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Tankar om
Av sjukvården har jag som anhörig under årens lopp mötts av både ris och ros. Ibland har det faktiskt varit riktigt illa. Nu har det 
blivit min tur att söka deras hjälp och jag har bara mött rosor. Både vad gäller omhändertagande och bemötande. Om och när det 
behövs en fortsättning så har de mitt fulla förtroende.

Polarisering är ett ord som används flitigt i debatten idag. 
Men vad betyder ordet  polarisering egentligen? Inte så lätt 
för oss vanliga människor att förstå alla nya ord som dyker 
upp, så jag googlade jag och hittade det här svaret hos Wiki-
pedia: Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter 
grupperar sig i två läger och det är svårt att upprätthålla neu-
tralitet. Jaha ja, det tycker jag mig ha märkt i ett flertal debat-
ter.
    Att vi människor tycker olika, det vittnar inte minst tid-
ningarnas insändarsidor om och att vi har den rättigheten och 
friheten är helt ok. Men det här med polarisering har en annan 
dimension. Där ytterlighetsgrupperingar inte drar sig för att 
gå utanför lagens ramar, trakassera till och med barn och bara 
säger det som passar deras eget syfte. Några konsekvenser av 
sitt handlande tycks de inte se eller ta ansvar för. Och själv 
saknar jag ett helhetsperspektiv i deras handlande.
    Senaste exemplet hämtar jag från TV-programmet Opinion 
Live, där det framkom hur djurrättsaktivister agerar. Tränger 
sig in på enskilda fastigheter, släpper ut djur, tänder eld, an-
vänder sig inte minst av sociala medier för att på det vidrigas-
te sätt kränka människor. Ja, en grupp hade till och med gått 
så långt, att när en flicka, vars föräldrar var lantbrukare med 
djurhållning, kom till sin skola så möttes hon av massor med 
ballonger med texten ”Dina föräldrar är mördare”. Vad är det 
för människor som gör så mot ett barn? Och det allra värsta är 
att de visst tycker sig ha rätt att göra det också.
   Nej, det kan aldrig vara enskilda gruppers egna tyckanden, 
som ska ligga till grund för hur saker och ting ska hanteras i 
vårt land. Svensk lag måste gälla även dem, den har de ingen 
rätt att sätta sig över. Det gäller oavsett det handlar om tambo-
skap, vilda djur eller extremistiska handlingar av annat slag.
   Jag tror på sakliga och väl underbyggda argument med ett 
helhetsperspektiv – det är först då som förutsättningarna att i 
demokratisk anda nå fram till att rätt beslut fattas. 

Mycket på gång i Hamrångebygden under vår och sommar. 
Det blir Konstrunda igen till påsk och på självaste Långfre-
dagen blir det marknad i Norrsundet. Musikshow på Fyren i 
Arbetarteaterns regi och sommarteater vid Ådala ska det bli. 
Folkteatern ger föreställningar i Axmar Hytta i sommar och 
där bjuds det också på mycket musik. Föreläsarnamn som 
Horace Engdahl och Margot Wallström skall locka till Fyren 
liksom Familjedag med Finalrock. Därtilll är det dags för 
Norrsundskamraternas återvändardagar i sommar.

Men ännu har vintern sitt grepp om oss och vi får hoppas 
den består i alla fall sportlovsveckan 
ut. För närmast på agendan står Bar-
nens Vasalopp med NorrHam och 
ICA Nära som samarbetspartners. Ett 
arrangemang som nästan blivit till en 
tradition. 

Ha det så gott alla och.
   Lev väl!

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

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!

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-

Dagens Ros  -  Grattis - Tack - Köpes  -  Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.

