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Festligt musik- och teater-
café i Fyren med många talanger



Aprilväder, solgula tussilago, blåsippor, vitsippor, por-
lande skogsbäckar. Ja våren har verkligen kommit och 

just nu när jag tittar ut, så trippar sädesärlorna omkring ut-
anför mitt fönster. En förändring som vi med samma glädje 
hälsar välkommen varje år.

Men det blåser också en annan förändringens vind. Som 
inte är lika självklar. Inte bara människor som flyr från krig 
och terror utan också människor som hoppas på en bättre 
framtid har sökt sig till Europa och även vårt land i en om-
fattning som nästan kan liknas vid en folkvandring. 
   Det är en förändring vi inte riktigt kan greppa över och 
det är i sådana förändringar som rädslan föds. Och frustra-
tionen. Ibland också ilska och förakt. Det är inget unikt, 
inget ovanligt, vare sig hos oss eller i andra länder.
   Men gårdagen blir aldrig morgondagen. Hur den blir är 
vad vi gör den till.   
   
Det är vad rädslan och frustrationen gör med oss människ-
or som kan bli farligt och därför måste människor få tycka, 
ställa frågor, ifrågasätta. Känna att deras oro tas på allvar. 
Det behöver inte ligga något främlingsfientligt i det. Så när 
ansvariga får frågor; var öppna, lyft problem, blunda inte 
för dem. Visa på fördelar, visa på nackdelar. Inte skönmåla, 
inte svartmåla. Var realistisk så långt det bara går. Svårt? Ja, 
kanske det, men ett måste.

I Norrsundet planerar Migrationsverket för boende på ett 
fartyg för mellan 660-760 asylsökande. Om planerna reali-
seras, ännu återstår flera tillstånd samt överklagandemöjlig-
heter på bygglovsbeslut, ska här människor, män, kvinnor 
och barn från olika länder, från olika kulturer, med olika 
religioner, förmodligen många med traumatiska upplevelser 
i ryggsäcken, bo tillsammans på ett fartyg.
   De frågor, de synpunkter jag tar del av i mina möten med 
människor runtom i bygden är, att visst vill och visst ska 
vi hjälpa. Men de frågar sig också; finns de människor, de 
lokaler, den infrastruktur som behövs för att ge så många 
nya asylsökande en meningsfull sysselsättning i sin vardag 
och som är absolut nödvändigt om den här lösningen för 
asylboende i Norrsundet skall bli bra? 
   De här människorna behöver någonstans att bo, så är det, 
men frågorna är både befogade och realistiska. Det kommer 
att gå 1,3 norrsundsbor på varje asylsökande, så här krävs 
att långt fler resurser, än vad som nu finns, sätts in.

Våra traditioner ska vi värna och en av dem är Motor-
klubbens Bil & MC-utställning, som nu genomförs för 25:e 
gången i pingsthelgen. Givetvis på Ham-
rånge hembygdsgård. Och vackert väder, 
det blir det, det brukar Motorklubben 
alltid se till.

   
   Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

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

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

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 

29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april, 
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

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
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
 

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

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

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

Lång-Helg, Vi har öppet! 

Vispgrädde 3dl
2 för 22:-

3dl Gefl eortens Mejeri
3dl jmf. 35kr/l

Fläskstek av Picnicbog 
59,90/kg

Gudruns Chark.
Svenskt kött. Härifrån Sverige

Picnicfilt mini
25:-

ICA. 1st (ord.pris: 69:-

Emil med Personal önskar alla våra fantastiska kunder en Riktigt 
Trevlig Lång-Helg!

( Priserna gäller under vecka 18 2/5 - 8/5 2016 )

Rökt & kokt Skinka 
storpack 32:-

Gudruns Chark. 300g
Jmf. 106.87kr/kg
Svenskt kött, Härifrån Sverige

Nu är det ännu smidigare för dig som 
vill beställa varor från Systembolaget.
Nu kan du själv göra dina beställn-
ingar via www.systembolaget.se

Så här gör du:

*Gå in på https://www.systembolaget.se/mina-sidor/skapa-konto/
och skapa ett konto. (Första gången).
*Välj ICA Nära Bergby som ombud att hämta hos.
*Sök bland hela sortimentet på drygt 13 000 artiklar.
*Lägg till de drycker du vill beställa i Dryckeslistan.
*Du ser direkt om den vara du är intresserad av � nns tillgänglig för dig.
*När du beställer varan så reserveras den åt dig och du får veta beräknad leveransdag.
*Slutför din beställning
*Bekrä� else på din beställning skickas till dig via mail.
*Du får ett sms eller mail när din beställning � nns att hämta hos oss.
*Betalning sker som vanligt när du hämtar dina varor hos oss.

Det går lika bra att beställa via en dator, surf-
platta eller mobiltelefon.
När varorna anländer till oss får du ett sms eller 
mail om att du kan komma och hämta.

Produktionsköket Hamrangebygdens delikatessero

29 april 13-18 och 30 april 10-14
säljer vi FÄRSKT NÖTKÖTT OCH KÖTTFÄRS I VALFRI VIKT

Runt Kristi Himmelfärdsdag har vi öppet: 5 maj 12-17, 6 maj 13-18, 7 maj 10-14
Välkommen in i butiken med lokalproducerade varor!
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Konst i Påsk hos Hamrånge Slöjdare
Påsken bjuder enligt traditio-
nen in till konstrundor runtom 
i byar och tätorter. I Ham-
rångebygden har vi det väl 
förspänt; vi behöver inte åka 
längre än till Hamrånge Slöj-
dare för att få vårt lystmäte.

Välkända, men också nya ansik-
ten visade upp både konst och 
hantverk i rik variation. Kerstin 
Rundlöf, som numera arbetar 
mycket med glas, Elisabeth 
Gutenberg med hemvävt i pås-
kens färger, Inger Skoglund med 
stickat och smycken och Berit 
Olsson med sina Waldorfdockor. 
Och förstås Anette Lindström, 
som dukat upp sitt bord med 
stilfull luffarslöjd.
   Men här hittade vi också Åsa 
Broman Fällgren, ”hemvändan-
de” keramiker med spännande 
alster och målade tavlor, Kajsa 
Tollesby-Forsmarks skojiga 
grodtavlor – kul presenttips 
förresten, tavlor målade av Ma-
rianne Vilén och så en till ”hemvändare”, nåja nästan i varje fall, hon bor numera i Valbo 
Margareta Flyckt, som hittat till Konst i Påsk med charmiga små fågeltavlor.
   Vad flinka fingrar kan skapa inom slöjdarkonsten visade Mia Lenholm från Ateljé 
Vävarfinken i Valbo och Ingrid Wesslén från Hedesunda, som serverade varsin kompott 
av fantasifulla hantverk.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

12/5 Leaderinfo – en chans att finansiera lokala
utvecklingsprojekt!

Gävle kommun bjuder tillsammans med Leaderföreningen in till en
infokväll om möjligheterna att söka Leaderpengar till lokalt ledd
landsbygdsutveckling. 

