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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Ida Kohlström och Signe Wahlström hjälptes åt med 
caféet och med under somrarna var även barnen Sol-
Britt, Ove och Ingrid.
På bilden ovan syns även Elis Kohlström.



Vårt väder. Ett ständigt samtalsämne. Och om vädret kan 
man förstås tycka mycket.

Själv tycker jag nog att sommaren inte bjudit riktigt på den 
sommarvärme jag önskat. De ljumma sommarkvällarna har 
varit få. Men å andra sidan har vi ju haft myggfritt. Och det, 
det är något att verkligen njuta av. 
  Betydligt besvärligare har det tyvärr varit för de lantbrukare 
som skulle bärga hö. Varannandagsväder är ett otyg, för höet 
hinner aldrig bli torrt nog att bärga och i början av augusti stod 
fortfarande många åkrar oslagna med försämrad kvalité som 
följd. Och hö som redan slagits har fått gå till strö istället för 
foder. Tur ändå att de med egna djur numera kan ensilera större 
delen av sitt grönfoder, men förstås ett stort avbräck för de som 
odlar hö för försäljning.

Men sommaren har ju bjudit på så mycket mer än vädret. 
Det måste till prioriteringar även för att hinna med det som 
bjuds i Hamrångebygden av musik, teater, marknader och öv-
riga evenemang. Och så verkliga höjdare förstås. Andra mötet 
med storebror Curt och svägerska Marianne i Falkenberg. 
Och förstås återseendet med Bjarne i Farsta. Sånt ger värme 
inombords. Liksom första mötet med storasyster Marie-Louise 
utanför Skövde. Tänk att jag sedan förra året fått tre syskon! På 
riktigt. Och två av mina systerdöttrar fick jag också träffa. Det 
är svårt att sätta ord på alla känslor som såna möten väcker, jag 
är bara så glad och tacksam. 

Ett annat möte att minnas var nostalgikvällen med oss som 
var unga i Hamrångefjärden i början av 60-talet. Minnen som 
koms ihåg, minnen som åter väcktes till liv, kramar och massor 
av glada skratt. Tänk vad roligt vi har haft!
   Tjugofem ”ungdomar”  från förr mötte upp och STORT 
TACK alla ni som kom. Det var vi tillsammans som gjorde 
kvällen. Med nostalgimusik från jukeboxen, nostalgikakor till 
kaffet och härlig smörgåstårta som serverades av Åse på Brit-
tas café. 

Rent vatten är väl en självklarhet för oss? Eller kanske inte? 
Frågan sattes lite på sin spets efter det kraftiga regnovädret, 
som orsakade bakterier i det kommunala vattenledningsnätet.
Hur förebygger vi sånt? Nu fungerade det ju väl ändå; Gästrike 
Vatten var mycket snabbt ute med information och råd och vat-
tentankar ställdes ut på flera platser. Och duscha, diska, tvätta 
det kunde vi obegränsat göra. Men tänk om, tänk om… Jag 
tror inte att vi ens i vår vildaste fantasi riktigt kan sätta oss in i 
hur det skulle vara att inte ha tillgång till rent vatten varje dag. 
Det är tyvärr situationen för många, många människor i många, 
många länder. Hur skulle vi klara en sådan situation?

Det här med Hamrånge och dess olika orter, det är svårt det. 
I alla fall om man inte bor här. Hamrånge, Bergby, Norrsundet 
beskrivs vi ofta som i mediala sammanhang. Men Hamrånge, 
det gamla sockennamnet, är ju ingen enskild ort utan det sam-
lade namnet för alla våra orter och byar tillsammans. Det var 
också en av anledningarna till att namnet Hamrångebygden 
växte fram, som tydligare skulle synliggöra helheten och som 
väl idag får anses som väl etablerat. Även om ett och annat fel 
då och då smyger sig fram. Men det är 
bara att jobba på. Så småningom sitter 
det där. Hos alla.

Fler caféer i Hamrångefjärden presen-
teras i månadens nummer. Och tack till 
alla er som delar med er av information 
och foton och gör caféserien möjlig.

Skön sensommar och höst på er och

   Lev väl!

Tankar Om
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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!
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Annonsbokning, priser mm

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 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

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.

Alla Tider’s



Öppettider:
Alla dagar 8-20

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

Gefleortens gräddfil, 3 dl 
för 10:-/styck

Ordinarie pris 11:60:-/styck

Vår egen potatissallad 
för endast 49:90:-/kg

Ordinarie pris 59:90:-/kg

9-pack Tekakor från 
Mattes Bröd, 540 gram 
för endast 15:-/styck
Ordinarie pris 30:50:-/styck

Kära Hamrångebor
Jag vill tacka er alla för det gångna 

året. Otaliga är de möten vi haft i butik-
en med mycket skratt och glädje.

Det har varit ett nöje att lära känna er 
och vi är så glada att ha er som kunder! 

Det är nu dags för mig att gå
vidare mot nya spännande uppdrag,  
men efter mig kommer en ny duktig 

handlare.
 

Fortsätt handla på hemmaplan,
ni är viktiga för oss!

Med vänlig hälsning
Per Svanberg

Hådellgårdens glass – det senaste tillskottet av 
lokalproducerat i Hamrångebygden
Och verkligt god är den, jag lovar, glassen som Ka-
tarina Eklund och Mats Wigren nu börjat tillverka i 
bygdens produktionskök.

På Hådellgården har de sedan tidigare getter, från vars 
mjölk de tillverkar getost. Nu finns här också Dexterkos-
san Doris och det var så idén började ta form, att varför 
inte försöka tillverka glass från mjölken hon gav.
   − Vi fick kontakt med KåKå, som är ledande leverantö-
rer i landet av bageriingredienser och glass med verksam-
het i många olika städer och som blev intresserade av att 
vi som liten och enskild firma ville satsa på glass, berättar 
de.

Nu har de investerat i en egen glassmaskin och tillverk-
ningen har tagit fart. 
   Ännu så länga säljs glassen bara hos Hamrångebygdens 
Delikatesser, men Katarina och Mats är förstås intressera- 
de att utöka produktionen och därmed även försäljningen 
till exempelvis caféer och restauranger.
    − Men då räcker natuarligtvis inte mjölken från Doris  
 

till, utan vi behö-
ver mjölk även 
från andra leveran-
törer.
   − Helst ekolo-
gisk, för det är så 
vi vill profilera vår 
glass.

