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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Mottagare av Mats Jerns 
stipendium i svenska var 
Josefine Sjöberg

Anton Lundberg blev 
Årets naturvetare

Emma Sjöberg fick hem-
bygdsföreningens stipen-
dium Gräv där du står

Evelina Frisk och Elias van der 
Kaaij blev Årets musikstipen-
diater

Årets entreprenörstipendiet 
gick till Ida Eidstö-Johansson

Hamrånge Lions och Hamrånge 
församlings Bästa Kamratsti-
pendium fick Evelina Frisk och 
Didrik Wallström

Årets stipendiater bland avgångseleverna 
vid skolavslutningen i Hamrånge kyrka



Var det björnen som var på besök vid våra soptunnor?
    Inte precis den besökare jag önskar mig, men det är 

definitivt den troligaste förklaringen.
   Bägge soptunnorna var omkullkastade och intill den med 
kompost låg matrester. Resten av en soppåse och diverse 
innehåll kunde jag se en bit upp i skogen. Från vägen förstås, 
för upp bland och fur och gran, nej dit beger jag mig inte. Sen 
får experterna komma med hur många tips som helst hur man 
ska bete sig vid mötet med en björn. Jag kan ju aldrig veta i 
vilken situation jag möter björnen och vilda djur är vilda djur. 
De har de instinkter de har, de tror i alla fall jag, att ingen kan 
förändra.
   Rapporter och synpunkter om våra vilda djur når oss via 
olika medier nästan varje dag och skiljer sig förstås åt, bero-
ende på vilket läger man tillhör. Men vad är rätt och vad är fel? 
Vad är sanning? Tendenser av fanatism skiner många gånger 
igenom och jag blir innerligt trött på otrevlig pajkastning. 
Självklart tycker människor olika, men varför i hela friden ska 
det vara så svårt att hålla sig till saklig information?

När jag för ett tjugotal år sedan skulle göra ett reportage om 
en stormfällning i Hälsingland, så fick jag följa en skogsin-
spektor runtom i skogarna. Diskussioner och information hand-
lade förstås om stormfällningen, dess omfattning och konse-
kvenser, han var en van skogskarl som dagligen under många, 
många år vistats i skogen och visste vad han pratade om. Men 
vi kom också in på skogens djurliv, även om det inte var något 
som skulle, och inte heller kom att framgå av artikeln. 
   − Min erfarenhet och uppfattning är i alla fall den, att det 
finns långt mycket fler vilda rovdjur i våra skogar, än vad vi 
tror, konstaterade han. 
    Det här var vid en tid då debattens vågor ännu inte börjat gå 
så höga om rovviltet i våra svenska skogar, men ungefär samti-
digt kunde jag för första gången skriva om björnspår i Ham-
rångebygden. Sen dess har som bekant rapporterna kommit 
betydligt tätare, om annat rovvilt likaså. Kanske var han inte 
så långt från sanningen den där gången för tjugotalet år sedan, 
skogsinspektorn från Hälsingland?

Nu har jag precis njutit av den bästaste sommardoft jag vet – 
nyslaget hö. Det väcker minnen från barndomens somrar hos 
farmor, men också från vår egen tid som lantbrukare. Vi bör-
jade vid en tid, då hässjor fortfarande hörde höbärgningen till 
och doften från nyslaget hö på tork alltid gjorde sig påmind. Så 
småningom kom hövändare, självlastarvagn och höpressar med 
i bilden,  idag har teknik och tillvägagångssätt utvecklats så att 
ensilage i vita bollar alltmer ersatt det torra höet. Men Ingelas 
och Fredriks får och kalvar vill ha hö liksom Hådellsgårdens 
getter och därför har jag fått njuta av doften från ängarna intill. 
En njutbar nostalgitripp, så tack för den.

Ann-Helena och Kjell rapporterar att 
första dahlian för sommaren slog ut i 
mitten av juli. Lite senare än vanligt på 
grund av den kalla försommaren. Och i 
juli delar Posten ut  Alla Tider´s i lådorna 
även till alla fritidshus.
  
Fortsatt skön sommar på er och

    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

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Försäljning
   av matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

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 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om
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Emelie säljer babynest över hela världen 
Tanken började ta form, när hennes lille Adam föddes för 
17 månader sedan. Sedan dess har verksamheten vuxit med 
raketfart och idag säljer Emelie Sundin i Hamrångefjärden 
sina babynest över hela världen. 

− Mitt allra första babynest sydde jag som en gåva och sedan 
pushades jag av mina vänner att lägga ut till försäljning via 
Blocket. Och gensvaret var betydligt större än hon väntat, verk-
ligen en överraskning, säger hon.
   − Förutom härhemma har jag levererat babynest till både 
Canada, Australien, Österrike och Norge.
   −Och själv hade jag tre stycken till min lille kille. En i soffan, 
en i sängen och en när jag tvättade.

Sytt har hon gjort sedan tonåren och hennes morfar var före-
bilden.
   − Att sy var hans hobby och hos honom var jag ofta.
   Emilie kombinerar sitt företagande med jobbet på ICA i Berg-
by och det vill hon ha kvar - det kan bli lite ensamt att bara sitta 
hemma och sy,  den sociala kontakten är viktig, inflikar hon – 
och det hindrar henne inte att satsa målmedvetet på företaget.
   − Mitt företag ska förknippas med bra service, hög tillgäng-
lighet, hög kvalitet och precision i leveranserna.
   Babyn vilar tryggt i hennes babynest, som hon kan anpassa 
upp till åtta månaders ålder. Hon ritar själv upp mönster och 
modeller och detaljerna genomsyras av säkerhetstänk för ba-
byns bästa.
   − Jag har till exempel knytband istället för dragsko och den är 
utformad med hänsyn tagen till fontanellen.
   Och inget skumgummi här inte, istället använder Emelie 
plattvadd.