Var & när: Församlingshemmet i Bergby, 12/5 kl.18.00
Föranmälan senast 5/5 via länk: http://simplesignup.se/events/75840

Mer info på www.leadergastrikebygdenLLU.se /söka / infoträffar

Mia Lenholm från Vävarfinken i Valbo

Åsa Broman Fällgrens 
skatfinkar

Margareta Flyckts fågeltav-
lor
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Berit utsedd till hedersmedlem i
Hamrånge hembygdsförening

 
”Under en mångfald av år har du ägnat Hamrånge 
Hembygdsförening stor uppmärksamhet, befräm-
jat dess verksamhet och på olika sätt i gärningar 
visat dig vara en framstående vän av Hamrånge 
Hembygdsförening. Årsmötet 2016 hyllar dig varmt 
härför och har som tecken på vår uppskattning av 
dina insatser utsett dig till Hamrånge Hembygds-
förenings HEDERSMEDLEM”. 

Så löd motiveringen när Berit Östlund vid förening-
ens årsmöte fick motta den finaste av utmärkelser 
inom hembygdsrörelsen – diplom och hedersnål 
med lagerkrans från Sveriges hembygdsförbund och 
därtill, som den första någonsin, utsedd till hedersle-
damot i Hamrånge hembygdsförening.
   Berit var under mer än trettio år ordförande i 
hembygdsföreningen och under hennes tid lyftes 
hembygdsgården fram till att bli ett både välkänt och 
välbekant begrepp som bärare av ett rikt kulturarv. 
Med ett stort utbud av aktiviteter och utställningar 
gjordes hembygdsgården under hennes ledning till 
ett självskrivet besöksmål, inte bara av ortsbor, utan 
även av turister och hemvändare. 30-årsjubileum är 
det i år för dansbanan, byggd av ideella krafter och 
som hon tillsammans med sin dåvarande styrelse var 
initiativtagare till. Väl underhållna byggnader i 
övrigt liksom noggrant förvaltande av alla skänkta 
föremål har skapat den hembygdsgård vi har idag. 
   Men även om det för Berit varit en självklarhet att 
vara en arbetande ordförande, så är det goda medarbetare som gjort utvecklingen möjlig, säger hon. 
   − Nog har jag bubbat och burit åtskilliga bord och stolar genom åren, men ett sånt här uppdrag är inget man klarar 
själv. Jag har alltid haft fantastiska människor vid min sida som ställt upp, och det har varit otroligt roliga år. Jag öns-
kar Hamrånge hembygdsförening varmt lycka till i framtiden.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden

Berit Östlund blev utsedd till Hamrånge hembygdsförenings heders-
medlem och fick motta hedersnål med lagerkrans, – den finaste av 
utmärkelser inom hembygdsrörelsen – för sina omfattande insatser 
under en lång följd av år.

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Transporter
• 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

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se
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Utbyggnaden av vatten och 
avlopp vid fritidsbebygg-
else i Hamrångefjärden 
försenad
Tidsplanen för utbyggnad av vatten och 
avlopp gällande fritidsbebyggelse runt 
sjön Hamrångefjärden var planerad att 
påbörjas under innevarande år för anslut-
ning 2017, men nu har planerna senare-
lagts.

Nödvändiga förbättringar av processen i 
vattenverket har visat sig mera komplexa än 
vad man tidigare beräknat samt att åtgärder 
även behöver vidtas i vattentäkten. Just nu 
utreds vad som ska göras och hur, och därför 
kommer arbetena inte att kunna påbörjas för-
rän tidigast 2018 för anslutning under 2019, 
säger Jessica Zetterholm, projektadministra-
tör vid Gästrike Vatten.

 Text: Marianne Lundqvist

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.

Alla Tider’s

Vem odlar tyngsta pumpan till höstens 
skördemarknad?
Den utmaningen kommer nu från Bergby köpmän till alla er, 
som tycker om att odla, inför en planerad skördemarknad un-
der hösten.
 
Pumpatävlingen är bara en del i skördemarknaden, som ska
arrangeras på Wijtorget i Bergby centrum. Tänkt är att alla hemma-
odlare här också ska kunna sälja av sitt överskott eller anrättningar 
från den egna trädgården.
   Så hög tid alltså att planera bland fröer och plantor inför årets 
odlingssäsong!

Text: Marianne Lundqvist
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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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

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

Välkommen till 
Träffpunktens 
VALBORGS- 

MÄSSOFIRANDE
30 april kl. 13.30 

på Solberga 
Kyrkokören sjunger in våren. 

Korvgrillning. Lotterier. 
Dragning på Lions varulotteri

Medarrangörer

Smått & Gott i Hamrångebygden

Gävles största
utbud av 
elcyklar

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

Störst i Gävle på el-cyklar!

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

Varför ligger andhuvuden i högar?
Andhuvuden har påträffats intill vatt-
nen i Norrsundet och många undrar 
varifrån de kommer.

− Det kan vara minken som varit framme, 
säger Erik Matsson, jaktvårdskonsulent 
vid Svenska Jägareförbundet i Gävle.
   − Den brukar samla saker som huvuden 
och kräftskal i högar. Troligtvis är det inte 
en människa, dels för att det är svårt att 

fånga änder utan att skjuta dem, men 
också för att jag inte förstår varför man i 
så fall skulle lämna huvudena.
   Jakttid på gräsand är 25/8-30/11 i Gäv-
leborg. Utanför jakttid får man inte störa 
eller ofreda vilt, om inte Länsstyrelsen 
beviljat skyddsjakt.

Text: Marianne Lundqvist
Hamrånge 
Röda kors

Hamrånge 
Lions

                                  

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

Onsdag 4 maj kl. 13.00-15.00
INCA - Kläder ti ll försäljning, se vidare annonsering!!  

Torsdag 12 maj kl. 10.30
Möt oss på Träff punkten ,vi tar en promenad ti llsammans.

Fredag 13 maj kl. 11.00
Avslappning i all enkelhet.

Torsdag 19 maj  kl. 10.30
Möt oss på Träff punkten ,vi tar en promenad ti llsammans.

Torsdag 19 maj  kl. 14.30 
Riktad informati on ti ll dig som fyller 80 år. Ta gärna med en vän 
eller granne. Anmälan ti ll Träff punkten 026-177298 senast 16 maj.

Fredag 20 maj kl. 13.30 
Musikcafé med Röda Korset. Torgny Wilhelmsson underhåller.  
Lott eri.

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
Maj 2016

I samarbete med



Hembygdsgården, ett givet inslag 
i sommarens Hamrånge
Hamrånge hembygdsförening är den största kul-
turbäraren av ett rikt arv att förvalta i bygden. Inte 
bara genom sina byggnader och unika samlingar av 
föremål, utan också genom att hålla hembygdsgården 
öppen för besökare med olika inslag med underhåll-
ning, aktiviteter och utställningar.

Snart startar sommarsäsongen – inleder gör förstås Ham-
rånge Motorklubb med sin årliga Bil & MC-utställning 
- men också sommaren i övrigt har ett rikt utbud. Natio-
naldagsfirande, skolavslutning, växtfärgning, midsom-
marfirande, jazzkväll och spelglädje är lite av det du som 
besökare bjuds. Dessutom sommarens utställning av hat-
tar med vernissage i samband med nationaldagsfirandet. 
Mer info får du i ”Sommaren i Hamrångebygden” i nästa 
nummer av Alla Tider´s.