Tips och råd 
om tillverkning 
och smaksättning 
har de fått av KåKå, men de experimenterar också fram 
smaker själva. I sortimentet idag finns nio olika smaker 
och utöver fruktos som är nödvändig i glasstillverkning  
använder de sig av honung som sötningsmedel. 
   − Vi vill, att vår glass ska innehålla naturliga ingredien-
ser, så långt det är möjligt, säger Katarina och Mats.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Mats Wigren

Med nyinstallerad 
glassmaskin i produk-
tionsköket tillverkar nu 
Katarina och Mats Wi-
gren glass under märket Hådellgårdens glass

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Uppskattad vattensäkerhetssim-
skola med många komponenter 
vid Totrabadet
 
Simundervisning, badvett, båtvett, solvett, isvett. Det 
är många saker som är, inte bara viktiga, utan helt 
livsnödvändiga att kunna när man ger sig ut på eller i 
vattnet.
 
En första lektion i de kunskaperna fick barn i Hamrånge-
bygden mellan 6-12 år i sommar, när Hamrånge försam-
ling i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet 
genomförde vattensäkerhetssimskola vid Totrabadet 
under 14 dagar.
   Församlingens kantor, Emma Wallerberg, har tidigare 
bedrivit vanlig simskola i Totra och idén om en vattensä-
kerhetssimskola väcktes, när hennes två pojkar gick på 
simundervisning under vårterminen, berättar hon.
   − Så jag tog kontakt med Svenska Livräddningssällska-
pet och de nappade på idén.
   Tillsammans med Nils Leonardsson från Gävle, som i 
våras gick den erforderliga utbildningen hos Svenska Liv-
räddningssällskapet, har hon ansvarat för arrangemanget 
vid Totrabadet.

Totrabadet är det enda utomhusbad i kommunen, där 
simundervisning bedrivs men de 20-talet barn som deltog 
räddes inte att vattentemperaturen mestadels höll sig mel-
lan 16 och 19° utan sprang ivrigt ut i vattnet. Och många 

klarade även att ta flera olika 
simmärken.
   − Det har varit jättebraaaaaa ropade alla, när det var 
dags för avslutning, där alla förstås fick varsitt diplom.
   Simlärarna var nöjda även de och initiativet har upp-
skattats mycket, inte minst också från föräldrahåll.
   − Nu var det här första gången och verkligen positivt att 
så pass många barn kom. Vi hoppas självklart på en fort-
sättning nästa år, men då krävs nog fler deltagare, säger 
Emma Wallerberg. 

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Vägbelysning med EU-stöd 
Det har Fårholmens Samfällighetsförening i Norrsun-
det lyckats få efter en ansökan till Jordbruksverket. 
Kanske något för fler vägföreningar att söka?

Den enskilda vägen i Norrsundet är cirka två kilometer 
lång, varav halva vägsträckan haft belysning sedan tidi-
gare. Att få belysning även längs den återstående sträckan 
har varit en återkommande punkt vid de senaste årsmö-
tena och när Jordbruksverket tilldelats EU-medel med 
syftet att ”förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur 
på landsbygden” beslutade årsmötet 2015 att ansöka om 
stöd.
   Stödet är ett projektstöd förenat med vissa villkor 
under projektperioden 2014-2020 ur EU:s landsbygds-
program. Möjligheten erbjuds bl a föreningar och stödet 
kan tillsammans med annan medfinansiering uppgå till 
90 procent av kostnaden. Det är också vad Fårholmens 
Samfällighetsförening beviljats och har nu fram till slutet 
av 2018 på sig att utföra anläggningen. 
   Investeringen var kostnadsberäknad till 468 000 kronor 

varav 65 % kommer från Jordbruksverket, men kravet är 
också medfinansiering från annan offentlig aktör och i det 
här fallet står Gävle kommun för 25 % (117 000 kronor). 
Resterande del, 46 000 kronor är föreningens egen insats 
vilket innebär 1 500 kronor per fastighet.

Fårholmens Samfällighetsförening är mycket nöjda 
med den förbättring som stödet innebär, eftersom alltfler 
väljer att bosätta sig permanent på området.
   − Kanske kan också vår framgång i sammanhanget in-
spirera fler föreningar i ytterområdena att söka stöd inför 
olika investeringsbehov, säger föreningens ordförande 
Ingemar Andersson.
   Men han vill också ge rådet att sätta sig in i förutsätt-
ningar och villkor som gäller för att få stöd, att även 
skaffa annan offentlig aktör som medfinansiär och att 
IT-kunskap är viktig för att klara det digitala ansöknings-
förfarandet.
   − Ett gott och informellt samarbete med Jordbruksver-
ket, länsstyrelsen och medfinansiären så att allt går rätt 
tillväga är också värdefullt, tillägger han.

Text: Marianne Lundqvist

Uppskattad vattensäkerhetssim-
skola med ett 20-tal barn under 
ledning av Emma Wallerberg och 
Nils Leonardsson vid Totrabadet 
i sommar.

Alla Tider’s



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

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

Installa� on, Service

LYSAFTON 26 AUGUSTI
med förlängt öppethållande

Upplev en stämningsfull middag hos 
oss och beskåda den ljusfl ödande

kvällen med hundratals 
marschaller från första parkett

För mer info, öppettider och
bokningar till restaurangen

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

 
GLÖM INTE KYRKOVALET 

17 SEPTEMBER 
   - NU BLIR VI GÄSTRIKE- 

KUSTENS ÖSTRA PASTORAT
 
Från och med 1 januari 2018 blir församlingarna 
Hamrånge och Hille ett gemensamt pastorat.
Den nya organisationen får en gemensam kyrkoherde, 
ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett gemensamt 
kyrkoråd.
Två olika församlingsråd, ett för Hille och ett för Ham-
rånge kommer att ansvara för respektives verksamhet.
 
Inför valet har tre nomineringsgrupper arbetat; So-
cialdemokraterna, Allians för Gästrikekustens pastorat 
och POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan).
Mer om valet och vilka som kandiderar till kyrkofull-
mäktige i det nya pastoratet får du i den tidning som 
inför valet kommer att delas ut till samtliga hushåll.