   − Praktiskt också, för mina babynest kan tvättas hela i tvätt-
maskinen precis som de är.

Kvinnor brukar ofta anses dåliga på att ta betalt för sina 
produkter, en fälla som dock Emelie inte avser att 
fastna i.
   − Jag är medveten om att det finns billigare 
babynest att köpa, men jag tycker min tid är 
värd det pris jag begär och jaa, det tycks ju 
kunderna också tycka.
   Säljer gör hon via 
sin hemsida
emmiesbabynest.se. 
Cirka 40 beställ-
ningar ligger inne 
just nu och 60-70 
per månad är vad 
hon hinner sy upp. 
Hon har också 
fått förfrågan om 
amningskuddar som 
hon börjat sy liksom 
filtar till barnvagnar 
med uttag för bältet.
   −Marknaden finns, barn 
kommer ju alltid att födas, och 
så länge det är kul fortsätter jag, 
säger Emelie.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

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

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

I BERGBY CENTRUM

LÖRDAG 26 JULI FRÅN 10:00

BAKLUCKE-
LOPPIS

PÅ TORGET, INVID ICA OCH

LÄNGS VIJVÄGEN

INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS

VID FRÅGOR RING MONICA

TEL. 073-054 23 34

(VID REGN FINNS MÖJLIGHET ATT STÅ UNDER

TAK VID HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD)

VARMT VÄLKOMNA!

BERGBY KÖPMÄN



Musiken fanns där, talen och ut-
märkelserna likaså, liksom förstås 
examensklädda elever, men… det var 
någon som fattades. Bland avslut-
ningseleverna skulle också Natalie ha 
funnits, Natalie som så tragiskt om-
kom i en ridolycka bara några veckor 
tidigare. 

På ett känslosamt sätt fanns hon ändå 
med sina klasskamrater. Hennes foto 
bars fram av eleverna i första ledet, då 
de tågade in i kyrkan och stod sedan på 
central plats längst fram med ett tänt 
ljus under hela ceremonin, där klass-
kamraterna sjöng sången I´m thinking 
about you till hennes minne.
   Sången och musiken lever stark bland 
Hamrånges elever och många skickliga 
framträdanden gjordes av högstadieele-
verna, men där kanske Emil Johanssons 
pianostycke fick de längsta applåderna. 
Efter bara ett halvår vid tangenterna 
presterade han ett framträdande av hög 
klass. 
   Som brukligt delades också flera 
stipendier ut bland avgångseleverna i 
årskurs 9:

   Hembygdsföreningens stipendium 
”Gräv där du står” gick till Emma 
Sjöberg för hennes uppsats om Nedjan
   Mats Jerns stipendium i Svenska  
till Josefine Sjöberg
   Mats Jerns stipendium i Naturve-
tenskap till Anton Lundberg
   Bergby Centralskolas stipendium i 
Musik till Evelina Frisk och Elias van 
der Kaaij
   Stipendiet Årets entreprenör till Ida 
Eidstö Johansson
   Stipendiet Bästa resultat till Ebba 
Österberg och Lina Axlund
   Stipendiet Årets raket till Alexandra 
Geschwindt och Arvid Hägglund och
   Lions och Hamrånge församlings 
God Kamratstipendium (framröstade 
av eleverna själva) gick till Didrik Wall-
ström och Evelina Frisk. 

Skolavslutningen för årskurserna 6-9 
hölls i kyrkan, medan förskoleklass och 
upp till årskurs 5 hölls sin avslutning på 
hembygdsgården.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Helene Åkerlind
Kommunalrådskandidat

Politiken ska riva 
hinder och skapa 
förutsättningar. 
Tillsammans gör 
vi Gävle bättre!

Stilfull och vacker 
skolavslutning 
– men inte sig riktigt lik 



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
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Hamrångekonst i Galleri Elixir

Under två veckor i juni fanns verk 
och keramik utställd i Galleri 

Elixir på Gävle Sjukhus av Rob van het Hof och Christl 
Vogl från Hamrångefjärden. Rob hämtar inspiration till 
sina illustrationer från skogens träd och skapar därifrån 
sina fantasifulla tavlor. 
   Christels illustrationer och keramik är sagobetonat 
hämtade från naturen, där hennes skickliga skapande lyfts 
fram på ett särpräglat och tilltalande sätt.

Rob van het Hof och Christl Vogl har 
ställt ut i Galleri Elixir på Gävle sjukhus

50-årsjubileum för klass H4b vid 
Gävle Praktiska Real 

I maj 1964 tog de sin realexamen, klasskamraterna på Han-
delslinjen vid Gävle Praktiska Real. Nyligen var det dags för 
kärt återseende när 50-årsjubileet firades.
Femton av de tjugofem klasskamraterna, varav sex ursprungli-
gen från Hamrånge, mötte upp för en rundvandring i sin gamla 
skola (numera Polhemsskolan), innan jubileet avslutades med 
gemensam middag på Söderhielmska gården.
Svante Andersson, Börje Mattsson, Sven Söderström, Gunilla 
Norberg-Magnusson, Kurt Lindblom, Birgitta Mohlin-Lööf, 
Ulla-Beth Kukowitsch, Maj-Lis W Johansson, Per Nielsen, 
Leif Johansson, Marianne Wigert-Lundqvist, Kerstin Bäcklin-
Sjölander, Elsie Olsson-Norberg, Vaileth Wilund, Gunnar 
Eriksson.

Sommarmeny med

prisvärda erbjudanden

Njut det goda

i storslagen miljö

Öppet dagligen
Mån - lör 12-22,  Sön 12 - 21

För bokningar & info ring 0297-320 00 eller
besök vår hemsida www.axmarbrygga.se



Alla Tider’s

90-årsjubileum 
för Norrsundets 
återvändarträffar
1924 hölls den första återvändarträffen för Norr-
sundskamraterna. 90-årsjubileum i år alltså, som
innehöll allt från strömmingsburgare, böcklingtallrik 
i trevlig samvaro sång och musik av Simpdraget hos 
Bergmans på ”Saltas” till olika besök, teater och supé.

