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En Riktigt Skön, God Och
Fridfull Jul & Ett Gott NyttÅr

önskar vi alla läsare och annonsörer 
Marianne, Eva och Kenny



Antar att jag är hopplöst omodern, men jag tycker i alla 
fall bäst om att få läsa morgontidningen i pappers-

form vid morgonteet. Inte vill jag scrolla fram nyheterna 
på en I-pad, när jag tuggar i mig ostmackan.
   Nu kan du ju närsomhelst under dagen få rykande färska 
nyheter digitalt, försvarar sig dagspressen med. Men, be-
höver jag verkligen det? Neej, stressvarning 1, säger jag. 
För mig räcker det bra med att få mig nyheter till livs på 
morgonen, sen kan jag mycket väl ge mig till tåls till kväl-
len eller till och med morgonen efter. Världen hinner inte 
gå under.
   
Undrar jag förresten hur mycket av en dags arbetstid 
som går åt till att kolla nyheter, Facebook, Instagram, 
Twitter och allt vad det nu heter. 
   Antar att jag är hopplöst omodern, men neej, inte har jag 
tid med sånt. Är ju pensionär (om än deltidsarbetande så-
dan). Stressvarning 2.

Antar jag är hopplöst omodern, för inte har jag riktigt 
fattat vitsen med Årets julklapp – Aktivitetsarmband hel-
ler. Med den, sägs det, kan jag minsann hålla koll på hela 
dagens aktivitet, antal steg jag går, kaloriförbrukning m m 
m m och inte nog med det, nattens sömntimmar håller det 
också koll på. Sen kan jag se statistiken på min handled 
och följa min utveckling och trender över tiden på min 
smartphone eller dator och sen, ja då kan jag granska min 
träningssammanfattning i en omfattande träningskalender. 
Som om det inte skulle finnas tillräckligt att hålla reda på 
ändå. Neej, stressvarning 3, säger jag.
   Förresten vad är det för fel på att äta lagom, motionera 
lagom och sova lagom så att man mår bra. Ska jag behöva 
ha ett aktivitetsarmband för det?

Omodernt hoppas jag för övrigt aldrig det blir att fira jul. 
Lätt att frossa över både i julklappar och mat, men även 
den kan vi ju fira lagom. Låt det bara blir en barnens jul. 
Det är ju på något vis deras helg. Ingen förväntan är som 
deras.
   En försmak av julen bjuder Fyren alla barn i bygden den 
20 december. (Se särskild annons) Det blir en julfest över 
gränser, över kulturer, över språk. En julfest Tillsammans i 
Hamrångebygden. Det om något är väl en verklig julklapp.

En verklig julklapp skänker också Conny Molin. Om 
det kan du läsa i årets sista nummer, som för övrigt bjuder 
på åtta sidor extra. Både med annan 
intressant läsning, hoppas jag och jul-
hälsningar från både företag och för-
eningar i bygden. Och de är rätt många 
får ni se.

En riktig god, skön, trivsam jul & 
Ett gott nytt år önskar jag er alla, 
så möts vi igen 2015.

 
  Lev väl!
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Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

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

E-Post: marianne@textmakeriet.se

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

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

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

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

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

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

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

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

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

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

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

Annonsbokning 2015, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2015, 

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
15 maj, 12 juni, 24 juli, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om

Jim Lundkvist
önskar er alla

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL 
& ETT GOTT NYTT 2015

070 - 399 17 68



Numera huserar de i ”Villan” och flytten dit har betytt 
väldigt mycket, säger Thomas Andersson, som funnits 
med i Rockskolan nästan från start. Då som ny och, 
minns jag mycket väl, blyg adept med gitarren i hand. 
Idag självskriven ledare av husbandet.

Och det är lite grand så som Rockskolan var och är tänkt. 
Att få sina elever och deltagare att växa, tillsammans och 
med musikens hjälp.
   − Här, har vi otroligt fina möjligheter att utveckla olika 
verksamheter, säger Thomas Vi har tillgång till inspel-
ningsstudio, kan skapa digital musik, hålla kurser och 
bjuda på olika evenemang. Vi har lägerskola och aktivi-
teter både under höst- och 
sportlov. En reggaekör är 
på gång och vi växer hela 
tiden.
   − Inom kort inleder vi 
till exempel ett samarbete 
med Navet, en dagverk-
samhet för vuxna med 
funktionshinder från 
Sandviken, där vi ska byta 
låtar med varann och bju-
da på låtar för varann.
   Numera hanterar Tho-
mas själv de flesta instru-
menten, utöver att han 
finns med i husbandet är han kursledare för flera instru-
ment, ensemblespel och i studioteknik. Heltidsanställd 
vid Rockskolan därtill och har ett finger med i det mesta 
som händer både inom och utanför väggarna. Och omdö-
met är enigt:
   − Thomas är Rockskolan, så är det bara.
   Sista torsdagen varje månad spelar Husbandet på Sol-
bergahemmet.
   − En ny och annorlunda publik för oss, men fantastiskt 
roligt, säger Thomas.

Sedan något år tillbaka finns även 
Malin van der Kaaij anställd 
på deltid som verksam-
hetsledare och hon 
delar ansvaret med 
Thomas.
   − För närva-
rande har vi ett 
60-tal elever som 
deltar i olika musikutbildningar, allt från gitarr, bas, trum-
mor och fiol till digital musik och studioteknik och till 
kursen i sång, ja där står tjejer på kö, berättar hon.
   − Och Säker på scen, en kurs där deltagarna får hjälp 

med att känna sig trygg å scenen och 
hur man bjuder publiken på bästa möj-
liga framträdande leds av Sara Kreft 
från Gävle, känd bl a från TV:s True 
Talent. 
   Två gånger per termin besöker Pop-
och rockkören från Gävle Rockskolan.
   − Kören består av 65+-are, men här 
har vi inga åldersgränser. Här är alla 
välkomna över generationerna, säger 
Malin.
   Även hon ser utvecklingsmöjligheter 
med de lokaler man idag har.
   − Vi ser ju, att det är bra att ha flera 

ben att stå på och i tankarna finns att till exempel er-
bjuda konferensmöjligheter.
   Nu närmast är det dock terminsavslutning med Final-
rocken i Fyren den 14 december som väntar.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fotnot: Rockskolans husband har olika konstellationer 
men ingår i bandet gör Thomas Andersson, Tobias Hed-
lund, Mats Bergström, Raul Allegria, Jimmy Lindblad, 
Fredrik Flodin, Peter Voxström och Gunnar ”Walle” 
Wallman.

Rockskolan rockar vidare

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

oGod Jul &
Gott Nytt År

tillönskas er alla

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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Fredrik Flodin vill starta en reggaekör 

Tomas Andersson = Rockskolan, heltidsanställd 
och finns med i det mesta som händer.
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Mmmm.... vilken kakfrossa 
hos Röda Korset på Träff-
punkten.  
27 olika sorter fanns att 
välja mellan.

Norrsundets PRO-kör under ledning av Leffe Löfgren underhöll 
med välkända schlagermelodier

Kakfrossa/musikfrossa
 
Kakfrossa stod det redan på inbjudan, att det sedan också blev musikfros-
sa, ja det var något av en extrabonus för alla besökarna på Träffpunkten.

Tjugosju sorters delikata kakor hade Röda Korset dukat upp och lokalen blev 
fylld till sista plats.
   − Fantastiskt roligt, sa Karin Åberg, det här måste vi ju bara göra till en tradi-
tion.
   Och medan alla lät sig väl smaka av bakverken kunde de frossa vidare i väl-
kända låtar framförda av 
Norrsundets PRO-kör under 
ledning av Leffe Löfgren och 
förstärkt med Bertil Sundling 
på dragspel.
   Arrangemanget gjordes i 
samarbete med Träffpunkten 
och Lions och behållningen 
går till ensamma i bygden. 

Text och foto: 
Marianne Lundqvist



Smått & Gott i Hamrångebygden
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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

Skolan inbjod till vernissage
Ämnet bild är så oerhört mycket mer än att skapa 
ett motiv på ett papper. Det visade eleverna från 
årskurs 1-9 vid Bergby och Norrsundets skola vid 
sitt vernissage i Bergby nyligen.