1/1 sida kostar 5360:-
1/2 sida kostar 2800:-
1/4 sida kostar 1410:-

1/8 sida kostar 800:-
1/16 sida kostar 445:-
Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende

Annonsbokning 2019, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2019, 

25 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april,
24 maj, 14 juni, 26 juli, 23 augusti,

27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december

Alla Tider´s på webben: textmakeriet.se och axmar.nu

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Alla Tider’s



I samarbete med Norrham
NU KÖR VI BARNENS VASALOPP IGEN
Start kl. 11.00 Lördag 2 mars
Alla åldrar – Ingen föranmälan
Fika – Varm korv – Medaljer
Välkommen alla barn

Välkommen
in till oss!

Lena och Pelle
med personal

Semlor
från Mattes Bröd,
2-pack, 220 gram

för endast 29:90:-/fp.
ord.pris 38:90:-/fp.

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby Priserna gäller 22/2-3/3 2019

Eller så långt lagret räcker.

Från
Gudruns Chark

erbjuder vi 3 st korvar 
för 50:-

Välj mellan
Frukostkorv, Isterband 

eller kokt Köttkorv.
240-300 gram,

ord.pris från 19:90-25:90:-/st

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com
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Alma tog lunchgästerna med på Bibelskola i Kongo Brazzaville
Vid sin senaste sopplunch gästades församlingen av Alma Pet-
tersson från Gävle, som tog gästerna med på en både informa-
tionsrik och intressant resa till Kongo Brazzaville.

Bibelskolor Apg29 finns i många olika länder med många olika 
kulturer och första gången Alma reste utomlands var hon till Ecua-
dor. I höstas gick resan till Kongo Brazzaville, där hon tillsam-
mans med elva andra svenska kurskamrater bodde i tre månader.
   − För att lära hur vi kan använda och arbeta efter Apostlagär-
ningarna i vår moderna tid.
    Och att det går, upplevde hon ganska snart.
     − Det finns så många sätt vi kan hjälpa andra och varandra på. 
Enkla och i vardagen.

Bibelskolan utmärks av både praktik och teori. Eleverna deltar i 
församlingsarbetet, i gudstjänster, gör insatser på barnhem, sjuk-
hus och fängelser.
   − Och så städade vi utomhus, vilket väckte en hel del uppmärk-
samhet. För här kastade man bara ut på vägen det man använt.
   − Så vi fick lära ut en del om vikten av miljöarbete med eget 
ansvar.

 Att komma till Kongo Brazzaville var både en glädje och en 
chock, berättade Alma. För henne var det första gången hon var i 
Afrika.
   − Kongo är präglat av inbördeskrig, korruptionen utbredd inom 
många områden, t o m sjukvården och orättvisorna var tydliga.
   Deltagarna från Sverige fick också möta en helt ny kultur och 
en annan världssyn, men där samtalen mellan de olika kulturerna 
öppnade upp för förståelse.
   − Framförallt förlöste kvällsandakterna våra skillnader.
   I Kongo Brazzaville var sången viktig och präglade gudstjänsterna.
   − Och det var en upplevelse att få vara med om.

Någon mer bibelskola planerar inte Alma just nu. Nu vill hon stanna hemma i Sverige och Gävle.
   − Sen får vi se vad det blir. Men den verkliga insikten från Kongo Brazzaville var, säger hon, att vi i Sverige har det 
fantastiskt bra. 
   − Saker som vi tar för givna, rent vatten, skolor, sjukvård saknas där i stor utsträckning.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alma Pettersson berättade om sin tid vid Bibel-
skolan i Kongo Brazzaville.

ÅRSMÖTE
Hamrånge hembygdsförening

Lördag 16 mars kl. 15, 
Träffpunkten (på skolområdet), Bergby

Förutom korta årsmötesärenden serveras fika. 
Anders Källström återkommer med fler gamla 

bilder och filmer från Hamrångebygden.
Såväl nya som tidigare medlemmar hälsas välkomna!

