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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Nu börjar mellanstadiet för 4:e-klassarna 
Emma, Filippa, Rebecca, Natalie, Leon och Tilda



Krig, våld, terrordåd, olyckor fyller våra dagstidning-
ars rubriker och artiklar. Det finns ingen hejd för 

allt elände vi serveras. Varför? Jo, sägs det, det är sådana 
rubriker som säljer, det är sånt vi läsare vill läsa. Och 
sälja vill ju tidningarna, så då får vi hålla till godo.
   Men, allt det negativa vi matas med påverkar. Skräm-
mer och oroar. Självfallet ska vi inte bortse från fakta, vi 
lever i en orolig värld, där allt är långtifrån bra, men det 
finns ju så oerhört mycket positivt också. I vår närhet, i 
vårt land, ja runtom i hela världen. Behövs inga stor hän-
delser att lyfta fram, det sker mycket i det lilla där varje 
ljusglimt har sin betydelse. Lite mer jämvikt i nyhetsflö-
det skulle inte skada. Det skulle vi må bra av, tror jag.

Sommaren till exempel som väl i år visat sig från en 
riktigt trevlig sida. Mycket sol och lagom med regn. För 
de flesta av oss. Gräset har växt, blommorna blommat, 
bin har surrat och färggranna fjärilar flugit omkring. Ett 
alldeles särskilt prominent besök fick vi på Oskar Björn-
klos väg i sommar, när en stilig fågel kom vandrande 
längs vägen och in på gräsmattan. Dålig fågelkännare 
som jag är måste jag förstås snabbt ta en bild, skicka 
den till svåger Ingemar, tillika fågelexpert, i Skara, som 
omgående kunde konstatera att det var en häger som 
behagat ta vägarna förbi just oss. Det är första gången en 
sådan kommit på besök.
   Sen blir ju ofta dagarna vad vi själva gör dom till. Att 
vi tar dom tillvara och gör sånt som vi mår bra av. Och 
det är förstås olika för var och en av oss. Tycker du om 
musik till exempel har du inte behövt åka utanför Ham-
rångebygden i sommar, för här har serverats massor ur 
olika genrer. Och vilka musiker här finns! Lite om det 
kan du läsa i månadens tidning.

Det blev ingen asylbåt i Norrsundet. Rederiet TEC Far-
ragon Limited sade upp avtalet med Migrationsverket på 
grund av förseningar man ansåg förorsakade av Migra-
tionsverket. Istället vill rederiet ha 52 miljoner i skade-
stånd. Inga småpengar precis, som de vill att du och jag 
ska betala. Kan väl inte tro att Migrationsverket skrivit 
på ett avtal som medger sådana möjligheter till skade-
stånd. Eller har dom det?
   Tror nog jag att hela projektet var både för dåligt för-
berett och för dåligt förankrat. Måhända från bägge håll. 
Och sånt brukar aldrig sluta bra.

Elva medaljer blev det i OS i Rio för 
svensk del. Två guld, sex silver och 3 
brons.

Ha det gott och
  

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.

sid 2



HÖST & SKÖRDEMARKNAD PÅ HEMBYGDSGÅRDEN 
OCH WIJTORGET, BERGBY CENTRUM 

17 SEPTEMBER 10.00-15.00
ALLA BUTIKER I CENTRUM ÖPPNA

TORGHANDEL PÅ WIJTORGET 
MED BERGBY KÖPMÄN
Wendins Blommor med erbjudanden från årstidens sortiment 
Hamrångebygdens Delikatesser med utbud från butiken
Bergbykrogen serverar hemlagade hamburgare & klyftpo-
tatis med lokalproducerat kött från Häckle Gård. Pris 80:- 
(ord. 110:-)

VI HÄLSAR OCKSÅ ALLA HEMMAODLARE 
VÄLKOMNA TILL TORGHANDEL MED 
ÖVERSKOTT OCH ANRÄTTNINGAR FRÅN 
DEN EGNA TRÄDGÅRDEN. 
Torgbord tillhandahålles via Bergby köpmän. 
Bokas senast 10/9 hos 
Maria på Wendins Blommor tel. 0297-100 90

HÖSTMARKNAD MED LOPPIS
på Hembygdsgården 

LÖRDAG 17 SEPTEMBER KL. 11-15
 

Verksamhet i smedjan. Kolbullar serveras!
Marknads- och loppisanmälan hamrangehembygdsgard@yahoo.se

eller tel. 070-657 57 02 säkrast 07.30-08.30 eller skicka SMS
Sommarens utställning huvudsaken visas vid evenemang

VÄLKOMNA

Skördefest utanför ICA lördagen klockan 10:00-14:00
• Höstens primörer till bästa pris
• Korv mm från Gudruns Chark
• Potatis från Bröderna Fornström i Skärplinge
och mycket mer...

Vi bjuder på korv med bröd och kaff e.

Varmt välkommen önskar
Emil med Personal

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

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



Lysafton 27 augusti
100-tals marschaller lyser upp 

sensommarkvällen
Kräftskivameny 9-11 september

Välkomna
Nya öppettider för tiden

29 augusti - 2 oktober
Fredagar 17-22 • Lördagar 12-22 • Söndagar 12-20

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

Klassträff för årgång 50-51 vid 
Råns skola

Riktig nostalgiträff blev det, när de forna eleverna årgång 50-51 
vid Råns skola återförenades. Själva träffen hölls nämligen i 
50-talsinspirerade Brittas café, men sightseeing gjordes också 
runtomkring, bl a vid skolan.
   Tolv av de 20 klasskamraterna kom till träffen. Bakre raden 
fr v Jan-Erik Palm, Arne Olsson, därefter Anneli 
Wiklund(Söderström), Gunilla Johansson, Carin 
Gisselsson(Wiklund), Gunilla Heed, Karin Holmberg, Carina 
Stolt(Bohlin), Lisbeth Westman(Johansson), Bo Lundkvist, Lars 
Holmberg och Åsa Wedin.
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Arbetet med gasledningen fortskrider
Två samråd har hållits inför den planerade gasled-
ningen från Norrsundet till Sandviken och Hofors, 
men det kan komma att krävas ytterligare ett samråd, 
beroende på omfattningen av de justeringar av sträck-
ningen som krävs.
 