De flesta av oss tar 
hembygdsgården 
för given. Den står 
där, skall finnas där 
och låta oss glädjas 
åt och njuta av väl-
skötta byggnader i 
vacker omgivning, 
trivsam atmosfär 
med dukade kaffe-
bord, underhållning 
och aktiviteter.
   För att du och jag ska få allt detta ger människor, helt 
på ideell basis, av sin tid. Städar, målar, bygger, reparerar, 
krattar, klipper gräs, bakar, kokar kaffe, serverar, ordnar 
med lotterier och aktiviteter. Många har funnits med 
under en lång följd av år, andra kortare tid. Några vid 
enstaka tillfällen. En hjälpande hand behövs alltid, dörren 
står öppen och hit är du lika välkommen en enstaka gång, 
som regelbundet eller sporadiskt.
   Har du frågor är det bara att vända dig till hembygds-
föreningen. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida 
www.hembygd.se/hamrange
   I styrelsen för Hamrånge hembygdsförening finns:
 Ordförande Anders Snell
 Vice ordförande Märta Ivarsson
 Kassör Sture Larsson
 Sekreterare Pether Arnberg
 samt övriga ledamöter
    Jan Eriksson, Kristina Lindqvist och Christina Persson.
    I verksamheten arbetar dessutom en gårdskommitté, en 
kökskommitté, textilkommitté, lotteri- och loppisansva-
rig.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Församlingshemmet blir kvar!
Ett enhälligt kyrkofullmäktige beslutade vid ett 
extrainsatt möte att behålla församlingshemmet i för-
samlingens ägo. Istället säljs Änglagården.

Det är nödvändigt för försam-
lingen att av ekonomiska skäl 
minska sitt fastighetsbestånd, 
men många församlingsbor 
med Hamrånge PRO i spetsen 
reagerade och protesterade 
över deras tidigare beslut 
att sälja församlingshem-
met. Fastigheten inrymde 
den enda stora samlingssal som fanns att tillgå i Bergby, 
och att den dessutom från början var skänkt av försam-
lingsborna själva borde vara tillräckliga argument för att 
behålla fastigheten, menade man.
   Församlingen tog till sig synpunkterna och en fast-
ighetsgrupp utsågs att utreda församlingens fastigheter 
i centrala Bergby. Detta resulterade i att kyrkorådet 
föreslog fullmäktige besluta att behålla församlingshem-
met och istället avyttra Änglagården, vilket man nu alltså 
gjort.

Beslutet innebär att församlingen själv nu kommer 
att utnyttja församlingshemmet i större utsträckning än 
tidigare bl a för barnverksamheten, konfirmandsamman-
komster, pilgrimsgrupp, språkcafé m m. Smärre förbätt-
ringsarbeten föreslås för att anpassa de nya verksam-
heterna och ett arkiv skall iordningsställas i källarplan. 
De kontorsplatser som finns i  Änglagården kommer att 
inrymmas i Kyrkans hus.

Hamrånge PRO understryker dock vikten av att någon 
form av förbehåll eller avsiktsförklaring skrivs, så att be-
stämmanderätten över fastigheten i första hand skall ligga 
i Hamrånge församling även sedan Hamrånge och Hille 
församlingar blir ett pastorat.

Text och foto: Marianne Lundqvist

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

Växtfärgning i Hamrånge Slöjdares regi 
är ett återkommande inslag vid hem-
bygdsgården.
Arkivbild

Församlingen behåller församlings-
huset enligt beslut i kyrkofullmäk-
tige.
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Delaktighet ska genomsyra verksamheten i
Hamrångebygdens äldreomsorg

− Vi vill ta ett helhetsbegrepp inom Hamrånges äldre-
omsorg och där delaktighet i hela kedjan ska genom-
syra verksamheten.

Rose Geschwindt är enhetschef för Solberga/hemtjänst/
dagverksamhet inom Hamrånge och arbetet med helhets-
syn och delaktighet har precis påbörjats. Planerna är ännu 
så länge bara ett embryo, säger hon.
   − Och det här handlar inte om någon quickfix. Det här 
med att människor ska ta hand om andra människor kan 
vara komplext, så det här är en 
lång process, men som jag är 
övertygad om är både viktig 
och nödvändig för att omsor-
gen ska bli så bra som möjligt. 
   −Och just här, i Hamrånge-
bygden, där människor känner 
varandra, hör den här visionen 
hemma.
   Visionen har funnits i hennes 
egna tankar länge, säger hon.
   − Äldreomsorg är ju inte 
bara Solberga, det är en kedja 
där vi också har såväl hem-
tjänst, som dagverksamhet , 
träffpunkt och larmkunder. 
Ett brett spektrum där många 
olika behov finns och en viktig 
trygghetsfaktor för de gamla är 
inte bara att själva vara delaktiga när förändringar sker, 
utan också att vi som personal finns med i alla länkar i 
kedjan. Stöttar och hjälper där det behövs. 
   − Steget att flytta från eget boende in på Solberga till 
exempel är ett stort steg för de flesta och en omställ-
ningsprocess, där vi genom ett helhetstänk kan finnas till 
hands.

Men helhetstänk och delaktighet ska förstås också gälla 
för de anställda, understryker Rose.
   − Hos oss alla finns en god vilja att vår äldreomsorg ska 
fungera väl och då är det en självklarhet att de anställda 
finns med i de olika processerna.
   Verksamheten ska utöver de 50 medarbetarna även 
involvera ett antal samarbetspartners; två sjuksköterskor, 
rehab, hemsjukvård med sjuksköterska och hälsocentral.
    − Därutöver samarbetar vi med kyrkan och volontärer 
som Röda Korset och Hamrånge Lions, ABF, PRO och 
hembygdsföreningen.

I Hamrångebygdens äldreomsorg finns Solbergahem-
met som har 36 lägenheter med avdelningar, dels för de 

som har somatiska sjukdomar, dels för personer med 
demenssjukdomar. Därtill finns cirka 60 hemtjänstkunder, 
20 larmkunder och dagverksamheten Pärlan.
   − Och tack vare att vi kan använda oss av Hamrånge 
Taxi, med deras personkännedom, fungerar transporterna 
till och från dagverksamheten perfekt, säger Rose.
   För alla kunder med biståndsbeslut (dagverksamhet, 
hemtjänst och Solberga) upprättas en genomförande-
plan, som alltid ska utgå från kunden. På Solberga finns 
dessutom ett boenderåd med delaktighet av boende, där 

synpunkter och önskemål 
framförs.
   − Aktiviteter är ett stående 
önskemål och som vi försöker 
tillmötesgå, men deltagande 
bland våra boende beror 
många gånger på hur de mår 
just den dagen, så det kan vara 
svårt att planera rätt. 
   − Just nu lockar en sång- 
och musikcirkel tio deltagare, 
Solsidan har öppet tre dagar 
i veckan och varannan vecka 
kommer Rockskolan på be-
sök. Röda korset ansvarar för 
bingo en gång per månad samt 

musikcafé, både på Solberga 
och Träffpunkten. Sista april 
har Träffpunkten förlagt sitt 

valborgsmässofirande till Solberga, då kyrkokören med-
verkar, dit alla är välkomna.
   
