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Ännu ett år att snart lägga till handlingarna och 
summera.

   Så hur blev det då för dig och mig?  Ja, säkert har 
det tett sig olika, förmodligen varit blandat av både 
sorg och glädje. Sorg när någon som står en nära går 
bort eller när sjukdom slår till, glädje när något posi-
tivt händer inom familj, bland släkt och vänner.
    Ofrånkomligt har vi förstås påverkats av det som 
händer i världen runtomkring oss; krig, terrordåd, 
flyktingkatastrofer, fattigdom och mänskligt lidande.  
Ohyggliga tragedier som är omöjliga att helt över-
blicka. Lägg därtill klimatförändringarna som enligt 
nästan all expertis nått sitt klimax och håller på att 
ställa allt på ända. Går det att vända skutan? Jag vill ju 
tro att det går, frågan är bara om alla människor vill.

På det lokala planet har beslutet om nedläggning av 
Norrsundet skola kommit. Ingen rolig julklapp för 
Norrsundet och frustrationen är förståelig. Men kan-
ske är det en utveckling som är ofrånkomlig. Trenden 
genom decennier har varit densamma; när elevantalet 
blir för lågt och kvalitetskraven höjs läggs skolor ner.  
Kusön, Gåsholma, Axmarbruk, Axmarby, Hagsta, 
Västerberg, Norrtjärn, Katrineholm, Totra, Rån -  alla 
hade de en gång sin egen skola, Norrsundet och Berg-
by hade tre vardera.
   Nu koncentreras all skolverksamhet till Bergby och 
ska vår landsbygd överleva, ja då måste utvecklingen 
styras så, att den skolan får förbli kvar även i en fram-
tid.

Hamrånges lucia Diana Jonsson lyste med sitt följe 
upp i vintermörkret och gav en stämningsfull konsert 
i Hamrånge kyrka. En fin tradition att värna liksom 
också den stundande julen. Visst består den av ett 
överflöd jag gärna ser att vi drar ner på, men som tra-
dition vill jag ha den kvar.  Att med glädje se tillbaka 
på sin barndoms jular är något jag önskar alla barn, 
dagens och morgondagens. Det är ett ansvar vi som 
vuxna har att föra vidare. 

Nu får vi se vad 2016 har i sitt sköte. Jag hoppas att 
skutan Världen vänder och tar riktning åt rätt håll, 
för Sverige hoppas jag vi kan lösa flyktingfrågan, för 
Hamrångebygden hoppas jag vi fortsätter förvalta det 
fina vi har och att vi alla hjälps åt att driva en utveck-
ling i positiv anda.
   Jag vill tro på världen, jag vill tro 
på Sverige, jag vill tro på Hamrånge-
bygden.

En Riktigt God Jul & Ett Gott 
Nytt år önskar jag er alla

        Lev väl!

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 Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

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

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

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder  
för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!

Tankar Om



Vilken upplevelse! Filippa Swande, Rebecca Öhman, Tilda 
Eriksson, Ida Jupither-Berg, Arvid Sjöström, Albin Sund-
berg-Östlund och Rasmus Lindgren tågade tillsammans 
med sina lagkamrater ut på Friends arena med danska och 
svenska landslaget.

Rasmus tågade ut bredvid 
Zlatan . – Kändes väl sådär, 
kommenterade han lugnt 
efteråt.

...men sen var det ju bara att 
köra, förklarade Filippa

- Mest nervöst var det att stå 
och vänta, tyckte Rebecca

När Sverige spelade första EM-kvalmatchen mot 
Danmark 14 november, så var det fotbollsungdomar 
från NorrHam som tågade ut med spelarna på planen 
i Friends Arena.

En belöning till föreningen efter sommarens lyckade 
fotbollsskola, som lockade över 80 deltagare och därmed 
blev störst i Gästrikland. Trots att de är en liten förening 
med bara ideellt arbetande tränare och ledare.
   −  Vi trodde ju inte det var sant, när vi fick telefon-
samtalet att våra ungdomar skulle få vara med i Friends 
Arena, men jag tackade ja direkt, trots att vi bara hade två 
dagar på oss att ordna arrangemanget, berättar Anna Ju-
pither-Berg, som tillsammans med Peter Rosén ansvarade 
för årets upplaga av Landslagets Fotbollskola i Norrham.
   I två bussar åkte 90 personer, NorrHams flicklag F 05-
06-07 och pojklaget P 05-06-07 tillsammans med föräld-
rar, ledare och tränare ner till Friends Arena. Väl därnere 
tog personal på arenan över ungdomarna, som ikläddes 
sprillans nya landslagsdräkter och därefter gjorde sig 
beredda att tåga ut på planen med spelarna.

   
− 

Då var det nervöst, nästan så att benen skakade, berättar 
Rebecca Öhman.
   − Men sen var det ju bara att köra, 
fyller Filippa Swande i.
   Och någon Zlatanhysteri var det 
inte fråga om.
   − Det kändes väl så där att få gå 
bredvid honom, konstaterar Rasmus 
Lindgren.
   − Och min idol är ju Oscar Le-
wicki, tillägger Arvid Sjöström. 