− Nu ska vi först analysera de remissvar som inkommit 
och därefter ta ställning till omfattningen av justering-
arna, säger Saila Horttanainen, informationsansvarig vid 
Swedegas.   
     Arbetet för att realisera planerna fortskrider, men det 
är en omfattande process och den exakta tidsplanen är 
svår att ange.
   − Vi vill också att allt material skall vara helt komplett, 
när vår koncessionsansökan till regeringen lämnas in.

Industriernas del är avgörande för att gasledningen ska 
byggas, de har också klart uttalat att de vill ha en ledning 
fram till sina industriområden, men det finns även två 
andra intresserade aktörer; transportsektorn och sjöfarten.   
   − Transportsektorns drivmedel utgörs idag till 90 % av 
fossilt bränsle och den siffran vill de givetvis få ner även 
om dagens låga oljepriser gör att incitamenten att gå över 
till biobränsle inte är så stora för närvarande.

   Sjöfarten är inte beroende av en gasledning, där är 
själva LNG-terminalen det viktiga och den kan komma 
att uppföras i Norrsundets hamn ändå, även om inte 
gasledningen skulle realiseras. Nya regler för lägre sva-
velhalt i utsläppen från fartyg i svenska vatten gör gasen 
intressant.
   − Alternativet för gastransporter är att det sker via 
järnväg eller väg, vilket ju inte är det optimala ur miljö-
synpunkt och målsättningen är att naturgas alltmer ska 
ersättas av biogas.
   − Så biogasproducenterna är givetvis även de intres-
serade av att en gasledning kommer till stånd, men att 
bygga en ledning enbart för transportsektorn är, i alla fall 
på kort sikt, tveksamt, säger Saila Horttanainen.

Beträffande industrijärnvägen kommer överlåtelse-
avtal inom kort att undertecknas mellan Trafikverket och 
Södra Norrlands Hamn & Logistik AB gällande driften.
   − Intresserade kunder finns redan, men som väntar på 
att avtalet skall undertecknas, innan järnvägstrafiken kan 
komma igång, säger Stig Wåhlstedt, vd vid Södra Norr-
lands Hamn och Logistik AB.

Text: 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

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

NYA ÖPPETTIDER UNDER SEPTEMBER
Butiken onsdag-söndag 11.00-17.00

Restaurangen fredag-lördag 12.00-20.00,
söndag 12.00-18.00

Delikat � skbu� é och á la cartemeny
Boka gärna på tel. 0297-331 05

Välkomna till Trollharen!

                                  

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

Fredag 2 september kl.13.30
Musikcafe med Röda korset, Walle underhåller.
Lott eriförsäljning.

Onsdag 21 september kl.13.00-15.00
Åke ”Pillan” Sjökvist berätt ar historien om
föreningen Norrsundskamraterna.

Måndag 26 september kl.13.00
Seniorshopen med mannekänguppvisning.

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
September 2016

I samarbete med

Lördag 27 augusti  •  kl 10-18

holmsveden@soderhamn.com,   www.holmsveden.se,  tel 0270-428333
VuxenEntré 20kr Barn gratis Ingen P-avgi�   •  YouTube-tips; se ”Westernshow Holmsveden”

Marknad - Cowboys - Indianer - Yxkastning - Pubafton fre-lör
Bluegrass Grassride & Country Jonas Otter

Line & Squaredance - DIBIS (gamla bilder) m.m. 

30:E�ÅRET����
HOLMSVEDEN - HÄLSINGLANDS TEXAS

Bönhuscaféet i Trödje lockar som 
alltid
Det lilla bönhuscaféet i Trödje som slår upp sina 
portar under två juliveckor i regi av Hille Missions-
församling har en förunderlig dragningskraft. Eller 
vad sägs om 500 besökare per dag, då endast kaffegäs-
terna inräknade.

En liten skylt från norr, en liten skylt från söder, skvall-
rar om bönhuscaféet mitt i byn. Självfallet är det miljön, 
enkel och trivsam, som lockar, men förstås också kaffe-
bordet dukat med delikata bakverk till en billig penning 
liksom loppisborden där allehanda fynd kan inhandlas.
   Andakt med sångstund hölls varje dag och där Anna 
Castemyr från Sandviken bjöd på skönsång en av dagar-
na. Onsdagarna bjöds på allsång med hamrångemedver-
kan genom Tjalle Bohlin som en av dragspelarna.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Allsångskväll var ett av flera musikaliska inslag under Bönhus-
café i Trödje. Bland dragspelarna Tjalle Bohlin från 
Hamrånge.
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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

Beställ fiber senast  
den 31:a augusti på  
www.gastrikland.ip-only.se!

Bor du i det markerade 
området på kartan?