− Bild är ämnesöverskridande och där det går att väva 
in så otroligt många ämnen på en och samma gång, sa 
Britta Högberg, när hon visade runt bland elevernas 
skapelser.
   Av många små projekt hade det blivit en både färg-
sprakande, se- och tänkvärd utställning, där Riitta Tjör-
neryd från Skapande skola funnits med bland eleverna 
i årskurserna 3-6 en gång per vecka bl a med temat Sa-
misk kultur. Tänk vad kan det inte skapas med tapeter + 
vatten + fantasi + samekultur!
   ”Kaninprojektet” för de yngre eleverna började med 
teckningar som färglades, som blev vita gipskaniner, 
som med färger blev en fantasifull slutdesign. 
   En hel vägg täcktes med färgglada fredsduvor, elever 
från förberedelseklass hade gjort djur från sina hemländer 
och Elevens val hade Djungelboken som tema. FN-dagen 
uppmärksammades med flaggor från olika länder och en 
hel staty symboliserade bokstavskultur och läsinlärning.

Text och foto: Marianne Lundqvist

300 marschaller för Världens barn

Köp en marschall och en del av intäkten går till insamlingen 
Världens Barn. Det budskapet gav Hamrånge Lions till bygden 
och den 21 november kunde inte mindre än 300 marschaller 
tändas på Wijtorget i Bergby, som lyste upp höstmörkret till 
förmån för Världens Barn. 2 500 kronor blev behållningen. Den 
23 december kl. 18 tänder Lions marschaller i Norrsundet i 
samma syfte.

Text och foto: Marianne Lundqvist

..

Texas Boman och 
Agnes Nordgren vi-
sar upp flaggorna som 
årskurs 2 vid Norrsundets 
skola gjort.



I gnistrande vinterskrud är sagoskogen klädd
Plingeling, plingeling det ljuder i hela dess bredd

Väntar julen in precis som du
Med juleljus och stjärnor i detta nu

Tomtarna har pyntat och gjort allt så fint
När lilla julängeln på sitt rådjur rider ditin
Julstämning henne möter i all sin glans
-Oh så vackert här är, och oh så grant

Och ju längre in i skogen hon följer
Med tomtegubben in, vad är det som där sig döljer?
Jo, här står alla skogens djur på rad
Och sjunger julsånger, lilla julängeln blir så glad, så glad

För se så är det i sagoskogen, när det lackar mot jul
Jag undrar, finns den på riktigt, ja vad tror du?
Visst vore det fint, för i sagans land
Blir allting gott, med vänskapens band

God Jul alla barn!

BARNHÖR
NAN

JULBORD PÅ BRYGGAN

Med vacker utsikt över isklädd jungfruarkipelag

21 november – 21 december

Övriga dagar och priser se www.axmarbrygga.se

Bokar gör du via vår hemsida

eller per tel. 0297-320 00

Klassiska rätter och

exotiska specialiteter

Njut av vårt hemlagade

SKÄRGÅRDSJULBORD

Julbordserbjudande från 399:-

Vi tackar alla våra gäster för det gångna 

året och önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Special inför julen:
Presentförpackningar till släkt och

vänner i olika prisklasser

Från 17/12 öppet varje dag fram till jul 
Mån-fre 11.00-17.00 Lör-sön 11.00-15.00 Julafton stängt

Öppet inför nyår
29-30/12, nyårsafton 11.00-15.00

GOD, FRÖJDEFULL JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA
ÖNSKAR Flodbergs på Trollhar´n Tel. 0297-331 05

KOPPARMÄSSEN  NORRSUNDET
tackar alla gäster för det gångna året och önskar

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Mellan 23/12-6/1 tar vi jullov på restaurangen

Juldagen inbjuder vi till
JULDAGSROCK MED
KICKSTART
I FYREN 21.00-01.00
Inträde inkl. garderob 
150:-  kronor
(Endast kontant betalning)
Tel. 0708-28 58 97

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Nu är den här – boken Rödbohar´n 
i våra hjärtan och hela behållningen 
av försäljningen skänker Conny till 
Norrsundets Arbetarmuseum
Fylld av minnen, bygdehistoria, berättelser och hän-
delser. Och förstås profilen Frans. 120 sidor lång och 
med många foton. Så ser den ut, Conny Molins bok 
om Rödbohar´n där han själv växte upp. 

Fyra år har det tagit från idé till färdig bok. Den mesta 
researchen liksom skrivandet har Conny själv stått för. 
Men berättelser och minnen, liksom också historiefakta, 
har kommit fram i en studiecirkel, där deltagarna själva 
nedtecknat uppgifterna.
   − Och en stor del i bokens tillkomst har min hustru Eva, 
som inte bara stått ut med mig under år av skrivande utan 
också bistått mig vid en alltför ofta tredskande dator, sä-
ger han.

Allt arbete Conny lagt ner under de fyra åren har han 
gjort på ideell basis, men inte nog med det, nu låter han 
dessutom hela behållningen som bokförsäljningen in-
bringar gå till Norrsundets Arbetarmuseum.
   − Boken har tryckts upp i 600 exemplar och tryckkost-
naden har täckts upp genom bidrag från flera givare.
   − Så bortsett från frakt och en del gratisexemplar som 
delas ut bör det bli en bit över 100 000 kronor till arbetar-
museet om alla böckerna blir sålda, säger han.
   Boksläpp var det i samband med julmarknadens Gam-
meldags jul på Ådala.

Bidrog till tryckkostnaden gjorde Hamrånge broschyr-
grupp, Hamrånge hembygdsförening, KNUFF, ABF 
Gästrikebygden,  Arbetarmuseet, Norrsundets PRO,  
Hamrånge Församling och slutligen Svenska Pappersin-
dustriarbetarförbundet, som täckte upp med resterande 
drygt 23 000 kronor.
   I studiecirkeln kring boken deltog förutom Conny själv, 

Karl-Otto Aspgren, Kerstin Aspgren, Ulf Gudmundsson, 
Jan Holm, Gun-Britt Nilsson, Sture Thunman, Bengt 
Wiklund, Sture Winqvist, Erling Öhman, Sylvia Öhman, 
Stig Andersson, Carl-Axel Bergström, Göran Eckerman, 
Alva Fällgren, Arne Holmberg, Kjell Leffler och Leif 
Styf.
   
         ”Boken är en dokumentär betraktelse av en försvun-
nen epok i Norrsundets historia, 
         som spänner över nybyggnation till nutid. Så gott 
som allting är borta utom 
         Skepparkåken och kajen. Fattigdomen bekom oss i 
stort sett inte så mycket, för alla hade
         det ungefär likadant. I vårt tycke fanns det en var-
mare gemenskap och ett rikare 
        umgängesliv, då det var före TV:ns intåg, telefon var 
en sällsynt lyx och nästan ingen 
        ägde en bil. Det fanns som regel bara en cykel per 
familj. Givetvis tillhörde den 
        husfadern”.

Så skriver Conny själv i sina efterord till boken och det är 
bara att med en både lättsam och underhållande läsning 
följa med på en riktigt nostalgisk tripp på Rödbohar´n. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

 
VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER EN RIKTIG 
 GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ! 

                                                                 

VÄLKOMNA ÅTER!! 
KENNETH, OLA 
OCH NICLAS 
MED PERSONAL 

Efter 4 år – nu är den klar boken 
Rödbohar´n i våra hjärtan

VI TACKAR FÖR I ÅR 
HÄLSAR VÄLKOMMEN 2015

KENNETH, OLA OCH 
NICLAS MED PERSONAL
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  Önskar 
GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR

Öppet för alla!