Årsmöte
Fyren, Norrsundet

Tisdag den 5 mars,  kl. 18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Presentation av Landsbygdsutvecklingsprojektet 

Efter fi kat blir det: Månadsmöte
Landsbygdsutveckling:

Inlämning av förslag i projektet

Alla är välkomna  Styrelsen

VI BJUDER PÅ FIKA



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72  •  www.bohlinsror.se

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

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

Installati on, Service

Din lokala
byggentreprenör

stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Johnny 070-681 09 55
Simon  072-310 42 63

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14
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Clara Bergel blir ny komminister i Hamrånge församling
Sedan 2002 har hon varit kyrkoherde 
i Hille församling, tog också över 
tjänsten när Gästrikekustens pastorat 
bildades, men nu kliver Clara Bergel 
”ned ett steg” och blir komminister i 
Hamrånge församling. Den 1 april till-
träder hon tjänsten.

− Jag har passerat 60+ och att vara kyr-
koherde i ett stort pastorat är en krävande 
uppgift. Jag kände att det var dags att 
trappa ner och bli en ”vanlig” präst igen, 
förklarar hon.
   − Dessutom har jag nu hunnit lära 
känna Hamrångebygden och den tilltalar 
mig verkligen. Mysig och med trevliga 
människor som det ska bli spännande att 
bli en del av.
   Hon tar med sig erfarenheten av att 
vara kyrkoherde och därigenom kunna 
sätta sin prägel på församlingsarbetet.
   −Jag vill på olika sätt möta människorna, finnas med där de rör sig. Jag kan tänka mig att utveckla samarbete inom 
föreningslivet, i skolan. Kanske kan vi bygga upp något för ungdomar i Fyren.
   − Och så hoppas jag, att konfirmanderna kan bli fler i församlingen.
   Egentligen närmar sig pensionsåldern för Clara, men att få bli ”vanlig” präst igen lockar.
   − Så jag kan verkligen tänka mig, att jobba en del år extra, för det här är ett uppdrag jag ser fram emot, säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Clara Bergel, nuvarande kyrkoherde i Gästrikekustens pastorat, blir ny 
komminister i Hamrånge församling från 1 april

Pilgrimen Ann från Canada övernattade i 
Hamrånge
För tolv år sedan gjorde Ann Sieben sin första pilgrimsvandring 
genom Spanien, idag är hon pilgrimsvandrare på heltid och vand-
rar nio månader om året. 

Sin senaste pilgrimsvandring startade hon den 2 december i Oslo och 
sedan dess har hon gått fyra mil om dagen, nästan varje dag. Efter 
Oslo begav hon sig mot Trondheim, sedan Jokkmokk och därefter har 
hon vandrat längs kusten söderut.
   Förutom sina kläder, en bibel, ett par snöskor och sitt pilgrimspass 
har hon inga övriga tillhörigheter med sig. Varken pengar, gps eller 
mobiltelefon, utan förlitar sig på människor och kyrkor hon möter. 
Hittills har hon vandrat i 54 länder och i Hamrånge togs hon emot av 
församlingen, där hon var gäst vid deras Tacolov, firade gudstjänst och 
åt tacomiddag. Hon övernattade sedan i Församlingshusets Kupan, 
innan hon dagen därpå fortsatte sin vandring med målet att på den här 
vandringen nå fram till Vadstena kloster.
    

Text: Marianne Lundqvist
    Foto: Susanne Adman
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Intressanta vikingafärder i öster- och västerled på Arbetarmuseet
Äventyr, naturupplevelser, möten med människor, 
men också hårt arbete. Det innehöll Göran Lars-
brinks spännande berättelser i ord och bild om vi-
kingafärder i öster- och västerled med vikingabåten 
Aifur.

− Syftet med våra färder, där förstås båten var i fokus, 
var ju att försöka upprepa historien. Kunde vikingarna, så 
skulle väl vi kunna, sa han.
   Kuriosa runt föredraget, var att museets personal tog 
emot, klädda i tidsenliga kläder från Arbetarteaterfören-
ingen, och därtill serverade vikingasoppa och frukt till 
dagens gäster, som snabbt fyllde arbetarmuseet till sista 
plats.