En stor upplevelse är de i alla fall 
överens om att det var och ungdo-
marna fick ett högt betyg av perso-
nalen vid arenan.
   − De tyckte, att de uppförde sig 
väldigt proffsigt, lugnt och städat 
och till och med räckte upp handen, 
när de ville fråga om något, och 
sånt sa personalen, var de inte vana 
vid, säger Anna.
   Och matchen då?
   −  Joo den var jättespännande och 
gissa om vi skrek när Zlatan gjorde 
mål.
    − Och så sjöng vi tjejer Do you 
want to marry me för John Guidetti.
    − Fast han svarade förstås inte, 
skrattar de.
   Utöver minnena från Friends Arena fick de sina nya 
landslagsdräkter med hem i bagaget.
   − Min har jag satt upp på väggen i mitt rum, berättar 
Arvid.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

De fick vara med om någonting stort, 
fotbollsungdomarna i NorrHam
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Therese cyklar för Barncan-
cerfonden
− Jag tycker om att cykla och gillar nya utmaningar. 
När man dessutom kan kombinera det med något så 
behjärtansvärt som Barncancerfonden, ja då var valet 
inte särskilt svårt.

Therese Pettersson, med mamma Stina och mormor Berit 
i Hamrånge, men numer själv boende i Gävle, har antagit 
utmaningen att cykla från Prag till Varberg i juli nästa år, 
en sträcka på 104 mil. Och hon gör det för Barncancer-
fonden i projektet Ride of Hope.
   Tanken att engagera sig för Ride of Hope väcktes när 
hon träffade Anna Swing-Sjöblom som arbetar med can-
cersjuka barn.
   − Livet är för kort för att inte göra det man tycker om 
och jag vill att alla barn ska få möjligheten till det. En 
känsla som växt sig starkare sedan jag blev faster till en 
ljuvlig liten tjej, säger Therese.
   − Jag vill vara med och göra skillnad och jag kan bidra 
med mina ben och min envishet.
  
Ride of Hope, som startades 2008, är ett välgörenhets-
projekt med syfte att samla in medel till Barncancerfon-
den . Deltagarna cyklar i team både i Sverige och utom-
lands, i år cyklade teamen med sammanlagt 90 deltagare  
i England, och nästa år beger de sig alltså till Tjeckien för 
att ta sig an den 104 mil långa sträckan till Varberg.
   −Att vi valde Varberg som mål beror på, att barnsjukhu-
set Almershus för cancerdrabbade barn ligger där, säger 
Therese, som också är Facebookansvarig för Team Gävle.

Deltagarna lägger 500 kronor var i en teamkassa och 
står dessutom själva för alla kostnader i samband cykel-
loppet. Allt de samlar in går till Barncancerfonden.
   − Vi började vårt insamlingsarbete i september, bl a ge-
nom att söka sponsorer och delta vid olika arrangemang 
och målet är att vi i Team Gävle, som för övrigt är det 
nordligaste teamet, ska dra in 400 000 kronor på ett år.
   − Vid Novemberlunken till exempel, fick vi ihop 6 500 
kronor.

Det krävs förstås både träning och god kondition för ett 
Ride of Hope och för egen del gör sig Therese beredd, 
genom cykling förstås, hon cyklar så ofta hon hinner, och 
i år har det dessutom blivit både Bergviken runt, Cykel-
vasan och Vätternrundan, men hon har också simmat 
Vansbrosimningen och i mars väntar Vasaloppet. Tufft 
kan det ändå bli, men tillsammans med de övriga delta-
garna hoppas hon att det ska ge ett fint bidrag till Barn-
cancerfonden.
      − Vi som cyklar Ride of Hope, vi kämpar tillbaka 
hem, men de cancersjuka barnen de kämpar tillbaka till 
livet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

(Vill du stödja Team Gävles insamling till Ride of Hope 
kan du swisha ditt bidrag till 070-277 10 90)

Therese Pettersson cyklar 104 mil i Ride of Hope till förmån för 
Barncancerfonden

Jim Lundkvist
önskar er alla

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL 
& ETT GOTT NYTT 2015

070 - 399 17 68
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Praktik i Indien och Sydafrika 
för Joel och Anton
− Ett livslångt minne och vi fick ut mycket mer av vår 
praktikperiod än vi förväntat oss. 

Joel Melin och Anton Tängnander från Bergby går tredje 
året industriteknisk inriktning vid Göranssonska skolan 
i Sandviken, båda med målet att bli civilingenjörer, och 
i september begav de sig under fyra veckor iväg på en 
spännande praktikperiod. Joel till Hyderabad i Indien och 
Anton till Johannesburg i Afrika.
   − Göranssonska skolan ägs till 92 % av Sandvik och 8 
% av Sandvikens kommun och alla elever får möjlighet 
att praktisera utomlands på något av Sandviks dotterföre-
tag, berättar de.
   Med utgångspunkt vad eleverna själva vill göra blir 
de placerade av skolan vid något av Sandvikes företag i 
världen.. 

På tre år ska Joel och Anton läsa in den fyraåriga utbild-
ningen, som är både yrkes- och högskoleförberedande.
   − Så den ger ett brett spektrum av yrkesval och som-
marjobb till exempel är vi garanterade på Sandvik.
   Fyraveckorspraktiken blev inte bara ett trevligt och 

skönt avbrott i studierna, de fick också nya erfarenheter 
med sig hem. Båda industrierna, med fin arbetsmiljö och 
hög säkerhet,  tillhörde divisionen Sandvik Mining and 
Construction, där Joel i Hyderabad deltog i själva proces-
sen medan Antons praktik i Johannesburg var inriktad på 
logistik.
   −  Som lärlingar togs vi emot väldigt fint och de tog 
även till sig vad vi kunde tillföra.