Maud Axelsson
Auktoriserad fotvårdare

Välkommen
Tel. 070-323 10 45  •  026-12 73 48

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla

MATECO BYGG AB
Petri Pitkänen

Tel. 0297-103 56, 070-666 07 19

EN GOD OCH 
FRÖJDEFULL JUL

& 
ETT GOTT NYTT ÅR

önskar vi er alla från
Gåsholma Fisk & Café

Rolf, Marianne, 
Håkan och Margareta

GOD OCH FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

till er alla
från Peter Månsson

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar

AXMAR TIMBER
Arne Sjöblom

Tel. 0297-303 63, 070-217 73 51

www.axmartimber.se

Till alla våra gäster
EN RIKTIGT GOD, FRÖJDE-

FULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

Lena och Uffe 
med personal
Tel. 0297-105 55

www.hakkegard.se

TREVLIG HELG
OCH ETT 

GOTT NYTT 2015

Sjökalla Ved & 
Sliperi AB

070-521 76 73

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

G:a Ockelbovägen 2, 817 92 Bergby

Öppet när det passar dig, ring

HAGSTA TRÄ

HAGSTA TRÄ
önskar er alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

från

UNDO

i Axmarby

Datorer och nätverk

Gunnar Lindström

Tel. 070-327 91 35

Lars-Göran Bergman
önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR

Firma Märtha Ivarsson 

önskar alla 

En God, Fröjdefull Jul och 

Ett Gott Nytt År 

Angoragetullsstrumpor

0297-107 65, 070-309 17 20

Från 
BERNT SEGERKVIST

till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &

ETT GOTT NYTT ÅR
Tel. 0297-107 45,  070-399 07 45

önskar er alla i Hamrångebygden 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Tel  070-300 19 14

Vardagshjälpen
önskar alla en riktigt

God jul och
ett Gott nytt år
073-694 00 71
073-526 48 79

Norrsundets Tips och Tobak
Från oss till er

En Fröjdefull Jul &

Ett Gott Nytt År

Tel. 0297/220 22

Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare



Från

Exactus Byggprojekt AB

Till er alla

EN RIKTIGT FRÖJDEFULL JUL 

& ETT GOTT NYTT ÅR

Micke 070-525 27 14

AJS Väghyvel  
& Marktjänst

 
Axmar

Anders Johansson
Önskar alla

EN GOD JUL & ETT GOTT 
NYTT ÅR

 
Trevlig Helg till Er alla

Väl mött 2015
Sonny Geschwindt

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR

önskar vi er alla

Häggbloms Häckelsäng

BERGBY VERKSTAD 
önskar alla

EN GOD JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

Vi har stängt 22/12 – 11/1, 
öppnar åter 

Måndag 12/1 2015

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar
HÄSTDOKTORN

Leg. vet. Lena Larsson
Min tel.tider: 

Vardagar 8-9 på tel. 0297-204 24,
torsdagar 18-19 och i mån av tid

 073-088 18 58
www.hastdoktorn.se

NORRSUNDETS STUVERI
Önskar alla 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Per-Olof & Karl-Gustaf, 

Veronica, Peter
och Mikael

Från
AXMARBY KONSTHANTVERK

till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR
Ann-Margret och 

Lennart Söderström
0297-300 76 * 070-229 81 16

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar
HAMRÅNGEEXPRESSEN 

AB
Nordin Åkeri

Tel. 070-670 71 11

Till er alla från

EN GOD, FRÖJDEFULL JUL 
& ETT GOTT NYTT ÅR 

Marianne Lundqvist
0297- 200 37, 073-181 40 90 

HAGSTA KÖTT 
OCH VILT

önskar alla

Vi önskar alla våra kunder en

GOD, FRÖJDEFULL JUL &
GOTT NYTT ÅR

HAGA TRÄ & BYGG

Anders och Kenneth

med  Alla Tider´s

God Jul och Gott Nytt År
till er från mig

AL Redovisning & Utbildning
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com

önskar alla en TREVLIG JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR

Boka rum på 
www.hedenstugan.se

God fröjdefull jul
& Ett gott nytt år
till er alla önskar

Norrsundets
Grill & Pizzeria

önskar alla en 

RIKTIGT GOD JUL

& ETT GOTT NYTT ÅR

En fröjdefull jul &
Ett gott nytt år
önskar 
vi och kossorna
på Häcklegård

önskar alla En God Jul 
& Ett Gott Nytt År
www.bokstugan.se

Tel: 070-203 73 96



0297  -  771400

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

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

önskar alla

En God Jul & Ett Gott Nytt År

Akuta fel efter kl 16.00 samt helger 
020-37 00 37

Utelåst och störning i boende
Trygghetsjouren 026-17 28 20

Fastighetsskötare och förvaltare
i Hamrånge 

Magnus Rosvall
vard. 7.30-16.00, 026-17 28 85

magnus.rosvall@gavlegardarna.se

Gavlegårdarna 026-17 27 00

Felanmälan
vard. 7.30-16.00

026-17 27 03

Kundcentrum
026-17 27 01Bergby Damfrisering

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR JAG ER ALLA
Ann-Catrin  •  Tel. 0297-106 81

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt
Tidsbeställning tel. 0297-228 80

Välkommen!
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

En Skön Fröjdefull Jul& Ett Gott Nytt Årönskar jag er alla

o

Alla Tider’s

sid 10

VI ÄR DIN LOKALA
BYGGENTREPRENÖR SOM

UTFÖR ALLA TYPER AV
BYGGARBETEN

NYBYGGNATIONER • OMBYGGNATIONER 
ALTANER • TAKARBETEN

Med hjälp av våra duktiga underentreprenörer inom mark,
VVS, el, målning samt plåtslageri m.m. så är vi ansedd som
ett företag som sätter tillit och smidighet i första rummet.

Virkesvägen 6, Bergby      0297 - 109 50  •  070 - 681 09 55
info@stoltbyggtjanst.se      www.stoltbyggtjanst.se

God Jul & Gott Nytt År

 Vi har öppet som vanligt 10-15 den 23/12

Önskar Susanne, Eva, Zandra och Hilda



OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

å
En Riktigt God Jul & 

Ett Gott Nytt År 
önskar vi er alla

Tel. 0297-421 00

Trevlig helg

önskar jag
er allaJulklappstips:

Varmt och skönt till fötterna
i vinter hittar du hos mig       Tel.  0297-402 61

Stinas Skor 

Smått & Gott i Hamrångebygden
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God Jul

Från

Ockelbo

God Jul & Gott Nytt År

Lennys Färg önskar alla kunder
EN RIKTIGT GOD JUL OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR

www.nordsjo.se

EN RIKTIGT GOD, 
FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

önskar jag er alla

ALNek Redovisning
S. Åsgatan 42

Tel. 0297-425 24

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
www.ockelbokyckling.se    

Tel. 070-646 73 85

God Jul
och

Gott Nytt år
Kylan har kommit

Ring oss för vinterns avverkningar

Beställ dina skogsplantor
senast 31 december

Planera för röjningar till våren

Kontakta oss i alla skogliga ärenden

Årsmöte i vägföreningen?

Har vägkanterna vuxit igen? Är träden för grova 
för en vanlig buskröjning? Då kan träddelsav- 

verkning med skotare och ackumulerande  
klippaggregat lösa era problem. 

Maskinen klipper klenare träd och lastar direkt 
på lastbäraren. Träddelarna körs ihop till lämpliga 

vältor som flisas med traktorburen eller  
lastbilsburen flistugg.

Vi deltar gärna och informerar direkt på ert 
årsmöte.

Kontakta

Torbjörn Holmgren
Mellanskog

070-3401859, 0297-40777

Magnus Murén    Jonas Westbom    Vidar Sjögren
Hamrånge         Ockelbo    Ockelbo

010-4828426    010-4828430    010 -4828428



JULHANDLA I BERGBY
JULEXTRA 20 DECEMBER 9-15

OCH FRÅN OSS TILL ER 
EN RIKTIGT GOD, SKÖN JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Extra öppet inför helgen!!!
    20-dec  21-dec  22-dec  23-dec  24-dec 
ICA     9-19   9-19  9-20  9-20  9-13
Bergby Konditori    9-15   stängt 9-17.30 9-17.30  stängt
Wendins Blommor  9-15  9-15  9-19  9-19  9-13
Wenglers    10-14  stängt  9-17.30 9-17.30  10-13

Bergby konditori
Välkommen in på julfika!

Fr o m 24/12-28/12 stängt 
Nyårsafton öppet 9-13

Wendins Blommor
Julblommor och julgrupper 
i stor sortering hos oss
Välkommen in!  Tel. 0297-100 90

Per-Gunnar säljer julgranar!!!