Göran Larsbrink, ursprungligen från Österfärnebo, har 
en lång bana bakom sig bl a som flottiljchef i Kungliga 
flottan och med utnämningar som örlogskapten, kom-
mendörkapten, flottiljamiral m m på sin meritlista. Därtill 
ett stort intresse för historia, vikingarna och deras båtar.
     Projektet drogs igång av en skara intresserade som 
tillsammans, men också med professionell hjälp, lät byg-
ga vikingabåten Aifur. En tolvspantsbåt, nio meter lång 
och ett projekt helt finansierat i egen regi. Båten sjösattes 
sedan i Sigtuna och färden mot Novgorod i nordvästra 
Ryssland kunde börja. Fortsatte sedan i en andra etapp på 
floden Dnepr genom Ukraina, ner mot Svarta Havet och 
Konstantinopel (idag Istanbul).
   De två färderna i österled genomfördes under åren 
1994-96 och det blev färder fyllda av spännande strapat-
ser, ibland med livet som insats, men också möten med 
människor, fantastisk natur och en känsla av historiens 
vingslag. 
   Inte alltid var dock farleder och väder gynnsamma.
   − Det var våldsamma forsar, för låga vattenstånd och 
inte segelbar vind, så vi ömsom seglade, ömsom rodde, 
ömsom tågade och drog båten från land för att komma 
framåt.
   De fick också känna på rysk byråkrati.
   − När vi skulle över gränsen till Vitryssland kunde inte 
gränsvakterna avgöra vilken kategori båten tillhörde, 
så det slutade med att vi fick ta in båten som personligt 
handbagage.

Sådana här färder går inte att förbereda, berättade Gö-
ran.
   − Uppstod problem av vilket slag det vara månde, så 
fick de lösas där och då.
    Skador på båten till exempel, som snabbt måste åtgär-
das för att färden skulle kunna gå vidare.
   − Men våra egna verktyg stals, så vi blev beroende av 
ortsbefolkningen. Vilket dessbättre löste sig fint.
    Och en natt höll deras läger höll på att bli överfallet, 
men det lyckades de avvärja.

   − Vi drog slutsatser av 
det vi såg hända runtom-
kring, så vi var beredda 
när de kom.
   Totalt var besättningen 
på 60 man (även kvin-
nor), men som, försedda 
med tidsbegränsade 
visum,  turades om i tio-
mannabesättningar på de olika sträckorna.
   − Så det blev kris, när skador på båten försenade färden. 
Då blev vi tvungna att anlita ”Maffiaexpressen” för att nå 
gränsen innan visumet gick ut.  Men det gick bra det med.
   Under 113 dagar färdades Aifur och hennes besättning 
300 mil i österled. Flera av deltagarna besökte sedan både 
Irland och Newfoundland, dit dåtidens vikingar seglade i 
västerled.
   −Newfoundland år 2000 i samband med 1000-årsjubi-
leet av Leif Erikssons vikingaresa dit. 
   Idag ägs vikingabåten Aifur av artisten E-type, som 
också driver en restaurang i Gamla stan under samma 
namn. 

Text: Marianne Lundqvist
   Foto: Marianne Lundqvist och
    Stig Edvinsson

Klädda i tidsenliga kläder 
tog Arbetarmuseets perso-
nal emot gästerna

Göran Larsbrink tog med besökar-
na på intressanta vikingafärder
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100 personer – så begränsad är den utökning som nuvarande vatten-
verk i Hamrånge klarar av
Det ser onekligen mörkt ut att inom en snar framtid få 
igång bostadsbyggandet i Hamrångebygden. I alla fall 
med den utgångspunkt i va-frågan, som Lena Blad, 
vd vid Gästrike Vatten redogjorde för vid Hamrånge-
gruppens senaste månadsmöte.