Att fler kommer och hälsar på på Solberga är något som 
Rose önskar.
   − Mitt drömscenario är ett mera öppet Solberga. Att 
man spontant tittar in, kanske har ett instrument med sig 
och spelar, eller att man bara kommer in för en pratstund. 
Kanske kan vi också ordna med en kopp kaffe.
   − Men sen har jag ju förstås en annan vision också. 
Tänk om vi i anslutning till Solberga fick ett trygghetsbo-
ende och att även dagverksamheten fick lokaler här. Vilka 
samordningsvinster vi då skulle kunna göra.
   − Och då menar jag inte bara ekonomiska utan även när 
det gäller arbetssätt.

Inför sommaren söks timvikarier inom Hamrånges 
äldreomsorg.
   − En merit, men inte nödvändig,  är om han eller hon är 
undersköterska, men det räcker långt att vara nyfiken på 
och intresserad av människor, hälsar Rose. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Rose Geschwindt är enhetschef för äldreomsorgen i Ham-
rångebygden.
- Delaktighet ska genomsyra vår verksamhet, säger hon.
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Pensionärerna i Hamrångebygden håller igång
Hos PRO-avdelningarna i Hamrånge står friskvård högt på agendan. Det är 
förstås du själv som bestämmer om du vill hänga med, men välbefinnande 
är honnörsord och med gymnastik en gång i veckan trollas stela muskler och 
leder bort. Både i Bergby och Norrsundet.

I Norrsundet är det Alva Fällgren och Margareta Söderström som leder aktivite-
terna. Med damer i dominans i gruppen, även om tre herrar också finns med bland 
20-talet deltagare, när de en gång i veckan träffas i Fyren.
   − Några atleter har vi inte tänkt att bli, men väl hålla våra kroppar igång så bra vi 
nu bara kan, säger Alva.
   Det tänjs och det sträcks på armar, axlar, ben och lår. Och det gäller att 
få ordning på koordinationen i de olika rörelserna.
   − Programmet har vi lärt från utbildning i Gysinge, tillägger Marga-
reta.
    Tolv veckor pågår kursen och deltagarna kommer troget.
   − Gymnastiken vill man inte missa. Det känns jätteskönt och man mår 
så bra efteråt, säger Sonja Persson.

I Bergby är det Lilian Astner och Monika Lundblom som inom Ham-
rånge PRO ser till att deltagarna håller ett högt tempo i de timslånga 
övningarna varje tisdag. Här tränas både muskler och kondition i takt 
med härlig musik.
 − Vi kör i studiecirkelform höst och vår och uppemot 25 damer 
kommer troget en gång i veckan.
   Så mycket mer kan gruppen inte växa i de nuvarande lokalerna i 
församlingshemmet, men ännu finns inga män bland deltagarna.
   − Kanske är det så att den här träningsformen mest tilltalar 
kvinnor, tror Lilian. 
   Monika och hon har hämtat influenser från olika gymnastikpro-
gram och sedan satt samman till en blandning av konditions- och 
muskelträning. Med stor uppskattning från deltagarna.
   − Tisdagsgympan vill vi inte missa. Den här kombinationen mår 
vi bra av, lyder kommentarerna.

Text och foto: Marianne Lundqvist
- Armar uppåt sträck! Stretchövningar gör muskler och 
leder mjuka hos Norrsundets PRO.

Både kondition och stretching tränar deltagarna i Hamrånge PRO

Veine Hansson är en 
av männen i gruppen i 
Norrsundet

Bodil Larsson, en i 
gänget hos Ham-
rånge PRO

Alla Tider’s



Blir det ett asylboende på kryssningsfartyg i Norrsundets hamn?
Ännu är inte frågan avgjord och Fyren var fullsatt, 
när Migrationsverket, Gävle kommun och represen-
tant från rederiet, som chartrar fartyget höll ett första 
informationsmöte.

Det är onekligen en fråga som starkt berör, oavsett man är 
för eller emot och diskussionsnivån blev stundtals hätsk, 
men också saklig – från båda sidor. 
   − Det är möjligt och vi bör göra vad vi kan för att ta 
emot dessa människor. 
   Andra klargjorde tydligt sitt motstånd och att ett 
bygglov skulle överklagas till sista instans. Efter mötet 
lades också protestlistor fram för påskrift.

Bakgrunden är, att Migrationsverket är i desperat behov 
av asylboenden, då stugbyar och andra turistboenden 
måste tömmas inför sommarsäsongen, men också att – 
även om tillströmningen kraftigt minskat -  nya asylsö-
kanden hela tiden kommer. Migrationsverket har därför 
tecknat avtal med det skotska rederiet TEC Farragon 
Limited för asylboende på ett chartrat kryssningsfartyg, 
för 660, men option för 760 boende, som ska lägga till 
i Norrsundets hamn. Södra Norrlands Hamn & Logistik 
AB, som äger hamnen, upplåter kajplats med ettårsavtal, 
men även här med option, och då på ettårsavtal under yt-
terligare tre år framåt. 
   
Tillstånd krävs från Sjöfartsverket för att anlöpa ham-
nen.
   − Men då fartyget är för stort för farleden till hamnen – 
den tillåter en fartygsbredd på 16 meter , längd 140 meter 
och detta fartyg är 22 meter brett och 158 meter långt - så 
måste vi göra ett antal modellkörningar för att se om det 
är möjligt och vad som kan hända om fartyget går in. Det 
är så man alltid hanterar liknande ärenden, säger Dag 
Tedenby, chef för lotsområde Gävle.
     − Jag känner inte till beläggningen på de olika simu-
leringsanläggningar som står till buds, så när det kan ske 
kan jag inte säga. Det är rederiet som tar det initiativet 
och sedan medverkar vi vid simuleringen.
   Därefter återstår också det tillfälliga bygglovet från 
Gävle kommun, men som tidigast kan komma vid Sam-
hällsbyggnadsnämndens möte 25 maj. Därefter finns 
överklagandetid, med möjlighet att lyfta fram sakar-
gument, som kan dröja ytterligare innan ett eventuellt 
bygglov kan träda i kraft.

Fartyget har, enligt Patrik Olsson, som är delägare i 
rederiet, en besättning på 20 man, när det anlöper Norr-
sundets hamn. I personalstyrkan ska dessutom ingå trettio 
säkerhetsvakter, som ska tjänstgöra i 3-skift om 10 man. 

Rederiet ansvarar endast för säkerheten ombord. I sam- 
hället i övrigt är säkerhetsfrågan en polisiär angelägenhet. 
Vaktstyrkan kommer inledningsvis från England, säger 
Patrik Olsson. 
   − Det är näst intill omöjligt att hitta säkerhetsvakter 
i Sverige, men det engelska vaktföretaget har rätt att 
utbilda personal, så ambitionen är att så ska ske och att 
personal så snart det är möjligt därefter rekryteras från 
närområdet.
  − Ambitionen är även att det är leverantörer i närområ-
det som ska gynnas av asylboendet och totalt räknar vid 
med cirka 80 anställda.   
    