Hamrångebygdens Delikatesser
 

med lokalproducerat i disken  •   Välkommen in!
Butiken är också öppen fredag den 19 december 10-18

Öppet 10.00 - 15.00
Kom och gör fynd. 

Loppis för både han och hon

Öppet 10.00-15.00
Välkommen in!
Jag har stängt 

23/12-7/1

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA

BERGBYKROGEN
Specialerbjudande under julextradagen:

Hemlagade hamburgare 
med lokalproducerat kött från Häcklegård 

Serveras med klyftpotatis och räksallad 60:- (ordinarie 
pris 90:-)

Välkommen in! 
Vi har stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen 

Tel. 0297-101 23

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på 

Wenglers Järn Färg & Bygg
Öppettider jul/nyår: 

mån 22/12 & tis 23/12 9.00-17.30 
Julafton 10.00-13.00 Juldagen & annandagen stängt 

lördag 27/12 10.00-14.00 
mån 29/12 & tis 30/12 9.00-17.30 

Nyårsafton 9.00-15.00  •  Nyårsdagen stängt 
Nyårsfyrverkerier och himmelslyktor hittar ni hos oss: 

Välkomna!!! 

Öppet 10.00 - 15.00
Kom och gör fynd.

Loppis för både 
han och hon



JULHANDLA I BERGBY
JULEXTRA 20 DECEMBER 9-15

Vi på ICA Nära i Bergby vill tacka alla

fantastiska kunder för 2014 och önska er alla 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Emil

Anna

Elsy

Ellinor

Eva-Lena

Ingela

Ingis

Emelie A

TereseYvonne

David
MarieEmelie S

Emelie F

Klara

WilmaEmmy

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

David har tyvärr slutat hos oss i Bergby, men…
han kommer istället att tillsammans med mig
driva ICA Nära i Trönö utanför Söderhamn,
där han kommer att vara butikschef.
Vi önskar David lycka till och David hälsar
och tackar för sin tid i Bergby
Emil

Öppettider under Jul & nyår
22/12 9-20
23/12 9-20
24/12 9-13
25/12 Stängt
26/12 9-17
27/12 9-19

28/12 9-19
29/12 9-20
30/12 9-20
31/12 9-17
1/1 11-16

Prinskorv 79:-/kg

Sohlbergs Chark Ca 500g

Potatis 10kg 59:-

Bröderna Fornström i Skärplinge

10kg, Fast sort

Julmust Vasa

Special 2 för 30:-

Vasa Bryggeri. 1,5l

Bryggd på “Bockens Recept”

Lördagen den 20/12 har vi
demo och försäljning av

prinskorv i lösvikt, Pastejtårta
och Leverpastej.
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Alla Tider’s

Vad gör tandläkar´n 
nuförti´n?
− Ja, knappast hade jag väl trott att jag skulle spela 
dragspel i en kyrka, skrattar han. Sagt utan det minsta 
stänk av ironi, för musik är ett av hans stora intressen 
och dragspelskursen där han trivs alldeles förträffligt 
hålls i Björke Missionskyrka.

Ingvar Jönsson var nyutexaminerad tandläkare 1973 och 
fick en s.k. delad tjänst  med tjänstgöring på Folktandvår-
den både i Ockelbo och Hamrångefjärden. Fr.o.m. 1975 
blev det sedan Hamrånge på heltid. 
   − Egentligen var det en slump att vi hamnade i Ham-
rånge, men i Bergby hittade vi huset vi ville bo i, Berit och 
jag, säger han.
   Båda kommer från Stockholm, Ingvar är född och upp-
vuxen i Stuvsta.
   − Men den tiden fick räcka, vi hade fått nog av Stock-
holm bägge två. Vi ville ut på landet, så vi sökte oss norrut 
med sikte på Hälsingland.
   Riktigt så långt kom de nu inte. Det blev Gästrikland i-
stället.
   − Och det har vi aldrig ångrat.

Då, för 40 år sedan, var det väldigt lätt att få en tjänst som 
tandläkare. Det var bara att välja, minns han, och stipen-
dium fick han också under studietiden av Landstinget Gäv-
leborg med villkoret att jobba där i två år.
   Kliniken flyttades till Bergby 1993 och Ingvar följde 
med. Elva år senare var det dags igen, när Folktandvården 
lades ner för gott i Hamrångebygden och ”slogs ihop” med 
Ockelbokliniken, där Ingvar 1997 blev klinikchef. Han 
stred dock för att barn- och skoltandvården skulle få vara 
kvar i Hamrångebygden, vilken den också blev i lokaler i 
Knutpunkten tills för några år sedan.
   2011 började han trappa ner och i början av 2013 blev 
han pensionär på heltid. Efter 40 år hos Folktandvården. 
Saknar han sitt jobb?
    − Neej, inte jobbet, det kände jag mig nog rätt färdig 
med, däremot den sociala kontakt som arbetskamrater och 
patienter innebär och det tar sin tid att landa som pensionär.

Inte för att han har ett dugg tråkigt, sin dag fyller han mer 
än väl. Och det är där som dragspelet numera kommer in.
   − Musik har jag alltid tyckt om och dragspel spelade jag 
under några år från 8-årsåldern och uppåt. Sen blev det mer 
sporadiskt och de senaste 20 åren har det legat där i garde-
roben.
   Istället hade han börjat spela ukulele hos folkdanslaget 
Rillen, där han och Berit för övrigt dansar square-dance se-
dan 25 år tillbaka. Ukulele låg inom rimlighetens gräns att 
lära sig, tyckte han och från ukulele till cittra var sen inte 
steget långt. En sådan hade han nämligen också därhemma 
i garderoben.
   − Tänkte att det kunde vara kul att prova den, men den 
behövde stämmas, så jag vände mig till Märtha Ivarsson. 
Och när jag sen berättade för henne att jag även hade ett 

dragspel, men inte spelat på många år, så tipsade hon mig 
om dragspelskursen i Björke.
   −Jaa, och så kom det sig att jag började spela dragspel i 
en kyrka.
   Nu spelar han där en gång i veckan i Sensus regi och med 
Bengt Nyman som ledare.
   − Någon virtuos lär jag aldrig bli, skrattar Ingvar, men vi 
har fantastiskt roligt. Det är ett rent nöje.
   Och joodå, både Mosippan och Viggen finns på repertoa-
ren.
    Med sig från Hamrånge har han Bernt Olov ”Tjalle” 
Bohlin, som även han plockat fram sitt dragspel efter 
många år.
 
Men när han inte spelar dragspel då, vad gör han då?
   − Fotografering är ett stort intresse, har jag nog efter min 
far, som redan under 40-talet skaffade sig en filmkamera.
   Alla de gamla filmerna har Ingvar nu överfört till DVD 
och alla diabilder har han scannat av. Släktforskar gör han 
också. Och så håller han på att skriva en bok. Boken om 
sitt liv.
   − Jag skriver den enbart för mina barn och barnbarn. Jag 
och min syster tjatade ofta på vår far att han skulle skriva 
ner om sitt liv, men vi fick aldrig gehör för det. När så vår 
mamma dog sex år efter vår far gått bort hittade vi ett kol-
legieblock där han mycket prydligt och detaljerat textat 
ner om sitt liv. Och trots allt han berättat, var det mycket 
som var nytt för oss och det var så fantastiskt att få veta 
så mycket mer om honom. Det inspirerade mig att börja 
skriva om mitt liv.
   De fyra barnbarnen, två i Gävle och två i Västmanland, 
vill förstås rå om sin morfar/farfar också och det får de så 
gärna.
   − Vi finns till hands för dem så ofta vi kan.