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

NYA ÖPPETTIDER UNDER SEPTEMBER
Butiken onsdag-söndag 11.00-17.00

Restaurangen fredag-lördag-söndag 12.00-18.00
Delikat � skbu� é och á la cartemeny

Boka gärna på tel. 0297-331 05
Välkomna till Trollharen!

Efter ännu en JÄTTEFIN säsong
med alla JÄTTETREVLIGA  

kunder tar vi JÄTTESEMESTER
och stänger butiken under tiden 

27 augusti – 4 oktober

Vi öppnar igen 5 oktober
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar och Daniel
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P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

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
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Sommarvatten med förhinder
Samtlig villabebyggelse i Norrsundet 
har tillgång till en sommarbevattnings-
anläggning, men efter industrins ned-
läggning och bortrivning av tuben blev 
det nödvändigt att anlägga en ny. Ett 
arbete som dock försenats på grund av 
en rad faktorer.

− Men till våren ska det vara klart för för-
läggning av ny slang, säger Anders Törn, 
ordförande i Norrsundets sommarbevatt-
ningsförening, som på ideell basis ansva-
rar för anläggningen.
   Hösten 2016 revs tuben från pumpsta-
tionen till fabriksområdets tomtgräns. 
Elbolaget Ellevio ansåg då att 10kV-
kabeln för matning från pumpstationen till 
sommarbevattningens pump var nergrävd i 
skogen, men utredde inte det rätta förhål-
landet. Först när Stora Enso planerade 
ta upp tubvirket med skogstraktor våren 
2017 skickade elbolaget en besiktnings-
man för att utreda kabelförläggningen. Det 
visade sig då att kabeln låg i trätrumman i 
brädresterna från tuben och det blev därför 
körförbud med skogstraktorn. 
   Omdragning av elkabeln utlovades av  

 
Ellevio att vara klar den 23 maj, men 
arbetet var inte ens påbörjat när den tiden 
uppnåddes och det arbete med att bygga 
ny ledning från pumpstationen och ca 500 
meter upp till Stormarn, som föreningen 
planerat med anlitad entreprenör, kunde 
därför inte påbörjas som tänkt. Bevattning-
en fick istället startas i de gamla ledning-
arna och föreningen intensivt inrikta sig på 
att laga den ledning som skulle bytas, ett 
arbete som var klart före midsommar.
   − Men den gamla ledningen var i väldigt 
dåligt skick och nya problem uppstod hela 
tiden, så vi är några stycken i föreningen 
som fått rycka ut nästan varje dag för att 
provisoriskt laga den, så att den ska kunna 
fungera fram tills den nya läggs ner, tilläg-
ger Anders Törn. 

Ny elkabel är nu på plats och bortkörning 
av brädresterna kommer att ske när bevatt-
ningssäsongen är slut. De eventuella arbe-
ten som återstår sedan ny slang lagts ner är 
inte så omfattande och till nästa säsong ska 
allt vara klart, säger Anders Törn.

Text: Marianne Lundqvist

Lilla kulturarvsdagen för stora och små på hem-
bygdsgården
 
När Länsmuseet i år skulle arrang-
era Lilla kulturarvsdagen ställde man 
frågan till Hamrånge hembygdsförening 
– Skulle ni kunna åta er att arrangera 
ett sådant arrangemang? Javisst, kunde 
man det och lördag den 9 september 
blir det en familjedag i vikingahistori-
ens tecken på hembygdsgården.

− Det blir ett samarrangemang mellan oss, 
Länsmuseet, Hamrånge Slöjdare, skolan 
och ABF, berättar Christina Persson i hem-
bygdsföreningen.
   Målgruppen är i första hand barnfamil-
jer, men alla är förstås välkomna att ta del 
av de intressanta inslagen under dagen. 
Två pedagoger från Länsmuseet visar och 
berättar om traktens arkeologi och historia, 
det blir hantverksmarknad, där Hamrånge 
Slöjdare visar gamla tekniker och Jenny 
Svennewall och Nina Sjöberg visar med-

eltidskläder. Lära sig hur man gör eld med 
hjälp av flinta, fnöske och eldstål kan man 
också göra.  Kolbullar serveras förstås 
liksom att fikabordet står dukat.  
    − Barn och ungdomar är en viktig 
målgrupp för kunskapen om vår histo-
ria och skolan kommer att på olika sätt 
förbereda kulturarvsdagens budskap bland 
sina elever. Även informera föräldrar och 
väcka nyfikenheten vad historien har att 
berätta och som vi nu förmedlar via Lilla 
kulturarvsdagen på hembygdsgården,  
säger Christina vidare.
   Lilla kulturarvsdagen blir ett utmärkt 
tillfälle för många att fräscha upp sin 
bygds historia, för många också att på ett 
påtagligt sätt lära känna och ta del av den. 
Så vik 9 september för hembygdsgården! 
 
Mer info får du av Christina tel. 070-292 
73 39

Text: Marianne Lundqvist

Ur barnamun
Signe, 3 år, åker förbi kyr-
kan, där mamma och pappa 
snart ska gifta sig.
   − Mamma, titta där är kyr-
kan. Där ska pappa gifta sig. 
Och mamma. Jag och Her-
man (som är Signes lillebror) 
ska också gifta oss då. Du 
och jag ska vara prinsessa, 
pappa och Herman ska vara 
prins. Momme ska vara 
drottning och moffa… Han 
ska vara prinsessan Anna.

Alla Tider’s



Välkommen säger vi till Lena och Pelle, de nya ICA-handlarna i 
Bergby…
 
Från 1 september tar Lena Sandin-Henriksson och 
Pelle Henriksson från Gävle över ICA-butiken i 
Bergby.

− Ska bli både spännande och intressant att möta ham-
rångeborna och vi ser fram emot ett samarbete med 
Bergby köpmän, säger de.
   För närvarande driver de tillsammans ICA-Nära i 
Strömsbro, men i och med att en ny ICA Supermarketbu-
tik öppnar invid golfbanan lägger de ner sin Strömsbro-
butik.
   − Konkurrensen blir för tuff och det klarar inte ICA-
Närabutiken, som dessutom har en begränsad lokalyta.
   Så när tillfället med butiken i Bergby dök upp så sökte 
och fick de också ta över den. Tills vidare och fram till 
vårkanten, när ICA-Supermarket beräknas stå klar, så 
kommer de att driva bägge butikerna. 
   − Men sedan kommer vi att lägga all vår tid i Bergby, 
säger Lena.
   Själv har hon över 30 år bakom sig inom ICA, som 
butikschef vid flera butiker i Gävleområdet och sedan 
2005 som egen ICA-handlare i Strömsbro tillsammans 
med Pelle. 
 

