
Kom och spela sällskapsspel – Rappakalja, 
Backgammon, Alfapet med bl a Märtha Ivarsson 
Fika fi nns att köpa

Onsdag 21 maj kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO

Fredag 23 maj kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset. Egons kvartett 
underhåller

Fredag 28 maj kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO
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Smått & Gott i Hamrångebygden

◄  VHÄ 
med Berit 
Östlund, 
Carolina 
Sjödin, Karin 
Åberg och 
Stig Edvins-
son inbjöd 
Alliansen till 
information 
och rundresa 
i Hamrånge-
bygden;  

Inger Källgren-Sawela, Per-Åke Fredriksson, Ann-Helen Pers-
son och Eva Hedlund.
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Alliansen på besök i Hamrångebygden
Gruppen som arbetar med Vision Hamrångebygdens 
Äldreomsorg – VHÄ – vilar inte på lagrarna. Nyligen 
hälsade Stig Edvinsson, Karin Åberg, Berit Östlund 
och Carolina Sjödin Alliansen välkommen för att visa 
och berätta om bygden och dess äldreboende. Längre 
fram inbjuds de röd/gröna till ett likadant besök.

Besöket inleddes med förmiddagskaffe på Bergby kondi-
tori, därefter informations- och frågestund på Knutpunk-
ten, varefter sällskapet åkte vidare mot Saltharsfjärdens 
fiskeläge och en lunch på Kopparmässen.
   − Vi vill visa upp Hamrångebygden, lyfta fram dess 
fördelar men också dess problem och just nu är det ju 
äldreboende och byggande i övrigt, som är de aktuella 
frågorna. Viktiga och avgörande frågor för bygden och 
som vi måste driva på härutifrån, sa Stig Edvinsson.
   Och politikerna, Per-Åke Fredriksson (fp,) Ann-Helene 
Persson (c), Inger Källgren-Sawela (m) och Eva Hedlund 
(kd) tvekade inte att anta inbjudan och prioritera i sin 
agenda, sa de.
   − Det är första gången vi bjuds ut under såna här former 
och ut behöver vi för att se och lyssna, och för att påmin-
nas om att det finns annat än stortorget i vår kommun, sa 
Inger Källgren-Sawela.
   För Ann-Helen Persson är landsbygdsfrågorna själv-
klara, sa hon. 
   − Tyvärr har jag alltid upplevt det så, att det i de kom-
munala nämnderna bara pratats om centrala Gävle och 
för mig känns det helt fel. Vi måste börja prata hela kom-
munen.
   Och Eva Hedlund höll med.
   − I en tillväxtstrategi är landsbygden en nyckel, den 
har en enormt viktig ställning för den svenska välfärden.

Landsbygd är landsbygd, stad är stad och då går det inte 
att bemöta och lösa problem på samma sätt. Att som en 
enad bygd – likt Hamrånge nu gör kring äldreboendet – 
driva viktiga frågor, tyckte alliansen var positivt och rätt 
väg att gå, medan Per-Åke Fredriksson också framhöll 
vikten av att även människor i ytterkommundelarna enga-
gerade sig politiskt.
   − Det ger en direktkanal in i de kommunala nämnderna 
och ger övriga politiker insikt i landsbygdens frågor, me-
nade han.

Flera viktiga frågor för kommunens landsbygds lyftes 
fram och att även Hamrångebygden behöver trygghets-
boende liksom bra äldreboende i övrigt, torde alliansens 
politiker efter rundturen i bygden nu vara väl medvetna 
om.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Från asylprojeket. Adnan 
testar kameran på Fyren



Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrångegruppen rapporterar att gruppen vid sitt årsmöte 
omvalde Tommy Berglund som ordförande och Annie Fors-
gren och Christer Larsson i styrelsen. Ny suppleant är Stig Ed-
vinsson och omvaldes gjorde revisorerna Lars-Olof Hedström 
och Marianne Lundqvist.
Under det kommande året ska vi arbeta för att få fram en fun-
gerande hemsida och samarbete med Knutpunkten och företa-
garföreningen sker i den frågan.
I årets verksamhetsplan står bl a att vi skall ordna rundtur med 
buss för nyinflyttade under våren, fortsätta att jobba med en 
busshållplats vid skolan och hastighetsregler i Bergby-Totra.
Vid årsmötet väcktes även frågan om skötsel och skick på byg-
dens anslagstavlor (felplacerade och överbelastade).
En mycket viktig fråga att följa är VHÄ – Vision Hamrånge- 
bygdens Äldreomsorg som Stig Edvinsson, Carolina Sjödin, 
Berit Östlund och Karin Åberg så förtjänstfullt driver.