Hur sammansättningen på de asylsökande blir kan inte 
Migrationsverket ge svar på.
  − Det görs inte någon fördelning män/kvinnor/familjer, 
från vilket land de kommer, vilken kultur eller religion de 
har, utan de tilldelas plats efter kösystem, säger Joakim 
Jansson, sektionschef vid Migrationsverkets Region Mitt. 
(Under fjolåret var 30% av de asylsökande kvinnor).
   Det är Migrationsverkets uppgift att ansvara för en 
meningsfull sysselsättning för asylboende.
   − Vi har inte undersökt förutsättningarna i Norrsundet 
och det blir en utmaning för hela samhället, men jag hop-
pas på frivilligorganisationer. Därutöver har ju kommu-
nerna tilldelats extra medel som bör kunna användas för 
olika resurser, säger Joakim Jansson.
   Enligt lag är Sverige skyldigt att erbjuda skolgång till 
asylsökande barn, men hur den frågan skulle lösas kunde 
inte grundskolechef Eva Levin svara på.
   − Eftersom vi inte vet hur många som kommer kan jag 
inte svara på hur vi ska ordna det. Bara att vi måste.

Hamrångebygden i samarbete, men framförallt Norrs-
undet har, inte minst genom ideella krafter och mötesplat-
sen i Fyren, sedan flera år på ett framgångsrikt sätt tagit 
emot asylsökande. Men långt ifrån i den omfattning som 
nu kommer, så frågan som många ställer sig är; faciliteter 
och lokalutrymmen finns visserligen på fartyget, men 
människorna behöver också få komma ut i samhället 
och hur och var ska vi kunna ge alla dem en meningsfull 
vardag? På varje asylboende kommer det att gå 1,3 norr-
sundsbor. 

Text: Marianne Lundqvist
Fotnot:
Idag är ordningspolisens grundbemanning per skift 6 + 1 d v 
s ett befäl och tre dubbelpatruller för hela Gästrikland. Något 
högre under helger.
Av de 10 miljarder som tilldelats landets kommuner, fördelade 
till en början med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända, 
fick Gävle cirka 77 miljoner.
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Fotbollscup och Invigning 
konstgräsplan lördag 21 maj 

på Vifors IP
 

Stor fotbollscup (sammandrag) för pojkar och flickor 
7-9 år med lag från hela Gästrikland. 

Försäljning av hamburgare, korv, kaffe, 
läsk och fikabröd samt lotterier. 

Vi kommer även att inviga den nya konstgräsplanen på 
Vifors – passa på att köpa en andel för 100 kr/person. 
Ditt och övriga namn på de som köpt andelar kommer 

att ingraveras på en tavla på Vifors. 
Vi erbjuder även företag att köpa andelar. 

Mer information om konstgräsandelarna finns på 
NorrHams hemsida. Där kommer vi även att 

uppdatera med mer information om tiderna 
gällande fotbollscupen och invigningen. 

Det finns begränsat med parkerings-
platser på Vifors så ta gärna cykeln.

Välkomna till en heldag på Vifors!

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

Celebert besök vid vedhögen

En älgko med fjolårskalv poserade villigt och mumsade obe-
svärat på aspen i vår vedhög på Oskar Björnklos väg.

Anno 1996 i april
…orsakade det låga grundvattnet problem med 
vattenförsörjningen i Hamrånge. Saltvatten som 
trängde in i täkten vid Totra orsakade även skador 
på ozongeneratorn som fick tas ur bruk under en 
månad.

… öppnade Bergby konditori i regi av Anders 
Källström

… firade Norrsundet IF 70 år

… restaurerades tvättstugan och fiskodlingen invid 
kvarndammen av Åbyns byamän i samarbete med 
Länsmuseet

Handelsbanken slutar med 
kontanthantering
 
Från och med 30 maj upphör kontanthanteringen vid 
Handelsbanken i Bergby. 
Kunder som behöver sätta in kontanter hänvisas istället 
till Loomis serviceboxar i Gävle, Ockelbo eller Söder-
hamn.
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Nya fynd med unika naturvärden på Fjärdön
– Fjärdön, Tjuvharen och Kyrk-
grund är artrika och mycket 
skyddsvärda. Tidigare kände man 
till fem rödlistade arter och sex 
signalarter. Nu vet vi att det finns 
minst 23 rödlistade arter och 17 
signalarter på de tre öarna.

Det sa biologen Magnus Anders-
son från Hudiksvall vid ett möte på 
Fyren i Norrsundet söndagen den 3 
april, som samlade ett 50-tal perso-
ner. Arrangör var Stiftelsen Fjärdöns 
Framtid som fört en lång kamp för 
att bevara Fjärdön som naturreservat. 
Sedan 1990 har man bjudit in allmän-
heten till vandringar på ön.   
   Vid mötet berättade Magnus An-
dersson om den inventering av främst 
svampar som han gjort på Fjärdön 
och de två andra öarna. Han kallade 
Fjärdön för "den lilla ön med den 
stora variationen".
Som värdefulla fyndplatser på Fjär-
dön nämnde han bland annat den 
örtrika kalkbarrskogen, klibbalsump-
skogen (som brukar kallas alkärret på 
Fjärdön och som han sa att han satte 
stort värde på) och tallskogen.
   Magnus Andersson talade särskilt 
varmt om kalkbarrskogarna, som 
han menade hör till de finare i länet. 
Kalken i Fjärdöns jord hänger sam-
man med att ön delvis har grönstens-
berggrund (liksom det artika Näset i 
Bergby). Den sällsynta violettfotade 
fingersvampen, som vill ha kalkrik 
jord, växer på två platser på Fjärdön. 
Han besökte de tre öarna två dagar i 
två omgångar sommaren och hösten 
i fjol. 
   – Säkert kan man hitta fler svampar 
än jag gjorde ett bättre svampår än 
2015.
 
På Fjärdön finns tallar, både i den 
så kallade pelarsalen och mer enstaka 
exemplar, som är upp till 225 år 
gamla, alltså från 1700-talet. På flera 
av de äldre tallarna har Magnus An-
dersson dokumenterat tallticka, som 
utan att döda trädet, orsakar röta och 
på så sätt ger plats för hålbygg-
ande fåglar.

 
Han berättade också om sina 
fynd av taggsvampar av släktet 
sarcodon som han betecknade 
som anmärkningsvärda. På 
Tjuvharen finns bitter tagg-
svamp och på Kyrkgrunds 
västra del ruttaggsvamp, som 
bara växer på ett tiotal platser i 
Sverige.
   Magnus Andersson har i sin 
rapport gjort en sammanställ-
ning av fynd han gjort på de tre 
öarna och vad som har hittats 
tidigare. Listan är lång: från 
citronticka och den fantastiska 
kandelabersvampen till den 
hårburrsliknande granlaven och 
svart klotterlav. Inventeringen 
har varit inriktad på svampar 
och totalt finns det ett 60-tal 
arter han tycker det är värt att 
lyfta fram i sin undersökning.
Slutklämmen i hans rapport 
är: "Det är mycket angeläget 
att området ges ett långsiktigt 
skydd."
   Uppdraget att inventera 
svampar, lavar och mossor fick 
Magnus Andersson av kom-
munekologen Mikael Ekman 
på Gävle kommun. Invente-
ringen har medfinansierats av 
statsbidrag (Lokala Naturvårds-
satsningen, s k LONA-bidrag), 
förmedlade av Länsstyrelsen 
Gävleborg. Siftelsen Fjärdöns 
Framtid har sökt LONA-bidra-
get länge – det tog fem år och 
fem ansökningar innan bidraget 
beviljades.