Nytt för de båda är Post i butik och ATG-spel, men, säger 
de, butiken i Bergby har en van, duktig och rutinerad 
personal, så det får vi lära av dem. Och några föränd-
ringar planerar de inte. Öppettiderna blir desamma och de 
understryker vikten av samarbete med andra butiker på 
orten för att tillsammans stärka förutsättningarna för de 
olika verksamheterna. Men de lyfter även fram förenings-
livet som betydelsefulla samarbetspartners liksom att de 
vill göra olika satsningar för pensionärer.
  − Närheten till kunderna är A och O och vi måste värna 
om det lokala, det är viktigt för hela bygden, säger Lena 
och Pelle.

Text och foto: Marianne Lundqvist

… och i Norrsundet heter Coops nya butikschef Ulla Andersson
− Jag började i maj och är tillförordnad till årsskiftet. 
Sedan får vi se om det blir en fortsättning, säger hon.

Ulla, som ur-
sprungligen kom-
mer från Ham-
rånge, har arbetat 
inom Konsum 
under närmare 
30 år. Sedan 24 
år tillbaka har 
hon funnits vid 
Konsum Krysset 
i Andersberg, där 

hon tjänstgjort 
som biträdande 

butikschef.
   − Norrsundet är ju lite av hemmaplan för mig, jag är 
född och uppvuxen i Bergby. Och det känns bra, kände 
också att det var dags för lite ombyte efter så många år 
vid samma butik.
   − Att arbeta i en landsbygdsbutik blir personligare. Jag 
känner kunderna och de mig och det känns också bra för 
jag märker ju att man som kund här är väldigt mån om sin 
butik.

 
   Vad som händer efter årsskiftet blir en överenskom-
melse mellan henne och Coop, säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Ulla Andersson är tillförordnad butikschef vid 
Konsum i Norrsundet fram till årsskiftet

Välkomna till
HAMRÅNGE SLÖJDARES ARRANGEMANG OCH 
AKTIVITETER I HAGSTA SKOLA UNDER HÖSTEN

HEMSLÖJDENS DAG
med utställning och försäljning • Lördag 2 september 11-15

Utställning
KVINNOKRAFT I TRE GENERATIONER

Lördag 7 oktober 11-15

HÖSTFÖRSÄLJNING  •  Lördag 4 november 11-15

Höstens slöjdcaféer 18.00-21.00  •  14/9 * 28/9 * 12/10 * 26/10

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I

HAGSTA SKOLA
Lördag 5 november 11.00-15.00
Servering – Lotterier – Loppis

Medarrarrangör:

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Alla Tider’s

Colabitoil förstärker sin position på biodrivmedelsmarknaden
För en dryg månad sedan tillträdde och blev Colabitoil Sweden AB i Norrsundet ägare till samtliga aktier i 
företaget Hällberg & Son Åkeri AB med säte i Svenstavik.

− Hällberg & Son AB är ett väletablerat företag med starka varumärken och en stark position i Hälsingland Jämtland 
och Härjedalen. Företaget besitter en hög kompetens hos sina medarbetare samt goda kundrelationer utåt. Förvärvet 
ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar 
kunna erbjuda outspädd och 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner, säger Colabitoils VD Jan 
Nordlöf.

Hällberg & Son har idag 25 anställda med en 
årlig omsättning på cirka 300 miljoner och är ett av 
Norrlands starkaste varumärken för försäljning och 
distribution av dieselbränsle. Förvärvet innefattar 
drivmedelsdelen, där varumärket Helsingeoljor, 4 000 
kortkunder, 25 tankanläggningar, 11 anställda och 4 
tankbilar ingår.
   Hällberg & Son kommer att fortsätta drivas som 
ett självständigt försäljnings- och distributionsbolag 
inom Colabitoil, enligt koncernens filosofi med de-
centraliserat affärsansvar och verksamheten kommer 
även fortsättningsvis att bedrivas från Svenstavik.

Text: Marianne Lundqvist

HAMRÅNGE FÖNSTERPUTS
Dags för höstens 

fönsterputsning!

Rena och fina fönster

– det fixar vi

Välkommen att 

höra av dig!

Peter  070-864 38 07

Var med oss i den lokala utvecklingen.
I november börsintroduceras Colabitoil AB. Redan nu har du  
möjlighet att visa ditt intresse att vara med på resan. 

Nu kan du visa ditt intresse för att teckna aktier i Colabitoil AB.  
Ett lokalt företag med stark tillväxt. Med oss förenar du klimat-  
och kundnytta med affärsnytta. 

För mer information och materiel, kontakta Daniel Arenholm  
på ir@colabitoil.com eller 026-10 10 40. 
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Guldpalmen visades upp vid arbetarmuseets välbesökta familjedag
Det prestigefyllda filmpriset Guldpalmen i Norrsun-
det? Ja, genom filmproducenten Kalle Boman kunde 
den visas upp i samband med årets familjedag vid 
arbetarmuseet och var givetvis ett verkligt dragplåster 
vid arrangemanget.

Filmen The Square – Rutan med Ruben Östlund som 
regissör och Kalle Boman från Norrsundet som delaktig 
i filmen vann Guldpalmen vid årets filmfestival i Cannes, 
och eftersom alla som varit delaktiga i filmen skulle få ta 
hem den till den ort de bor, så kom den via Kalle Boman 
till Norrsundet och kunde visas upp vid arbetarmuseets 
familjedag.
   Tilldrog sig förstås mångas intresse liksom Kalle Bom-
ans modell av Kamera Obscura-principen – föregångaren 
och det första steget mot den moderna kameran. Ett litet 
hål i väggen i ett ljustätt rum fungerar som ett ljusobjektiv 
och bilden av en scen på andra sidan av en skärm pro-
jiceras som en upp och nervänd bild på en yta mittemot 
öppningen.