− Ja, 100 fler personer klarar vattenverket av, men inte 
mer, sade hon.
   Att bygga om och på det sättet utöka kapaciteten vid be-
fintligt vattenverk var inte en lösning som stod till buds.
  − Nej, dels finns inte tillräckligt med grundvatten, som 
därtill är influerat av sjön Hamrångefjärden och dels har 
vi redan idag problem med vattenkvalitén.

Den lösning, som Gästrike Vatten förordar är en ny led-
ning från Gävle som då, sammankopplad med det nya 
vattenverket i Älvkarleby, ska säkerställa tillgång och 
godkänd kvalité även för Hamrångebygden.
   Men det är en långsiktig lösning, planerad under en tio-
årsperiod.
   − 2,5 miljarder finns avsatta för va-lösningar inom kom-
munen under den perioden, sen blir det förstås en fråga 
om prioritering var insatserna ska göras och där den kom-
munala översiktsplanen hittills har varit det instrument vi 
arbetat efter, sa Lena Blad.
   Det mest tidsödande i arbetet med utbyggnad av kom-
munens va-nät är planeringen av projekten bl a olika till-
stånd, miljökonsekvensbeskrivningar m m.
   − Optimistiskt sett skulle det kunna komma igång 2022, 
men förmodligen ligger det ytterligare några år fram i 
tiden.
    Kortsiktigt skulle det för Hamrångebygdens del på 
olika sätt vara möjligt att förbereda sig, göra olika steg på 
vägen, t ex titta på alternativa lösningar, men att det då är 
viktigt att synka samman de olika delarna, så 
allt är klart den dagen påkoppling av nytt va-
nät kan ske. 

För Hamrångebygdens del är det bråttom, 
om inte utvecklingen ska stagnera. Det plane-
rade trygghetsboendet med 48 lägenheter är 
planerat att påbörjas till hösten, så redan där 
är kvoten för anslutning till befintligt va-nät 
nästan fylld.
   − Behovet av nya bostäder i Hamrångebyg-
den är stort. Vi har nyligen avslutat ett projekt 
för kooperativa hyresrätter till exempel, sade 
Lennart Sjögren, som varit projektledare. 
   − Dessutom vet vi att många söker strand-
nära tomter att bygga på och sådana finns. 
Därtill har Trafikverket  nu beslutat om ost-
kustbanans nya dragning genom Hamrånge-
bygden,  vilket möjliggör pendlande både 

norr- och söderut på ett helt nytt sätt och kan locka fler 
att bosätta sig i kommundelen. Plus att industriområdet 
i Norrsundet är under stark expansion, som kommer att 
skapa arbetstillfällen. Så visst behövs bostäder här.

Vad Hamrångebygden nu behöver göra är att se över 
översiktsplanen, titta på alternativa lösningar och konse-
kvenser liksom att se över statusen på enskilda avlopp. 
Därefter lyfta frågan politiskt och strida för att va-frågan 
får en snar lösning.
   − Det är absolut nödvändigt, vi kan inte vänta, sa Ham-
rångegruppens ordförande Svante Wallberg.
   
Beträffande avloppsreningsverket i Norrsundet finns 
idag en viss överkapacitet och justeringar går att göra för 
att ta emot fler fastigheter, så där är inte situationen lika 
akut, som för kommunalt vatten.

Text och foto:
Marianne 
Lundqvist

Gästrike Vattens vd Lena Blad informe-
rade om va-situationen i Hamrångebygden

 Va-frågan måste lösas, så att bostadsbyggandet kan komma igång i 
Hamrånge. Det är högsta prioritet, menade Lennart Sjögren, Therese 
Metz och Svante Wallberg.



sid 9

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

sid 9

ReDo - från en källarlokal på Bergbacka till tre butiker i Norrsundets 
centrum
Secondhandverksamheten ReDo i AFB:s regi har 
vuxit i snabb takt. Från källarlokalen på Bergbacka 
huserar de numera i f d biblioteket i Norrsundet 
och i två lokaler i f d Posthuset mittemot stations-
byggnaden.