Men de mötte också en annan sida. Fattigdom, klass- och 
kulturskillnad.
   − På industrin där jag var fanns inga kvinnor i själva 
processen, de arbetade bara på kontoret. De satt också vi 
egna bord i matsalen, liksom de i produktionen. Cheferna, 
de hade egna bord och där fick jag sitta, berättar Joel.
   − Men alla åt med händerna.
   − Och mina skor kostade mer än vad en taxichaufför 
hade i månadslön.
       Johannesburg är känt för sin enormt höga brottsstatis-
tik, något som dock inte Anton märkte av. 
   − Men det är klart, man aktade sig ju för att hålla till i 
de utsatta kvarteren.   
   Fattigdomen fick han se på en resa till Botswana. Männ-
iskor som bodde i skjul. Och att apartheid fanns.

Både Joel och Anton bodde bra och maten var helt 
okey,tyckte de.

   − Fast det är klart, säger Anton, lunchpåsarna 
hade ett något annorlunda innehåll än vad vi är 
vana vid; en festis, en macka, muffins, nötter och 
frukt.
   − Och det första jag gjorde när jag kom hem igen 
var att rusa till en MAX-restaurang. Hamburgare 
saknade jag, säger Joel.

Rörande överens är de båda att utlandspraktiken 
var en upplevelse de inte vill vara utan och som gav 

väldigt mycket tillbaka.
   − Så vi kan nog mycket väl tänka oss att jobba utom-
lands, när vi är klara med vår utbildning.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Joel Melin och Anton 
Tängnander är hemma i 
Bergby igen efter en spän-
nande och lärorik praktik-
period i Indien respektive 
Sydafrika.

Julveckan har vi öppet
Måndag-tisdag 9-17

Onsdag 9-15
Julafton stängt

Öppet inför nyår:
Tisdag, Onsdag 9-17
Nyårsafton stängt

God Jul & Gott Nytt År önskar 

Ulla, Lars-Gunnar och Erik

Landsbygdscenter

önskar

ALLA I HAMRÅNGEBYGDEN EN RIKTIGT 

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Knutpunkten håller stängt 

veckorna 52, 53 och vecka 1 2016

Produktionsche-
fen Pieter Hoff-
man överlämnade 
en miniatyr av moskén Charminar till 
Joel som gåva efter praktikperioden.
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Grattis säger vi till Stina, som blev 
Årets företagarkvinna 
Varje år delar Centerkvinnorna Gävleborg ut utmärkelsen 
Årets företagarkvinna i de olika kommunerna och 2015 års 
pristagare i Gävle kommun blev Stina Persson, som driver 
Stinas Garn & Tygbod i Bergby.

Stina hade nominerats av lokalavdelningen i Hamrånge med moti-
veringen:

”Christina Persson driver sitt företag Stinas Garn & Tygbod med 
sann företagaranda. Efter övertagandet av butiken i Bergby har 
hon med stort engagemang och innovativ känsla utvecklat verk-
samheten. Som styrelseledamot i Hamrånge Företagarförening 
medverkar hon dessutom till att driva viktiga företagarfrågor och 
hon var en drivande kraft i att få  hjärtstartare till bygden.
Med sin positiva attityd ger hon kvinnoföretagande ett ansikte inte 
bara i Hamrångebygden utan även långt utanför dess gränser.”

− Känns verkligen varmt inombords att få ta emot sådan uppskattning, sa en både glad och rörd Stina, när hon av 
distriktsordförande Helena Wikström och Hamrånges Centerkvinnor representerade av Berit Östlund, Zaida Hedman-
Huld och Margit Lindahl mottog blommor, diplom och penninggåva.

Text: Marianne Lundqvist
    Foto: Helena Wikström

En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
önskar jag alla kunder

STÄNGT 4/1 – 5/1 
Välkommen åter 7/1

10-ÅRSJUBILEUM 
Bergby Damfrisering

Det firar vi hela veckan med fika 
och bra priser på massor av produkter

 
VÄLKOMMEN IN

VECKA 2 - 11/1–15/1 2016
Ann-Katrin

 

Tack till alla som 
skänker saker, möb-
ler, kläder, skor och 
leksaker till ReDo 
verksamheten. 

Tack också till er 
som engagerar sig 
som volontärer i 
verksamheten med 
de nyanlända. 
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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

SY DIN HEMBYGDSDRÄKT

 

Stinas Garn och Tygbod i Bergby startar 

i samarbete med ABF en studiecirkel 

i att sy och skapa din egna 

hembygdsdräkt!

 

Intresseanmälan och frågor 

till Stina; 070-2927339 

eller Ulrica på 

ABF; 070-6457370

Hand i Hand på Träffpunkten 
med spännande maträtter

Ett spännande och exotiskt buffébord 
dukades upp hos Träffpunkten i sam-
arbete med  projektet Hand i Hand 
från ABF i Sandviken. Alla gästerna 
lät sig väl smaka av rätter från 
Syrien, Libanon, Grekland, Indien, 
Turkiet, Ryssland, Ukraina och Irak.

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



  Önskar 
GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR

Öppet för alla!

