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Tankar Om

et som inte fick hända hände. Plötsligt slog terrorn skoningslöst till. Härhemma. I vårt land. I
vårt Sverige. Fruktansvärt, hemskt. Orden räcker inte
till för den vrede, ilska, förtvivlan och frustration som
jag tror både du och jag och alla med oss känner. Och
ändå, någonstans låg nog där inom oss en slags medvetenhet. Att det inte var fråga om om, utan när, det
skulle hända även här.
Dessvärre fortsätter dessa illdåd också på många
andra platser, i många andra länder. De TV-bilder vi
får ta del av är så fruktansvärda, att de är svåra att ta
till sig och att vissa människor inte nått längre utan,
fortfarande år 2017, är sådana barbarer är för mig obegripligt. Måtte världen besinna sig.
De människor som miste livet på Drottninggatan i
Stockholm fredagen den 7 april kan vi inte ge livet
åter, den sorg och förlust som drabbade deras anhöriga
är ofattbar, hemskt det trauma de skadade och deras
anhöriga fick uppleva och får leva med. Men mitt i
allt detta hemska, människors stora medkänsla med de
drabbade, polisens skickliga agerande och en strimma
glädje, en strimma hopp, när svenska folket sen med
tydlighet visade att terrorn inte ska få sitt grepp om
oss. Terror kan aldrig föra världen framåt, det kan bara
demokratiska principer göra.

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!

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
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

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

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Härhemma har Fyren och dess framtid varit i fokus
med stort engagemang. Och visst behövs Fyren. Som
mötesplats i många olika former. För alla i Hamrångebygden. Jag hoppas att Fyren inte ska bli något politiskt slagträ, för Fyren förtjänar bättre. Nej, vore inte
det bästa att alla berörda, med politiker och föreningar,
nu tillsammans sätter sig ner och med öppen dialog
och rak kommunikation ser över förutsättningarna och
på ett konstruktivt sätt söker en bra, hållbar och långsiktig lösning? Jag hoppas att den finns.

Annonsbokning, priser mm

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

Nu har vi påsken bakom oss. En helg med tid att umgås med barn och barnbarn. Och vilka samtal det kan
bli med de yngsta. 8-åringen Emil höll en tydlig geografilektion med farfar om vilka länder som gränsade
till Sverige och var. Amie, lika gammal hon, berättade
om påskrundan hon och lillasyster Leah hade gjort
som påskkäringar hemma i Sigtuna, innan de åkte till
mormor och morfar. ”Jag trodde ju inte jag skulle vara
intresserad, men det var faktiskt väldigt intressant. Vi
fick jättemycket godis och så delade vi ut påskkort
som vi gjort. Och det kändes väldigt varmt inne i hjärtat att få ge”, konstaterade hon. Den här veckan ska
10-åringen Leon bo hos oss några dagar, när mamma
och pappa är på kurs. Undrar vad vi får oss till livs då?

5350:2790:1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.
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

Och du, du har väl inte missat att Brittas café i
Hamrångefjärden har öppnat för säsongen?
Med nya skivor i jukeboxen och delikata, hembakta bakverk till kaffet.
Suveränt gott och trivsamt därtill,
jag lovar.
Lev väl!

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
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Gefleortens gräddfil,

Mattes Bröd. Kvarnbröd

5 dl 15:-

500 gram 20:-

Gudruns
Smaksatta Godingar
350 gram
Nyhet! 2 för 40:-

V.21
Gefleortens
Ekologiska
Vispgrädde
5 dl 20:-

K-salat (Lyxpotatis, Dallas,
Mimosa, Gurk- och Rödbets-)
200 g – 10 kr/st

V.17
Lammhults sylta
200 g – 10 kr/st

Mattes Bröd Chokladvanilj godingar, 5 pack.
Nyhet! 15:Gudruns Gourmetgrillare
240 gram 2 för 40:-

V.18

Den 24 maj
kommer
fiskbåten!
Öppettider:
Alla dagar 8-20
Bergby

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

Nu har de första ansökningarna
gått in till kommunens Landsbygdsutvecklingsprojekt
När rådet under Hamrångegruppen höll sitt första
beslutsmöte deltog förutom ledamöterna även utvecklingsledaren för projektet Erika Engwall Stefansson,
som formellt tillträder sin tjänst 15 maj, och hennes
chef vid kommunledningskontoret Anders Olsson.
De två arbetar för närvarande med att få fram kontaktpersoner i kommunens förvaltningar och bolag för att
bygga upp ett nätverk så att inkommande ärenden från
Hamrånge, Hedesunda och Forsbacka ska flyta igenom
snabbare. De två har också direktingång till beslutsfattarna i styrgruppen för projektet, Margaretha Wedin (C)
och Jörgen Edsvik (S).
Alla förslag som kommer fram i Hamrångebygden ska
skickas vidare, men Rådet har som uppgift att prioritera

förslagen innan kommunen får dem. Mötet diskuterade
också samverkan med de andra kommundelarna gällande
en konferens för landsbygdsutveckling liksom samverkan
med gavle.se rörande hemsidor och där det föreslogs att
en person på Visit Gavle skulle bevaka ytterkommundelarna och deras utbud och evenemang. Andra frågor som
diskuterades var trygghetsröjningar och de problem som
kravet på röjsågskörkort medfört vid ideella insatser och
att en vision för bygdens utveckling borde tas fram för i
första hand infrastruktur och byggnation.
Påpekades även att försäljning av kommunala fastigheter måste ske med föregående konsekvensanalys för
bygden och lång framförhållning så att man kan se om
någon lokalt kan ta över.
Sex projektansökningar gick efter beslut vidare till
kommunens styrgrupp i Landsbygdsutvecklingsprojekt
och redogörs i särskild annons (sid.15) i månadens Alla
Tider´s.