Under familjedagen var det även Öppet hus i museets 
olika avdelningar, förutom interiörerna även skomakar- 
och snickarverkstad liksom delar av industrimuseets ut-
ställning om Norrsundets bogserbåtar. Kaffe för fikasugna 
och var man mer hungrig serverades hamburgare. Bergby 
Brandkår fanns på plats, där barnen fick åka brandbil och 
så förstås barnens båttävling med 16 fantasifulla skapel-
ser på startlinjen och det avslutande ankracet, där Tommy 
Berglund skickade iväg 230 ankor i strömmen. Förstapri-
set gick till Jan-Axel Näsman.
   Först över mållinjen i båttävlingen kom Engla Lund-
bergs båt som hon designat, även tillverkat själv med lite 
hjälp av farfar Rolf. Och hon var inte särskilt överraskad 
över segern.
   − Jag trodde nog min båt skulle ha en god chans och 
när båtarna bar iväg så blev jag säker på att den skulle 
komma först i mål, sa hon.
   Andraplatsen gick till Minna Carlsson och på tredje 
plats kom Alex Ungmans båt. 

Text och foto: Marianne Lundqvist
 

Fotnot: Rutan är en vitmarkerad kvadrat placerad i det 
offentliga rummet och symboliserar en frizon där gemen-
samma rättigheter och skyldigheter råder. Den första 
anlades i Värnamo och fler städer kommer att följa efter.

Kalle Palm hade tagit med sig Guldpalmen från årets film-
festival i Cannes till familjedagen vid Norrsundets Arbetar-
museum

230 ankor släpptes ut vid AnkracetEngla Lundberg vann årets båttävling
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Hamrångebygden tar hem de första 
pengarna från kommunens ytterom-
rådessatsning
15 miljoner ska fördelas under tre år till de tre ytterkom-
mundelarna Forsbacka, Hamrånge och Hedesunda. Nu har 
666 590 kronor beviljats till Hamrångebygden som därmed 
blev först av de tre ytterkommundelarna att få ta del av 
medlen.

− Hedesunda och Forsbacka står på startlinjen, men Ham-
rångebygden har kommit längst i sitt arbete, konstaterade 
Margaretha Wedin och Jörgen Edsvik, vid pressträffen i Gävle 
stadshus.
    De två bildar tillsammans den styrgrupp, som beslutar vilka 
projekt som skall godkännas. En betydande roll har givetvis 
också projektledare Erika Engvall-Stefansson, som tillsam-
mans med medborgarna i de olika ytterkommundelarna ska 
realisera idéerna. Även bistå vid ansökningarna.
   − En jättespännande satsning, som öppnar många möjligheter 
och där jag redan upplevt ett starkt engagemang från de olika 
områdena. Ett engagemang som det är viktigt att ta vara på och 
förvalta och säger hon.

Satsningen är ett nytt sätt från kommunen att se på ytter-
områdena. Tidigare har man utgått och styrt från ett centralt 
perspektiv, nu utgår man från ett underifrånperspektiv. Och då 
krävs både pengar och engagemang, sa Margaretha Wedin och 
Jörgen Edsvik.
   − Det här är en test av en ny arbetsmetodik och ett okonven-
tionellt synsätt. Ett sätt att bryta urbaniseringen, som även ska 
synkroniseras inom förvaltningarna.
   − Men där vi också vill se en visionsbild från bygderna över 
vad man vill framåt, tillade Margaretha Wedin.
   Och båda understryker att alla önskemål och ansökningar ska 
kanaliseras via den grupp som utsetts i respektive ytterområde.
   − Något annat kommer vi i styrgruppen inte att behandla 
inom ramen för den här satsningen. Och medlen ska inte 
användas till sådana investeringar och dylikt som ligger under 
kommunens normala ansvar. 
   De två har varit ute i vid stormöten i de olika ytterkommun-
delarna och kommer även fortsättningsvis att göra besök under 
treårsperioden. Beslut om stöd kommer att tas 3-4 gånger per 
år.
   Det handlar om 15 miljoner totalt, som ska fördelas under tre 
år. Och de fem miljonerna måste användas under respektive år, 
annars fryser de inne.

   

− De projekt som hittills kommit in har varit väl genomarbe-
tade och inget har hittills fått nej, säger styrgruppen.

Följande ansökningar har beviljats och utbetalts till 
Hamrångebygden:

Röjning av elljusspår i Norrsundet,Norrsundets IF 14 000 kr
Ljud- och ljusanläggning, 
Norrsundets Arbetarteaterförening                       140 000 kr
Ställplatser för husbilar och husvagnar i
småbåtshamnen, Norrsundet   37 250 kr
Företagarfrukostar i företagarföreningens regi 20 340 kr
Ställplatser för husbilar och husvagnar vid 
Knutpunkten, Bergby    70 000 kr
El till produktionsköket i Bergby, 
Knutpunkten Landsbygdscenter  100 000 kr 
Utegym på Heden, NorrHam 250 000 kr
Digital utrustning NorrHam   35 000 kr 
 
Det är upp till varje ytterområde att besluta om man vill göra 
en eller kanske ett fåtal stora satsningar under perioden eller 
fördela ut medlen på många olika projekt. Rådet under Ham-
rångegruppen kommer fortlöpande att i Alla Tider´s informera 
om vilka projekt som lämnas in till styrgruppen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrångebygden först att ta del av projektpengar: Hamrånge-
bygden blev först ut att ta del av pengarna för ytterområ-
dena konstaterar Margretha Wedin, Jörgen Edsvik och Erika 
Engvall-Stefansson

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

8/9   Musikcafé, Träff punkten kl. 13.30
        Sång och musik med Gentlemen
15/9 Musikcafé på Solberga kl. 13.30
        Eero Hedin underhåller

Alla hälsas Välkomna!