Maud Axelsson
Auktoriserad och medicinsk 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 2016

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

Mats, Catharina och 

alla getterna  på

Hådellgården önskar er 

 

En Fröjdefull 

Jul & 

Ett Gott Nytt år

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
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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

Semesterstängt veckorna 52, 53 och 1 

Öppnar åter 
måndag 11 januari

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

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

med  Alla Tider´s

God Jul och Gott Nytt År
till er från mig

AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
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

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

sid 9

GOD och GLAD JUL 
& GOTT NYTT ÅR

önskar vi med kalvar, får & grisar 
från Hamrånge Får och Lantbruk

God Jul

&

Gott Nytt År



JULHANDLA I BERGBY
JULEXTRA 19 DECEMBER

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

Extra öppet inför julhelgen!!! 
19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec

ICA 9-19 9-19 9-20 9-20 9-20 9-13
Bergby Konditori 9-14 Stängt  7-17.30 7-17.30 7-17.30 Stängt
Wendins Blommor 9-15 9-15 9-19 9-19 9-19 9-13
Hamrånge Handel AB 10-14 Stängt 9-17.30 9-17.30 9-17.30 9-13
Hamrångebygdens 
Delikatesser

10-14 Stängt 13-17 13-17 13-17 Stängt

Bergby konditori
Välkommen in på julfika
Julafton, juldagen och 

annandagen stängt
Nyårsafton öppet 9-14 • Lördag 2/1 stängt

Tel. 0297-100 28

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

Öppet 10.00-14.00
Välkommen in!

Jag har stängt från 24/12 
Öppnar åter 7/1

Hamrångebygdens Delikatesser
 Lokalproducerat till julbordet  •   Välkommen in!

Butiken är också öppen fredag 18 december 10-18 

BERGBY K ROGEN
Specialerbjudande under julextradagen då vi har öppet till kl. 19.00:

Hemlagade hamburgare 
med lokalproducerat kött från Häcklegård 

Serveras med klyftpotatis och räksallad 
80:- (ordinarie pris 110:-)

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

Tel. 0297-101 23

Öppettider jul- och nyårshelg:
Julafton 9.00-13.00

Juldagen och annandagen stängt
Nyårsafton 9.00-14.00
1 och 2 januari stängt

NYÅRSFYRVERKERIERNA 
HITTAR DU HOS OSS!!! 

Välkomna

Öppet 10.00 - 15.00
Kom och gör fynd. 

Loppis för både han och hon

Loppis för både 
han och hon

19/12 Öppet 11.00-15.00
22/12 Öppet 13.30-17.30

GÖR DIN EGEN KORV

Under januari-februari tänkte vi i samarbete med ABF anordna 
kurser i korvtillverkning i Produktionsköket under ledning av 
kocken Hans-Erik Holmqvist.
Intresserad? Hör då av dig till Lennart 070-669 01 27 
eller Maria 070-669 01 17

inför nyår: 30/12 mellan 14-17 
och 2/1 10-14



JULHANDLA I BERGBY
JULEXTRA 19 DECEMBER

Vi vill önska alla fantastiska kunderVarmt välkommen önskar Emil med Personal

Emil

Anna H-O

Elsy
Ellinor

Eva-Lena

Ingela Ingis
Emelie

Terese

Lisa
Marcus

Marie

Emelie F
KlaraWilma

Emma

(Priserna gäller från den 19/12 -24/12 2015.
Med reservation för ev. slutförsäljning)

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

Julsylta 35:-

Sohlbergs/Gudruns Chark

800g

Julkorv 2 för 30:-

Sohlbergs/Gudruns Chark

300g Färdigkokt

Leverpastej 35:-

Sohlbergs/Gudruns Chark

900g Skivbar

Potatis 10kg 59:-

Bröderna Fornström i Skärplinge

10kg, Fast sort

Jmfpris: 5,90kr/kg

Tisdag den 22/12
mellan klockan 10:00-18:00
så kommer Sohlbergs Chark 

och säljer Prinskorv och
Pastejtårta i lösvikt.

Öppettider under Jul 
Mån-ons 9-20
Jula� on 9-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 9-19
Söndag 27/12 9-19

Julhandla hos oss på ICA i Bergby

Vispgrädde 3dl
2 för 22:-

Gefl eortens Mejeri 3dl

En Riktigt God Jul

& Ett Gott Nytt år!

Emelie E

Öppettider under Nyår 
Mån-ons 9-20
Nyårsa� on 9-17
Nyårsdagen 11-16
Lörd-sön 9-19
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Bergby centrum inledde som brukligt 1 advent
med Tomtefar på plats, kolbullar hos hembygdsföreningen, kommers i buti-
ker, konditori och restaurang. I församlingshuset fanns Hamrånge kvinnoför-
ening och Hamrånge Slöjdare med lotterier och försäljning och i centrum i 
övrigt fanns bygdens föreningsliv med olika lotterier. 

 

Felix och Ludwig tog 
hem förstapriset med sin 
”Dinodrake”

… 2:a advent öppnade Axmar Hytta 
portarna

… och sedan var det Hembygdsgårdens tur
Ingen julesnö, men väl en tomtefar som hälsade välkommen, gröt med skinksmörgås i 
Sundsmarsgården, girlanger i taket och ett välfyllt kaffebord skapade ändå julstämning på 
hembygdsgården.

   Utsökta hantverk, lokalproducerad mat, hemstöpta 
ljus och allehanda julprydnader därtill förstärkte 
inramningen vid en välbesökt marknadsdag.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

Årets
julmarknader

Inte ett pepparkakshus, istället en häftig dinosau-
riedrake dekorerad med både marshmallows och 
färgglada karameller tog hem förstapriset i skylt-
söndagens pepparkakshustävling. Bröderna Felix 
och Ludwig Wallerberg delade förstapriset på 500 
kronor. 

Lokalproducerade delikatesser, 
ostar, ostkaka, kalvdans, korv och 
fisk, bjöds det i Axmar Hytta men 
också förnämlig hemslöjd av al-
lehanda slag. På bilden juldekora-
tioner av Eva Mattson från Gävle. 
Och så serverades förstås Axmar 
Bryggas delikata skaldjurssoppa. 