− Kunde inte bli mycket bättre, tyckte Hans-Olov Ols-
son och Kurt Edin, när de blickade ut över fiskeläget, 
där omkring 200 nuvarande och före detta norrsundsbor 
minglade runt och pratade minnen.
   Många igenkännande, men också undrande blickar; 
Vem kan det där vara? Är det möjligen? Jomenvisst, och 
så var handslagen och ryggdunkningarna igång.

När återvändarträffarna inleddes för 90 år sedan var 
det bara utflyttade norrsundsbor som fick delta och vid 
kvällens supé fick då bara herrarna, inga damer, delta. 
   Numera är träffarna öppna för både utflyttade och 
nuvarande norrsundsbor, herrar och damer är jämlika och 
flest deltagare hade träffen vid 60-årsjubileet 1984, då 
500 personer kom. Därefter har deltagarantalet varierat 
men hållt sig omkring 200-300.

Ur övriga programmet fanns besök på Fyren, där Åke 
”Pillan” Sjökvist gjort en utställning om Återvändarträf-
farnas historia genom åren och där också Norrsundets 
arbetarteater spelade upp delar av sin föreställning 
Återvinningen 2:a sorteringen. Besök gjorde också på 
Arbetarmuseet, Rockskolan och Kastellet, där utställnin-
gen om Nedjan visades, innan det var dags för kvällens 
supé i Fyren.
   På söndagen inbjöd hembygdsföreningen till 

Återvändarträff på hembygdsgården, där Janne Eng-
lund berättade till utställningen Se hur Norrsundet 

växte, som pågår under sommaren.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kurt Edin och Hans-Olov Olsson från styrelsen för Norr-
sundskamraterna var nöjda med 2014 års upplaga. Nu tar ny 
styrelse över med Ronnie Bäcklin som ordförande tillsammans 
med Ann-Marie Landström, Ronnie Jonsson, Kjell Zackrisson 

och Lennart Hedberg.

Självskrivna deltagare; Simpdraget med Leffe Löfgren, Gunnar 
Forsberg och Håkan Löfgren.

Ingrid och Ove Åslund är trogna 
återvändare vid träffarna. De lämnade 
Hamrånge för Märsta 1963, numera 
boende i Uppsala och här i samspråk 
med Mona Hedin och Margareta Wigren.

Från Rengsjö kom Stefan Bringsaas, en gång skicklig hockey-
spelare i Norrsundets IF.



   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby, tel: 0297-109 95 
E-post: anette.ostrom@gavle.se  marie.berglund@gavle.se  

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

Smått & Gott i Hamrångebygden

Hallå där Bodil Ceballos, 
Axmarbruk
 
…som tog en av miljöpar-
tiets platser i Europapar-
lamentet i samband med 
EU-valet tidigare i år

Grattis till ditt nya upp-
drag! − Tack, tack. Det ska 
bli jättekul och något jag 
verkligen ser fram emot.
När börjar du? − Har redan 
börjat. Det gjorde vi redan 
i juni, men formellt är jag 
anställd från 1 juli.
Vilka frågor kommer du att arbeta med? − Jag blev 
invald i de utskott jag ville, dels justitieutskottet, dels 
utrikesutskottet och i justitieutskottet kommer jag att jobba 
med migration, romernas situation, den fria rörligheten, att 
fler länder i Europa ska ta ett ansvar för flyktingar och att 
länder som Rumänien ska upphöra med diskriminering av 
folkgrupper.
    I utrikesutskottet vill jag medverka till att hålla frågan 
om minoritetsfrågor levande, bland annat i Mellanöstern. 
Europaparlamentet blir din arbetsplats 5 år framåt 
och du har precis hittat ett boende i Bryssel. Kommer 
Axmarbruk ändå att vara din reträttplats?
− Jajamensan. Självklart.
Lycka till! – Tack
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Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby, tel: 0297-109 95 
E-post: anette.ostrom@gavle.se  marie.berglund@gavle.se  

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

Augusti 2014

Torsdag 14 augusti kl. 13.00 
Kom till Hamrånge kyrka och lyssna på Märtha Bohlin 
som spelar orgelmusik. Prästen Ulf Claesson medverkar.
 
Torsdag 21 augusti kl. 14.30
Kom och prova på Mindfulness ,avslappnande övningar i 
medveten närvaro, ledare Ann-Charlotte Jansson. 

Torsdag 21 augusti kl. 15.00
Vill du bli, eller är du redan volontär? Kom och träffa 
Gävle Kommuns volontärsamordnare Cina Kedvall.

Lördag 23 augusti kl. 9.00 - ca 14
En dag för hälsan. Medverkande: 
Annika Waistedt –yoga
Kajsa Tollesby-Forsmark-  Fore ever(aloe vera)  
Eva Holmberg, virya-yoga 
Hannele Boman- Naturens gröna apotek.
Pilgrimsvandring , Där ALLA kan delta.                                                                                                                           
SE VIDARE ANNONSERING!!!

 

Teaterprojekt för 
och med äldre
Åldern sätter inga gränser för att spela teater, med 
rätt koncept blir det inte bara skoj för deltagarna 
själva utan också rolig underhållning för en publik.

Under en månad har dramatikern Max Hebert tittat på 
förutsättningarna via en förstudie, där åtta av besökarna 
vid Pärlan fått testa skådespeleriets konst. Någon hade 
aldrig spelat teater förr, andra inte sedan skol- och ung-
domsåren. Många glada skratt blev det och improvisatio-
ner fyllda av humor i teaterövningarna.
   I förstudien deltog Bertil Engblom, Erik Palm, Helga 
Wimark, Barbro Sjöberg, Doris Lindholm, Mona Sjö-
kvist, Inga Langemyr och Iris Eriksson och nu är för-
hoppningen att det ska bli en mer permanent verksamhet 
framöver.
   − Förutsättningarna finns, helt klart, säger Max Hebert 
och nu söker vi bl a fondmedel för att kunna fortsätta 
med idén.