www.ockelbokyckling.se
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Text: Marianne Lundqvist

Tel. 070-646 73 85

Alla Tider’s
Colabitoil växer på industriområdet – öppnar i sommar publik station i Norrsundet
Att omvandla vegetabilisk olja till miljövänlig diesel
var affärsidén, när företaget Colabitoil Sweden AB
etablerade sig på industriområdet i Norrsundet 2014.
Här har företaget sitt huvudkontor och säte och med
en vision att bidra till ett fossilfritt samhälle genom att
distribuera och producera HVO-diesel och andra fossilfria
produkter kopplat till transportsektorn.
De första åren visade bokslutet röda siffror, men i år
räknar företagets vd Jan Nordlöf med en vinst på cirka 3,5
miljoner.
− Det tar tid att bygga upp ett företag, men utvecklingen
har varit fantastisk. I fjol omsatte vi 235 miljoner, nu ökar
vi med 15-30% per månad, har för närvarande 22 anställda, en god kundtillströmning och har nyligen köpt in nära
23 ha av fabriksområdet.
Nu bygger vi ut den nuvarande fabriken för en produktion av 250- till 500 000 ton HVO-diesel per år.
− Och till hösten avser vi att börsnotera företaget.
HVO-diesel är vätebehandlad vegetabilisk olja, vilket
innebär att den är koldioxidfri, fri från aromatiska och
polycykliska kolväten och därmed uppfyller standarden
ASTM D975 och europeisk standard EN15940 och det
förnyelsebara drivmedel som är mest identiskt med, och
kan ersätta, fossil diesel, förklarar Jan Nordlöf.
Colabitoil tillverkar inte bara egen HVO-diesel, bedriver även handel med produkten.
− Vi har för närvarande tre egna tankbilar som kör från
Örnsköldsvik i norr till Kumla i söder och handel kommer
vi även fortsättningsvis att bedriva utöver egen produktion, säger Jan Nordlöf.
− Vår marknad är tung trafik med egna anläggningar
och publika stationer. Åkerier, bussbolag, taxi, sjöfart.
Limöbåten till exempel är den första i det här området,
som körs med diesel från Colabitoil. Även flera företag
i Hamrångebygden, lantbrukare och taxi bl a köper sin
diesel härifrån.
I Hällefors och Falun finns redan publika stationer i Colabitoils regi, där alla kan tanka och till sommaren öppnas
en i Norrsundet. Handel sker på veckorpriser, säger han.
− För större kunder är förstås priset förhandlingsbart.
Att produkten ligger helt rätt i tiden är Jan Nordlöf
övertygad om.
− Kommuner och regioner har sagt att vi ska ha ett fossilfritt samhälle 2030 och kanske kan Norrsundet bli det
första fossilfria samhället. Under 2017 beräknas försäljningen uppgå till 1200 miljoner liter.
HVO-dieseln uppvisar i jämförelsetabeller många för-

delar, säger han.
− Den är till 100% förnyelsebar, inga förändringar
behövs i befintliga dieselmotorer, den kan blandas med
vanlig diesel utan några problem eller inställningar, har
mycket bra lagringsegenskaper och klart förbättrade
köldegenskaper jämfört med miljödiesel klass 1, RME
etc, därtill ett högt cetantal vilket ger bättre tändvillighet,
jämnare förbränning och högre verkningsgrad. Dessutom
30 % reduktion av kväveoxid.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Colabitoil

Ännu ett företag etablerar sig på
industriområdet och skapar viktiga arbetstillfällen
Colabitoil arbetar inte bara med dieseltillverkning i
Norrsundet utan arbetar också aktivt för att få nya
aktörer till sin del av industriområdet i Norrsundet.
Flera är på väg och klara redan nu är det nystartade
företaget Ljusbo Greenhome AB med tillverkning av
husmoduler.
− Det stämmer, initialt behöver vi 2-3000 m² och vi har
tillförsäkrat oss lämpliga lokaler i Norrsundet, säger arbetande styrelseordförande i företaget, Christer Sundin.
− Och om allt går planenligt bör produktionen komma
igång till hösten och så småningom skapa 20-30 arbetstillfällen.
Greenhome är en miljöprodukt i olika modeller med allt
från enfamiljsvillor till hyresfastigheter.
− Vi kan bygga ända upp till 8 våningar högt, säger
Christer Sundin.
Testproduktion har skett i Ljusne och redan innan produktionsstart finns kunder, tillägger han.
− Patentet vann faktiskt också 1:a pris vid en innovationsmässa i Kina.
Text: Marianne Lundqvist
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Det löste sig för Räddningstjänsten
De flesta av brandmännen vid Räddningstjänsten i
Bergby sade upp sig i besvikelse över det nya centrala
avtalet, men nu har en lokal lösning presenterats som
fått acceptans och samtliga har tagit tillbaka sina
uppsägningar.
− Oerhört skönt att det löste sig, det här har varit oerhört
pressande för oss samtliga vid stationen i Bergby, säger
kårchefen Lasse Andersson.
Han har själv suttit med i den grupp som förhandlat
lokalt om kompensation i olika former för det inkomstbortfall det centrala avtalet orsakade.
− Det handlar om semesterbonus, extra fystimmar och
ett tillägg baserat på antalet ob-utryckningar i ett snitt av
alla anställda.
Kompensationen accepterades av alla parter och Bergbystationen fortsätter som tidigare.
− Mest nöjd är jag med att styrkan är kvar, så att vi kan
tillföra den trygghet vi vill och är till för att ge, säger
Lasse Andersson, men understryker samtidigt att stationen är i behov av fler brandmän.
− Så finns det intresserade är det bara att höra av sig till
mig.