− I den stora lokalen har vi de mer traditionella loppis-
prylarna, den ena av de två andra lokalerna har fyllts 
med möbler, den andra med kläder, berättar Sofie Käll-
ström, som är verksamhetsutvecklare för ReDo.
   Och det är verksamheter som ständigt växer, fortsät-
ter hon.
   − De flesta kunderna är ortsbor, men det kommer 
också kunder från t ex Ockelbo och Gävle och under 
sommaren ökar kundtillströmningen än mer.
   Idag är öppettiderna måndag-onsdag 10.00-14.00, 
torsdagar 14.00-18.00 och sista lördagen varje månad 
10.00-14.00 för den stora butiken, möbler och kläder har 
öppet under onsdagarna. Men Sofie ser helst att öppetti-
derna kan utökas för samtliga butiker.
   − Loppistrenden växer och vi skulle vilja erbjuda öppet-
tider som passar alla. Vi vet att efterfrågan finns, men det 
saknas personal och volontärer.
   Allt överskott från ReDo går till lokalt bistånd, allt från 
att subventionera soppluncher och olika framträdanden 
till att anordna offentliga aktiviteter i bygden.
   − Vår verksamhet får inte gå med vinst, det som återstår 
efter avdrag av alla kostnader, går istället till lokalt bi-
stånd, säger Ulrica Källström, verksamhessamordnare för 
ABF i Hamrångebygden.
   − Vi behöver en anställd på plats och det kan vi erbjuda 
med hjälp av lönebidrag. Vi kan även erbjuda arbetsträ-
ning, men är ändå i stort behov av volontärer för att kun-
na möta efterfrågan på generösare öppettider.

Det är ett samarbete mellan ABF, Gavlegårdarna och 
Gästrike Återvinnare, som möjliggjort utvecklingen av 
ReDo till vad den är idag. Gavlegårdarna ser fördelen 
med fyllda lokaler i Norrsundets centrum och subven-
tionerar därför en del av hyreskostnaden. Med Gästrike 
Återvinnare har man ett avtal när det gäller återvinning.
    − Vi har alltid en container stående vid återvinnings-
stationen i Hamrångefjärden, bara att kolla till vänster, 
när man kör in, men även i Hedesunda och där går det 
jättebra att lämna prylar av allehanda slag istället för att 
kasta, säger Sofie.
   ReDo har dessutom en egen verkstad, där prylar och 
möbler, som går att laga, fixas till. Och de kan ombesörja 
både hämtning och lämning av möbler mot en lägre kost-
nad. 
  − Vill någon själv lämna prylar eller möbler, är det jät-
tebra om man hör av sig till oss före. Det går bra att ringa 

Fyren vid tider 
då inte ReDo-
butiken är öp-
pen. Där finns 
det även telefon-
svarare.
   − Och utöver 
secondhand-
verksamheten 
så fungerar ju 
ReDo också 
som en social 
samlingspunkt. 
Här kan man 
sätta sig ner i vår 
fikahörna för en 
pratstund, tilläg-
ger hon.

ABF i Ham-
rångebygden, 
innefattande 
utöver Redo 
och Fyren, även 
Rockskolan har 
idag sju fast anställda, varav Ulrica Källström är verk-
samhetsansvarig för ABF:s verksamhet, Micke Hyvärinen 
för Rockskolan och Fyren, Sofie Källström för restau-
rangdelen och ReDo tillsammans med Monica Ekenberg.
  − Men vi hoppar in varhelst i verksamheten det behövs, 
säger de.
  Utöver de fast anställda finns mellan 8-10 personer i 
arbetsmarknadsåtgärder.

Text och foto: Marianne Lundqvist

 Välfyllt på loppishyllorna hos ReDo visar Monica Ekengren, Micke 
Hyvärinen och Sofie Källström.