Text: Marianne Lundqvist

 Anno 1994, juli
 
...gjordes en turistfilm om Hamrångebygden i regi av 
projektet Näringsliv i Hamrånge.

...höll Posten i Norrsundet lördagsstängt under juli

...berättades det minnen från Sjugmur vid somma-
rens första cykeltur tillsammans med hembygdsföre-
ningen

...var boken Kraven reste kvinnorna klar efter fyra 
års arbete av Kvinnohistoriska gruppen i Norrsundet

...letades det guld i Häckelsängsskogarna

...genomfördes publikdragande Fångarna i Axmar, 
där Mikael Höglund, Stefan Säll, Per Klöfver, Marie 
Nilsson och Angelica Persson i Team Uttern vann

...fick hembygdsföreningen ta emot en verklig 
kulturskatt från Axel och Beda Englunds dödsbo. 
Förteckningen över föremålen omfattade hela fem 
A4-sidor.

...rustades vägen mellan Råhällan och Ockelbovägen



Populärt arrangemang när 
TV-laget gästade Vifors IP
Solen sken och den tillströmmande publiken fick va-
luta genom en underhållande match mellan TV-laget 
och NorrHams lag, för dagen bestående av represen-
tanter från olika företag i Hamrånge.

Att sedan 
gästerna 
vann med 
7-1 var 
av mindre 
betydelse, 
här var det 
underhåll-
ningen som 
stod i fokus. 
I TV-laget 
fanns namn 
som Jesper 
Blomqvist, Robert Prütz, Kent Andersson, Patrik Ekwall, 
Jovan Radomir, Olle Sarri och Patrik Andersson  och 
NorrHams mål svarade Magnus Hedqvist, representant 
för Bergby El för.
   Under kvällen var det uppskattad bankett i Fyren, där 
gästerna deltog.
 

Midsommar vid välbesökt 
hembygdsgård

Var ska väl 
midsommaren 

firas om inte vid 
hembygdsgården? 
Till applåder restes 
den majade stången 
och sedan tråddes 
dansen för stora 
och små till musik 
av Sivert Schön-
ning.
Övriga traditions-
enliga inslag var 
servering, fisk-
damm, lotterier, 
loppis och utställ-
ning.

… och rekordtid vid Midsom-
marloppet

Ohotad sprang han i mål på nya rekordtiden 25,11 
Magnus Lindberg från Ockelbo och knäckte därmed 

Anders Dahls segersvit. Magnus hade över 30 sekunder 
tillgodo på tvåan Anders, som klockades för 25,43 i det 
åtta kilometer långa motionsloppet mellan Gåsholma 
och Axmarby på midsommarafton. En fin prestation stod 
Annika Löfström för som sprang in över mållinjen som 
femte löpare på personbästa 28,39 och rekord på damsi-
dan.
   I år lockade det anrika motionsloppet 349 deltagare och 
flera hemmalöpare bl a Lars Lindgren, Magnus Hedqvist 
och Adam Sjöblom sprang in på tider strax över 30 minu-
ter.     
 

Färgprakt från naturen hos 
Hamrånge Slöjdare

Färggrant värre var det hos Hamrånge Slöjdare vid 
deras traditionella växtfärgningsdagar på hembygds-

gården. Osäkert väder hindrade varken besökare eller 
slöjdare och under dagarna tre färgades inte mindre än 
sextio härvor garn i sköna färger hämtade från naturen.
   − Al, björk, stenlav, lökskal, krapprot och i år för första 
gången också lupiner har vi använt oss av, berättade 
Mona Hedin.

   Av de färggranna garnerna kommer vantar, sockor och 
plädar att skapas av Hamrånge Slöjdares flitiga fingrar 
framöver.

… och kö till sotare och 
delikatesser från förr vid den 
årliga fäboddagen

Första lördagen i juli är vikt för fäboddag vid Häck-
elsängs fäbodar och hit tycks besökarna hitta i allt 

större antal. Gårdstunet utanför ”bystugan” fylldes snabbt 

TV-laget mötte NorrHam på Vifors IP i en 
underhållande match

Sommar, sommar, sommar…
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och kön ring-
lade lång till 
delikatesser som 
färskost, ostkaka, 
kalvdans och 
lökströmming. 
Lika god åtgång 
var det hos Rolf 
Lingvall, Björn 
Berger och Sören 
Lundin, där det 
serverades sotare 
och sillpaket.
 

Johan Thunberg bland årets 
utställare i Bläckhornet
Bläckhornet i Axmarbruk 
har alltid bjudit på konst 
av klass vid sina återkom-
mande sommarutställning-
ar och i år visas konst av 
ingen mindre än konstnä-
ren Johan Thunberg.

Johan Thunberg, gästrike-
konstnär till börden – han 
är född i Oslättfors – är i 
dag med sina fantastiska skildringar 
av framförallt naturmiljöer, en erkänd och omskriven 
konstnär, härhemma men också för ett flertal utställningar 
i USA, både i Chicago och New York.
   − Så självklart är vi jätteglada att han tackade jag till 
vår inbjudan, säger Inger Skoglund, som ansvarar för 
utställningen.

Nu är Johan Thunberg långt ifrån den ende, som stäl-
ler ut i Bläckhornet denna sommar, Inger själv ställer 
ut textila hantverk och smycken i silver och pärlor, det 
finns smide, hemvävt, glas och keramik av hög klass, 
inte minst Marina Bonneviers ”silltunnor” och Kerstin 
Lindells vävar.
   Konstnärerna på övre plan ställer ut i olika perioder och  
Johan Thunbergs utställning pågår 15 – 27 juli.