VI UTFÖR ALLA TYPER AV
MARKENTREPRENADER.
DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP
VI SÄLJER:
SAND OCH GRUS

070-214 15 90 NICLAS
0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

Text: Marianne Lundqvist

Fira Valborg

Aj, aj, aj, det blev dyrt med den
konstfrusna isen i Norrsundet
under den gångna säsongen

i Axmar bruk
Brasa, fika, vårtal, sång

− Att det skulle bli så dyrt hade vi inte räknat med.
Det var ett bakslag, säger Elisabeth Meüer efter
beskedet att driftskostnaden för det nya aggregatet
uppgick till 170 000 mot budgeterade 104 000 kronor.
Nu är pengarna slut och det här betyder, säger hon
vidare, att aggregatet i år inte kommer att kunna slås på
förrän i december, när det nya bidraget snart kommer.
− Vi har också fått beskedet, att bidraget till det konstfrusna aggregatet är det enda bidrag föreningen kommer
att få, övriga kostnader för föreningen inklusive elljusspåret kommer vi inte att få något stöd för.
Ytterligare ett bakslag för föreningen kom, när det nyligen uppdagades att elljusspåret körts sönder, förmodligen
med crosscykel och/eller fyrhjuling.
− Det är helt förstört, det går inte ens att gå i spåret, så
nu måste vi förbättra med nytt underlag för att få det i
skick igen, säger Elisabeth Meüer.
Text: Marianne Lundqvist
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Vårtal Stig Jönsson

Sång Hamrånge kyrkokör

Välkomna!
Söndagen 30 april
Brasan tänds kl. 20.00

Axmar bruk

Kom och njut av hembakat kaffebröd och
nykokt kaffe i en härlig 50-tals miljö!
Våra öppettider
Vardagar kl 10.00-16.00
Andra öppettider planeras till sommaren, håll gärna koll
efter mer info via vår facebooksida eller via annonseringar.

Hamrångevägen 286 i Hamrångefjärden

Alla Tider’s
Planerna på 40 lägenheter i
Norrsundet läggs på is – men
Norrham Fastighets AB har ingalunda gett upp

P A ENTREPRENAD
i Bergby

− För närvarande får vi lägga våra planer på is, men
vi jobbar vidare för att på lite längre sikt söka en lösning, säger Reidar Lingvall.
För ett bevilja lån krävde bankerna en högre egeninsats
än vad företaget mäktade med, men om några år kan det
finnas en lösning i sikte, tillägger han.
− Det kommer att släppas en del statliga pengar, antingen i form av statlig lånegaranti eller statliga lån och
då ska vi förstås hålla oss framme och se om vi kan lösa
det den vägen.
Norrham Fastighets AB ser dessutom över möjligheten
att bygga ett 60-tal lägenheter som trygghetsboende i
Norrsundet.
− Vi har tittat på ett projekt i Sandviken, som skulle
passa perfekt i Norrsundet med ett mera centralt läge,
men även här ska förstås finansieringen lösas. Och intresset när det gäller hyresrätter är tyvärr inte vad man skulle
önska bland finansiärerna. Hyresrätter ger helt enkelt ett
sämre ekonomiskt utfall.
− Men vi jobbar vidare på det också, säger Reidar
Lingvall.
Text: Marianne Lundqvist

Jag utför:

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

HAGSTA TRÄ

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

G:a Ockelbovägen 2

Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

817 92 Bergby

Välkommen in

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer
www.nordsjo.se

Jag skriver
åt Dig - om Dig - för Dig
• Artiklar
• Textbearbetning
• Dokumentationer
• Informationsblad
• Skrivtjänster
Tel: 0297-200 37, 073-181 40 90
E-post: marianne@textmakeriet.se
www.textmakeriet.se

UPPLEV BRYGGANS FANTASTISKA
VÅRMENY I GENUIN MILJÖ
Öppettider t o m 12 maj:
Lördagar 12.00-22.00
Söndagar 12.00-21.00
Öppet även Måndag 2 maj 12.00-22.00
13 maj – 27 augusti
Öppet dagligen (förutom 15/5, 22/5, 21/8)
Måndag-lördag 12.00-22.00
Söndag 12.00-21.30
Varmt välkomna!