Håkan Jönsson ansvarar för möbelbutiken

Kläder för stora och små, nytt och gammalt 
finns i klädbutiken
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Elvisälskare fick sitt lystmäte på Träffpunkten
Elvis Presley lever kvar hos många av 

oss och nyligen fick de sitt lystmäte, 
när Ted Ekström från Ockelbo 

spelade skivor och berättade 
om de första åren av rockkung-

ens karriär. Tjugofem personer 
kom till Träffpunkten för att lyssna 

till musik och höra Elvis historia.

                                  

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
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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

Torsdagen 7 mars kl. 11.30- 12.30
Jobi skor, har skoförsäljning.
 
Fredag 15 mars kl. 13.30 -15.00
Rödakors café  Scendraget underhåller , Lo� erier.
 
Måndagen 25 mars  kl.18.00-21.00
Vernissage på TRÄFFPUNKTEN

Föreningen Rudan anordnar
Utställningen

Kolla Hamrångebygden!
Första axplocket på vad bygden har att  erbjuda.

Fika fi nns att  köpa

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

Mars 2019

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här onsdag-fredag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87

vardagar mellan 10 och 18

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong
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FISKESTÄMMA
Fiskerättsägarna inom Hamrånge 

Fiskevårdsområde kallas härmed till 
ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 20 mars kl. 19.00, på Brittas Café 
vid Q-Starmacken, Hamrångefjärden

Ärenden enligt stadgarna. Ombud för fiskerätts-
ägare skall uppvisa fullmakt.

Verksamhetsberättelse och stämmohandlingar 
finns att tillgå hos ordförande 

Benny Lundin, tel. 076-808 51 89

   Välkomna!

Styrelsen för Hamrånge 
Fiskevårdsområdesförening

MELODIFESTIVAL 
12 mars kl. 18.30 Deltävling 1, Församlingshuset, Bergby 
14 mars kl. 18.30 Deltävling 2, Församlingsgården, Hille 
16 mars kl. 15.00 Final, Församlingsgården, Hille

En vecka i musikens tecken med lokala band, 
sångare och glada amatörer! 
Entré + fika  50:-
Behållningen går, oavkortat, till Svenskakyrkans 
internationella arbete.

Vill du delta i tävlingen 
anmäler du dig till Emma 
(0297-572095) eller Sussi (0297-572092)

Söndag 24/2 kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
Söndag 3/3 kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Tisdag 5/3 kl. 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag, 
Församlingshuset
Söndag 10/3 kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset
Tisdag 12/3 kl. 18.30
”Mello” – deltävling, Församlingshuset
Insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. 
Entré & fi ka 50:-
Onsdag 13/3 kl. 13.00-15.00
Kafé, Kyrkans hus
Jan Lundström berättar om Thailand
Söndag 17/3 kl. 11.15
Musikgudstjänst med Norrsundets brukssextett, Fyren
Söndag 24/3 kl. 11.00
Gudstjänst för stora & små, Församlingshuset

Bibelsamtal tisdag 5/3 & 19/3 kl. 13.30-15.30 
Kyrkans hus
För övriga samlingar och info om våra grupper – se

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

ÅRSMÖTE
Hagsta Skola

14 mars kl. 19.00

Fotoutställningen 
Nöttersvearna visas

Värmestugan på Heden är öppen 25/2 – 1/3  10-18
Ta med korv/hamburgare att grilla vid grillplatsen. 
Skidspår och pulkabacke (om snö finns)

Under sportlovet

ReDo Secondhand i Norrsundet, Järnvägsatan 23 och 27
Här hittar du det mesta; möbler, kläder och prylar
Vi tar emot det du inte vill ha kvar. Lämna i vår contai-
ner direkt till vänster på Återvinningsstationen i Ham-
rångefjärden tisdagar 13-19
Vi kan även hämta sådant du vill skänka
Nuvarande öppettider: mån-ons 10-14, tors 14-18, samt 
sista lördagen i månaden 10-14.