Rekorddeltagande vid årets 
Fotbollsskola
Sjuttionio deltagare, sex timmar per dag i fyra dagar. 
Inte bara rekord för den egna föreningen, för med de 
siffrorna så var NorrHam störst bland alla idrottsför-
eningarna i Gästrikland, när Landslagets fotbollsskola 
för ungdomar 6-16 år genomfördes.

− Vi fick ett fantastiskt gensvar, även bland ungdomar 
som inte hade någon koppling till fotbollen tidigare och 
det känns fantastiskt roligt, säger Anna Jupither-Berg, 
som var huvudansvarig för arrangemanget.
   Ungdomarna är givetvis huvudingrediensen, men ett 
sånt här arrangemang skulle vara omöjligt att genomföra 
utan alla ideella krafter som ställer upp, tillägger hon.
− Alla ledare, tjejer från vårt damlag, och - inte minst 
kökspersonal -, som varje dag serverade 120 portioner 
mat och fixade både mellanmål och fruktstund. Samman-
lagt var det över tjugo personer som engagerade sig för 
vår fotbollsskola.

Svenska kyrkan är huvudsponsor för Landslagets fot-
bollsskola över hela landet och till Vifors IP kom Susanne 
Adman och Emma Wallerberg från Hamrånge församling 
och pratade om betydelsen av fair play och Fairtrade (en 
oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade 
levnads- och arbetsvillkor för odlare och anställda i län-
der med utredd fattigdom) Representanter från SISU höll 
två föredrag; Du är unik och Miljö och hälsa.

Fotbollsskolan fick högt betyg av både deltagare och 
föräldrar och givetvis återkommer den nästa år, säger 
Anna.
    − Vi har redan fått förfrågningar.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Per-Gunnar Berglund med syster Ma-
rianne på Hamrångebesök från Köping 
lät sig väl smaka av delikatesserna vid 
fäboddagen.

Maria 
Bonneviers 
“silltunna” 
i keramik 
och Inger 
Skoglunds 
textilhantverk, 
jacka i valkad 
ull.
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Alla Tider’s

OCKELBO BILSERVICE

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

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

Gammelboningsvägen 8
816 91 Jädraås
Tel 0297-451 65
070-733 38 42

stay@jadraasherrgård.se
www.jadraasherrgård.se

Välkommen önskar
Anna-Stina & Kaj Hammarberg

JÄDRAÅS HERRGÅRD
Onödigt vackert

Pensionat och B&B året runt
Vandrarhem juni-augusti
Sommarkafé från 15 juni

Ons-sönd 12.00 - 17.00
Lördag 12.00 - 21.00

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

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

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Gårdsbutiken öppen mån-fre 11-18, lör-sön 11-17
Fiskbu� én serverar vi mån-fre 12-18, lör-sön 12-17

(Även vid andra tider för större sällskap)
Boka gärna bord 

Boka vår grillkåta för en unik upplevelse
- Hyr en trampbåt  - Gå tipsrunda/lekstig

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

trollharens� sk.se och trollharensfg.se

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

Trödje bönhuscafé

Det är något alldeles speci-
ellt med Trödje bönhuscafé, 
som återkommer varje år. 
Allsång och andakter är 
återkommande program-
punkter under de två veckor 
Hille missionsförsamling 
bjuder in till digert kaffe-
bord i sommargrönskan och 
mängder av besökare hittar 
hit.

− Vi hade över 300 besökare 
första dagen och väldigt god 
kommers på vår loppis, hälsar 
de.
   Gästerna kommer både norr- 
och söderifrån, ibland i hela 
busslaster. Många svänger 
in spontant av nyfikenhet och de blir inte besvikna. Var 
någon annanstans får man sig kaffe med smörgås, bullar 
och ”sju sorters kakor” serverat för 40 kronor?
   Ett tiotal personer är ideellt engagerade i bönhuscaféet, 
där det också serverats våfflor och kolbullar vid olika 
tillfällen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Med sommargrönska, 
servering på tunet, sol och 
flaggan i topp hälsades 
besökarna välkomna till 
årets bönhuscafé vid Trödje 
missionshus.

Nu  går den 8:e resan från
Hamrånge till Eckeröbåten!

Lördag 9 augusti ca 11.30
från Norrsundet (Konsum)

Via Bergby (Bergbykrogen) och 
Hamrångefjärden (Q Star).

Minsta antal passagerare 30 st
Egen buss dit och hem

Kontaktperson och anmälningar:
K-G tel. 070-682 25 68

OBS! Sista anmälningsdag 1 augusti



Smått & Gott i Hamrångebygden

Bengt tog hem förstapriset med sin 
Dodge Custom Royal Lancer -59 

Den glänser ikapp med solen därhemma på gårdsplanen i 
Totra, vinnarbilen vid årets Bil - & mc-utställning i Bergby. 
Hemmaseger alltså för dyrgripen, inköpt från Phoenix i 
Arizona.

− Att äga en sån här Dodge har alltid varit en dröm, säger Bengt 
Axlund, som med intresse för bilar och då en alldeles speciell 
förkärlek till ”amerikanare” nästan sedan barnsben, skaffat sig 
det nätverk och kontakter som krävs för att hitta det eftertraktade 
objektet.
   − Syrrans man hade amerikanare när jag var i femårsåldern och 
då fick jag åka med, stående på kardantunneln i baksätet och med 
rock´n roll skrålande från bilradion. Det var nog redan då mitt 
intresse väcktes, skrattar han.
   Att det var ett renoveringsobjekt han köpte, det visste han, men 
kompisarna som reste över och inspekterade innan köpet, gav 
klartecken och så började resan mot Sverige och Totra. Från Pho-
enix till Los Angeles, med båt vidare till Hamburg för lossning 
till container och vidare till målet i Sverige. I maj 2008 kom den.