Lördag 26 augusti  •  kl 10-18

holmsveden@soderhamn.com, www.holmsveden.se, mail kenneth.lindberg@holmex.se
VuxenEntré 20kr Barn gratis Ingen P-avgi�   •  YouTube-tips; se ”Westernshow Holmsveden”

Marknad - Cowboys - Indianer - Pubafton fre-lör
Bluegrass Grassride & Country

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

31:A�ÅRET����
HOLMSVEDEN - HÄLSINGLANDS TEXAS

EFTERLYSNING
Finns det någon som känner till och/eller har foton på Olof 
Matsson – Ol-Mats, född i Ekshärad i Värmland 1851 och 
som kom till Hamrånge och Axmarby i början av 1890-talet?
I Hamrånge levde han sedan resten av sitt liv. Flyttade runt 
som dräng och skogsarbetare och bodde på Vifors, i Wij, 
Långmuren, Sjökalla och södra delen av Viksjö. Från 1936  
och fram till sin död 1938 bodde han på ålderdomshemmet i 
Bergby. 
Uppgifterna tas emot av Kajsa Lundberg tel. 070-541 54 78
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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

Smått & Gott i Hamrångebygden

Bönhuscaféet i Trödje alltid lika 
välbesökt
Vajande flagga, hembakta läckerheter till kaffet, ut-
ställning av konstnären Elisabeth Bergroth, i år även en 
utställning av gamla jordbruksredskap, andakt, dragspels-
musik och så förstås den lockande loppisen. 
   Och joodå, besökarna kom som brukligt i stort antal till 
Bönhuscaféet i Trödje under de två veckor arrangemanget 
pågick. Lika brukligt var Hille Missionsförsamling ar-
rangör.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Musik i sommarens Hamrånge – 
på hembygdsgården och i Öster-
heds kapell

Först Spelmansglädje med glada musikanter, sedan 
återkommande Swingjazz med Lasse Ädels (bilden), 

som alltid lockar sin publik. Svänger härligt när de spelar 
låtar som My blue heaven och Fly me to the moon. All-
sångskväll med Simpdraget (Leffe, Håkan och Gunnar) 
och surströmming avslutade sedan sommarens musikin-
slag vid hembygdsgården. 
   I Österheds kapell inleddes Musik i sommarkväll med 
framträdande av Sara Kreft. Därefter följde Trönö Mans-
kör och sista inslaget svarade årets vinnare av Melodifes-
tivalen i Hamrånge, Chemas visorkester, för.

Text: Marianne Lundqvist

Loppisen vid Bönhuscaféet tilldrog sig stort intresse

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag hälsar min trainee Viktoria 
välkommen till salongen

Hon finns här torsdagar och fredagar. 
Övriga dagar arbetar hon 
på en salong i Ockelbo

Öppettider: Måndag-fredag, men förboka 
din tid på tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18.

Betala kan du göra 
kontant eller med kort

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE på TRÄFFPUNKTEN, Bergby

Tisdag den 5 september kl 18.00
På dagordningen bl a:

Förslag och idéer inom ramen för 
Projekt landsbygdsutveckling - 5 miljoner till

Hamrångebygden

Vi bjuder 

på kaffe
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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

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

September 2017

Fredag 8 September kl.13.30
Röda Kors cafè, Gentlemen underhåller 
Lo� eri. Välkomna

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

Välkommen!

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

BEJLUND Entreprenad AB

• 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

Jim Lundkvist

 

            
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 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se
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Rikt utbud och lyckad satsning med marknadsdagar i sommarens 
Axmarbruk 
 
Restaureringen av slottsparken har skapat inte bara en 
turistvänlig, utan otroligt vacker oas att besöka, men som-
marens Axmarbruk har bjudit betydligt mer än så.
Under fem lördagar arrangerades marknad med lokalpro-
ducerad mat, olika hantverk och musikalisk underhåll-
ning, som tilldrog sig många besökare.
   − Det blev en verkligt lyckad satsning, så fler lär följa 
kommande år, hälsar Föreningen Hyttan,
   Axmarbruk har dessutom genom paret UIrike Steiner 
och Jan Stagenmark fått sitt eget Bed & Breakfast med en 
bruksbod i samma byggnad fylld av egentillverkade kryd-
dor, marmelader och drycker.

I Bläckhornet serverades utsökt konst och hantverk 
under hela sommaren av ett stort antal konstnärer, kera-
miker och slöjdare och i båthuset har visats utställningen 
Ryssarna kommer till Hamrånge.
 

Marknadsdagarna avslutades i samband med Bru-
kets Dag 5 augusti, där några av programpunkterna fick 
strykas på grund av ett ihållande regn och hela arrange-
manget flyttas över till Hyttan. Bo Ulfhielm från Läns-
museet trotsade dock vädret och gjorde arkeologiska 
utgrävningar tillsammans med intresserade barn och 
vädret hindrade inte heller ett stort antal besökare från 
att komma, som förutom att inhandla marknadsproduk-
ter också kunde lyssna till Norrsundets Mässingssextett 
(för dagen förstärkt till septett). Årets hattparad vanns av 
Noomi Hjerling. 

Men Hyttan fylldes av musik vid fler välbesökta tillfäl-
len. Först ut var Engmans kapell, därefter följde Östen 
med Resten och Bengan Jansson som gästartist, med 
slutsålda biljetter redan innan evenemanget, och avslutade 
gjorde trubadurerna Evert Ljusberg och Finn Zetterholm.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Anki Norrström

Vid utställningen Ryssarna kom-
mer till Hamrånge i båthuset 
visades en reproduktion av det 
kopparmynt som Svea och Nils 
Wigert hittade vid Kusö kalv.

Fem marknadslör-
dagar har det varit 
i Axmarbruk under 
sommaren

... och minsann fanns inte Arne “Ro-
sen” Qvick med och sålde skivor

Norrsundets Bruksseptett spelade i Hyttan

Östen med Resten drog fullt hus vid sitt 
framträdande

... där Bengan Jansson var gästartist 
bl a i ett nummer tillsammans med sin 
son Allan

Noomi Hjerling vinnare 
av årets Hattparad.

Bläckhornet fylldes med konst 
och hantverk av hög kvalité

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden



Fler caféer i Hamrångefjärden
… och vi börjar på Katrineholm
Här öppnade Ida Kohlström ett sommarcafé i slutet av 40-talet. 
I en röd och pittoresk liten stuga med veranda och prunkande 
blommor alldeles intill Riks 13. Under en lång följd av år drev 
hon caféet tillsammans med sin svägerska Signe Wahlström och 
hela somrarna bodde bägge familjerna i stugan.