Onsdagar har även kläd- och möbelbutiken öppet.
Välkommen
Tel. butik: 076-772 05 16 eller ansvarig personal: 073-637 51 05

Vi eftersöker flera medarbetare och volontärer 
för att kunna utöka öppettiderna.
Är du intresserad att hjälpa till? Kontakta oss!



Kalendarium 22/2 – 22/3
Eric och Emil Lundkvist, Hamrångefjärden
Eric fyllde 8 år den 13 januari och Emil fyller
10 år den 6 mars.
Stort Grattis till er och många kramar från
farmor, farfar och alla kusinerna

Torget - Grattis

Varmt tack för hedrandet av vår pappa vid hans bortgång 
och ett varmt tack till Er som gjorde dagen i kapellet till ett 
vackert minne, som vi bär med oss i våra hjärtan

Margaretha, Sven-Erik,
och Lars-Olof med familjer

Torget – Tack

STORT TACK
till Lena & Pelle på ICA Nära för skinkan på mackorna till 
julgröten

Hamrånge PRO

Föreningsnotis:

Stort tack till Norrsundets PRO och vänner för all uppvakt-
ning på min 80-årsdag

Margareta Jonsson, Norrsundet

Torget – Tack

Lördag 23 februari
ReDo secondhand Norrsundet öppet 10.00-14.00 
Söndag 24 februari
Gudstjänst, Församlingshuset 11.00
Onsdag 27 februari
Kulturlunch Fyren med Norrsundets Brukssextett  11.00-13.30
Torsdag 28 februari
Gammeldags bingo med Hamrånge PRO
Församlingshuset, Wij 14.00-16.00
Fredag 1 mars
Musikcafé Solberga med Röda Korset 13.30
Åbyns byamäns bastu, Hamrångefjärden öppen 
14.00-18.00
Lördag 2 mars
Lilla Vasaloppet, Heden, 11.00
Söndag 3 mars
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Tisdag 5 mars
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30-15.30
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Årsmöte Hamrångegruppen, Fyren, 18.00
Onsdag 6 mars
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 7 mars
Skoförsäljning Träffpunkten 11.30-12.30
Folkteatern Gävleborg ger föreställningen
Folkmusikens Queen B, Fyren 18.00
Fredag 8 mars
Åbyns byamäns bastu, Hamrångefjärden öppen
14.00-18.00
Söndag 10 mars
Mässa, Församlingshuset 11.00
Tisdag 12 mars
”Mello” – deltävling, Församlingshuset 18.30
Onsdag 13 mars
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Kafé, Kyrkans hus 13.00-15.00
Torsdag 14 mars
Gammeldags bingo med PRO, 
Församlingshuset, Wij. 14.00-16.00
Årsmöte Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 19.00
Fredag 15 mars
Musikcafé på Träffpunkten med Röda Korset 13.30
Åbyns byamäns bastu, Hamrångefjärden öppen
14.00-18.00
Lördag 16 mars
Årsmöte, Hamrånge hembygdsförening
Träffpunkten, Bergby 15.00
Söndag 17 mars
Musikgudstjänst Fyren 11.15
Tisdag 19 mars
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30
Onsdag 20 mars
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Årsstämma Hamrånge Fiskevårdsområde, Brittas Café 19.00
Fredag 22 mars
Åbyns byamäns bastu, Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Krogshow med 80-talshit, restaurang Lyktan, Fyren 18.30

Begravningar i församlingen
under januari
11/1 Ulla Forsmark, Bergby
18/1 Inger Silén, Bergby
25/1 Erik Palm, Bergby

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 1/3 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Marit Ädel underhåller
Fredag 15/3 kl. 13.30
Musikcafé på Träff punkten. Sendraget underhåller

Alla hälsas Välkomna!
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