Hus, hem och trädgård tar sin tid, sommarhuset i Östergöt-
land likaså. Och han snickrar gärna, bl.a. bikupor till Berits 
biodling. Ett annat intresse är mat och matlagning.
   − Med tonvikt på god och nyttig mat. Den ska helst vara 
ekologisk och närproducerad.
   Resor, får vara både udda och långväga mål, är annat de 
gärna ägnar sig åt, han och Berit.
   Nyligen är de hemkomna från Japan och med systern i 
Arizona blir det förstås en och annan resa även dit.
   Tiden som pensionär vill han ta till vara. Göra det han 
trivs med och tycker om. Så det är det som tandläkar´n gör 
nuförti´n.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Bernt-Olov “Tjalle” Bohlin och Ingvar Jönsson har tagit upp drag-
spelandet igen. Tränar varje måndag i Björke Missionskyrka.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Söndag 14 december kl. 15.00
Luciagudstjänst, Hamrånge kyrka
Församlingens barngrupper, Ulf Claesson, Emma 
Wallerberg
***************************************
Söndag 21 december kl. 11.00
Gudstjänst med julspel, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg, personal och
frivilliga
Onsdag 24 december Julafton kl. 11.00
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka
Susanne Adman, Märta Bohlin
Onsdag 24 december Julafton kl. 23.30
Midnattsmässa, Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emil Johansson
Torsdag 25 december Juldagen kl. 06.00
Julotta, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Ann-Marie Ahlenius, kyrkokören
Fredag 26 december Annandagen kl. 14.00
Söndagsgudstjänst, Axmarby Missionshus
Ulf Claesson, Märta Bohlin
***************************************
Söndag 28 december kl. 11.00
Högmässa, Gävle
Sammanlyst till Gävle Heliga Trefaldighets kyrka
Torsdag 1 januari Nyårsdagen kl. 18.00
Nyårsbön, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Joel Strömberg, gitarr
***************************************
Söndag 4 januari 
Högmässa Gävle
Sammanlyst till Gävle Heliga Trefaldighets kyrka
Tisdag 6 januari Trettondagen kl. 15.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
Med efterföljande julfest i församlingshuset
Ulf Claesson, Emma Wallerberg

Söndag 11 januari kl. 11.15
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet
Ulf Claeson, Ellen Weiss
Vecka 3
Församlingens barngrupper startar. Mer info fi nns på 
hemsidan!
***************************************
Söndag 18 januari kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset, Wij
Henrik Forsman, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 25 januari kl. 11.00
Musikgudstjänst, Församlingshuset, Wij
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************

Öppen förskola i Änglagården
Tisdag & Torsdag 9.00-12.00  (fr o m 13/1)

Sopplunch i Kyrkans hus
Onsdagar kl. 12.00-14.00, udda veckor (fr o m 14/1)

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ

Pastorsexpeditionens öppettider:
mån, tis, ons: 10.00-12.00.       Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange

Från Hamrånge församling önskar vi alla
EN GOD OCH FRIDFULL JUL & ETT 

GOTT NYTT ÅR
där vi får mötas i gemenskap

TACK till alla som medverkade vid vår
”Konsert för diakonin”!

TACK till ICA Nära Bergby och Bergby konditori
för att ni skänkte fikat!

Vi samlade in 5 300:- kronor

/Hamrånge församling

EN RIKTIGT GOD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

önskar vi alla i Hamrångebygden

Ett stort TACK vill vi rikta till alla företag, både stora och små,
för den fi na respons och sponsring vi fått
Och TACK  alla ni som skänkt slantar i våra sparbössor
Det betyder mycket för vårt arbete
i att skänka trygghet i bygden

Vi behöver bli fl er – så välkommen du också!
Ring 070-693 30 77 för mer info
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Fyren – ett kulturens hus men också en 
betydelsefull samlingspunkt för asylsökande
 
Utvändigt är det mesta sig likt den syn vi vant oss vid sedan 
många, många år. Invändigt händer det desto mer. Fyren 
benämns ofta som ett Kulturens hus, men det är engage-
manget för asylsökande som kommit att bli en allt större del 
av verksamheten. 

 

− Jovisst är det så, men så är ju behovet 
oändligt också, säger verksamhetssam-
ordnare Susanne Norén.
    Tillsammans med Kristina Nils-
son, som förestår kök och café är hon 
heltidsanställd, övrig personal, som 
varierar, finns där genom olika arbets-

marknadsåtgärder. (Det sker, liksom hos övriga aktörer som tar 
emot arbetssökande, genom ett samarbetsavtal med arbetsför-
medlingen).

Fastigheten ägs numera av Gävle kommun genom Kultur och 
fritid och förvaltas av Gavlefastigheter.  På uppdrag av Kultur 
och fritid bedriver sedan ABF verksamheten i Fyren. ABF Gäst-
rikebygden är också juridiskt ansvarig för den verksamhet som 
bedrivs och står därigenom som mottagare av de kommunala 
aktivitetsbidrag som beviljas. Därunder är sedan Fyren en egen 
resultatenhet.
   I Fyren inryms biblioteket med egna öppettider två dagar i 
veckan. Utlåningsstationen däremot är öppen varje dag under 
samma tider som Fyren i övrigt. Så är också caféet, där Kristina 
ser till att disken är fylld med hembakta godsaker och smörgåsar.
   Sopplunch bjuds det varje onsdag från höst till vår, här finns 
internetcafé och utöver ABF huserar även Norrsundets PRO och 
Röda Korset med sin loppis i lokalerna.
   
Men Fyren är så mycket mer. Den är platsen för underhållning, 
ofta i samarbete med andra organisationer; här ger bl a Folktea- 

 
tern uppsättningar, arbetarteatern sina revyer och Rockskolan sin  
Finalrock. Den är platsen för kultur med utställningar, musikeve-
nemang och föreläsningar. Den är platsen för studiecirkelverk-
samhet med ett rikt utbud av cirklar. Den är platsen för arrange-
mang, där kulturer från olika delar av världen möts och den är 
platsen för Dibis, där ett unikt kulturarv berikas genom digitalise-
ring av gamla foton som sedan publiceras via Dibis i Söderhamn. 
I det projektet är idag 7 personer sysselsatta. 

Det stora utbudet till trots är det kanske ändå genom insatserna 
för bygdens asylsökande som Fyren mest låtit tala om sig under 
de två senaste åren. De första kom 2012.
   − Civilsamhället har ju kommit att betyda alltmer i de här sam-
manhangen och i Norrsundet, dit många kom på kort tid blev 
Fyren ganska snart den naturliga samlingspunkten. För självfallet 
handlade det om människor som var i stort behov av hjälp i den 
svenska vardagen, säger Susanne.
   Kaotiskt till en början, minns hon, för människor bara  
kom. Ganska snart såg Susanne att verksamheten behövde  
struktureras upp. Ett stort offentligt möte hölls där Migrationsver-
ket medverkade, och i februari förra året inbjöd Fyren och ABF 
olika samverkansparter till samtal om hur man gemensamt skulle 
kunna samordna insatser och stöd för att skapa en meningsfull 
tillvaro och integrera de nyanlända som kom hit. 
  
Via projektmedel från ESF – Europeiska socialfonden kunde 
en permanent verksamhet startas, Migrationsverket hyrde lokaler 
och en person, Jeanette Forsberg, anställdes på halvtid.
   Till Norrsundet kommer asylsökande människor från skräm-
mande krigshärdar eller länder där de varit förföljda; bl a Syrien, 
Afghanistan, Somalia, Irak och Pakistan och behovet av stöd och 
hjälp är enormt, säger Susanne.   
   − Hur ska de kunna veta hur vårt svenska samhälle fungerar, 
hur vardagen här ser ut? Där försöker vi stödja så mycket vi kan, 
vi ger samhällsinformation och bistår även vid myndighetskon-
takter. Liksom språkträning.
   Asylsökande har nämligen inte, som de med uppehållstillstånd, 
rätt till SFI – svenska för invandrare. Förutsättningarna skiljer sig 
även i övrigt mellan asylsökande och de som fått sitt uppehålls-
tillstånd. Både vad gäller boende och ekonomisk ersättning.
    −Därför är också behoven så stora bland de asylsökande och 
det lokala engagemanget betyder väldigt mycket, tillägger hon.
   Fyren vill medverka till och arbeta för att människor i hela 
Hamrångebygden ska kunna lära känna varandra och överbrygga 
de skillnader som finns. Därför har man tagit initiativ till Tillsam-
mans i Hamrångebygden. (Se Ingrid Larssons artikel nedan). 