Välkommen att
FIRA VALBORGSMÄSS PÅ
HAMRÅNGEFJÄRDENS IP
Kasen tänds kl. 20.00
Cafeteria – grill – fiskdamm – lotterier
Fyrverkeri avfyras kl. 22.00

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

Hamrångefjärdens IK
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Veteranerna får ursäkta, men vilka prestationer av
ungdomarna som intog scenen vid årets Musik- &
Teatercafé i Fyren
Naturligtvis bjöd Maria, Jennie, Ewa, Anders, Leif och ”återvändaren” Mikael på
festliga sketcher och fina musikframträdanden, men publikens hjärtan vann nog
ändå 13-åringarna Emil, Molly och Ami som visade sig behärska både komik och
sång på ett storartat sätt.
Att Emil Westerberg trivs på scenen är inte att ta miste på, han har charmat sin publik
förr och gjorde det härligt igen och Molly och Ami fick verkligen publiken med sig i sina
respektive sångnummer Tommy tycker om mig och Sånt är livet. De tre gjorde också
tillsammans sketchen Tre babys till ett riktigt höjdarnummer.
Skratta gott kunde publiken göra åt sketcher av lokal karaktär, men kanske framförallt
åt Mikael Westerberg och Leif Lindblom i numret Mycket hedersvåld, där de två vände
begreppet till ett riktigt festligt inslag.
Fina sångframträdanden av Ewa Edin och Anders Ahlberg och fint var Ami Franssons
och Leif Lindbloms nummer Mobbing med tänkvärd underton som återspeglades i That´s
what friends are for med Maria Eliasson och avslutande och gemensamt framförda We
are the world.
Ett musik- och teatercafé göre sig naturligtvis icke utan musik och den svarade Emil
Johansson, David Edvinsson, Mattias Sjöberg, Jimmy Lindblad och Elias van der Kaaij
skickligt för. Ljus och ljud är andra nödvändiga ingredienser och såg till att det fungerade
gjorde Björn Sjöberg, Krister Lundkvist, Bo Silén och Tommy Alftberg
Text och foto: Marianne Lundqvist

Svar, oavsett positivt eller negativt, lär dröja
vad gäller läktare i sporthallen
Att Norrsundets IF vill bygga ut sporthallen i Norrsundet att inrymma
läktare, cafeteria, duschar och omklädningsrum berättade vi om i
förra månadens Alla Tider´s.
Efter ett första möte med fastighetsägaren Gavlefastigheter står det
klart, att ett svar kan dröja.
− Ärendet måste i så fall först in i investeringsplanen hos Kultur & Fritid,
därefter lägger de in en beställning till oss att få arbetet utfört och då får vi
också titta på de tekniska frågor som kan dyka upp, säger Gavlefastigheters
vd Per-Arne Vahlund.
Den första kostnadskalkylen som presenterades på 3 miljoner har fått
revideras och nu är föreslagna åtgärder kostnadsberäknade till 6 miljoner.
Pengar som alltså först ska prioriteras in i budgeten hos Kultur & Fritid,
som är ansvarig förvaltning. Men det framkom också andra frågetecken,
säger Therese Metz (mp) som deltog vid mötet.
− Utbyggnaden kommer väldigt nära ett intilliggande hyreshus och det
kan kanske bli en stötesten.
Elisabeth Meüer, ordförande i Norrsundets IF är dock optimistisk.
− Jag måste tro på en positiv lösning, som situationen är nu är det inte
hållbart, säger hon.
Text: Marianne Lundqvist
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Norrsundets Arbetarteater
bjöd sin publik på härliga
inslag vid Teatercaféet.

Alla Tider’s

Fyren måste få vara kvar som mötesplats!
Det var den gemensamma nämnaren bland talarna vid mötet den 6 april, som lockade cirka 200 personer till
Fyren för att visa stöd, engagemang och ge synpunkter efter att en försäljning av fastigheten legat som ett tjänstemannaförslag till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i mars.
Den politiska oppositionen riktade hård kritik mot alliansen för att förslaget inte föregåtts av någon dialog eller
information till berörda och fick via stöd av SD igenom
en begäran om återremittering av ärendet, vilket därefter
blev kommunstyrelsens enhälliga beslut.
Mötet i Fyren var ett väl arrangerat och strukturerat
möte, som gav en seriös bild av syftet och där Ann Nilsén
från Länsmuseet som moderator såg till att talarna höll
sig inom tidsramen fem minuter. En efter en lyfte de fram
betydelsen av Kulturhuset Fyren som mötesplats.
Reine Löf, född och uppvuxen i Norrsundet, numera
engagerad inom Foajé X och Communityteater – Den här
platsen har betytt så mycket genom åren, den blir aldrig
onödig, Susanne Norén, verksamhetssamordnare i Fyren
gav en sammanfattning över verksamheten.
− Fyren har inte bara varit och är inte bara en mötesplats för olika människor, utan också en mötesplats för
olika kulturer. Fyren blev till en träffpunkt för människor som miste sina jobb, när massafabriken lades ner,
när biblioteket i skolan skulle läggas ner inrättades en
utlåningsstation här, när det stora strömmen av asylsökande kom för två år sedan hade det varit omöjligt att ta
emot dem utan Fyrens lokaler och det engagemang som
bygdens människor då visade. Här finns ytor för många,
för idrottsföreningens årliga fotbollsgala, för Finalrocken
inför jul och sommar, för dans i olika former, för teaterföreningens föreställningar, för familjedagar och julfester.
Det finns ingen så stor lokal i Hamrångebygden i övrigt,
som klarar allt detta. Maria Eliasson, Norrsundets Arbetarteaterförening:
− Vi har något att berätta, brukar vi säga i vår förening. Och det har vi kunnat göra i Fyren med våra föreställningar genom åren. Vi behöver Fyren för att samla
många. Nu och framåt.
Axel Andersson, Norrsundets PRO, − Den här lokalen