Kopparnätet försvinner.  
Ersätt det med fiberuppkoppling.
Telia har påbörjat nedmonteringen av 
kopparledningarna inom upptagnings-
området. Därför är det hög tid att skaffa 
en modern ersättare som kan bära såväl 
telefoni, bredband som TV.
IP-Only Gästrikland bygger nu ut fiber 
i kommunen på samma sätt som vi 
redan gjort i ett flertal kommuner runt 
om i Sverige. Vi bygger ut till villor, 

flerfamiljs bostäder samt andra fastig-
heter och ansluter dem med framtids-
säker fiber. 
IP-Only driver ett nationellt öppet och 
neutralt fibernät med marknadens bre-
daste utbud av tjänsteleverantörer och  
konkurrenskraftiga priser. Välkommen 
till Sveriges nya fibernät!

Här bygger
vi ut fiber

www.gastrikland.ip-only.se

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Kom och njut av hembakat kaffebröd och nykokt kaffe 
i en härlig 50-tals miljö. Den 24 augusti börjar vi även 

att servera tidsenliga smörgåsar i caféet. 

 Våra öppettider 
onsdagar kl 16.00-20.00 

lördagar och söndagar kl 12.00-18.00

Hamrångevägen 286 i Hamrångefjärden

F     XARNA
Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

MACKEN

Kom gärna in och spana in vårt sortiment av 

oljor och diverse reservdelar till bilen så som 

torkarblad, tändstift m.m.

Vi har även just nu lagerrensning från 20% 

på flera av butikens varor.

Hamrångevägen 288 i Hamrångefjärden

Välbesökt familjedag i Norrsundet
Familjedagen vid Norrsundets Arbetarmuseum 
har blivit ett etablerat arrangemang och många 
besökare infann sig också i år där ankrace och 
båttävling var de sedvanliga huvudingredienser-
na. Men också ett populärt inslag från Rädd-
ningstjänsten i Bergby.

Grilldoft och kaffedoft spred sig redan tidigt och 
kommersen vid loppisborden tog snabbt fart. När 
det var dags för båttävlingen stod nio fantasifullt 
byggda båtar på startlinjen. Redan från start tog 
Tilda Aivert-Gehlins båt, en genialt enkel skapelse i 
trä med spikar och flaggor, en betryggande ledning, 
som den sen höll ända in i mål. Samtliga deltagare 
fick sedan välja vinster från ett dukat prisbord.

   

Ett nytt och mycket populärt inslag var besöket från Räddningstjänsten, 
där alla barn fick en spännande åktur i brandbilen och till och med prova 
sirenerna. Utställningar, tipsrundor och fiskedamm var andra inslag, innan 
dagens stora begivenhet – Ankracet – gick av stapeln.  Tvåhundra ankor 
släpptes ut i strömmen av Tommy Berglund, där de sedan mer eller mindre 
lyckosamt guppade vidare mot en (för sina ägare), hägrande mållinje. Först i 
mål av alla kom Curt och Cinas (Carlsson/Nenzelius) anka och efter avslu-
tande tävling delades priser ut till de tio första i resultatlistan.

Och det var nöjda arrangörer som kunde summera årets arrangemang.
   − Familjedagen är betydelsefull också ur vår synvinkel, den ger ett viktigt 

bidrag till arbetarmuseets löpande 
utgifter, så det är fantastiskt roligt att 
så många kommer, sa Rozita Kullberg, 
styrelseledamot i föreningen.
    

Text: Marianne Lundqvist
  Foto: Curt Carlsson

Åka brandbil var ett populärt inslag för alla barn

Vinnare i båttävlingen blev 
Tilda Aivert-Gehlin t v med 
sin genialt enkelt byggda 
båt. På bilden tillsammans 
med sin syster.



Musik ska byggas utav glädje…
… av glädje bygger man musik. Och nog har det varit 
en sommar i musikens tecken i Hamrångebygden. El-
ler vad sägs om

Chemas visorkester
som bjöd på 
en både vacker 
och finstämd 
musikafton i ett 
fullsatt Öster-
heds kapell. 
Chemas, som 
bildades våren 
2016,  består av 
Christer Berg, 
Emma Wal-
lerberg, Micke 
Melin, Anna Jorpes och Bill Myles. Christer, kyrkvakt-
mästare och sjunger i kyrkokören, Emma, församlingens 
kantor och som också leder kyrkokören, Micke, musikant 
sedan barnaår, sjunger i kyrkokören och presenterade sig 
som skicklig fiolspelare, Anna, välkänd från många olika 
musikaliska sammanhang i bygden med sin fiol, men 
som också sjunger i kyrkokören och Bill, pianostämmare 
boende i Norrsundet med skotskt/kanadensiskt påbrå, 
som hanterar både hammondorgel, piano, munspel och 
dragspel och har spelat med namn som Dan Hylander/Py 
Bäckman, Janne Önnerud och Wisex med flera.
    Att musik är glädje visade de med tydlighet i sin 
repertoar, det var njutbara toner som flödade fram både 
instrumentalt och med sång och Emmas tolkning av Åsa 
Jinders Av längtan till dig var en av de verkliga höjdpunk-
terna.

Spelmansglädje på Hembygdsgår-
den
med gästande 
musikanter 
från Järbo, 
Sandviken och 
Valbo som 
tillsammans 
med Hamrånge-
harporna fyllde 
hembygdsgår-
den med musik 
i våra hjärtan. 
Tjugotalet 
cittror, ukulele, gitarrer, fiol och sång fyllt av välkända 
melodier borgade för en uppskattad underhållning.
   − Trevligt, trivsamt och med musik man känner igen, 
löd kommentarerna från den välfyllda publiken, som 

själva förstärkte 
musiken i flera all-
sånger. 
   Evenemanget, 
som vuxit år från 
år initierades av 
Hamrångeharporna 
under ledning av 
Märta Ivarsson, som 
hoppas det kommit för att stanna.
   − Även om jag själv håller på att trappa ner, så hop-
pas jag på en fortsättning. Att det är populärt har vi fått 
många bevis för, inte minst då genom att det vuxit år från 
år och att publiken kommer.