En art kan föras upp på den 
s k rödlistan av olika orsaker, 
till exempel att arten är säll-
synt, att den minskar kraftigt 
eller har ett litet eller flera 
små, spridda utbredningsom-
råden. Orsaker till att en art 
kan trängas tillbaka är dagens 
jord- och skogsbruk. Fjärdön 
är opåverkat av dagens skogs-
bruksmetoder. Därför finns 
arterna på Fjärdön, men blir allt 
sällsyntare på andra håll. Text och foto: Niels Hebert

Ann Öhman och Benny Lundin i styrelsen för Fjärdöns 
framtid berättade på Fyren om den långa kampen för 
Fjärdön. 

Biologen Magnus Andersson som inventerat  Fjärdön 
kallade ön ”den lilla ön med den stora variationen.”

Ungefär 50 personer kom till Fyren för att höra om fler 
fina fynd på Fjärdön.
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

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

Lilla Aktuellt på besök i Bergby Centralskola
Integration – att mötas och lära av varandra, det är 
man bra på i Bergby Centralskola. Så bra att de till och 
med nyligen fick berätta om hur de arbetar i Barnkana-
lens Lilla Aktuellt.

När Alla Tider´s hälsar på så råder det lite spänd förväntan 
inför kvällens TV-program.
   − I två timmar var TV-teamet här, intervjuade och filma-
de, så undrar vilka av oss som kommer med, säger Hadya, 
som kommer från Afghanistan och går i årskurs 4.
   Det här läsåret går Hadya i Bergby, dessförinnan har 
hon gått två år i skola i Norrsundet och hon pratar perfekt 
svenska.
   − Jag brukar få vara tolk, när nyanlända elever kommer 
från Afghanistan, där vi pratar språket dari, berättar hon.

Tillsammans får vi kunskap – orden finns sedan nedskriv-
na på ytterligare 22 språk och utgör en del av det temaar-
bete, som eleverna tillsammans gjort i en workshop. 
   Integrationstemat ingår i Elevens val, där svenska elever 
och elever från förberedelseklass i årskurserna 4 och 5 del-
tar. Här pratas persiska, somaliska, arabiska, dari, engelska, 
svenska, grekiska – men med bilden som redskap möts alla 
eleverna och ”pratar” med varandra och det är bra, säger 
Powell Ochowun som kommer från Uganda.
   − Det är ett bra sätt att lära sig.

− När vi jobbar så här tillsammans så får vi också lära oss 
förstå hur svårt det kan vara att komma till ett annat land, 
där man inte kan språket och kanske inte alltid förstår hur 
allt fungerar, säger Elvira Wigren.
   − Men det här arbetet har varit jätteroligt att göra.
   − Fast de arabiska bokstäverna är svåra att lära sig, tilläg-
ger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Integration över gränserna. - Tillsammans får vi kunskap , 
säger Elvira, Powell och Hadya.

Naima Riaz från Pakistan assisterar vid lektionerna

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
Trubadurafton 30 april kl. 21.00-01.00

Välkomna
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Njut av vår delikata vårmeny i genuin miljö
Fr. o m 14 maj är vår restaurang öppen dagligen

(dock ej 16/5 och 23/5)
Måndag-lördag 12.00-22.00

Söndagar 12.00-21.00
Fram till dess helgöppet 

Lördagar 12.00-22.00    Söndagar 12.00-21.00
samt Kristi Himmelsfärdsdag

5 maj 12.00-22.00 och 6 maj 16.00-22.00

Bokning och mer information via vår hemsida 
axmarbrygga.se eller tel. 0297-320 00

Söndag 1 maj kl. 11.00
Mässa, utomhus om vädret tillåter, Österheds kapell
Onsdag 4 maj kl. 8.30
Mässa, Hamrånge kyrka
Torsdag 5 maj kl. 9.00
Gökotta på Fjärdön
Kl. 14.00
Gemensam  urnnedsättning, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 8 maj kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
*************************************** 
Söndag 15 maj kl. 11.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
***************************************
Söndag 22 maj kl. 11.00
Musikgudstjänst med Trönö manskör,
Hamrånge kyrka
Torsdag 26 maj kl. 18.30
Kyrkofullmäktige sammanträder,
Församlingshuset, Wij
***************************************
Söndag 29 maj kl. 11.00
Konfi rmation & mässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 

Sopplunch onsdagar udda veckor (t o m 11 maj)
kl. 12.00-14.00, Kyrkans hus

För övriga samlingar och info om våra grupper – 
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Tel. exp. 0297-57 20 90

Smått & Gott i Hamrångebygden

MACKEN i Fjär'n
1-ÅRSJUBILEUM

Det fi rar vi med ett stort jippo
Pingstafton 14 maj

då vi har öppet 9.00-20.00

fi nns på plats
Finfi na erbjudanden

Välkomna

Tel. 0297-202 93

Till Minne Av
Aina Helena Lundblom har kommit hem till sin hembygd i 
Hamrånge efter 50 år.
Nu när Aina sover gott i Minneslunden
Vi alla olika minnen av henne har
Vi tar dem till vårt hjärta – tar fram dem då och då
Så glömmer vi ej Aina, så finns hon hos oss kvar

Tusen Tack för
•  De fina blommorna – Maria
•  Andaktsstunden – Ulf
•  Solosångerna – Emma
•  Blå bårtäcket – Hamrånge Slöjdare
•  Catering – Anders
•  Fonus – Hjördis och Anna            

Rolf och Monica
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Musik- och teatercafé 
i festligt koncept

Teatergänget i Norrsundet har bjudit oss många härliga skratt genom åren och årets upplaga i musik- och tea-
tercaféform var inget undantag. Och en verklig hit blev mixen av sång och musik med både tidigare och nuva-
rande ungdomar från Rockskolan.

Elvisfan som jag är fick jag mitt lystmäte, när Ludvig 
Wennberg serverade Don´t be cruel och That´s all right 
mama. Urbra! Och så förstås Emil Johansson. Vilken 
pianolirare, superlativen vill liksom inte riktigt räcka till. 
I honom har Hamrånge fått sin egen Robert Wells och 
när han rev av Crazy arms och High School Confidencial 
kände man nästan taket lyfta. Självklart ska vi inte heller 
glömma övriga musiker i orkestern, Mattias Sjöberg, 
Elias van der Kaaij, Ellen Mölck och David Edvinsson. 
Det är bara att dela ut högsta betyg för det de bjöd publi-
ken på, både i egna nummer och som husband.

Sketcher och sångnummer, några verkliga höjdare, sva-
rade teatergänget för; Shlalom med Moggan, Jordfräsen 
med Yvonne och Leif liksom Hej du med Gun och Maria 
till exempel. Men föreställningen visade också att nya 
talanger växer fram i Norrsundet, inte minst musikaliskt 
och att gästartister från Rockskolan lyftes fram förstärkte 

intrycket på ett mycket posi-
tivt sätt.  

Charmige Emil Westerberg som med sin sångröst redan 
utstrålar en säker scenvana, Ami Fransson i härlig som-
marklänning bjöd på både Det vackraste och Jag vill ha 
en liten hund och Molly Andrén som fick publiken med 
sig i fartfyllda Dear Future Husband och sedan sjöng Hep 
Starslåten Sagan om Sofi.