Inte mycket liknar idag den bil som kom för sex år sedan, 
för sedan dess har den genomgått en total renovering med allt 
i original och är idag en verklig skönhet i antikbrons och svart 
med blänkande detaljer. Förvandlingen, att få den i det skick den 
är idag, har tagit åratal och definitivt inget man gör på egen hand, 
säger Bengt.
   − Kompisar med motorintresse har lagt ner ett enormt arbete, 
liksom flera företag som är proffs inom sina områden. Jag tror 
man kan säga att det varit tre personer på alla de olika momenten 
i renoveringsarbetet.

De började med att plocka ner bilen i delar och 
varje del skulle sedan lackeras var för sig för att 
undvika skarvar.
   − Delarna slipades, lackerades, slipades igen 

och lackerades en gång till för att ytan skulle 
bli jämn och fin. Så bara lackeringen, som 
gjordes hos Bil & Rikt i Gävle tog ett och 
ett halvt år sammanlagt att göra.
   Bengt har hela tiden varit målmedveten 
vid renoveringen av sin dyrgrip. Allt, 
precis allt, är nytt under motorhuven och 
varje liten detalj är original. Alla bok-

stäver på bilen, handtagen från -59 låg i 
en oöppnad kartong, när de kom, skruvar 
och järndetaljer är elförzinkade och ratten 
är nygjuten. Baktill finns den för modellen 
tidstypiska nosbelysningen, bromsar och 
avgassystem kommer från USA, medan 
blinkers och parkeringsljus hittades i 
Australien.
   Bilen i original var till och med anpassad 
för flickornas snäva kjolar och självklart 
finns det svängbara passagerarsätet i fram 
– swivelseat – kvar. Och det nya golvet i 

bagageutrymmet är pressat för  
 

att se ut exakt som originalet. Bilens insidor är tillverkade i 
Portland medan övrig inredning är uppsydd i original i Hultsfred.          
Lagom till Motorklubbens utställning vid hembygdsgården stod 
den klar och självklart plockade Bengts Dodge hem flest poäng 
bland publiken.

Mycket är onekligen mycket speciellt med denna Dodge 
Custom Royal -59. Bara att sitta i den och joodå, jag fick en an-
genäm provtur också. Glänste minsann till det där lika speciella 
motorljudet som hör dessa bilar till och tänk, Bengt behövde inte 
ens röra gasen, bilen rullade vidare alldeles av sig själv. Men så 
är det ju också en läckerhet med 320 hästkrafter under motorhu-
ven förstås. 

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

  Vinnaren vid årets 
Bil- & MC-utställning i 
Bergby; Bengt Axlunds 
Dodge Custom Royal 
Lancer –59 med tidstypisk 
nosbelysning därbak.

  Handtag från oöppnad 
förpackning daterad 1959

  Blänkande motorrum, 
nytt och helt i original

  Nygjord, handgjuten ratt

  “Swivelseat” i 
framsätet, anpas-
sat för flickkornas 
snäva kjolar

  Förvandlingen har börjat
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Alla Tider’s

Söndag 27 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst Axmarbruk
Marianne Udd, Ann-Marie Ahlenius
Karl-Erik Jäderström saxofon
Fika fi nns att köpa i caféet!
***************************************
Söndag 3 augusti kl. 11.00
Friluftsgudstjänst hos Wilunds, Gåsholma
Sture Larsson, Ann-Marie Ahlenius
Onsdag 6 augusti 19.00
Sommarmusik Österhed kapell
Trönö manskör
***************************************
Söndag 10 augusti kl. 11.00
Friluftsgudstjänst Hagsta skola
Clara Bergel-Jansson, Emma Wallerberg
Onsdag 13 augusti kl. 14.00
Sommarcafé Kyrkans hus
Fika, samvaro & sång
***************************************
Söndag 17 augusti kl. 11.00
Friluftsgudstjänst Österhed
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 24 augusti kl. 11.00
Gränsmässa Oslättfors
Gemensam gudstjänst med Hille, Valbo, Ockelbo, 
Sandviken och Maria församling. Kyrkkaffe serveras.
Kyrkskjuts bokas genom exp. tel. 0297-57 20 90. 
Anmäl senast fredag 22/8 kl. 12.00
***************************************
Söndag 31 augusti kl. 11.00
Söndagsgudstjänst Hamrånge kyrka
Marie Söderqvist, Ellen Weiss
Hille kyrkokör
***************************************

Till våra friluftsgudstjänster;
ta med dig egen fi kakorg och något att sitta på!

För mer information och eventuella ändringar
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Wenglers Järn, Färg & Bygg AB

Din lokala bygg- och färghandel i Bergby

Öppettider:

Måndag-fredag 9.00-17.00

Lördag 10.00-14.00

Välkomna in till oss!

Axmar i grund och botten 
sommarutställning i  
Axmarbruk
Med sina 4500 hektar 
är Axmar naturreservat 
det största i länet - och 
det mesta finns under 
vattenytan. Specifikt 
och unikt på många sätt 
och som med utställ-
ningen Axmar i grund 
och botten visas i det f 
d båthuset vid hamnen. 
Utställningen har byggts 
upp av Johan Ågren vid 
länsmuseet och invigdes 
den 15 juni av Förening-
en Hyttans ordförande 
Stig Jönsson. 