Hamrånge företagarförening rapporterar att uppdatering av 
medlemsregistret pågår. Har ni bytt adress eller e-mail? Med-
dela gärna de nya uppgifterna på tel. 0297-101 06 (ons-tors 
9.00-17.00)
Bidrag till hjärtstartaren har börjat komma in på föreningens 
konto. Vi rapporterar det slutliga resultatet av insamlingen i 
Alla Tider´s  när alla bidrag kommit in.
Till hösten planeras en studieresa. Har du förslag på destina-
tion. Ring Kevin 070-656 97 62.

Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening rapporterar 
att det just nu är problem med hemsidan hamrange.nu liksom 
mejlen. Arbete pågår för att rätta till problemet.
Byggnationerna i produktionsköket fortgår och projektet har 
valts ut som ett fint exempel på landsbygdsutveckling och 
kommer att presenteras i en monter vid Landsbygdsriksdagen i 
Göransson Arena, Sandviken 15-18 maj.

Alla Tider’s

Hamrångebygdens föreningsliv

Fira Valborg 
i Axmar bruk 

Brasa, fika, vårtal, sång  
Vårtal Stig Jönsson  Sång Hamrånge kyrkokör 

Välkomna! 
Onsdagen 30 april 
Brasan tänds kl. 20.00 

Axmar bruk 
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Kallelse till ÅRSMÖTE FÖR 
LEADER GÄSTRIKEBYGDEN

23 april kl. 18.15 Vildmarksgalleriet i Ockelbo 
3 Leaderprojekt berättar

Information om framtiden för Leader
För mer info &  handlingar: 

www.leadergastrikebygden.se

Välfyllda hyllor mötte kunderna under invigningsdagen

Claes Stolt tillhörde första dagens kunder och serverades nygrillad 
korv av Carina Andersson och Erik Carlsson

Nyinvigningen av Macken i Fjär´n 
lockade rekordmånga kunder
100 ringar Färilakorv på två timmar. Det var vad som 
gick åt, när Macken i Fjär´n öppnade i ny regi den 28 
mars.

− Verkligen roligt, så här många hade jag nog inte riktigt 
vågat räkna med, sa nya ägaren Eva Persson som själv 
fanns på plats under invigningsdagen.

   Populär var 
också kaffehör-
nan, där många 
slog sig ner med 
en kopp kaffe, 
en hamburgare 
eller nygrillad 
korv med mos 
som Carina An-

dersson och 
Erik Carlsson 

serverade och dit kön ringlade lång under flera timmar.
   − Ja hinken med räksallad, den tog slut med rykande 
fart, konstaterade de.
   Nymålat och ommöblerat i lokalerna, kunderna kände 
nog inte riktigt igen sig, men där livsmedel fortfarande 
har sin givna plats liksom tillbehör för biltvätt och spolar-
vätska.
   − Hoppas vår kaffehörna kan bli en plats för social sam-
varo. Såna behövs, sa Eva Persson.

Text och foto: Marianne Lundqvist



Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

22/4 Inlämning till 
loppis 14-17 
25/4 Musikcafé på 
Träffpunkten kl. 13.30 
Ola Westling underhåller 
26/4  Loppis 10-14
9/5    Musikcafé på 
Solberga med Kuxa- 
kören

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

15/4  
Påskpynt 

på Kupan 17-20

23/5  
Brödförsäljning 
Framma 10-15 
Lotterier och 

hantverk

Välkommen till

KONST I PÅSK MED 
HANTVERKSFÖRSÄLJNING 

i Hagsta skola Långfredagen 
19 april kl. 11.00-15.00

Kaffeservering

  Hamrångebygdens föreningsliv

ÅRETS FÖRSTA 
ARBETSDAG – 

TISDAG 22 APRIL KL 9-12
Alla är välkomna i gemenskapen 
kring det praktiska arbetet på Hamrånge hembygds-
gård. Varje tisdag mellan kl. 9-12 från den 22 april till 
den 25 november samlas vi för arbetsdagar.
Du är lika välkommen vid enstaka tillfälle eller som 
återkommande medarbetare!
Fika serveras kl. 10.30

Välkommen till Hamrånge hembygdsgård!

Välkommen att

FIRA VALBORGSMÄSS PÅ

HAMRÅNGEFJÄRDENS IP

Kasen tänds kl. 20.00

Cafeteria – grill – fiskdamm – lotterier

Fyrverkeri avfyras kl. 22.00

Hamrångefjärdens IK

Vi vårstädar åt dig – både ute, inne och din bil!
Service av gräsklippare och cyklar
175 kr/tim. där rut/rot gäller
Ring 076-128 47 33 för information och bokning

Vi kör hem din matlåda från Kopparmässen.
Pris 60 kr inkl. matlåda och resa
Ring 076-128 47 33 och beställ!