Julskinkan, 
som vägde 
2782 gram

vanns av Louice 
Lang, Bergby

Laxen vägde 
4758 gram

och vanns av 
Lennart Sjöberg, 

Bergby

Resultat 
Pepparkakshus-

tävlingen:
1)Felix och Lud-
vig Wallerberg
2)Viktor Påhlman
3)Evelyn Christi-
ansson

Docklotteriet
1:a pris Docka 
med kläder vanns 
av Annika Johans-
son, Ockelbo
2:a pris Marianne 
Ersson
3:e pris Ingrid 
Östlund

NorrHams tjejer hade god kommers 
vid sitt marknadsstånd

Många barn samlades runt tomten 
som satt i sin släde

Självaste tomtefar hälsade 
välkommen in i Sunds-
marsgården

Hemstöpta ljus i stor variation fanns hos 
Anita Olsson



God Jul
Från

Ockelbo

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 
önskar Ockelbo Bilservice

Ockelbosidan

Trevlig helg

önskar jag
er allaJulklappstips:

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

Stinas Skor 

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

   tillönskas från
 Wij Maskincenter 



Hundträning tillsammans med 
Elin
De är av olika raser och olika storlekar, men ett har 
de gemensamt; hundträning tillsammans med sin 
matte eller husse under ledning av Elin Rådström 
från Bergby.

− Hundar behöver träning och det blir 
ju så mycket roligare, när man är flera 
och kan göra det tillsammans, säger 
Elin, som själv har fem jakthundar av 
olika raser tillsammans med sin pappa.
   För henne började det egentligen 
som ett gymnasiearbete, när hon gick 
på Naturbrukslinjen med inriktning på 
hundar.
   − Då var det en klasskompis och jag 
som arrangerade träningar med flera 

deltagare och det kände jag var något jag ville fortsätta 
med.
   Så Elin tog initiativ till att träna hundar i studiecirkel-
form under ABF och intresset blev väldigt stort.
   − Vi har faktiskt varit ända upp till 20 deltagare vid 
några tillfällen.
  Träningen lägger hon upp tillsammans med sina delta-

gare, det kan vara spårning, lydnad eller andra moment.
  − Och så tipsar vi varandra. Vi har ju olika hundar 

och olika erfarenheter.
   Nu är träningen över för den här säsongen, men 

till våren blir det dags för matte och husse att ta ut 
sina adepter till träning igen.

Text och foto: Marianne Lundqvist 

Inför jul fi nns vi i
Bergby mån 21 dec 9.00-15.00
Ockelbo ons 23 dec 9.00-15.00

Anders, Karin och Dennis
önskar alla kunder

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR

Alla Tider’s

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 01

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

                                                                 

VÄLKOMNA ÅTER!! 
KENNETH, OLA 
OCH NICLAS 
MED PERSONAL 

VI TACKAR FÖR I ÅR 
HÄLSAR VÄLKOMMEN 2016

KENNETH, OLA OCH 
NICLAS MED PERSONAL

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

ÖPPET PÅ
FÖRBOKADE TIDER

Välkommen med DIN
beställning på telefon

0297-228 80

Ring en vardag mellan kl. 9 och 18. 
Är jag inte på friseringen blir du

vidarekopplad och jag tar då emot
samtalet på en privat telefon

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

Prästen Ulf hälsade på Klevi och 
Diana i Albanien
− De var flitiga besökare i kyrkan 
under tiden de bodde i Hamrång-
ebygden, så vi bestämde min hustru 
och jag att vi skulle åka till Alba-
nien och se hur det gått för dem, 
sedan de kom tillbaka.

Klevi Djoka och Diana Dida kom 
som asylsökande till Norrsundet, och 
hoppades på en framtid i Sverige. Men 
deras skäl att stanna var inte tillräckli-
ga, de fick inte asyl och tvinga-
des återvända till Albanien. I 
somras reste Ulf Claesson, som 
tjänstgör som präst i Hamrånge 
församling, tillsammans med 
sin fru ner till Albanien och 
Tirana, där Klevi och Diana bor 
idag.
   − När man ser hur förhållan-
dena och framtidsutsikterna är 
därnere, så förstår man mycket väl, att unga människor 
som de vill söka sin framtid någon annanstans, berättar 
Ulf.
  
Diana har en magisterexamen i psykologi, Klevi har 
högskoleutbildning inom hotell- och restaurang, men lan-
det är präglat av utbredd korruption och att få ett arbete 
över huvudtaget, och speciellt ett man är kvalificerad för, 
är oerhört svårt. Så Klevi är arbetslös medan Diana fått 
arbete på ett callcenter, där hon säljer el- och gasavtal.
   − Men hennes lön är motsvarande 1500 kronor per må-
nad och lyckas hon inte sälja sju kontrakt per månad så 
halveras hennes lön. Med en hyra på 2000 kronor för den 
lägenhet de hyr på nedre våningen i ett hus, så förstår var 
och en att ekonomin inte kan gå ihop.
   − Räddningen för dem just nu är ett ekonomiskt stöd 
från en kvinna som var deras personliga förvaltare vid 
migrationsverket i Sandviken, så att de kan betala sin 
hyra,  säger Ulf. 

Utöver arbetslöshet och kärv ekonomi överskuggar 
ett annat problem deras liv. Diana är muslim och Klevi 
kristen och ett sådant förhållande accepteras inte i hennes 
hemtrakter. En djupt rotad religionskultur, som kan gå så 
långt som till en vendetta.
   Så Klevi och Diana ser ingen framtid i Albanien och 
önskar inget hellre än att få resa tillbaka till Sverige och 
starta sina nya liv här.
   Med en hoppfull hälsning till Fyren och alla som 
hjälpte dem under deras vistelse i Sverige och Norrsundet 
tar de adjö av Ulf och hans hustru med orden: 
   – Vi ses nästa år.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat.