− Utställningen är en mil-
stolpe, men bara en del i 
vår långsiktiga satsning 
på kultur- och naturtu-
rism. Inom tio år ska vi 
vara Gävle kommuns 
främsta besöksmål, inte 
nödvändigtvis vad gäller 
flest besökare, men i kvalitet och värdskap, sade han.
   I mötet mellan salt och sött vatten bjuder Axmarbruks vat-
ten en artrik vegetation, en verklig skattkammare för både 
kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfågel. Med en 250-årig era av 
järnhantering därtill göms här ett otal skeppsvrak med förlo-
rade laster och om några av dem berättar utställningen i text, 
men också genom funna delar och detaljer från vraken. Här 
finns till exempel rattnav och dubbelblock från slupen Beda 
som förliste 1883 och en kruka hämtad från Tokharenvraket, 
som legat i Axmars vatten sedan tidigt 1900-tal. 
   − Vi känner till ett 20-tal vrak, men säkert finns minst 100 
till, som vi ännu inte hittat, sa Bo Ulfhielm från Länsmuseet.
   En del av vraken kan ses från vattenytan, medan det för and-
ra krävs att man dyker ner i vattnen. Och går man längs kust-
stigen, som invigdes förra året, blir man varse förändringen av 
vegetation på grund av landhöjningen och når så småningom 
fram till Lenängsviken, där ett pråmvrak väl synligt fortfa-
rande ligger kvar.

Utställningen visar också en modell av Engmanvraket, 
skutan som hittades av Dan Engman under 1950-talet och 
som fyrtio år senare blev föremål för noggranna marinarkeo-
logiska undersökningar. Modellen är uppbyggd i skalan 1:50 
av marinarkeologen och modellbyggaren Harry Alopaeus från 
Tierp, som även medverkade som vetenskaplig konsult vid 
undersökningarna.. 
   − Till det yttre bör modellen stämma överens med hur 
skutan såg ut, däremot har jag fått gissa mig till vissa detaljer, 
såsom bogspröt och master, berättade han.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Vid Lenängsviken syns fortfarande 
pråmvrak från järnbruket senare del

Engmanvraket är en del av Axmar-
historien. Dan Engman t h upptäckte 
vraket under 50-talet och Harry 
Alaopaeus t v har gjort modellen 
som visades vid utställningen.



Smått & Gott i Hamrångebygden

Jag vajar i vinden så liten och nätt
I färger så granna naturen mig gett

Jag dansar för alla som vill mig se
Så om du vill, det är bara att mig be

På balkongen, i trädgården, ja överallt 
Min röd och lila klänning kan ses tusenfalt
För Fuxiaälvan jag är, som till trädens sus
Tråder dansen omkring hus efter hus

Kanske du också vill dansa som jag?
Kom då vet ja, ut i trädgår´n till mig någon dag
Vilken, det kan du själv bestämma
För jag, jag är nästan alltid hemma

Att dela på glädje, det är nåt som är bra
Man blir så mycket rikare av att ge, inte bara ta
Så får jag lov alla mina kära vänner
Så tråder vi dansen inför alla vi känner

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl
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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

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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

ÖPPETTIDER 
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största utbud av elcyklar



  Hamrångebygdens föreningsliv

NU HAR VI ÖPPNAT LOPPIS I HAMRÅNGEFJÄRDEN!!!

F.d. Wenglers (bakom Q Star)

Öppettider mån-fre 12.00-19.00 • Lör 11.00-17.00

Vi behöver bli fl er så du Fas 2:are och Fas 3:are:

Välkommen till oss – en plats i vårt kooperativ kan leda till fast jobb

Vi fi xar det mesta och utför hushållsnära tjänster med Rut- och rotavdrag

Ring 076-128 47 33 så får du veta mer

Bruksdag i Axmar  9 augusti 
Upptäck Axmar bruk 

Kl. 11.00 — 15.00 
Konst- och konsthantverk  
Guidade vandringar 
Axmar i grund och botten  
Norrsundets Brukssextett  
Kaffeservering  
Tipspromenad med priser 
Kajak- och roddbåtsuthyrning  

Välkomna! Fri entré 
Föreningen Hyttan  Med stöd av: Gävle Kultur och fritid 

 

Välkomna till
VATTENDAGEN VID ÅDALA
Lördag 30 augusti 13.00-18.00

* Ankrace
* Båttävling med barnens hembyggda båtar
* Fiskdamm
* Pilkastning m m

Fika,hamburgare, korv

Norrsundets Arbetarmuseum

Hamrånge Hembygdsgård
 
26 juli Smådjursdag med häst, höns, kalvar, 
kaniner, får, getter mm. Norrsundets Arbetarteater 
spelar upp Återvinning - andra sorteringen, kl. 14.  
Verksamhet i smedjan och yxkastning. Öppen Gård 
kl. 11– 15. Samarrangemang med Långlördag i Bergby Centrum
Augusti
3 augusti Jazz med Lasse Ädels orkester kl. 15   
8 augusti Cittradag med träningsträff kl. 9.30, kulturlunch kl. 12 och 
konsert kl.13.  Öppen Gård kl. 11-15
27 augusti Surströmmingsfest med allsång till Leffes kl. 18.
25 årsjubileum!
30 augusti Sensommarlördag med bakluckeloppis Loppisanmälan: 0297-
10593. Kolbullar serveras! Öppen Gård kl. 11-15. Samarrangemang med 
Långlördag i Bergby Centrum
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Stort Grattis till bröderna 
Sager i Bergby 
För Hosam är fem års juridikstudier över – han tog sin 
Masterexamen i affärsjuridik med toppbetyg den 30 maj. 
Lillebror Wisam tog sin ingenjörsexamen i byggteknik 
med inriktning på arkitektur och miljö den 5 juni, även 
han med toppbetyg.

Hosam bodde i Jönköping och läste sin utbildning vid Hög-
skolan i Jönköping. Han studerade även en utlandstermin i 
engelska Newcastle. 
     Wisam har en treårig utbildning bakom sig som han 
studerade vid Högskolan i Gävle, där han under sista året 
bland sökande från hela landet fick en av trettiofem platser i 
Skanskas P3-program (ett studentprogram som vänder sig till blivande byggingenjörer under deras sista studieår med 
målsättningen att ge studenterna de bästa förutsättningarna att i framtiden jobba på en ledande position inom produk-
tion.)
    Hosam fick omgående tjänst som jurist hos Juristbyrån som har kontor i både Söderhamn och Gävle. Hosam arbetar 
främst med familje- och köprätt men även med allmän rådgivning. Wisam fick direkt en tjänst som produktionsingen-
jör på Skanska och är nu med och leder bygget av de nya Bo Klok-bostäderna i Persbacka.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Privat

Hosam har tagit masterexamen i affärsjuridik och Wisam 
ingenjörsexamen i byggteknik.