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ
SAMLING VID HEDSTRÖMS SÅGEN,

TOTRA KL. 10.00

DÄRIFRÅN VANDRAR VI
VIDARE TILL TOTRAKASTALEN

TIPSPROMENAD FÖR BARN OCH VUXNA 
VI BJUDER PÅ SOPPA, KORV OCH LÄSK

Medtag eget fi ka och stövlar

Välkomna! 
Hamrånge LRF 
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Kalendarium 13/4-23/5
Söndag 13 april
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 15 april
Påskpynt på Kupan, Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 16 april
Datacafé Träffpunkten Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 17 april
Påskäggstra Bergby Centrum 9.00-17.30
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Skärtorsdagsmässa Hamrånge kyrka 18.00
Fredag 18 april
Långfredagsgudstjänst
Hamrånge kyrka 11.00
Konst i Påsk hos Hamrånge Slöjdare 
Hagsta skola 11.00-15.00
Pub- och trubadurkväll
Fyren, Norrsundet 21.30
Söndag 20 april
Påskdagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 21 april
Annandagsgudstjänst,
Axmar Missionshus 14.00
Tisdag 22 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 23 april
Datacafé Träffpunkten Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 24 april
Riktad information till de som fyller 80 år
Träffpunkten, Bergby 14.00-16.00
Fredag 25 april
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 26 april
Växtbytarcafë Församlinghuset
Wij. 10.00-13.00
Loppis Röda Korset Bergby 10.00-14.00
Progressive metal, Fyren, Norrsundet 20.00

Söndag 27 april
Tipspromenad IOGT-NTO Hamrånge 
fjärden Start HIK-lokalen 11.00-12.00
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 29 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Kupanloppis, Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 30 april
Datacafé Träffpunkten Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Sjung in våren vid Träffpunkten,
Bergby 13.30
Valborgsmässofirande
Hamrångefjärdens IP 20.00
Valborgsmässofirande 
Axmarbruk 20.00
Torsdag 1 maj
Skogs- och naturdag med
Hamrånge LRF. Samling Totrasågen 10.00
Fredag 2 maj
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 4 maj
Pilgrimsvandring med mässa
Hådells gammelskog
Samling Pastorsexp. 9.00
Tisdag 6 maj 
Arbetsdag vid  hembygdsgården 9.00-12.00
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen
Knutpukten Bergby 19.00
Onsdag 7 maj
Datacafé Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 9 maj
Hembygdsföreningen visar bilder
Träffpunkten, Bergby 13.30
Musikcafé med Röda Korset,
Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Lördag 10 maj
Pianokonsert Fyren Norrsundet 15.00-17.00
Söndag 11 maj
Familjegudstjänst med terminsavslutning
Fyren, Norrsundet 15.15
Tisdag 13 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 14 maj
Datacafé Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Norrsundets PRO sjunger hos
Träffpunkten, Bergby 13.30
Torsdag 15 maj
Prova på Mindfulness,
Träffpunkten, Bergby 14.30
Volontärsamordnare Cina Kedvall
besöker Träffpunkten 15.00
Fredag 16 maj
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 18 maj
Gudstjänst med önskepsalmer
Österheds kapell 9.00
Rockskolans Finalrock
Fyren, Norrsundet 15.00
Tisdag 20 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Arbetskväll, Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Kom och spela sällskapsspel
Träffpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 21 maj
Datacafé Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 23 maj
Brödförsäljning Framma
Röda Korset Norrsundet 10.00-15.00
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00

och ett hjärtligt tack till Fredrik för all hjälp i sökandet efter 
hundägaren 23/3.

Ann-Louise

Ett helt fång rosor

Barnfamilj önskar köpa eller hyra hus i Bergby med omnejd. 
       Josef tel. 0045-22400495

Torget önskas köpa eller hyra:

Begravningar i Hamrånge församling under Mars
7 mars Elly Nordén, Bergby
28 mars Inger Lindgren, Gävle

Välkommen till världen

…lille Alex, som föddes den 14 mars, 
vägde 3580 gram och var 51 cm lång. 
Stolta föräldrar är Emma Palm och Mat-
tias Ungman och familjen bor i Norrsun-
det

…Camilla Wilunds och Jonas Carlssons lilla goa tjej, som 
föddes den 15 mars, vägde 2885 gram och var 48 cm lång. 
Familjen bor på Dalarö

…Charlies lillasyster Alva, som föddes den 17 mars, vägde 
2920 gram och var 49 cm lång. Stolta föräldrar är Malin 
Karlsson och Hans Fransson och familjen bor i Bergby.