Ronny Eriksson och Euskefeurat i 
en fullsatt Axmar Hytta
De kom, de sågs, de segrade. Eller vad ska man annars 
säga om fantastiska Euskefeurat med Ronny Eriksson 
som härförare, när de gjorde sitt bejublade framträdande i 
Axmarbruk.
   Inga sofistikerade scenkostymer här inte, men sånt är 
också av ringa betydelse när man bjuder på underhållning 
som de gör. Fenomenala texter med både mycket humor 
och stort allvar till största delen skrivna av Ronny Eriks-
son själv. Och historier som bara han med sin underfun-
diga humor kan leverera på äkta pitemål.
   Publiken fick de med sig från första stund och skratten 
duggade tätt, när Ronny häcklade med stockholmare och 
Stureplan. Att återge i text göre sig icke, historierna och 
häcklandet ska höras av Ronny själv. Att den sex man 
stora musikgruppen också har en annan sida visade de i 
sina tänkvärda sångtexter,  många hämtade ur verkliga 
livet. 

Euskefeurat är 
musikgruppen som 
bildades i Piteå 1977 
och som tilldelats 
en rad kulturutmär-
kelser genom åren. 
Under åren 1994-
2005 gjorde gruppen 
ett uppehåll, men 
har sedan dess tur-
nerat på hobbynivå. 
Idag består bandet, 
förutom av Ronny 
Eriksson, också av 
Kenneth Berg, Dan 
Engman, Robert 
Lundberg, Per 
Isaksson och Bengt 
Ruthström.

sid 8

Anna Jorpes och Emma Wallerberg, två 
femtedelar av Chemas visorkester.

Spelmansglädje på hembygdsgården med 
besök av grupper från Valbo, Sandviken och 
Järbo...

...och så förstås Hamrångeharporna

Fullsatt i Axmar Hytta, när Ronny Eriksson 
och Euskefeurat intog scenen 

Alla Tider’s



Brukets Dag med Norrsundets 
bruksseptett
Vädergudarna var inte på Föreningen Hyttans sida 
när arrangemanget Brukets dag skulle genomföras 
första lördagen i augusti, men musik, hattparad och 
publik blev det ändå.

Så mycket 
promenerande 
i den vackra 
slottsparken 
och besök i de 
olika byggna-
derna blev det 
förstås inte, 
därtill öppnades 
himlens portar 
i överflöd, men 
kaffebordet 
stod dukat i 
Café Svarta Katten, Bruksboden var öppen och i Hyttan 
serverades förnämlig musik av Norrsundets Bruks- ja inte 
-sextett den här gången, utan istället -septett, en ensemble 
bestående av sju instrument, som framförde både marsch-
musik, Bellman, Lasse Dahlkvist-potpurri och Taube.

Den återkommande hattparaden lockade i år inte min-
dre än 14 deltagare. Från Bergby kom ett helt sällskap, 
både herrar och 
damer,  med 
hattar hämtade 
från släktgår-
den Öbergs i 
Berg och här 
återfanns också 
förstapris-
tagaren Ella 
Carlsén med 
käck sjömans-
hatt. Julia 
Öberg, boende 
i Malmö, men 
med anor i släktgården bar en hatt som kom från Hattstu-
gan i Bergby.
   − Det finns massor av hattar hemma på gården, så vi 
återkommer säkert nästa år med nya modeller, sa hon.
   Julia fick för övrigt tredjepriset för sin hatt från Hattstu-
gan medan andrapriset gick till
”Masmästarens hustru”. Tuula Petrelius från Gävle, men 
sommarboende i Axmarbruk.

Besökarna fick sig också brukshistoria till livs, levere-
rade till bilder av Ebbe Lundqvist.

Swingjazz med Lasse Ädels, ett 
alltid lika säkert kort
Vilken härlig musik de 
serverar, ”gubbarna” i 
Lasse Ädels. Swingjazz 
av högsta kvalitét. Det 
var svårt att sitta still.

Årets besök vid hembygds-
gården blev därtill välbe-
sökt även publikt sett, då 
en buss fylld av seniorer 
från Gävle via volontärer-
na Ewa Lindfors och Mary 
Gyllenbåga anlände.
   Ewa har fritidshus i 
Maråker och passerar ofta 
Hamrångebygden.
   − Här finns så otroligt 
mycket fint att se, så det 
tyckte jag att fler än jag 
kunde få njuta av, säger 
hon.
   Och av kommentarerna 
att döma vill många åter-
komma.
   − Jättefint, här måste vi 
göra fler besök.
   Ordförande Anders Snell 
var givetvis nöjd med 
besökarantalet.
   − Känns fantastiskt, när 
så många kommer.
   Musikaliskt bjöds pu-
bliken på en rad klassiker 
under det nära två timmar 
långa framträdandet. Det 
var bara att njuta – både av 
musik och härligt sommarväder.

Musik i sommarkväll 
inleddes med Rockskolan i Hamrånge kyrka och avsluta-
des med ett framträdande av Emil Johansson i ett egen-
sammansatt arrangemang i Österheds kapell

Allsång med Simpdraget
får avsluta sommarens musikaliska kavalkad i Hamrånge-
bygden. Simpdraget – jodå de heter så, Leffe, Håkan och 
Gunnar, när de intar scenen. Fick förstås publiken på hem-
bygdsgården med sig i de välbekanta allsångslåtarna sam-
tidigt som delikatessen surströmming gled ner i struparna.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden

Norrsundets Bruksseptett fick hålla sin kon-
sert i Hyttan istället för slottsparken

En hel samling hattar från släktgården 
Öberg i Berg visades upp i hattparaden 
och där Ella i käck sjömanshatt tog hem 
förstapriset.