Som helhet en mycket sevärd föreställning och mixen, 
den ser vi gärna mer av under kommande år. På sce-
nen, förutom nämnda musiker, Moggan Gustavsson, 
Gun Forsgren, Leif Lindblom, Yvonne Larsson, Tommy 
Alftberg, Maria Eliasson och Anders Ahlberg. Och bakom 
scenen svarade Björn Sjöberg, Krister Lundkvist och Bo 

Silén för ljud och ljus samt 
bakom scenen också Tina 
Holmgren, Barbro Rosén 
Alftberg, Mona Nordin, 
Christian Löf och Kurt 
Edin.

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Moggan Gustavsson – säkert 
kort i Shlalom

Yvonne Sundberg och Leif 
Lindblom lockade till skratt 
i numret Jordfräsen

Skicklige Ludvig 
Wennberg sjöng 
Elvislåtar

Hamrånges egen 
Robert Wells – 
Emil Johansson 
som suveränt 
framförde Crazy 
Arms

Ami Fransson Emil Westerberg Molly Andrén



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Plats föreslagen för trygghets-
boende i Bergby –
i kombination med asylboende
Markområdena på ömse sidor början av Humlevägen 
från Totravägen räknat föreslås som lämplig plats för 
ett trygghetsboende i Bergby, som då också föreslås 
innefatta asylboende. Men allra först måste detaljpla-
nen ändras och inbegripa flerfamiljshus.

Runtom i landet intresserar sig nu kommuner för att 
bygga bostäder, som Migrationsverket vill skriva 6-årsav-
tal på och på så sätt komma ifrån de dyra lösningar som 
exempelvis fartyget i Norrsundets hamn innebär (450 kr/
dag/person). Gävle är en av kommunerna och förutom i 
olika stadsdelar lanseras nu även idén i ytterkommunde-
len Hamrånge i samband med byggande av trygghetsbo-
ende.

Leaderprojektet Vision Hamrångebygdens äldreom-
sorg genomfördes för två år sedan och som i en enkät 
visade på önskemål och behov av trygghets- och seni-
orboende i bygden. Hamrångegruppen övertog ansvaret 
att driva frågan vidare efter projekttidens slut tillsam-
mans med en byggrupp bestående av ordförande Tommy 
Berglund samt Berit Östlund, Karin Åberg, Ingegerd 
Gudmundsson och Stig Edvinsson, senare förstärkt med 
Östen Händel och Kent Edin. Gruppen har tillsammans 
med Hans Helmersson från kommunens planeringsavdel-
ning genomfört ett flertal studiebesök bl. a i Iggesund och 
Mora för att titta på olika trygghetsboenden.

Gavlegårdarna fick i uppdrag att se över var och hur ett 
trygghetsboende i Hamrångebygden skulle kunna byggas 
och vid ett möte förra veckan presenterades förslaget att 

två huskroppar, s k Kombohus, ett på var sida om Humle-
vägen om sammanlagt 34 lägenheter med anpassade
lokaler i bottenplan uppförs. Migrationsverket skulle då 
teckna ett sexårigt hyresavtal för ett av husen, alternativt  
att bara en huskropp byggs, teckna ett sexårsavtal för 
hela huset och att lägenheterna därefter skulle övergå till 
trygghetsboende.
   − Ett 6-årsavtal med Migrationsverket förbättrar kost-
nadskalkylen. Det skulle ge en snabbare avskrivningstid 
med lägre avkastningskrav som följd och som i sin tur 
påverkar hyressättningen, sa Lars Bergmark från Gavle-
gårdarna.
   För trygghetsboende utgår statligt stöd, men avkast-
ningskravet kan också påverkas av ett förväntat statligt 
investeringsstöd, vilket skulle innebära lägre byggkostna-
der. Under förutsättning att alla bitar faller på plats med 
Migrationsverket, att detaljplanearbetet påskyndas och att 
klartecken ges för statliga subventioner ska byggnation 
kunna påbörjas under 2017-2018, sa Hans Helmerson.
   Men nu brådskar det. Hamrångebygden varken kan eller 
vill vänta längre på trygghetsboende, menade byggrup-
pen:
   - Därför är det viktigt att ni har en beredskap klar, ser 
möjligheter istället för hinder och vidtar de förberedelser 
ni kan, till exempel med detaljplanen, uppmanade de.
   
I kommunens översiktsplan föreslås Bergby bli service-
ort för Hamrångebygden och det är därför där som trygg-
hetsboende kommer att byggas, sa både Hans Helmersson 
och Lars Bergmark.
   − Norrsundet är inte aktuellt.
   Gavlefastigheter har tittat på möjligheten, att bygga om 
Norrsundets skola till trygghetsboende, men har inte fun-
nit det genomförbart, då det skulle ställa sig alltför dyrt, 
förklarade Ann-Helene Persson, som är ansvarigt kom-
munalråd för kommunens ytterområden.  

Text: Marianne Lundqvist 

Bergvärmen installerad – nu vill Arbetarmuseet satsa på verksamheten
Uppvärmningen av fastigheten var ett kostsamt pro-
blem under en följd av år. Tack vare bidrag från Pap-
persfacket från den nedlagda massafabriken kunde 
Norrsundets Arbetarmuseum installera bergvärme och 
nu hoppas man kunna satsa på mer verksamhet och 
aktiviteter framöver.

− Det både vill och måste vi, vi måste få fart på ekonomin 
igen och vi planerar en aktivitet varje månad framöver, sä-
ger ordförande Lillemor Isaksen, som hoppas att besökarna 
skall komma till de arrangemang som bjuds.
   Inledningsvis blir det Öppet hus sista april med hambur-
gare och kaffeservering och i maj följer Gammaldags 

skola. Juniprogrammet är inte klart, men i juli återkommer 
Familjedagen med ankrace.
    − Sen hoppas vi också på att via Arbetsförmedlingen 
hitta anställningsformer så att vi kan hålla en viss personal 
vid arbetarmuseet.
   Flera nya namn finns nu i styrelsen, som efter årsmötet 
består av:
   Lillemor Isaksen, ordförande och kassör, Rozita Kull-
berg, Tomas Hedberg, Jonas Berggren och Jan Englund 
med Torbjörn Brunzell, Carin Norberg, Marianne Hjelm 
och Ann Axelsson som suppleanter. 

Text: Marianne Lundqvist
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Alla Tider’s

Hamrånge byavakter rapporterar 
under månaden som gått:

1) Vandaler har slagit sönder skyltar längs 
Kyrkstigen

2) Diesel och högtryckstvätt stulen på Heden i 
Bergby

3) Fyrhjuling stulen på Heden i Bergby
4) Registreringsskylt stulen från Fixarnas bil
5) Bil inne på Återvinningen när stationen var 

stängd
6) Okända bilar som cirkulerar i bygden nat-

tetid, en utan reg.skylt.
7) Okänd bil varifrån båtar i Saltharsfjärden 

fotograferades
8) Varor otillåtet utlagda till försäljning på 

Blocket med hänvisning till adress i Norrs-
undet

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

ÖPPET
på förbokade tider

Det är bara att boka DIN TID 
på tel. 0297-228 80 eller 

0738-47 03 67

Välkommen!