Projektet med ESF-stöd går nu mot sitt slut och inför 2015 ska 
en ny verksamhetsplan tas fram.
   − Det blir en tuff utmaning hur vi även fortsättningsvis ska 
kunna bedriva verksamheten och det jobbar vi med just nu, säger 
Susanne.  Text och foto: Marianne Lundqvist

För många asylsökande är onsdagens 
soppluncher en betydelsefull aktivitet, 
där integreringen med ortsbor blir 
självklar, säger Susanne. Senast lunch-
ade hon själv tillsammans med Klevi 
Gjoka och Diana Dida från Albanien.

Faisal Sallal från Syrien 

hjälper gärna till i köket.

Alla Tider’s
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Volontärer hjälper asyl-
sökande
 
Många skrev sina mailadresser för att få information 
om aktiviteter som ordnas för asylsökande i olika kom-
muner i Sverige vid ett möte i Fyren nyligen. 
 
Tillsammans 
i Hamrånge-
bygden hade 
anordnats i 
Fyren i Norr-
sundet för att 
ge information 
om den omfat-
tande verksam-
heten som sker 
i Fyren och 
speciellt då de 
aktiviteter som 
ordnas för de 
asylsökande bland annat språkcaféer och barnverksamhet. 
Susanne Norén, som är verksamhetssamordnare på Fyren, 
berättade om de aktiviteter som pågår riktade både till 
Norrsundsbor och asylsökande.
   Rebecka Mårtensson som arbetar på Frivillig Gävleborg 
berättade om det projekt som startade och ägs av Nordan-
stigs kommun i samarbete med länets övriga kommuner.  
Projektet är för nyanlända flyktingar och ensamkommande 
barn. Målet med projektet är att öka kontakten med innevå-
nare och föreningar i kommunen för att stärka integratio-
nen i samhället samt etableringen på arbetsmarknaden.
   Cina Kedvall berättade om sitt arbete som volontärsam-
ordnare. Hon rekryterar och förmedlar volontärer till äldre, 
ensamma och nyanlända flyktingar och tar kontakt med 
engagerade föreningar och församlingar.
  Nu finns det närmare hundra asylsökande i Norrsundet. 
Sexton familjer kom över en natt. Christina Boman och 
Erik Siggstedt bor alldeles bredvid flyktingmottagningen 
och när de märkte hur mycket som behövdes engagerade 
de sig i ett volontärarbete som spritt sig. Det är mycket 
de nyanlända behöver. De har inte vinterkläder. De kan 
behöva skjuts till läkare. 
   Det har visat sig att många asylsökande etablerar sig i 
Norrsundet när de fått uppehållstillstånd.

Text och foto: Ingrid Larsson

JULFIRANDE FOR 
ALLA BARN I FYREN 
20/ 12 KL. 15.30-18.00

För andra året ordnar vi julfirande för barn i Fyren. 
Vi samlar in julklappar till flyktingbarnen (men alla 
barn som kommer får så klart en julklapp) och leker 
jullekar, dansar, gör ansiktsmålningar och sjunger 
innan tomten kommer.

För barn som upplevt krig och sorg blir det en dag 
med fokus på att ha roligt och bara få vara just barn!

Vill du bidra med julklappar, hembakt till fikat eller 
en slant som vi kan köpa fika/julklappar för, så är det 
varmt välkommet. 
Ring Christina 070-325 50 11 eller Therese 073-556 24 30

..

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Välkommen att njuta nyårssupén hos oss

Nyårsafton mellan 18.00-22.00

Meny:   Med efterrätt Utan efterrätt

Plankstek    179:-  149:-

Filé Black & White, valfri potatis 179:-  149:-

Filé Oscar, valfri potatis  189:-  159:-

Kycklingspett, valfri potatis 159:-  120:-

Valfri dryck, starköl, vin ingår i priset

Med alkoholfri dryck blir menypriset 30:- lägre

Förbokning gäller senast måndag 29/12 tel. 026-16 14 11

OBS! JULAFTON OCH JULDAGEN STÄNGT

Övriga öppettider:

Annandagen 11.00-22.00

Nyårsafton  11.00-22.00

Nyårsdagen 11.00-22.00

Erik Siggstedt och Christina Boman har engagerat 
sig i volontärarbetet



Kom ihåg oss, när ni vill ut och åka…
Vi har bussar för 7 – 16 personer med hög komfort

Bara att slå en signal till 101 74 och beställa!
Vi tackar våra kunder för i år

och önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hamrånge Taxi

    NORRSUNDET     
önskar alla i Hamrångebygden

En Riktigt God Jul 
& Ett Gott Nytt År

Tel. 0297-223 35

o

Inför jul fi nns vi i
Ockelbo fre 19 dec 9.00-15.00
Bergby mån 22 dec 9.00-15.00

Anders, Felix och Dennis
önskar alla sina kunder

EN RIK T IGT GOD JU L &
ET T GOT T N YT T ÅR

0297-228 55  •  070-568 96 69

o

Varor ur vårt sortiment hittar du också hos ICA Nära, Bergby

Till jul har vi öppet
alla vardagar 9-17, lördagar 9-13,

Julafton stängt
Öppet inför nyår:

Måndag – tisdag 9-17
Nyårsafton stängt

God Jul & Gott Nytt År önskar 

Ulla, Lars-Gunnar och Erik

ReDo  –  Second Handbutik för alla
− Hit är alla välkomna att handla, hälsar Åse Nilsson, 
när hon öppnar dörren till Second Handbutiken ReDo 
på Havsvägen i Norrsundet.

Butiken i 
Norrsundet 
är en av tre 
som med 
hjälp av 
Fas3-anställ-
da bedrivs i 
ABF Gäst-
rikebygdens 
regi. De öv-
riga två finns 
i Gävle och 
Sandviken. 
Hit kan vem 
som helst skänka, men också köpa, främst kläder.  Åter-
användning och redesign är nyckelorden och all behåll-
ning går till bistånd.

Och butiken i Norrsundet har kommit att få stor bety-
delse för framförallt asylsökande, inte minst nu inför vin-
tern, när varma kläder behövs både för barn och vuxna. 
För inköp av vinterkläder får varje asylsökande ca 700 
kronor och självfallet räcker inte de slantarna långt. För 
dem är second-hand skillnaden mellan att frysa eller inte 
frysa. I butiken i 
Norrsundet får de 
med LMA-kort 
(tilldelas av Mig-
rationsverket till 
asylsökande som 
har rätt att få ersätt-
ning enligt lagen 
om mottagande av 
asylsökande) hämta 
kläder gratis.
    
 Men butiken är alls inte öppen bara för dem, understry-
ker Åse.
   − Nej hit kan alla komma och handla kläder för en bil-
lig slant – 10 kronor per plagg - och om man gör det så 
hjälper man också till att hjälpa andra. 
   − Som alla förstår handlar det inte om några jättesum-
mor vi får in, men vi har beslutat att den behållning som 
uppstår på olika sätt ska komma alla i bygden till del och 
exempelvis användes pengar härifrån till gratis ridturer 
för alla barn vid Fyrens höstaktivitet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Välkommen alla hit och handla, hälsar Åse Nils-
son i second-handbutiken ReDo.

Bröderna Abdullah och Muhammed från 
Somalia botaniserar bland butikens leksaker.

Alla Tider’s
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Fotbollsgala for 
NorrHams ungdomar

Fyren fylldes till sista plats med festklädda fot-
bollstjejer- och killar, där inte bara de utan även 
deras ledare hyllades. Och på scenen den sed-
vanliga sponsorchecken från ICA Nära, i år med 
summan 40 000:- kronor.

Ett digert prisbord med medaljer och statyetter stod 
dukat och där lag efter lag fick ta plats på scenen för 
att ta emot sina utmärkelser.

Pojkar 98/01
Årets Träningsflit: Edvin Wigren, Hamsa Koptleov, 
Kalle Andersson, Viktor Forsmark
Årets Prestation: Morgan Agerstig
Årets Utvecklling: Samuel Strömgren

Flickor 99/00
Årets Träningsflit: Louice Lang
Årets Prestation: Hela laget
Årets Utveckling: Fanny Axlund

Flickor 02/03/04
Årets Träningsflit: Emma Hällberg
Årets Prestation: Alexia Njoku
Årets Utveckling: Julia Sjöberg

Pojkar 03/04/05
Årets Träningsflit: Philip Lindström
Årets Prestation: Jonathan”Jonis” Åberg
Årets Utveckling: Hela laget

Text och foto: Marianne Lundqvist

Emma Hällberg, Alexia Njoku och Julia Sjöberg från Flickor 
02/03/04 var tre bland många, många andra som fick motta 
utmärkelser vid Fotbollsgalan.