Fullsatt var det vid hembygdsgården 
när Lasse Ädels drog igång sin här-
liga swingjazz.

Ewa Lindfors, volontärarbetare från 
Valbo ordnade fullsatt buss för Träff-
punkt Seniorer i Gävle till hembygds-
gården och Lasse Ädels 
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Inga musikaliska utmaningar är 
för stora för Emil, 17
Det började med gitarren han som 9-åring fick av 
farfar Kenneth. Sen har det mesta kretsat kring musik 
för Emil Johansson från Bergby och det i en utveck-
ling som pekat spikrakt uppåt.

Han har gjort bejublade framträdanden i kyrkan som både 
solist och ackompanjatör, spelat vid olika evenemang 
och i konstellation med andra orkestermedlemmar i olika 
sammanhang. I höst börjar han andra året vid Musik-
gymnasiet i Stockholm och när han inför sommaren fick 
frågan om att vikariera som kantor i församlingen tvekade 
han inte. Kyrkorgel hade han visserligen inte spelat förr, 
han spelar oftast på gehör och noter har han via gymna-
siet precis börjat lära sig. Testade kyrkorgeln gjorde han 
veckan innan han skulle börja.
   − Jo, men det var en spännande utmaning. Det är nog 
det svåraste jag gjort, men jag har spelat vid både dop, 
bröllop och begravningar och jag tycker det gått bra.

Den musikaliska sagan började visserligen med gitarren, 
men sen fortsatte den genom Rockskolan och skolbandet i 
Bergby. Och redan då, när han gick i femte klass, konsta-
terade dåvarande musikläraren Kent Lindström, att ”jag 
har aldrig träffat på en sådan talang, en så skicklig gitar-
rist i den åldern. Det är bara han själv som bestämmer hur 
långt han vill gå”.
   Förebilen för Emil var Angus Young i gruppen AC/DC, 
men även om det är gitarr han fortfarande helst spelar, 
och gärna då rockmusik med klassiska influenser, så har 
han också utmärkt sig som en mycket skicklig pianist. 
Det ser bara så enkelt ut, när fingrarna flyger fram över 
tangenterna. En ny Robert Wells månne?
   − Njaaa, det är nog inte riktigt min målsättning, säger 
han.
   För hårdrock, rock, schlager i all ära. Visst är det kul, 
men det är den klassiska musiken som lockar mest. Och 
det är kompositionerna som tilltalar honom. Namn som 

Mozart och Beethoven.  
   − Så allra helst vill jag bli låtskrivare och tonsättare, 
säger han.

Låtskrivande har han för övrigt sedan flera år ägnat sig 
åt och musiken finns alltid där. Spelar gör han varje dag 
och inför speciella framträdanden kan det bli upp till fem 
timmar. Kopplar av gör han med promenader i skogen.
   − Men då skriver jag i tanken.
   Gitarr och piano är huvudinstrumenten, men han har 
testat även trummor, bas, ståbas, fiol, dragspel, ukulele 
och mandolin. Hans huvudinriktning vid Musikgymna-
siet är solistiskt pianospel med tillval av komponerande, 
musikteori, ensemble och körsång. Och som om inte det 
räckte, nu har han gett sig i kast med en ny utmaning. 
Precis börjat skriva på en opera.
   Vad månde bliva av denna stora talang?

Text och foto: Marianne Lundqvist

Emil, 17, räds inga utmaningar inom musikens värld.

Vandalisering vid industrimuseet

Någon eller några har tyvärr ”roat” sig med att måla 
toalettbyggnaden vid industrimuseet Kastellet.

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Alla Tider’s



Smått & Gott i Hamrångebygden

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

I höst blir det stor marknad i 
Bergby
De tidigare marknaderna i Hamrångebygden gav 
mersmak, men i höst är det Bergbys tur. Sista helgen i 
oktober, 29-30, ska hela centrum fyllas med knallar.

Bakom idén står Ockelbos marknadsgeneral Krister 
Ederth tillsammans med Hamrångebygdens dito Magnus 
Risberg.
   − Bergbys centrumgata är perfekt och flera av de knal-
lar som tidigare medverkat är tillfrågade och har anmält 
sitt intresse, så att fylla Vijvägen och Vijtorget i centrum 
blir inga problem, säger de.
   Bergby köpmän är givetvis intresserade och ett första 
möte har redan hållits för att dra upp riktlinjerna och 
förbereda marknaden. Tivoli blir det bakom ICA och via 
Bergby köpmän finns möjlighet att hyra torgbord.
   − Bygdens föreningar vill vi givetvis också ha med 
liksom församlingen, för positivt är om även andra ar-
rangemang kan anordnas i samband med marknaden. 
Underhållning, konserter, disco till exempel.
   Den som är intresserad eller har frågor, kan vända 
sig till Krister Ederth på tel. 0705-14 30 30 eller e-post 
info@esevenemang.se eller till Magnus Risberg tel. 070-
256 47 78.