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

BAKLUCKELOPPIS Bord att hyra, 100 kronor.
Anmälan till Lillemor 070-994 48 32



Kalendarium 25 juli – 22 augusti
Fredag 25 juli-söndag 10 augusti
Utställning Axmar i grund och botten,
Axmarbruk
Fredag 25 juli
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Östen me´ Resten, Axmar Hytta 19.00
Lördag 26 juli
Bakluckeloppis i Bergby centrum
med start 10.00
Smådjursdag och Öppen gård vid
hembygdsgården 11.00-15.00.
Teater Återvinningen 2:a sorteringen kl. 14.00
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Söndag 27 juli
Friluftsgudstjänst Axmarbruk 11.00
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Tisdag 29 juli
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Onsdag 30 juli
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Axmarbruk 13.00-19.00
Torsdag 31 juli
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Axmarbruk 13.00-19.00
Fredag 1 augusti
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan, Axmarbruk 13.00-19.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Lördag 2 augusti
Utställlning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Söndag 3 augusti
Friluftsgudstjänst Gåsholma 11.00
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Jazz med Lasse Ädels,
Hamrånge hembygdsgård 15.00
Måndag 4 augusti
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Tisdag 5 augusti
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Onsdag 6 augusti
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Axmarbruk 13.00-19.00
Sommarmusik Österheds kapell 19.00
Torsdag 7 augusti
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
Axmarbruk 13.00-19.00
Fotboll Vifors IP div 3 damer 19.00
NorrHam-Hofors AIF 
Fredag 8 augusti
Öppen gård med cittradag
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
med kulturlunch 12.00, konsert 13.00
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Utställning Hälsike Händer
 

Axmarbruk 13.00-19.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 9 augusti
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Fotboll Vifors IP pojkar div 3 15.00
NorrHam-Överhärde IK
Söndag 10 augusti
Friluftsgudstjänst Hagsta skola 11.00
Utställning Bläckhornet
Axmarbruk 12.00-18.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Utställning Hälsike Händer
Hyttan Axmarbruk 13.00-19.00
Onsdag 13 augusti
Sommarcafé Kyrkans hus 14.00
Torsdag 14 augusti
Träffpunkten inbjuder till orgelmusik i
Hamrånge kyrka 13.00
Fredag 15 augusti
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 16 augusti
Fotboll Vifors IP F 11 11.00
NorrHam-Gefle IF FF
Fotboll Lindövallen 15.00
Norrsundets IF-Gävle GIK FK
Fotboll Vifors IP pojkar div. 3 15.00
NorrHam-Hille IF
Söndag 17 augusti
Friluftsgudstjänst Österhed 11.00
Torsdag 21 augusti
Fotboll Vifors IP P 10 14.00
NorrHam-Älvkarleby IK
Prova på Mindfulness Träffpunkten 14.30
Cina Kedvall berättar om volontärarbete 
Träffpunkten 15.00
Fredag 22 augusti
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00

VÅRT VARMA TACK
Till er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår mor
Ing-Marie Ljunggren
                                                 Ingela och Seth med familjer

Torget - Tack

Två rum och kök i centrala Bergby önskas hyra från hösten.
                                                          Tel 070-679 21 14 

Torget - Önskas hyra

Begravningar i Hamrånge församling under Juni

 5 juni Hans Gunnar Ström, Stockholm
12 juni Kurt Andersson, Bergby
19 juni Sigrid Vestergren-Holm, Bergby
26 juni Vilhelm Karlsson, Axmar
27 juni Karl-Gustav Eriksson, Norrsundet
27 juni Ing-Marie Ljunggren, Bergby
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Smått & Gott i Hamrångebygden



Vill du vara med och utveckla Axmar bruk?
Föreningen Hytt an äger numera Axmar bruk 
och vi har en vision att  inom 10 år vara Gävle-
kustens främsta besöksmål.

Axmar bruk är Gästriklands första och hitti  lls 
enda kulturreservat. Hos oss möter Bergsla-
gen havet och det är här vi kan erbjuda en 
unik och orörd kultur- och naturmiljö.

Vi är i full färd med att  förverkliga visionen. 
Vi binder samman slott sparken med hytt an 
och hamnen. Vi rustar upp slott sparken och 
byggnaderna i den. Vi utvecklar informati onen 
om Axmar bruk och dess historia. Vi anord-
nar konst- och museiutställningar. Vi ordnar 
musik- och teaterevenemang. Vi ti llgängliggör 
intressanta fynd ti ll havs och vi är öppna för 
många nya uppslag.

Föreningen Hytt an är en ideell förening som bygger på frivilligt arbete. Vi har idag drygt 
hundra medlemmar och vi behöver bli fl era för att  lyckas i vår ambiti on. 

Vi kan erbjuda en härlig entusiasm och gemenskap och en miljö som sti mulerar ti ll utveck-
ling och kreati vitet.

Varje år arrangerar vi en Bruksdag i Axmar. I år äger den rum lördagen den 9 augusti  
1100-1500 med en rad akti viteter. Klockan 1200 den dagen har vi en särskild informati on 
i Hytt an för dig som kan tänka dig bli en akti v medlem i föreningen Hytt an och delta i vårt 
spännande utvecklingsarbete. Titt a gärna in på vår hemsida axmarbruk.se för närmare 
informati on.

Välkommen!

Föreningen Hytt an

 

Föreningen Hytt an