Vad är det som händer 
i vår bygd egentligen?
 

Brottsvågen fortsätter tyvärr, detta är bara en del av 
vad som rapporterats sedan slutet av oktober:

1) Bikupor har vräkts omkull i Bergby. Ett 
farligt tilltag av förövarna, då bina kan 
gå till anfall och den som blir stungen då 
kan drabbas av svår allergichock. 

2) Intrång och stölder på fabriksområdet.  
Bl a sågades vid ett tillfälle del av inhäg-
nad sönder, så att bilen kunde ta sig ut

3) Båtstöld i småbåtshamnen. Båten sågs 
sedan drivande utanför Kastellet

4) Sönderkörda gräsvallar
5) Sönderslagna fönster, bl a vid skolan i 

Norrsundet
6) Motorcykelstöld i Norrsundet
7) Kalv stulen på ett lantbruk
8) Brand i soptunna vid kontoret i Norrsun-

det
9) Misshandel vid Shell i Hagsta
10) Inbrott i Kastellet och intilliggande trans-

formatorbyggnad, där mässingsdetaljer 
från bogserbåten Granskär stals

11) Bengaliska eldar har slängts ut och 
samma natt brann en lada invid återvin-
ningsstationen i Hagalund ner. Samtidigt 
inbrott på återvinningstationen där åver-
kan gjordes på personalbaracken.

12) Invandrarfamilj trakasserad av ungdomar 
med svarta luvor nerdragna över huvudet

13) Knarkbeslag i Bergby
14) Kabel som eldades på grusplan vid Rå-

hällavägen
15) Några ägnade sig åt allmänfarlig vårds-

löshet när de från bil kastade ut något 
som exploderade mot en man, när han 
klev av bussen i Norrsundet

16) Paintballutrustning stulen på fabriksom-
rådet

..
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Bergby centrum inledde 1 ad-
vent…
med kommers i alla butiker, kolbullar hos hembygdsför-
eningen vid sockenmagasinet, sång av tjejerna från Studio 
56 i Gävle på Bergbykrogen, hemslöjd och utställning 
i församlingshemmet om Hamrånge kvinnoförenings 

125-åriga historia (över 
500 000 kronor har de 
stickat, broderat, virkat 
och bakat ihop genom 
åren, som sedan skänkts 
till olika ändamål), tomte-
far i sin släde förstås lik-
som föreningslotterier och 
godispåsar till alla barn. 

 

… Axmar Hytta
i genuin miljö lockade ett stort antal 
besökare till sin marknadsdag, där det 
bjöds ett stort utbud av gediget hant-
verk och hemslöjd, lokalproducerad 
mat och förstås Bryggans goda skal-
djurssoppa.

… Jättesuccé i Norrsundet, när 
ångtåget kom till julmarknaden
Sällan har väl genom-fartsgatan i Norrsundet trafikerats 
av så många, men med ett 40-tal marknadsstånd och när-
mare 400 personer på ångtåget från Gävle, så var succén 
ett faktum.

   

Lokal matproduktion 
bl a via Hamrångebyg-
dens delikatesser lyftes 
fram, men här fanns 
allt, från godisremmar 
till vackra hantverk att 
köpa. Närmare 90 liter 
kålsoppa gick åt vid Ar-
betarmuseets Gammel-
dags jul, Conny Molin 
hade boksläpp på boken 
Rödbohar´n i våra hjär-
tan och sålde böcker 
för över 6 000 kronor, 
många hittade både till 
Åke ”Pillan” Sjökvist i 
industrimuseet Kastel-
let och Fyren, där det 
serverades enklare för-
täring och bjöds på jul-
musik av Rockskolan.

... och i morgon är det dags för 
hembygdsgården
där hembygdsföreningen bjuder in till sin traditionella 
julmarknad med försäljning, servering och förstås idel 
hembakt på kaffebordet.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

Årets
julmarknader

I Bergby fick barnen träffa självaste tomtefar.

Charmiga tomtar presenterade 
Maria från Wendins Blommor 
vid sitt marknadsstånd.

Närmare 400 passagerare kom 
med ångtåget till Norrsundet...

Marknadsgatan fylldes snabbt

Kö var det hos Arbetarmuseet, där det serve-
rades kålsoppa och skinksmörgås. Dan och 
Gunilla Forsmark tog tillfället i akt.

Många 
lokala pro-
dukter såldes 
hos Ham-
rångebygdens 
delikatesser

...där Mona 
Nordin med 
barnbarnet 
Stefan hälsade 
välkommen 
och delade 
ut kartor till 
marknadsbe-
sökarna

Skinkorna 
vanns av 

Lena Hübner, 
Norrsundet och 

Ingegerd Wester-
berg, Bergby

Resultat Peppar-
kakshustävlingen:

1) Pärlan

2) Inger Wijk

3) Susanne Adman

Presentkort hos 
Stinas Garn & 
Tyger bland de 

röstande vanns av 
Camilla 

Johansson



Ikväll kröns hon i kyrkan, Hamrånges lucia 2014 Karolina 
Lindgren. Det var hennes namn, som stod på vinstlotten, när 
årets ljusdrottning lottades fram bland flickorna i årskurs 9.

− Jättekul, men oj så pirrigt det var innan namnet tillkännagavs. Jag 
ville ju så gärna bli Hamrånges lucia, säger hon.
   Just nu är det skolan som upptar det mesta av Karolinas tid och 
riktigt vad hon ska satsa på efter högstadiet har hon inte bestämt än.
   − Men det lutar åt något med hantverk, för jag tycker om att 
skapa.

Tillsammans med sitt följe börjar hon dagen med ett framträdande 
i kyrkan. Därefter följer Träffpunkten, Hamrånge Inredning, Sol-
bergahemmet och Bergbykrogen, och ikväll sker alltså själva krö-
ningen i Hamrånge kyrka, där hon får motta sitt luciasmycke.
   För hela luciaarrangemanget svarar Hamrånge Lions som också 
bjuder på glögg och pepparkakor efter framträdandet i kyrkan på 
kvällen.
Den frivilliga gåvan som lämnas under kvällen skall gå till ebolans 
offer enligt önskemål från Lucia och hennes följe.

Text och foto: Marianne Lundqvist

KarolinaHamrånges lucia 2014

Hamrånges lucia 2014, Karolina Lindgren från 
Hamrångefjärden 

Smått & Gott i Hamrångebygden

OK ÖDMÅRDEN
ÅRSMÖTE

Tisdag 10 februari
kl.18.00 träffas vi på

Bergby Konditori för årsmöte
och avslutning av den

gångna säsongen.

Vi bjuder på smörgåstårta
och fika

VÄLKOMNA!

Önskar
alla en
God Jul
och ett

Gott Nytt År

Landsbygdscenter

önskar

ALLA I HAMRÅNGEBYGDEN EN RIKTIGT 

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Knutpunkten håller stängt 

från 22/12 och öppnar åter 7 januari.

Ett varmt TACK
till 
Sjöboden – Bergmans Fisk
Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri
Magnus Bergman
Bergby Konditori
ICA Nära Bergby
för sponsring av lokala produkter till lunchen
vid Lionsdistriktets rådsmöte i Bergby

Det gav oss en behållning på 6 200 kronor som vi 
kunde skänka till Världens Barn

Vinnarna i vårt stora lotteri: 1:a pris lott nr 350, 
2:a pris lott nr 521. 3:e pris lott nr 147 

Tack också alla andra som på olika sätt stött
vår verksamhet under
det gångna året

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi er alla

Hamrånge Lions
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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

Fredag 16 Januari Kl.13.00
Ebbe Lundqvist berättar om Axmarbruk och 
brukets miljö.

Tisdag 20 Januari Kl.10-11
Personal från Hälsocentralen kommer och pratar 
om Hälsa, Kost och Fysisk aktivitet

Onsdag 21 januari Kl.10.00
Eva, Ulf och Emma från Hamrånge församling, 
bjuder på kaffe med dopp och underhållning.