Text: Marianne Lundqvist

Frisörsalongen på Järnvägsgatan 4 
i Norrsundet byter ägare

Av hälsoskäl har jag valt 
att lämna yrket för gott 

och vill nu ge

ALLA KUNDER 
ETT STORT TACK
för den tid som varit

Jag hälsar också
Annelie

VÄLKOMMEN
att ta över efter mig

Annelie Samuelsson´s
Salong
ÖPPET

på förbokade tider
Välkommen med din 
beställning på telefon

070 22 63 987
Ring en vardag mellan

10 och 18 
Betalning går bra med 

kontant, swish eller kort
Inger Joelsson Annelie Samuelsson
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Efter ännu en JÄTTEFIN säsong
med alla JÄTTETREVLIGA  

kunder tar vi JÄTTESEMESTER
och stänger butiken under tiden 

29 augusti – 4 oktober

Vi öppnar igen 5 oktober
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar och Erik

Nu kan det bli fiber i Axmar också
Sedan tidigare är det klart att fiber kommer att dras 
i Bergby-Hamrångefjärden-Norrsundet via IP Only, 
som bygger fiberbaserade nätverk över hela landet. 
Projektering är klar och den utbyggnaden kommer 
att påbörjas inom kort. Nu kan fiberutbyggnad bli 
möjlig även i Axmarområdet.

− Om det ska realiseras krävs att cirka 60% av fastig-
hetsägarna tecknar avtal eftersom avstånden är långa, sa 
Gustav Ståhl från IP Only, när han i Axmarby informe-
rade om planerna. 
    Sedan tidigare är Telias kopparnät borttaget för Axmar-
bruk och sista mars nästa år läggs telestationen även för 
övriga Axmarområdet inklusive Gåsholma ner, vilket 
innebär att nuvarande ADSL-förbindelse inte heller kom-
mer att fungera.  Axmarbrygga har drabbats av de nega-
tiva konsekvenserna och nu finns oro även för företag i 
Axmarby.
   −Mobilnätet återstår visserligen, men som många 
gånger har dålig täckning eller inte heller i övrigt räcker 
till, så för mig skulle en fiberutbyggnad vara av avgöran-
de betydelse för mitt företag, menade Gunnar Lindström, 
som driver IT-företaget UNDO. 
   Inom ramen för GSF - Grannsamverkan Fiber arbetar 
han nu för att tillräckligt många ska teckna avtal och 
säkerställa en utbyggnad även för Axmar. Föreningar och 
samfälligheter är positiva enligt honom, men tecknings-
graden är ännu inte riktigt nådd, avtal behövs från fler 
privata fastighetsägare.
  
IP Only har utlovat samma kampanjpris för Axmar som 
tidigare i Hamrånge, 19 900 kronor, och att företaget 
då står för grävningskostnaden till hus på en sträcka av 
45 meter från tomtgräns, vilket är lika med häck, mur, 
eller staket som avgränsning samt håltagning i vägg och 
installation av erforderlig utrustning.  IP Only erbjuder ett 
öppet nät, där var och en sedan kan välja olika tjänster av 
olika leverantörer, exempelvis i paket för enskilda behov, 
på så sätt sänka de löpande kostnaderna och därigenom 

efter 5-8 år ha sparat in installationskostnaden.
   Till fibernätet kan både fast telefoni och TV kopplas 
liksom hemlarm och trygghetslarm. Fram t o m 31 au-
gusti har nu fastighetsägarna i Axmarområdet möjlighet 
att teckna sig för fiberanslutning och om teckningsgraden 
uppfylls kan planerna vara realiserade inom 1-1,5 år.
   Vill du veta mera finns information på www.axmar.nu.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Gustav Ståhl från IP Only och Gunnar Lindström från IT-företa-
get UNDO informerade om förutsättningarna för fiber i Axmar.
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www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Sportfiskarna och Stora Enso går samman om 
en restaurering av Hamrångeåns vattensystem
Hamrångeåns vattensystem hyser mycket höga na-
turvärden, i synnerhet för vandrande fisk. Påverkat 
under industriepoken, men som nu, efter industrier-
nas nedläggning i Norrsundet, kan återställas. Stora 
Enso och Sportfiskarna går samman i ett projekt för 
att genomföra restaureringen och där även Hamrånge 
Fiskevårdsområde ställt sig positiva.

− Historiskt sett har avsevärda ingrepp skett i åns vatten-
system, som kraftigt reducerat de höga naturvärdena. Nu 
behövs ingen vattenförsörjning till industrin längre och 
vi ser därför goda möjligheter att återskapa de naturliga 
vandringsvägarna och lekområdena för fisken, säger Lars 
Ljunggren, projektledare vid Sportfiskarna.
   Sportfiskarna har tagit fram ett förslag till restaurerings-
åtgärder i Hamrångeåns nedre del, såväl i Norrsundet som 
i Sörsundet, som ingående kommer att presenteras vid ett 
samrådsmöte i Fyren den 29 september.

Stora Enso vill avveckla sina vattendomar i och med att 
industrin upphört. Det förslag som tagits fram går ut på 
att riva befintliga dammanläggningar. Det innebär bl a att 
dammen i Norrsundet liksom dammarna vid Sörsundet 
rivs. Nuvarande vattenväg i Norrsundet stängs och ersätts 
med ett nytt utlopp via en habitatrestaurering, som skapar 
en bättre livsmiljö för fisken. Naturliga flöden kommer 
också att skapas vid Sörsundet.
   − För att säkerställa industrins vattenbehov och inte 
riskera att sänka nivån i Hamrångefjärden så fastlades vid 
1964 års vattendom inga krav på flöden i Sörsundet. Fiske 

och natur i detta område fick därför stå tillbaka till förmån 
för vattenbehovet till industrin i Norrsundet, säger han.