Välkommen till världen

... Nu är vår efterlängtade 
lille Lowe äntligen här!
Han föddes den 14 februari, 
vägde 3816 gram och var 53 
centimeter lång.
Stolta föräldrar är Lisette och 
Niclas, Bergby.

… lilleman, som föddes den 29 mars, 
vägde 1965 gram och var 44 cm lång.
Stolta föräldrar är Charlotta Bergman 
och Per Axelson och familjen bor i 
Vallentuna.

Grattis igen Åsa Bäck och stall Vi 
Tre från Åbyn…
 
… som vid travgalan i Hudiksvall nyligen fick motta 
utmärkelsen Årets hästägare 2015 i Gävleborg.

−  Jättekul och något av en överraskning var det allt. Vi 
visste inget när vi satt där på galan, men så läste de upp 
motiveringen till Årets hästägare och då tänkte jag att det 
där skulle ju kunna passa in på oss.
  Och visst gjorde det det. Det blev Åsa som fick ta emot 
både statyett och inramad utmärkelse för sina framgångar 
som tränare åt stall Vi Tre under 2015. Både antal seg-
rar och inkörda pengar räknas vid bedömningen, där 
alltså priset Årets tränare på banorna Gävle, Bollnäs och 
Hudiksvall gick till Åsa Bäck, från Åbyn och Hamrång-
ebygden.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Bil-&Mc-utställning 
Hamrånge Hembygdsgård 

Lördag 14 maj kl. 11-15
Entré 60 kr. Barn under 12 år gratis

Dans under kvällen med
Lobster & Rhino-ceros

Entré 21-01: 120 kr
Åldersgräns 15 år – Leg.kontroll

Välkomna •  Hamrånge Motorklubb



Hamrångebygdens Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

29/4 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga.
Lasse Andersson underhåller
20/5 kl. 13.30 Musikcafé på Träff punkten.
Torgny Wilhelmsson underhåller

ALLA VÄLKOMNA!
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Hamrångebygdens Föreningsliv

Välkommen att

FIRA VALBORGSMÄSS PÅ

HAMRÅNGEFJÄRDENS IP

Kasen tänds kl. 20.00

Cafeteria – grill – fiskdamm – lotterier

Fyrverkeri avfyras kl. 22.00

Hamrångefjärdens IK

Alla hälsas välkomna till

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ
Samling vid HakkeGård kl. 10.00

Traditionella inslag – vi bjuder på förtäring
Kaffetermos tar du själv med liksom stövlar

Årets värdby är Hagsta

 
Hamrånge LRF 

HAMRÅNGEFJÄRDENS IK
kallar till ÅRSMÖTE

Tisdagen 24 maj kl. 18.30 på Hamrångefjärdens IP
Välkomna!

Fira Valborg 
i Axmar bruk 

Brasa, fika, vårtal, sång  
Vårtal Ebbe Lundqvist  Sång Hamrånge kyrkokör 

Välkomna! 
Lördagen 30 april 
Brasan tänds kl. 20.00 

Axmar bruk 

Nu är våren här och
trädgårdsarbetet drar igång!

Vill ni ha hjälp med att kratta löv,
plantera växter eller klippa häcken? 
Önskar ni er en abonnemangtjänst

till sommarens gräsklippning?
Tveka inte att höra av er

till oss på Fixarna.

Tel. 076-128 47 33

Alla, såväl hamrångebor,
sommargäster, samt alla andra som 
värnar om Hamrånge
Hembygdsgård är välkomna i 
gemenskapen kring det
praktiska arbetet på gården.

Varje tisdag mellan kl. 9-12 under tiden
26 april-22 november samlas vi för arbetsdagar.

Du är lika välkommen vid enstaka tillfällen eller
som återkommande medarbetare!

Fika serveras kl. 10.30

Aja, baja, husse och matte
Alla längtar vi väl efter våren, men den har sina avigsidor också. Flera rapporter har kommit till Alla Tider´s 
om högar av hundbajs längs gångstråk i och runtom Bergby centrum.

Här går många, såväl unga som gamla, barnfamiljer, dagbarnvårdare och förskola med yngre barn och att trampa i 
hundbajs är inte trevligt för någon. Så därför kommer en uppmaning via Alla Tider´s till alla hundägare; Snälla, för al-
las vår trevnad, ta rätt på det era hundar lämnar efter sig i och runtom centrum.

Text: Marianne Lundqvist



…till vår Blomster-Maria för ögonfröjd på borden vid vår 
vårlunch.

PRO-gubbarna

Torget – Tack

Kalendarium 29/4 – 27/5
Fredag 29 april
Bastun öppen  Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 30 april
Kupanloppis Röda Korset, Fyren 10.00-15.00
Fotboll Lindövallen 12.00
Norrsundets IF – Gefle Legend
Valborgsmässofirande på Solberga 13.30
NIF:s 90-årsjubileum Fyren 19.00
Öppet hus Ådala 19.00-21.00
Valborgsmässofirande Hamrångefjärdens IP 20.00
Valborgsmässofirande Axmarbruk 20.00
Söndag 1 maj
Skogsdag med LRF, Samling HakkeGård 10.00
Mässa, Österheds kapell 11.00
Tisdag 3 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Möte Hamrångegruppen, Knutpunkten 18.00
Onsdag 4 maj
Mässa, Hamrånge kyrka 8.30
Klädförsäljning Träffpunkten, Bergby 13.00-15.00
Sopplunch, Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 5 maj
Gökotta Fjärdön 9.00
Urnnedsättning Österheds kapell 14.00
Fredag 7 maj
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 8 maj
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 10 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 11 maj
Sopplunch, Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch, Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 12 maj
Promenera tillsammans med  Träffpunkten 10.30
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fotboll Lindövallen. 19.00
Norrsundets IF-Stensätra IF

Fredag 13 maj
Avslappning Träffpunkten 11.00
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen  Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 14 maj
1-årsjubileum Macken i Fjär´n  9.00-20.00
Kosläpp Häcklegård
Bil & MC-utställning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Dans hembygdsgården 21.00-01.00
Söndag 15 maj
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Lindövallen 17.00
Norrsundets IF – Brynäs IF FK 2
Tisdag 17 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Torsdag 19 maj
Promenera tillsammans med Träffpunkten 10.30
Riktad information till alla som fyller 80 år.
Träffpunkten 14.30
Kupanloppis, Röda Korset, 
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 20 maj
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten  13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 22 maj
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 24 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Torsdag 26 maj
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Kyrkofullmäktige sammanträder, Församlinghuset Wij, 18.30
Fredag 27 maj
Brödförsäljning ”Framma”
Röda Korset, Norrsundet 10.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen 19.00
Norrsundets IF – Hagaström SK

Begravningar i Hamrånge församling
under februari 

18/3  Pär Gunnar Andersson, Valbo
24/3 Solveig Eriksson, Bergby
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Till HakkeGård för god service vid våra årsmöten  

  Hagalunds Samfällighetsförening

Torget – Ett fång rosor 

Vårt varma tack för all vård och omsorg min make Göte 
Landström, Solbacken B, Solberga fick under tiden hos er.

Karin
Janet och Lena med familjer

Torget – Tack