har stor betydelse för oss och vår verksamhet. Kampen
kommer att gå vidare. Marianne Udd, kyrkoherde i
församlingen:
− Inom församlingen är vi väl förtrogna med en ekonomisk verklighet, som för oss inneburit att vi varit
tvungna att avyttra flera av våra fastigheter; Norrsundets
församlingshem, Änglagården och kyrkoherdebostaden,
så vi förstår dilemmat. Men vi förstår också betydelsen av
Fyren som möteslokal, det är ett hus med många funktioner och där vi sedan 2013 håller gudstjänst en gång i månaden och även bedriver en viss barnverksamhet. Torgny
Jacobsson, ABF Gästrikebygden, − Hamrångebygden har
ett unikt och rikt föreningsliv och där har Fyren sin självklara plats. Jag tror inte på uppgiften att 30 miljoner krävs
för en upprustning. Ge oss målarfärg bara. Majvor Rossander, Röda Korset, Norrsundet, en av hyresgästerna:
− Vi har haft ett fint samarbete genom åren och vi vet att
lokalerna behövs. Stig Edvinsson, Hamrånge PRO och
KNUFF-Norrsundets utvecklingsgrupp. − Jag beklagar
att ingen långsiktig lösning har eftersträvats och hittats
sedan konkursen 2008 och nu hoppas jag att en dialog om
olika alternativ kommer att föras, för att hitta en bärighet,
en hållbar lösning så att Fyren får vara kvar. För Fyren
behövs. Nu och i framtiden. Lotta Jensen, mamma i
Hamrångebygden lyfte fram Fyrens betydelse ur barnens
synvinkel genom samarbetet med Rockskolan.
Därefter fick de olika politiska partierna delge sina synpunkter i frågan. Från MP och kommunalråd i opposition
Therese Metz, från S politikerna Elenor Hedblom och
Eva Jansson, från V Seppo Laine, från SD Anna Rosén
och från alliansen kommunalrådet Margaretha Wedin, C.
Några konkreta svar på lösningar gavs inte i nuläget,
men, uttalade Therese Metz − Vi är emot en försäljning
och kräver en konsekvensanalys, innan några beslut tas.
Även övriga partier i opposition var emot
en försäljning och Anna Rosén, SD, påtalade vikten av mötesplatser ute i bygderna.
Margaretha Wedin (C) från alliansen var
där för att lyssna och ta del av information,
sa hon.
− Vi gjorde fel som inte informerade och
hade en dialog med berörda innan förslaget
kom upp till beslut på kommunstyrelsens
bord. Nu gör vi om och gör rätt. Inget är
bestämt och nu ger vi ärendet mer tid för
hur vi ska hitta en framtida lösning för
Fyren.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Fyren fylldes av hamrångebor, som ville ge sitt stöd
vid det offentliga mötet

Smått & Gott i Hamrångebygden
Dukade bord och prydda väggar
när Hamrånge Slöjdare bjöd in
till Konst i Påsk
I sedvanlig ordning ett rikt utbud, när hantverk och
konst visades upp i Hagsta skola.
På väggarna hängde tavlor målade av Kajsa Tollesby,
Kerstin Hålldin, Valentina Brodin, Anita Åkerman
och Conny Molin och borden var fyllda av hantverk
och hemslöjd av allehanda slag. Isi Design AB – Inger
Skoglund, med som alltid stor variation bland sina alster, Kerstin Rundlöf med smycken, glas och hemvävt,
Elisabeth Gutenberg erbjöd hemvävt och bivaxprodukter, Berit Olsson sina Waldorfdockor och Inger Wijk
virkat och stickat. Från Kustslöjdarna hade Hjördis och
Jan Siljeroth dukat upp med bl a praktiska produkter i
trä.
Besökarna gavs också tillfälle att titta in i vävstugan
och se de alster som där är under tillverkning.

– Får det vara en pysgök? Det och
mycket annat erbjöd Hjördis och Jan
Siljeroth från Kustslöjdarna
Sött, sött! Små tovade
djur kunde köpas hos
Ingrid Wesslén från
Hedesunda

Glaskonst av
Kerstin Rundlöf

Text och foto: Marianne Lundqvist

Frågetecken inför fritidshemsplatser i sommar utredda
Att slå samman barngrupper på fritids under ett antal
sommarveckor är en lösning som många rektorsområden använder sig av. Av ekonomiska, men även av
personalskäl. I år erbjöds Hamrånges barn plats i
Björke skola, vilket föranledde en del frågetecken och
reaktioner, som nu rätats ut.
− Skälen för en sådan lösning var två; dels den ekonomiska aspekten, men också att vi inte får ihop det personalmässigt sett, säger biträdande rektor Tobias Winterliv.
− Tidigare har sammanslagning kunnat ske mellan
Norrsundet och Bergby för barnen i den här åldersgruppen (elever upp till 10 år) under de här veckorna, men
eftersom Norrsundets skola lades ned i och med förra
läsåret, finns inte den möjligheten längre.

Bergby rektorsområde går med 2,1 miljoner per år i underskott och besparingskraven är tuffa, inte bara här, utan
i hela kommunen. Totalt ska inom förvaltningen sparas
250 miljoner under en treårsperiod.
− Vi gör redan, och kommer tvingas göra hårda prioriteringar även framgent. Bl a har vi under läsåret sett över
vikarierutinerna så att vi nu, istället för att som tidigare
direkt kalla in vikarie när lärare saknas, löst detta genom
att utvecklingsledarna inom respektive lag ser till att
lärare täcker upp.