Ett stort tack till våra samarbetspartners.
Hoppas på fortsatt samarbete.

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi från Pärlans Dagverksamhet och Träffpunkten / 

Marie, Anette, Åsa

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95 
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se 

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Januari 2015

Julmarknad 
Lördag 13 december

11-15
Välkommen som försäljare! 
Anmälan 0297-10593

Hamrånge Hembygdsgård

Alla Tider’s

En Fröjdefull Jul 
& Ett Gott Nytt År

önskar vi er alla 
Totrakastalens In-

tresseförening

GOD JUL & ETT GOTT NYTT FIXARÅR
önskar vi er alla

Nu utför vi också måleri-
 och tapetserararbeten

Tel. 076-128 47 33
Vår loppis i Hamrångefjärden är öppen

Lördag 11-15    Söndag 11-15

Stort TACK till alla 

våra sponsorer, spelare, 

ledare, föräldrar, 

medlemmar och 

andra som på olika sätt 

bidragit till vår verk-

samhet under året. 

EN RIKTIGT GOD JUL &

ETT GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR VI ER ALLA

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR
önskar 

Hamrångefjärdens IK

Tack alla besökare och deltagare som på olika sätt 
engagerat sig i Fyrens aktiviteter. Tack också till 
det stora ideella engagemanget och till alla som 
skänkt kläder och saker till de nyanlända.
EN RIKTIGT GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAS ER ALLA
FYREN
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Smått & Gott i Hamrångebygden

God Jul och Gott Nytt År

Önskar vi alla som

bidragit till vår verksamhet

i stort och smått

Vinnarna i jullotteriet är underrättade.

Norrsundets

 

Röda Korskrets

EN RIKTIGT GOD JUL

& ETT GOTT NYTT ÅR 

önskar vi er alla och 

ETT VARMT TACK

till alla våra sponsorer under året

– företag och enskilda, för de

värdefulla bidragen till vår verksamhet

HAMRÅNGE HEMBYGDSFÖRENING

19/12 Julcafé på Träffpunkten, Ola 
Westling underhåller 13.30

16/1     Musikcafé på Solberga 13.30

Tack till alla som skänkt vinster till våra 
lotterier, som bakat till kakfrossan och 

alla frivilliga som alltid ställer upp. 

En riktigt God och Hjärtevarm Jul & Ett 
Gott Nytt År önskar vi er alla
Hamrånge Röda Korskrets

Från oss alla 
till er alla

En Riktigt God Jul och 
Ett Gott Nytt år

Norrsundets 
Arbetarteaterförening

GOD JUL & 
GOTT NYTT FISKEÅR

önskar
Hamrånge Fiskevårdsområde

Till er alla från

Hamrånge

Företagarförening

EN RIKTIGT

GOD JUL&

ETT GOTT NYTT ÅR

Till alla glada människor i 
Hamrångebygden

Önskar
Norrsundets PRO

En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År

Hamrånge Slöjdare 
önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

Från Hamrånge PRO till
alla våra medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL 

& 
ETT GOTT NYTT ÅR

Alla medlemmar hälsas välkomna till 
GRÖTFEST i Församlingshuset, Wij, 

Torsdag den 15 januari kl. 12.00
Medtag egen tallrik och sked

Tack alla som deltagit och en-
gagerat sig i vår verksamhet 

under året

God Jul och Gott Nytt År
till er alla i

Hamrångebygden
önskar

Hamrångegruppen

 

önskar alla i Hamrångebygden
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år
och tackar alla som engagerat sig i

vår verksamhet under året

HAMRÅNGE LRF 
önskar sina medlemmar 

och övriga
EN RIKTIGT GOD OCH 

FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

Och tackar er alla för en mycket 
god uppslutning vid våra 

aktiviteter under året

 NORRSUNDETS IF
Till alla som på olika 
sätt stött vår verksamhet 
under året

EN GOD, FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

AXMARBY IF

önskar alla sina 

medlemmar och sponsorer

EN GOD JUL 

& 

ETT GOTT NYTT ÅR

Alla som har tid och lust

Välkommen till Träffpunkten

Julafton från kl. 12.00

då vi bjuder på skinksmörgås, 

julgröt, glögg och kaffe

och tittar på 

Kalle Anka tillsammans

NORRSUNDETS 

ARBETARMUSEUM

önskar alla i 

Hamrångebygden

En Riktigt God Jul 

& Ett Gott Nytt År

EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

tillönskas er alla från

AXMARBY 

INTRESSEFÖRENING

TACK FÖR I ÅR!
EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla

ABF Gästrikebygden                
Rockskolan Träffpunkten



Välkommen till världen

…lilla Malva, som föddes den 17 
november, vägde 4228 gram och var 
54 centimeter lång. Stolta föräldrar är 
Lotta och Kjell Palomäki och familjen 
bor i Norrsundet

Kalendarium 12/12 – 23/1
Fredag 12 december
Hamrånge lucia med följe
framträder på Träffpunkten 9.30
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Luciakröning Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 13 december
Julmarknad 
hembygdsgården 11.00-15.00
Söndag 14 december
Finalrock med Rockskolan, Fyren 15.00 
Luciagudstjänst Hamrånge kyrka 15.00
Fredag 19 december
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 20 december
Julextra Bergby centrum 9.00-15.00
Julfirande för barn, 
Fyren, Norrsundet 15.30-18.00
Söndag 21 december
Gudstjänst med julspel 
Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 24 december, julafton
Samling kring krubban, 
Hamrånge kyrka 11.00
Lions och Röda Korset bjuder på
skinksmörgås och gröt 
på Träffpunkten från kl. 12.00
Midnattsmässa, Hamrånge kyrka 23.30

Torsdag 25 december, juldagen
Julotta, Hamrånge kyrka 6.00
Juldagsrock, Fyren,
Norrsundet 21.00-01.00
Fredag 26 december, Annandag jul
Söndagsgudstjänst, 
Axmarby missionshus 14.00
Lördag 27 december
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Torsdag 1 januari
Nyårsbön, Hamrånge kyrka 18.00
Fredag 2 januari
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Tisdag 6 januari
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka med
efterföljande julfest, 
Församlingshuset 15.00
Lördag 10 januari
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 11 januari
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet 11.15

Onsdag 14 januari
Sopplunch, Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Fredag 16 januari
Ebbe Lundqvist berättar om Axmarbruk,
Träffpunkten, Bergby 13.00
Musikcafé med Röda Korset, 
Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 18 januari 
Söndagsgudstjänst, Församlingshuset, 
Bergby 11.00
Tisdag 20 januari
Personal från Hamrånge hälsocentral 
pratar om hälsa, kost och fysisk aktivitet 
Träffpunkten, Bergby 10.00-11.00
Onsdag 21 januari
Eva, Ulf och Emma från Hamrånge för-
samling Bjuder på kaffe och underhåll-
ning, Träffpunkten, Bergby 10.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Fredag 23 januari
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling under November 
 
7/11 Majlis Flach Bergby
13/11 Asta Larsson, Bergby
14/11 Barbro Sjöberg, Gävle
28/11 Stig Stolt, Bergby
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Mitt varma tack till hemtjänsten i Hamrånge och Solberga-
hemmet för den goda omsorg och omvårdnad ni gav min 
mor under hennes sista tid. Det var en stor trygghet för 
både henne och mig.   Rolf Hammarsten

…till Jörgen Flank, Stora Enso Pulp, Skutskär och Tord 
Wigren ”Fixarna” Norrsundet för er arbetsinsats vid Indu-
striminnet Kastellet efter vandaliseringen med uppbrutna 
dörrar och stulna delar från bogseraren Granskär lördags-
natten den 22 november.
Tack vare er kan jag fortsätta med visningar av Norrsundets 
industriminne.

Ciceronen Åke Lennart Sjökvist

…till våra tränare/ledare Therese Johansson, Linda Persson, 
Tommy Meüer, Mattias Lundberg och Isabella Hukkanen för 
ert otroligt fina engagemang och arbete för vårt lag.

NIF Innebandy Flickor 04-06

Torget - Tack

Torget – Blommor i mängd