God Jul & 
Gott Nytt År
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Hamrånges lucia 2015 Diana Jonsson från Bergby. Hon krön-
tes i Hamrånge kyrka av Lionspresidenten Gunnar Larsson 
och med sina tärnor, tomtar och stjärngosse från årskurserna 
8 och 9 vid Bergby Centralskolaframträdde hon förutom i kyr-
kan också på Träffpunkten, Bergbykrogen och Solbergahem-
met. Hamrånge Lions stod bakom arrangemanget.



Alla Tider’s

sid 16

Norrsundets skola läggs ner
Nej, argumenten för att behålla Norrsundets skola 
räckte inte. Skolan läggs ner och från och med nästa 
läsår ska alla elever i Hamrångebygden gå i Bergby 
Centralskola. Det beslutade en enig utbildningsnämnd 
vid sitt sammanträde den 9 december.

Upprörda känslor, ilska och frustration, men framförallt 
besvikelse, kännetecknade informationsmötet i november 
när representanter från utbildningsnämnden och skol-
förvaltningen förklarade sitt ställningstagande; skolan i 
Norrsundet har för få elever och det är inte försvarbart 
varken ur ekonomisk eller pedagogisk synpunkt att då 
bedriva undervisning i skolan.
   Argument som att barn mår bättre i små skolor, hänvis-
ning till barnkonventionen och förslag på lösningar mötte 
inget gehör.
   − Norrsundets skola har väl fungerande lokaler, varför 
då inte låta den vara kvar och skapa en skola från 6-års-
verksamhet till årskurs 3 för alla elever i Hamrånge här i 
stället, föreslog bland andra Erik Öhrn. 
   Mötet speglade besvikelse över de industrinedlägg-
ningar som skett, att inga ersättningsjobb skapats och som 
i sin tur bidragit till ett sjunkande elevunderlag. När 

skolan byggdes 1979 var den anpassad för 160 barn, idag 
är elevantalet nere på 25.

Skolans verksamhet finansieras via s k elevpeng och 
med nedläggning av Norrsundets skola blir det en skol-
enhet mindre som ska bekostas. Elevpengen kan istället 
koncentreras till en stark skola i bygden, menade utbild-
ningsnämndens ordförande Martin Vadelius.
   − Men det handlar inte bara om ekonomi. Det är också 
svårigheter att locka lärare och övrig personal till för små 
enheter och det blir i ett längre perspektiv väldigt svårt att 
fullfölja skolplanens intentioner ur pedagogisk synpunkt, 
även om jag vet att lärarna vid Norrsundets skola idag gör 
ett väldigt bra jobb.
   
Beslutet blev alltså det befarade för Norrsundets del. 
Skolan läggs ner. Vad föräldrar och elever nu istället 
måste kräva är att bra, säkra och acceptabla skolskjutsar 
ordnas för samtliga resande elever (något som idag inte är 
tillfredsställande).

Text: Marianne Lundqvist



Den finaste av utmärkelser till 
Harry
 

40 års insatser hos Hamrånge Lions – det renderade Harry 
Gabrielsson Melvin Jones Fellovship – det finaste erkännande 
ett ”lion” kan få. Presidenten Gunnar Larsson gratulerade och 
överräckte utmärkelsen vid klubbens decembermöte

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

Vi tackar våra sponsorer 
och alla andra som på olika 
sätt stött vår verksamhet 
under det gångna året.

Vinnarna i vårt stora lotteri: 
1:a pris lott nr 199, 2:a pris lott nr 160, 
3:e pris lott nr 419.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar vi er alla

Hamrånge Lions

Smått & Gott i Hamrångebygden

FRÅN EGET FISKE!
Laxfilé – fryst bit eller sida 100:- /kg

Pepparlax – Rökt ål – Inlagd sill
Försäljning 18:e, 19:e och 20:e december 

kl. 10.00-20.00 hos 
Kjell Wilund, Gåsholmavägen 163, Axmar 

Tel. 070-600 46 95  •  0297-310 54
Välkommen!

Vi önskar alla en
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
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En fin utmärkelse till Åsa Bäck 
och Stall Vi Tre AB
De fina framgångarna under 
oktober renderade Åsa Bäck 
och Stall Vi Tre AB från 
Åbyn Svensk Travsports 
utmärkelse Månadens 
hästägare.

Bakom Stall Vi Tre AB står 
förutom Åsa själv också hennes 
man Magnus samt Ola Sterner, som 
sköter ekonomin.
  Åsa ansvarar för träningen av stallets idag elva hästar 
och under oktober gjorde de 14 starter. Fyra av gångerna, 
varav i ett montélopp, var de först över mållinjen.
   De framgångarna och det hårda jobb som krävs för att 
nå dit var motiveringen till Svensk Travsports utmär-
kelse. Under samma månad fick dessutom deras häst Boy 
Hornline utmärkelsen Månadens häst vid Gävletravet.
   I sulkyn vid tävlingarna sitter oftast Billy Svedlund, 
även han från Hamrångebygden och med en gedigen 
utbildning bakom sig i travgenren.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Special inför julen: Presentförpacknngar
till släkt och vänner i olika prisklasser

Öppet varje dag fram till jul
Mån-sön 11.00-17.00  •  Julafton stängt
Öppet inför nyår: Mån-ons 11.00-17.00

Nyårsafton stängt
GOD,FRÖJDEFULL JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA 