När behovet av fritidsplatser skulle ses över inför sommaren beslutade därför rektorsområdets ledningsgrupp
inledningsvis om fem veckors sammanslagning med
Björke, något som dock Tobias Winterliv tack vare flexibel personal kunde minska ner till två veckor.
− För de tio dagar som därefter återstår har vi löst det
genom att vårdnadshavarna både kan lämna och hämta
sina barn vid Bergby centralskola och att en pedagog
finns med barnen på bussen till och från Björke.
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Text: Marianne Lundqvist

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
Transporter med bil och släp
Totalentreprenad husgrunder
Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com

Alla Tider’s

Vi är hantverkare i Hamrång
och Rot- och rutavd

Vi erbjuder skräddasydda hushållsnära
tjänster utifrån dina behov.

Plåtslagare på

“G”

Vi kan hjälpa dig med klippning av
gräsmattan, hemstädning, slyröjning m.m.
Vissa tjänster ger dig även 50 % i rutavdrag.
Vårt ordinarie timpris är 380 kr/timme.

Mobil: 070 - 216 64 80

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

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

Ring oss så berättar vi mer!
076-128 47 33

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att höra av dig!
Peter 070-864 38 07

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

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

Smått & Gott i Hamrångebygden

gebygden till din hjälp
draget fixar vi

MATECO
BYGG AB

Petri Pitkänen
Totravägen 129,
817 92 Bergby
Tel. 0297-103 56,
mob. 070-666 07 19
petri@matecobygg.se
www.matecobygg.se

VI ÄR DIN LOKALA
BYGGENTREPRENÖR SOM
UTFÖR ALLA TYPER AV
BYGGARBETEN
NYBYGGNATIONER • OMBYGGNATIONER
ALTANER • TAKARBETEN
Med hjälp av våra duktiga underentreprenörer inom mark,
VVS, el, målning samt plåtslageri m.m. så är vi ansedd som
ett företag som sätter tillit och smidighet i första rummet.
S. Hagstavägen 49, 817 93 Hamrångefjärden
0297-109 50 070-681 09 55 stoltbyggtjanst@gmail.com

GRANLUNDS MÅLERI

SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare

Lars-Göran
Bergman
Allt i Bygg

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

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

Allt inom Bygg • ROT-arbeten • Byggnationer • Plåtslageri
Tel. 0297-100 00 • Mobil 070-565 44 32 • E-post: info@helsans.se
Välkommen att höra av dig

Charlie & Peter Månsson
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Nu har Ulrike och Jan öppnat sitt
Bed & Breakfast i Axmarbruk
I en charmfull mix av gammalt och nytt har nu Ulrike
Steiner och Jan Stagenmark öppnat dörrarna till sitt
Bed & Breakfast längs brukslängan i Axmarbruk.
Redan under fjolåret öppnades gårdsbutiken fylld av lokalproducerade produkter från egen tillverkning på nedre
plan i hus nummer 2. Nu har deras verksamhet utökats
med servicen Bed & Breakfast på övre plan med nio
bäddar, där karaktären från förr lyfter fram en harmonisk
hemkänsla i de fyra rummen. Varje rum har sin egen
färg; blått, grönt, violett och grått.
Tillsammans har de lagt ner ett omfattande arbete
för att skapa en genuin miljö och dessutom möta
upp kraven för ett Bed & Breakfast av idag. Lokaler
och inredning är besiktigade och godkända. Vill du
bo här med din hund går det också bra.
− Och i sängarna har vi satsat på hög kvalité. Våra
gäster ska sova gott när de bor hos oss.
På nedre plan ligger utöver butiken även matsalen för gästerna, där Ulrike serverar frukostbuffén
och där hon eftersträvar lokalproducerat på bordet. Utanför fönstret vittnar rader av pallkragar
om att härifrån kommer kryddor och grönsaker att
hämtas i sommar.
Både Ulrike och Jan ser en stor utvecklingspotential i Axmarbruk. Inom kort kommer Jan att
flytta hit sina 70 bikupor från Stjärnsund, där
paret tidigare bodde och i hans regi kommer både
bi- och myrsafari att anordnas i sommar.
− Om det finns det mycket intressant att berätta.
Entreprenörer i samverkan kan skapa oerhört
mycket, menar de och lyfter fram Axmarbrygga
som ett nav och förstås föreningen Hyttan.
− Vilket engagemang och vilket arbete som där läggs
ner. En oerhört viktig samarbetspartner så att
vi alla tillsammans kan utveckla Axmarbruk än
mer.
− För här finns förutsättningar, säger de med
övertygelse och hoppas att än fler entreprenörer
ska lockas hit och förstärka bruksorten med
anor från 1600-talets järnbruksepok.
Är du nyfiken på Axmarbruks nyinredda
Bed & Breakfast? Då är du välkommen dit på
mingel under 1 maj, mellan kl. 11-17, när Ulrike och Jan har öppet hus. Butiken är dessutom
öppen under lördag och söndag.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Malin Stagenmark

sid 12

Smått & Gott i Hamrångebygden
Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Maj
2017
Oktober
2014
Träffpunkt
för
seniorer

Hamrånge
Alla onsdagar
i oktober
(1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Onsdag
3 maj
kl. 14-16
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Gunnel
Darmell
på
Minnesmo�agningen och DeDatacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta

Söndag 23 april kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 30 april kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 7 maj kl. 11.00
Mässa med musikalen Himlafest
(med barnkören Hilletonerna)
och avslutning för barngrupperna, Hamrånge kyrka
Söndag 14 maj kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 21 maj kl. 11.15
Musikgudstjänst med Hamrågne PRO-kör under
ledning av Gunilla Westberg
Fyren, Norrsundet
Torsdag 25 maj kl. 14.30
Gudstjänst, Österheds kapell
Kl. 16.00 Urnnedsättning, Österheds kapell
Söndag 28 maj kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

mensföreningen
kommer
med
egen dator.i Fika
finns
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
(1/10,
8/10, och
15/10,informerar
22/10, 29/10) om deKlockan 10.00-12.00 Se vidare annonsering.
menssjukdomar.
Måndag
oktober
kl. 10.00-12.00
Datacafé 6
med
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Öppet
hus.dator.
uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
med
egen
Fika
att köpa.
Fredag
5Vimaj
kl.finns
13.30
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Röda
med
underhållning av Visomlåtom –
MåndagKorscafé
oktober kl.
10.00-12.00
Lions och6Röda
korset finns
på plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Torgunn
Jansson
och
Berith Kvarnlind
Vi
bjuder
på
fika!
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda
korsetkl.
finns
på plats.
Fredag
12 maj
10.00
Fredag
17påoktober
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00
Marianne
kommer
och
ar om sin
Musikcafé medUdd
Röda korset.
Hubbe
och berä�
Sören underhåller.
Fredag 17 oktober
kl. 13.30-15.00
vandring
i Sarek
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Målarvännerna
från Fyren ställer ut
sina alster.
Fika ﬁnns a� köpa
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
Från 7 april till ca 8 maj
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Kontakta oss
Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se

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

Sopplunch onsdag jämna veckor, kl. 12.00-14.00 i
Kyrkans hus. Terminens sista soppa 3/5.

I samarbete med

Välkommen!

II samarbete
samarbete med
med

För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90

Nu driver vi nästa utvecklingsprojekt med
marknadsföring och kvalitetssäkring för
Hamrangebygdens Delikatesser
Är du intresserad att vara med eller hjälpa
till att bemanna butiken i Bergby centrum?
Ta kontakt via e-post med
hamrangebygdensdelikatesser@gmail.com
för mer information

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

o

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Jonas Flodin

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

OCKELBO
BILSERVICE

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

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.
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Alla Tider’s
Micke – ny verksamhetsledare vid
Rockskolan med utvecklingsidéer
− Det är nog entreprenören i mig, förklarar Micke
Hyvärinen om alla idéer han redan funderar på för
att utveckla och ta tillvara Rockskolans lokaler. Både
lokalmässigt och musikaliskt.
Micke, som bor i Gävle, är sedan 1 februari ny verksamhetsledare på en 50%-ig tjänst vid Rockskolan i Norrsundet. En 42-åring med scenvana sedan 7-årsåldern med allt
från att vara trollkarl till amatörteater, varité, konferencier
och fritidsledare vid Unga Örnar.
− Men i huvudsak musiker, där jag sedan 2006 turnerat
världen runt med Falubandet Flat Foot som gitarrist och
körsångare.
Att fortfarande vara aktiv som artist är också en fördel
för kunskapen inom musikens tekniska utveckling, menar
han.
− Den går oerhört fort, inte minst inspelningstekniken
och som är viktig att vara insatt i.
Utöver tjänsten vid Rockskolan arbetar Micke 50% med
bosociala frågor vid ABF i Gävle och har även tidigare
tjänstgjort som musikhandledare inom Studiefrämjandet.
− Det har gett mig ett brett kontaktnät inom studieförbundsvärlden, som jag nu kan ha god nytta av för att
utveckla Rockskolan.
Visst hade han hört talas om Rockskolan innan han kom
hit, främst genom tidigare ledare, men riktigt den utvecklingspotential han upptäckt var han inte medveten om,
säger han.
− Det var häftigt att upptäcka en verksamhet som lockar
upp till 50 elever i veckan, band som repar, Rock- och

Micke Hyvärinen – ny verksamhetsledare vid Rockskolan

popkören och att Rockskolan två gånger per termin inbjuder till Scendraget för fullsatt hus med stor kakbuffé.
Dessutom att det egna husbandet med musiker, som
började och utvecklade sin musikaliska bana här, numera
är ute och spelar i många olika sammanhang.
Musikalisk utveckling vill han bygga vidare på, men
huset med sin familjära atmosfär har även det en stor
utvecklingspotential, tror Micke.
− Nu är det givetvis en kostnadsfråga, men inspelningsstudion skulle kunna göras om till en riktig proffsstudio,
förslagsvis i byggnaden intill, som skulle locka långt fler
att göra sina inspelningar här. Även andra musikrelaterade erbjudanden för att locka fler att utnyttja lokalerna.
För Rockskolans elever och band väntar nu närmast
Finalrocken i Fyren 6 maj och i början av sommarlovet
lägerverksamhet för ungdomar som vill hålla på med
musik under tre veckor fördelat från låg- mellanstadie- till
högstadie/gymnasienivå.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Avslutning för innebandyn under festliga former
Lekar, tävlingar, målskjutning på herrlagets målvakt, fika och så förstås medaljutdelning till alla som varit med
under säsongen. Det var programmet, när NIF:s innebandy höll avslutning för sina ungdomar.
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Hamrångebygdens Föreningsliv
Alla hälsas välkomna till

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ
Samling vid Älgslakteriet,
Häckelsäng kl. 10.00
Traditionella inslag – vi bjuder på förtäring
Kaffetermos tar du själv med liksom stövlar
Årets värdby är Häckelsäng