Det förslag som tagits fram bygger på att dammarna som 
reglerar Hamrångefjärden ersätts av naturlika robusta sjö-
utlopp och att delar av åns lopp till Sörsundet restaureras 
för att återskapa lek- och uppväxtområden för vandrande 
fisk.
   Syftet är att skapa en naturlig flödesregim som reglerar 
fördelningen mellan Norrsundet och Sörsundet och som 
ska säkerställa vattennivån i Hamrångefjärden. 
   − Den mest kritiska frågan i projektet är vattenståndet 
i Hamrångefjärden och i förslaget som tagits fram har 
stor vikt lagts vid detta. Åtgärderna dimensioneras så att 
översvämningsrisken kring Hamrångefjärden minskar vid 
extrema flöden, säger Lars Ljunggren vidare. 
    Kostnaderna för åtgärderna skall fördelas lika mellan 
Stora Enso och Sportfiskarna.

Projektet är en process i flera olika steg. Allra först skall 
samrådsmöten hållas med alla berörda inklusive Läns-
styrelsens naturvårdsenhet eftersom förslaget innebär 
åtgärder inom ett Natura 2000-område. Därefter ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, innan ansökan om 
ändring av vattendom kan skickas in till Vattendomstolen.
   −Samråden kommer att ske nu i höst, därefter vidtar 
nästa steg i processen, men om allt går som vi tänkt bör 
arbetena både kunna påbörjas och avslutas under nästa år, 
säger Lars Ljunggren.

Text: Marianne Lundqvist

Inbjudan till samråd
Inbjudan till samråd med anledning av avveckling 
av vattendomar och regleringsdammar vid 
Hamrångefjärdens utlopp samt restaurering av 
Hamrångeån nedströms Hamrångefjärden.
Tid: 29 september kl 19.00
Plats: Fyren, Norrsundet
Stora Enso AB /Sportfiskarna
Vid eventuella frågor kontakta Lars Ljunggren 
070-3181745 lars.ljunggren@sportfiskarna.se

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se
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Söndag 28 augusti kl. 11.15
Mässa, Fyren, Norrsundet
Söndag 4 september kl. 11.00
Mässa, Österhed
5-9 september
Terminsstart för våra grupper
Lördag 10 september kl. 10.00-14.00
Infl yttningsfi ka i församlingshuset & loppis i Änglagården
Söndag 11 september kl. 11.00
Musikgudstjänst med Max & Tommy, Hamrånge kyrka
Söndag 18 september kl. 11.00
Pilgrimsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Fredag 23 september 
Musikkväll med Hanna Drakengren & David Ehrdin, 
Hamrånge kyrka
Söndag 25 september kl. 11.15
Mässa, Fyren, Norrsundet

Sopplunch onsdag udda veckor kl. 12.00-14.00 
(start 14/9, Kyrkans hus)

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

Tel. exp. 0297-57 20 90

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS

Rena och fina fönster
– det fixar vi

Välkommen att höra av dig!

Peter 070-864 38 07

E-post: helsansservice@swipnet.se

ReDo tackar alla som bidrar till 
återvinningsverksamheten genom att skänka saker 
eller att handla på butikerna i Norrsundet!
Behållningen vill vi kontinuerligt återgälda 
genom ex familjedagen under våren, och nu den 
12/10 är det dags för en fantastisk kväll på Fyren i 
ReDos anda! 
Vi återkommer med nästa trevlighet inom kort!

Är du ReDo för en trevlig kväll på Fyren?
För 50 kronor bjuder ReDo på en trerätters 
middag tillagad av lokalt producerade råvaror av 
högsta klass.
Rockskolans musiker står för kvällens underhåll-
ning under temat “svenska låtar genom tiderna”.
12/10 kl 18 hälsar vi dig välkommen. 
OBS. Begränsat antal platser, så anmäl dig nu till 
Ulrica 0706457379 eller Malin 0707833403. 
Senaste anmälningsdag 18/9.

Oväntade besök

Hos Hådellgården i Bergby slog sig en ringmärkt 
brevduva ner i mitten av augusti.

− Numret på duvan visar att den släpptes i Tyskland och 
var på väg hem till Danmark, men av de efterforskningar 
vi gjort är det ingen som vill kännas vid den, så ännu 
så länge är den kvar i vårt hönshus, berättar Catharina 
Eklund.

Hos oss på Oskar Björnklos väg spatserade en ståtlig 
häger längs vägen och in i trädgården, där den obe-

kymrat vandrade runt en lång stund för att sedan parkera 
sig uppe på hustaket, innan den flög iväg.
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Kom till höstens möten, första tisdagen varje månad.
6 september  •  4 oktober  •  1 november  •  6 december

Aktuella frågor just nu :
• Vision Äldrevården i Hamrångebygden. Byggruppen har startat arbetet och 

trä� ar kommunens representanter för samråd.
• Busshållplats vid Bergby skola. Lite fördröjd men det kanske händer något 

snart.
• Förslag till hastighetsbegränsning i Bergby med omgivning.
• Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen, kl. 18.00.