Välkommen önskar Flodbergs på Trollhar´n
Tel. 0297-331 05

JULBORD PÅ BRYGGAN

Vårt  hemlagade

skärgårdsjulbord kan

du njuta t o m 22 dec

Julbordserbjudande 21-22 december 399:- 

Bokar gör du via vår hemsida

eller per tel. 0297-320 00

Vi tackar alla våra gäster för det

gångna året och önskar alla 

EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Årets julbord avnjuter du här

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
tackar alla gäster för det gångna året och önskar

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Våra öppettider under
jul och nyår:

24-27/12 stängt
28-30/12 öppet 10.00-13.00

31/12-3/1 stängt
4/1 öppet 10.00-13.00

5/1-6/1 stängt
7/1-8/1 öppet 10.00-13.00

Därefter ordinarie öppettider
Tel. 0708-28 58 97



OK ÖDMÅRDEN
ÅRSMÖTE

Torsdag 18 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

Smått & Gott i Hamrångebygden
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BERGBY EL
Installationer & Service

Gör ditt hem elsäkert
Använd ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

God Jul &

Gott Nytt År

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

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 � 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 � er – så välkommen du också!
Ring 070-572 52 34 för mer info

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

Vi hälsar Zandra tillbaka

efter barnledigheten

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

önskar

Carola, Zandra och Eva

 
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

God Jul & 

Gott Nytt År 

tillönskas er alla
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Alla Tider’s

Heja Rockskolan – va´ bra ni är!
Inte behövs det stjärnor utifrån, när de finns på hemmaplan. Rockskolans Finalrock 2015 lockade rekordpu-
blik till Fyren, och ingen behövde känna sig besviken. Vilka talanger det finns i Hamrångebygden. Från 5 år 
och uppåt.

Förstärkta med Rockskolans eget husband bjöd ungdomarna på inte mindre än 34 nummer. Några med rutin från förr, 
men också många nya stjärnor. Det kräver mod minsann att ställa sig upp och framträda inför en så stor publik, oavsett 
det gäller att sjunga som solist, i duett , grupp eller spela på ett instrument, men alla klarade uppgiften med glans.
   
Här är några av de som framträdde: 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Diana Jonsson sjöng två 
låtar; Closer och Little 

Drummer Boy

Christine och Emília 
framförde en välkänd 
melodi med ny text: 

Du ska inte tro det blir jul

Wilma med Lyssna till ditt hjärta

Texas sjöng låten Fire and 
War som han skrivit själv

Karolina Åberg sjöng 

Love you like a lovesong

Rebecca sjöng 

Det bästa jag vet

Emilia Säll sjöng 
Första gången

Natalie och Tilda sjöng 
Lisa Nilssons 

Himlen runt hörnetJasmine med låten Halo

Emil Westerberg fick 

publiken med sig i Juliette



Smått & Gott i Hamrångebygden
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TREAN invigd vid 
Bergby Centralskola
TREAN är namnet på de nyinvigda lokalerna vid 
Bergby Centralskola och det står för Trä &Textil, 
Råvaror, Estetik, Aktiviteter, Nytänkande.

− Vi har fått det jättefint, nu riktigt längtar vi till slöjd, 
hemkunskap och bild, säger eleverna, som redan i slutet 
av augusti kunde ta de nya lokalerna i besittning.
   Med de nya lokalerna har verksamheterna bild, syslöjd 
och hemkunskap kunnat flyttas från 1947 års skola och 
nu finns snart samtliga verksamheter koncentrerade vid 
låg- mellan och högstadiet. Med planerad ny gymnastik-
hall invid skolan år 2020, satsas det nu på en stark skola 
i Hamrångebygden, sa rektor Pontus Andersson, när han 
invigningstalade vid Öppet hus den 18 november.
   − Det ger förutsättningar att bibehålla alla grundskolans 
stadier härute även i framtiden och går det sedan också att 
få till ett tågstopp i Bergby, ja då tror jag att bygden kom-
mer att blomstra ännu mer.
 
De nya lokalerna 
är ljusa och fräscha 
med tilltagna ytor och 
anpassade för att möta 
upp både elev- och 
lärarkrav. Hemkunska-
pen till exempel har 
handikappanpassats 
med höj- och sänkbara 
arbetsytor så att även 
rullstolsburna elever 
på ett bra sätt ska 
kunna tillgodogöra 
sig undervisningen.
   − Vi har ju också fått vara med vid utformningen av 
lokalerna och våra synpunkter har tillmötesgåtts jättebra, 
sa hemkunskapslärare Viola Eriksson.

− Oh, så fantastiskt fint!  
    Gunilla Goodhe var en besökarna vid Öppet Hus-da-
gen. Hon började som syslöjdslärare vid skolan 1964 och 
minns att de redan då önskade nya och bättre anpassade 
lokaler.
   − Det tog ju några år, skrattar hon, men det här blev 
otroligt bra.
   Och Hanna Ehn i årskurs 7 A vid symaskinen med nya 
syfröken Kerstin Thalén instämmer.
   − Hade inte kunnat bli bättre. Till och med ett särskilt 
provrum finns här och, tillägger Kerstin, även digital 
teknik har vi tillgång till. Via skärmen kan vi nu ta fram 
mönster och information som vi sedan kan utveckla 
vidare.
   Ingemar Åberg, träslöjdslärare, ser andra fördelar.
   − Nya skolplanen föreskriver integrering och grupp-

arbeten och det 
möjliggörs nu på ett 
helt annat sätt, när 
de olika slöjdloka-
lerna ligger intill 

varandra.
 