Informerar om
Landsbygdsutvecklingprojektet
Följande ärenden har från Rådet
gått vidare till Gävle kommun för beslut:
1) Hemsida för Hamrångebygden
2) Konferens för landsbygdsutveckling
3) Digital marknadsföring av Hamrångebygden
4) Upprustning av elljusspår i Hamrångefjärden
5) Röjning av elljusspår i Norrsundet
6) Trygghetsröjning i Hamrångebygden

Hamrånge LRF

BERGBY VÄGFÖRENING

kallar till
ÅRSMÖTE
Tisdag 16 maj kl. 18.00
i Knutpunkten, Bergby
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val
I tur att avgå: Ordförande, revisor och
suppleant
Välkomna! • Styrelsen

HAMRÅNGE
JORDÄGARES KASSA
kallar till

ÅRSMÖTE

den 21 maj kl. 19.00
i Knutpunkten, Bergby
Sedvanliga årsmötesförhandlingar –
Vi bjuder på fika
Välkomna!

Projekt lämnas in och presenteras vid Hamrångegruppens öppna möten där du också har möjlighet att ställa
frågor och få information kring projektet

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE I AXMARBY SKOLA
er TISDAG 2 MAJ KL. 18.00
Vi bjud
e
På dagordningen bl a:
på kaff
Förslag och idéer inom ramen för
Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till
Hamrångebygden
Röda Korset i Norrsundet informerar

26/5 kl. 10.00-16.00 Brödförsäljning Framma
Lo�erier och Tex�lförsäljning

Föreningen Hamrånge Vattendrags
Bevarande kallar till
ÅRSMÖTE
Söndag 14 maj kl. 15.00
i Totra bystuga

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

30/4 kl. 14.00 Valborgsmässofirande på Solberga.
Kyrkokören sjunger in våren. Korvgrillning.
Kaffeservering. I samarbete med Lions och
Äldreomsorgen i Hamrånge.

Välkomna
Styrelsen

5/5 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten,
Visomlåtom”, Torgunn Jansson och Berit Kvarnlind
19/5 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga. Lars Eldebrant
underhåller.
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Kalendarium 29 april – 26 maj
Lördag 29 april
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 30 april
Mässa Hamrånge kyrka 11.00
Valborgsmässofirande
på Solberga 14.00
Fotboll Lindövallen div. 5
Norrsundets IF – Hille IF lag 2 15.00
Valborgsmässofirande Hamrångefjärdens IK,
Idrottsplatsen. Kasen tänds 20.00
Valborgsmässofirande Axmarbruk
Kasen tänds 20.00
Måndag 1 maj
Skogs- och naturdag i Häckelsäng 10.00
Tisdag 2 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården
9.00-12.00
Möte Hamrångegruppen,
Axmarby skola, 18.00
Onsdag 3 maj
Sopplunch Fyren 11.30-13.00
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Information om demenssjukdomar,
Träffpunkten kl. 14-16
Torsdag 4 maj
Litteraturcafé med Afternoon Tea
Fyren 15.00-16.00
Arbetskväll Röda Korset, Fyren,

Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 5 maj
Musikcafé på Träffpunkten med
Röda Korset 13.30
Lördag 6 maj
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Finalrock med Rockskolan
Fyren 15.00
Söndag 7 maj
Mässa med musikal.
Avslutning barngrupperna
Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 9 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården
9.00-12.00
Onsdag 10 maj
Sopplunch Fyren 11.30-13.00
Torsdag 11 maj
Arbetskväll Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 12 maj
Marianne Udd berättar om sin
vandring i Sarek
Träffpunkten 10.00
Lördag 13 maj
Kosläpp vid Häckle Gård,
Häckelsäng 11.00
Fotboll Lindövallen div. 5
Norrsundets IF-Högbo AIK 13.00

Hamrånge byavakter rapporterar
… fortfarande många bilar ej hemmahörande i
Hamrånge som cirkulerar runt i bygden
… elljusspåret i Norrsundet sönderkört
… nedskräpning vid bärplockarläger i Tönnebro
… bilar/epatraktorer som kör inne på kyrkogården sen kvällstid
… sommardäck stulna i Totra
… inbrott på Bergbykrogen
… någon tänt eld på en soptunna i Norrsundet

Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 14 maj
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 16 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården
9.00-12.00
Onsdag 17 maj
Sopplunch Fyren 11.30-13.00
Fredag 19 maj
Musikcafé på Solberga med
Röda Korset 13.30
Lördag 20 maj
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 21 maj
Musikgudstjänst, Fyren,
Norrsundet 11.15
Tisdag 23 maj
Arbetsdag vid hembygdsgården
9.00-12.00
Onsdag 24 maj
Sopplunch Fyren 11.30-13.00
Torsdag 25 maj
Gudstjänst Österheds kapell 14.30
Urnnedsättning Österheds kapell 16.00
Fredag 26 maj
Brödförsäljning Framma
Röda Korset, Norrsundet 10.00-16.00

HAMRÅNGEFJÄRDENS IK
kallar till ÅRSMÖTE
Tisdagen 23 maj kl. 18.30 på Hamrångefjärdens IP
Välkomna!
Begravningar i Hamrånge församling
under mars
10/3
24/3
24/3
31/3

Greta Härdner, Solna
Anita Sjöberg, Bergby
Stig Larsson, Norrsundet
Thor Wedin, Hamrångefjärden