Vi bjuder alltid på någon form av � ka. Alla är välkomna

Röda Korset i Hamrånge informerar

2/9 kl. 13.30       Musikcafé på Träff punkten med Valle

16/9 kl. 13.30    Musikcafé på Solberga.
    Gunnar Sundberg underhåller

Välkomna till HEMSLÖJDENS DAG
med utställningi Hagsta skola

Lördag 3 september 11-15
Servering

Välkomna också till höstens slöjdacaféer
I Hagsta skola Kl. 18-21 varje gång:

22/9 * 6/10 * 20/10 * 10/11 * 24/11 * 

OBS! OBS! OBS!
Ny dag för våra månadsmöten –

hädanefter är det onsdagar som gäller
Vi startar med första månadsmötet för hösten

ONSDAG 21 SEPTEMBER KL. 12.00
i Församlingshuset, Wij

Walle underhåller

Välkommen till en trevlig samvaro
med sång och musik

HAMRÅNGE

ÅBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
infordrar härmed anbud på snöröjning Bergbyvägen/
Åbyvägen inför kommande säsong
Intresserade entreprenörer kan kontakta Kevin 
Sjögren 070-65 69 762 för underlag. 
Anbudet ska vara föreningen tillhanda senast 20160920

Hamrånge byavakter 
rapporterar från 
juni-juli-augusti:

… falskreggad bil synlig
… cykel stulen i Bergy
…EU-moped stulen i Bergby
…två inbrott på Norrsundsvägen
…crosscykel stulen i Bergby
…inbrott i stugor på Bergsskogen
…okända personer som setts smygande på 
flera tomter
…inbrott i Stugfjär´n
…inbrott i Fixarnas bilar vid QStar
…stora bärplockarläger, intrång innanför bom 
vid Tönnebro
…okända bilar setts cirkulera runtom i byg-
den, som stannar och kollar in på tomter och 
lantbruk.
…ung flicka förföljd i Hamrångefjärden
…utlandsregistrerade bilar har återkommande 
setts runtom i Hamrånge

Anno 1996
 …låg mycket fokus på medeltiden i Hamrånge med 
olika arrangemang vid Totrakastalen
…invigdes gångbron mellan Rödboharn och Bergbacka/
Saltharsfjärden
…bjöd hembygdsföreningen på busstur från Gävle för 
att visa upp hembygdsgården, gammalt hantverk och 
mattraditioner
…blev Karl-Otto Aspgren årets kulturstipendiat i Norr-
sundet
…vandrade Bengt Andersson 45 mil från Ham-
rångefjärden till sitt fritidshus i Kall i Jämtland
…invigdes nya klubbstugan vid Vifors IP
…var Lars-Erik Larsson ciceron vid en byvandring med 
stor tillslutning i Åbyn
…gav Monica och Kalle Sjökvist upp sin mjölkgård 
efter 32 år
…förmedlades westernridningens filosofi med besök 
av John Moore från USA på besök hos Westernryttarna 
Gästrikland
…presenterades planerna för det som senare skulle bli 
välrenommerade Axmar Brygga

Begravningar i Hamrånge församling
under juli 
22/7 Gunn-Britt Hemström, Bergby
29/7 Anna-Greta Wiklund, Bergby



Kalendarium 26 augusti – 23 september
Fredag 26 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 27 augusti
Fotboll Vifors IP 13.00
Damer Div. 2 Södra Norrland
NorrHam-Valbo FF
Röda Korset Kupanloppis
Fyren, Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 28 augusti
Fotboll Vifors IP
Pojkar div. 6, NorrHam-Gefle IF FF
Fotboll Vifors IP 10.00
Flickor 10, NorrHam-Hagaströms SK
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Torsdag 1 september
Arbetskväll Röda Korset Norrsundet
Fyren 17.00-20.00
Fredag 2 september
Musikcafé med Röda Korset. Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 3 september
Fotboll Vifors IP 
Pojkar 9, NorrHam-Gefle IF FF
Fotboll Vifors IP kl. 13.00
Division 2 Damer Södra Norrland
NorrHam-Gefle IF FF
Hemslöjdens Dag Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Söndag 4 september
Fotboll Vifors IP
Pojkar div. 6, NorrHam-Sandvikens IF
Mässa, Österhed 11.00
Fotboll Lindövallen 17.00
Div 5, Norrsundets IF-Hille IF 2
Tisdag 6 september
Möte Hamrångegruppen
Knutpunkten 18.00
Torsdag 8 september
Röda Korset Kupanloppis
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 9 september
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Lördag 10 september
Inflyttningsfika församlingshuset,
Loppis Änglagården 10-14
Söndag 11 september
Fotboll Vifors IP 10.00
Flickor 10, NorrHam-Åbyggeby FK/Ockelbo
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 14 september
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00 
Torsdag 15 september
Arbetskväll Röda Korset Norrsundet
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 16 september
Musikcafé med Röda Korset
Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 17 september
Fotboll Vifors IP
Pojkar 9, NorrHam-Hagaströms SK Gul
Pojkar 9, NorrHam-Valbo FF
Fotboll Vifors IP 13.00
Div. 2 Damer, Södra Norrland
NorrHam-Hille IF
Höstmarknad
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Torghandel Bergby Centrum 11.00-15.00
Söndag 18 september
Fotboll Vifors IP
Pojkar div. 6, NorrHam-Hille IF
Pilgrimsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Lindövallen 17.00
Div. 5 Norrsundets IF-Hofors AIK 2
Onsdag 21 september
Åke ”Pillan” Sjökvist berättar om
föreningen Norrsundskamraterna
Träffpunkten 13.00-15.00
Torsdag 22 september
Röda Korset Kupanloppis
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 23 september
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Musikkväll, Hamrånge kyrka

Vårt varma tack för all omtanke och vänligt deltagande 
vid vår kära Gunn-Britt Hemströms bortgång. För 
blommor till hemmet och vid hennes bår, för gåvor till 
fonder.
Varmt tack också till kyrkoherde Marianne Udd och 
kantor Emil Johansson vid begravningsceremonin, som 
blev till ett fint minne för oss.
    Evert 

Inger och Lars-Göran
  Ingela, Åsa och Lisa med familjer

Torget - Tack

Ja, svarade Mait Myhrberg 
och räckte upp handen vid 
uppropet i årskurs 1

Spännande tyckte Sydney Cowley 
när hon började förskoleklassen

Skolstart 
2016