   Utöver kök och cafélokal fanns 
två sovrum på nedre plan och ett 
mindre rum en trappa upp, minns 
Signes dotter Ingrid Sjöberg, som 
tillsammans med storebror Ove 
och kusin Sol-Britt tillbringade 
många somrar där med familjen. 
   Caféet blev omåttligt populärt 

inte minst genom sin goda sockerkaka. Här stannade såväl 
privatbilister som yrkeschaufförer och alla frågade de efter Idas 
sockerkaka. Liksom ortsbor som gjorde sig en utflykt hit.
   − Minns också att det var ett gäng killar från Trödje, som kom 
varje kväll just för sockerkakans skull, berättar Ingrid.
   Efter 1956 drev Ida Kohlström caféet i egen regi. Exakt när 
verksamheten upphörde är osäkert, men förmodligen någon 
gång under 60-talets andra hälft.

… fortsätter till affärsgatan
I Wenglers fastighet drev Anna Nilsson Café Metropol och 
sedan Åkermans café lagts ner 1947 startade Kalle Söderlund 
café  i Urmakarhuset efter affärsgatan. Där herrarna utöver 
kaffe med dopp kunde fördriva tiden med schackspel i ett sär-
skilt schackrum.  

… vidare till Haga-
lund
40-talet torde ha varit ett verkligt upp-
sving för caféer och i Hagalund startade 
familjen Luusaniemi café i byggnaden 
som från början varit Konsumbutik. Intill 
caféet sattes en kiosk upp och i den f d 
förrådsbyggnaden kunde ungdomar hålla 

till och bygga modell-
plan. Bakom caféet lät 
familjen anlägga en mi-
nigolfbana, som förstås 
lockade och caféet kom 
att under år som följde 
bli något av den verk-
liga samlingsplatsen för 
ortens ungdomar.
   Caféet övertogs så 
småningom av ett par 
som hette Dahlqvist 

och i slutet av 50-talet 
tillträdde John Bergsten 
från Gästrike-Hammarby 
som ägare, då caféet un-

der några år drevs av Vera Wallberg-Larsson. Under den tiden 
flyttades kiosken till Rån. Efter henne, men med samma ägare, 
skötte Greta Wåhlstedt caféverksamhet och kiosk.
 
Det var under min egen ungdomstid. Caféet var en självklar-
het. Det var här vi ungdomar möttes. Pratade, skrattade, grät, 
köpte en cola och spelade 60-talets musik på jukeboxen. Det 
var här allt hände. För både tjejer och killar. Första kyssen, 
lyckliga och olyckliga kärlekar som kom och gick. Och så här 
efteråt kan vi väl erkänna att det vi gjorde kanske inte alltid 
låg inom det tillåtnas gränser. De tänjs ju som bekant på under 
ungdomens år. Röka skulle man göra på den tiden och tänk 
bara vad vi kämpade för att lära oss dra halsbloss, Anita och 
jag,  längst därinne i hörnet av caférummet. (Tack och lov kom 
vi på bättre tankar och både cigaretternas och halsblossens tid 
är för längesen förbi). 
   Men så roligt vi hade. Även om Greta kanske inte alltid upp-
skattade, när killarna för krona efter krona spelade Surfin´ bird 
med The Trashmen. 
   Gretas Café fanns kvar till 1965. Byggnaden revs under 
70-talet och idag finns ett enfamiljshus på tomten.

…och sen till Brittas café
Kalle Söderlund var en driftig och förutseende företagare och 
när Riks 13 drogs om under 50-talet byggde han ett helt nytt 
café med bensinstation intill vägen. Caféet stod klart 1957 och 
drevs i familjens regi med dottern Britta som ansvarig. Det var 
före vägkrogarnas tid och här stannade både musiker, orkestrar 
och teatersällskap.  Knappt tjugo år senare, 1974, lades café-
verksamheten ner och alla trodde nog då, att nu var caféernas 
tid i Hamrångefjärden förbi.
   Men så, för något år sedan kom arbetskooperativet Fixarna in 
i bilden. De drev redan ”Macken i Fjär´n” så idén väcktes; var-
för inte också starta ett retrocafé i lokalerna, där både interiör 
och möbler i 50-talsstil var bevarade? Arbetskooperativet bör-
jade arbetet med att piffa upp lokaler och möbler, komplettera 
med tidstypiska inventarier, skaffa porslin och jukebox och den 
4 juni 2016 slogs portarna upp till Brittas café med 50-talsstuk 
också på det hembakta brödet.
   Det återuppståndna 50-talscaféet har sedan 
dess lockat många gäster och var självklart den 
givna platsen, när de som var me´ på Gretas 
café inbjöds till nostalgiträff. Och kom gjorde, 
inte bara många av dem, utan 
fler från ungdomstidens 60-tal 
i Hamrångefjärden. Lennart, 
Hasse, Leif, Ove, Olle, Per, 
Sture, Siw, Gunilla, Laila, Mar-
gareta, Christina, Torsten och 
Marianne, Leif och Inga-Lill, 
Bernt och Marianne, Anita och 
Kenneth, Sören och Mona, Kurt 
och Anna-Greta. Minnen och 
skratt flödade, Åse serverade smörgåstårta och Ove Wengler 
berättade. Det blev en kväll att minnas.
 

I nästa nummer fortsätter vi norrut på vår caféresa genom 
tiderna i Hamrångebygden.

Bakom caféet i Hagalund fanns en minigolf-
bana
Kiosken stod ursprungligen invid caféet, 
men flyttades i slutet av 50-talet till Rån.
Fotot är taget 1946 och på baksidan står 
namnen Astrid, Viola, Sven, Marianne, 
Ingrid, Sigvard, Sune.
Några som känner till vilka de kan vara?

Alla Tider’s

sid 14
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Söndag 27 augusti kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 3 september kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka   
Söndag 10 september kl. 11.00
Musikgudstjänst med konfi rmandstart, Hamrånge 
kyrka
Söndag 17 september kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 24september kl. 11.00
Pilgrimsmässa, Österheds kapell
Söndag 1 oktober kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka

Sopplunch i Kyrkans hus, kl 12-14   
6/9  med  avtackning av husmor Eva

Terminsstart för Bibelsamtal 5/9 kl. 14.00
Barnverksamhet startar vecka 36 (4-8/9) 

Läs mer om övriga samlingar och våra grupper – se 
www.svenskakyrkan.se/hamrange

Exp. tel. 0297-57 20 90

 
 
 
 
 

9 september LILLA KULTURARVSDAGEN 
en familjedag i historiens tecken

Kl. 11-15 Hantverksmarknad då olika tekniker visas. 
Öppet hus, fika, kolbullar. Pyssel lekar, hantverk, för 

små och stora barn.
Länsmuseets arkeolog visar och daterar föremål. 