Öppnar 
upp för kre-
ativitet och 
skapande 
gör den nya 
bildsalen 
som också 
ger bättre 
möjligheter 
att jobba ämnesöver-

skridande menar bildlärarna 
Marie Jäderberg-Vasdekis och 
Britta Högberg.
   − Ämnesöverskridande har vi 
ju försökt jobba även tidigare, 
men självklart underlättar det, 
när alla skollokaler finns sam-
lade på en plats, säger Britta. 

I den nya tillbyggnaden finns 
också ett grupprum och med 
den konstnärliga utsmyckning-
en på en av väggarna. Gjord i 
aluminium med plexiglas 
framför och specialdesig-
nad med foton på sko-
lans 245 elever av Pavel 
Matveyev från Gävle 
Konstcentrum.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Otroligt fint, tyckte Gunilla Goodhe, som 
själv började som syfröken vid Bergby Cen-
tralskola 1964. – Och så roligt att garnhyllan, 
som träslöjdsläraren Sivert Westin då tillver-
kade fortfarande finns med.

– Nu riktigt längtar vi till slöjdlek-
tionerna tyckte både Hanna Ehn i 7A 
och syfröken Kerstin Thalén

Hemkunskapen har handikappanpas-
sats med höj- och sänkbara arbetsy-
tor visade läraren Viola Eriksson

Mattias Säll och Muhammed Aydi i årskurs 8 med olika 
alster i träslöjden
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Hamrångebygdens 
Föreningsliv
MACKEN

i  Fjär'n
önskar alla 

EN GOD, GLAD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

Nu har vi öppnat tvätthallen på Macken!
Öppettider under jul och nyår:

Samtliga dagar 10.00-18.00

Tel. Fixarna 076-128 47 33
Tel. Macken 0297-202 93

Alla Tider’s

Hamrånge byavakter rapporterar från senaste månaden:

1)  Flera avkörningar i samband med halka längs Norrsundsvägen
2) Okända bilar som cirkulerar i bygden nattetid
3) Inbrott i en fastighet på Lötvallen
4) Uteliggare sov i trapphus i en hyresfastighet i Bergby
5) Varg sågs i Norrsundet med en katt i munnen
6) Anlagd brand på Lindön i Norrsundet, där fritidshuset brann ner.  

Ung man tagen till polisförhör
7) Nerbrunnet båthus vid kolboxen, småbåtshamnen
8) Granrisbocken vid Konsum i Norrsundet stulen, men återlämnad
9) Aluminiumramper stulna i Norrsundet
10) Obekant besök på flera tomter kvälls- och nattetid

 

Hamrånge Slöjdare 
önskar alla
EN RIKTIGT 
GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR
Lapptäcket vanns av Ingrid Jansson

Vårens slöjdcaféer 2016 kl. 18-21:
28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 31/3, 14/4

En Fröjdefull Jul 
& Ett Gott Nytt År

önskar vi er alla 
Totrakastalens In-

tresseförening

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

Vi önskar alla bastubadare
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År 
och hälsar alla, såväl gamla som nya 

badgäster välkommen till 
bastun i 

Hamrångefjärden 
2016

Åbyns byamän



Hamrångebygdens Föreningsliv

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

8/1  Musikcafé på Solberga med  
 Valle 13.30
22/1  Musikcafé på Träffpunkten  
 med Gunnar Sundberg
Ett stort TACK  till alla som bakade och 
handlade till kakfrossan som gav 4 916:- 

 
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

Stiftelsen Fjärdöns framtid

önskar alla

God Jul & Gott Nytt år

och hälsar välkommen

till våra vandringar

under nästa 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 21 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

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



Kalendarium 19/12 – 29/1
Lördag 19 december
Extraöppet i Bergby centrum
Onsdag 23 december
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Torsdag 24 december
Samling vid krubban Hamrånge kyrka 11.00
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 23.30
Fredag 25 december
Julotta Hamrånge kyrka 7.00
Lördag 26 december
Söndagsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 30 december
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 13.00-17.00
Fredag 1 januari
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 18.00
Onsdag 6 januari
Familjegudstjänst Hamrånge kyrka med
efterföljande julfest i Församlingshuset, Wij 15.00
Fredag 8 januari
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30

Lördag 9 januari
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 10 januari
Söndagsgudstjänst Församlingshuset Wij 11.00
Fredag 15 januari
Bastun öppen Åbyns byamän  Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 17 januari
Söndagsgudstjänst Fyren 11.15
Fredag 22 januari
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 24 januari
Taizémässa Österheds kapell 11.00
Onsdag 27 januari
Prästen Marianne Udd samtalar om livets olika skeenden, 
Träffpunkten 11.00
Torsdag 28 januari
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 29 januari
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-17.00

Vi firar och har firat
20 år Linn 
40 år i Idre Fjäll 
25 år Elin  
45 år sedan vi flyttade från Hova
45 år Helena  

50 år tillsammans
50 år Janne  
60 år  sedan vi flyttade från Stocka i Hälsingland
70 år Kenny                                              
90 år Pappa Erik  
  Kram till min fina familj
    Margareta Palm

Torget – Vi firar

Begravningar i Hamrånge församling under november 

6/11 Bertil Segerkvist, Bergby
6/11 Anna-Lisa Frykman, Bergby
13/11 Anders Kjell, Gävle
27/11 Margot Svedlund, Hamrångefjärden

Till alla våra läsare och annonsörer 
–En riktigt skön god och fröjdefull jul och ett gott nytt år

Vi möts igen 2016
Marianne, Eva och Kenny