Ta gärna med egna för datering.
Kl. 12 Visning av historiska dräkter

Kl. 13 Föreläsning om traktens arkeologi och historia
Kl. 14 Demonstration av forntida eldslagning med 

flinta, fnöske och eldstål

23 september HÖSTMARKNAD kl. 11-15
med kolbullar, smedja etc. 

Anmälan tfn/sms 070-277 11 52 

Sommarens utställningar HEMBYGDSDRÄKTER 
och PER WIKBERG visas vid evenemang.

VÄLKOMNA

Med under nostalgikväl-
len var bl a Ove Wahl-
ström och Leif Gustafs-
son

Leif Berggren och Per 
Wengler

Margareta Berggren och Laila Lind

KOM TILL FYREN I NORRSUN-
DET 2 SEPTEMBER KL. 11-14
Familjedag med en massa roliga händelser

Bernt-Olov Andersson inviger Stig Sjödin-utställning-
en i A-salen kl. 11
Rockskolan underhåller i rotundan
Musiksmedjan kommer med barnrytmik för de minsta
Tipspromenad med priser - Föreningspresentationer - 
Prova på-verksamhet med hantverk - Ponnyridning
Information och boktips från Sara på biblioteket
Mat & hälsa: Smakprov och recept på nyttigt fredags-
mys och mellanmål

Under hela dagen finns möjlighet att fika med hembakt 
och i restaurangen ett luncherbjudande som passar alla 
åldrar

Mera info affischeras i bygden

Frågor? Ring Ulrica 070-645 73 70
ABF i Hamrånge och ReDo

   Varmt välkommen!

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Föreningar som vill delta vid Familjedagen i Fyren kan 
kontakta Ulrica på ABF snarast tel. 070-645 73 70. 
Kostar inget att vara med.

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 26/8 – 21/9

Lördag 26 augusti
Loppis ReDo Norrsundet 10.00-14.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 27 augusti
Gudstjänst Österheds kapell 11.00
Tisdag 29 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Lördag 2 september
Hemslöjdens Dag med Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 11-15
Familjedag, Fyren, Norrsundet 11.00-14.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen 14.00
Herrar div. 5 Norrsundets IF-Torsåkers IF lag 2
Söndag 3 september
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 5 september
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Musiklek i Fyren för barn och vuxna 10.00-11.00
PilgrimsBarn, Församlingshuset 14.30-16.30
Möte med Hamrångegruppen, Träffpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 6 september
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 7 september
Öppen verksamhet för barn och vuxna Församlingshuset 9.00-12.00
Litteraturcafé med afternoon tea 15.00-16.00
Fredag 8 september
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten, Bergby 13.30
Lördag 9 september
Lilla Kulturarvsdagen Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 10 september
Musikgudstjänst med konfirmandstart, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 12 september
Arbetsdag på  hembygdsgården 9.00-12.00
Musiklek i Fyren för barn och vuxna 10.00-11.00
PilgrimsBarn, Församlingshuset, 14.30-16.30
Torsdag 14 september
Öppen verksamhet för barn och vuxna Församlingshuset 9.00-12.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare Hagsta skola  18.00-21.00
Fredag 15 september
Musikcafé med Röda Korset, Solberga, 13.30
Lördag 16 september
Fotboll Lindövallen
Herrar div. 5 Norrsundets IF-Skutskärs IF FK
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 17 september
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 19 september
Arbetsdag på hembygdsgården 9.00-12.00
Musiklek i Fyren för barn och vuxna 10.00-11.00
PilgrimsBarn, Församlingshuset, 14.30-16.30
Torsdag 21 september
Öppen verksamhet för barn och vuxna
Församlingshuset 9.00-12.00

Begravningar i Hamrånge församling
under juli
4 juli Kenneth Axner
6 juli  Boo Karlsson, Gävle
7 juli Uno Eriksson, Bergby
7 juli Gärd Söderlund, Norrsundet
14 juli Börje Arnbom, Bergby
28 juli Torsten Berglund, Bergby

Hamrånge byavakter rapporterar

… bilar inte hemmahörande i Hamrånge cirkulerar natteid, 
synts bl a vid återvinningsstationen
… sidorutan krossad och nummerplåtarna stulna på bil bakom 
Församlingshuset
… försök att slanga bensin ur Fixarnas bilar
… inbrott i f d militärförrådet, Norrsundet. Inget stulet
… inbrott i båthus, tank stulen
… många bärplockarläger uppbyggda. 
… bomlås sönderklippta på skogsbilvägar
… flytbrygga stulen vid Tönnebro

Ett varmt tack till Hamrånge PRO för uppvaktningen på 
min födelsedag

Kurt Fogelberg

Torget – Tack

…till Åsa och Ove, Norrsundets Tips och Tobak för att ni 
håller igång kiosken och gör den till en betydelsefull mötes- 
plats för många.

Maj ”Majsan” Eriksson

Torget – Dagens Ros

Nu startar församlingens verksamhet för terminen!
Musiklek på Fyren           Tisdagar 10-11
Sång, rytmik och lek för barn med vuxna
Start: Tisdag 5 september (ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman 

PilgrimsBarn, Församlingshuset        Tisdagar 14.30-16.30
Friluftsliv, Bibelns berättelser, sång, lek och skapande.
För dig som är född 2011 och tidigare
Start:  Tisdag den 5 september
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

Öppen verksamhet i Församlingshuset      Torsdagar  9-12
Fika, sång & lek för barn med vuxna
Start: Torsdag  7 september (ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

Konfirmander            En söndag i månaden
För dig som är född 2003 och tidigare
Ledare: Susanne Adman & Marianne Udd
Anmälan och information:
Susanne Adman, församlingspedagog 
0297-572092
susanne.adman@svenskakyrkan.se
 
Kyrkokör    Onsdagar kl. 19-21 
För alla som tycker att det är roligt att sjunga!
Ledare: Emma Wallerberg, 0297-57 20 95
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se 

Sopplunch i Kyrkans Hus       Onsdagar 12-14 
6/9       Avtackning av husmor Eva –  
4/10     Olof Thunman berättar
1/11
29/11


