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Farmooooor, jag gjorde mååååål!
   Sjuåringen Emil kommer springande emot mig. Svet-

ten lackar, kinderna är röda, men hela han är ett stort leen-
de. Han har gjort mål i en match i Landslagets fotbollsskola 
på Vifors IP.
   Och visst, att göra mål är ju liksom pricken över i:et i 
fotboll, så den glädjen är berättigad och som farmor blir 
förstås också jag både glad och stolt.  Men, fotbollsskolan 
är ju så oerhört mycket mer för våra barn och ungdomar. Att 
få lära sig samarbete, visa hänsyn och respekt och vad roligt 
man kan ha tillsammans med de värdegrunderna som bas.
   Det gör sig naturligtvis inte självt, det behövs engagerade 
ledare, vuxna som planerar och tar hand om våra barn och 
barnbarn. Och det har de haft kan jag lova. Mammor och 
pappor som till och med tagit av sina semesterdagar för att 
leda allas våra barn, knyta massor av fotbollsskor, lyssna, 
trösta, tillrättavisa och, inte minst, laga massor av god mat 
under de fyra dagarna. Att fotbollsskolan för nästan 100 
ungdomar också har krävt massor av förarbete kanske vi 
inte alltid tänker på, men NorrHam med Anna och Peter i 
spetsen har lagt ner åtskilliga timmar och många dagar för 
arrangemanget. Suttit i möten, ringt, sms:at, planerat och 
koordinerat.  
   Så till alla er från en glad och tacksam farmor: ETT JÄT-
TESTORT TACK!

Apropå fotboll, så läste jag en krönika där spelandet kan 
implementeras på landsbygdsutveckling. Med helhetstänk 
som grund. Det handlade om konfotboll, d v s spela fot-
boll med en strut framför ögonen som begränsar synfältet 
dramatiskt och att det är precis så som många av våra myn-
dighetsutövare gör, när de saknar helhetssyn. Avsaknad av 
avvägning mellan bevarandeintressen och andra samhälls-
intressen, exempelvis landsbygdsutveckling, turism eller 
skogsproduktion skapar regler som hindrar utvecklingen på 
landsbygden.
   ”Det finns så mycket utvecklingskraft på landsbygden 
som skulle gynnas om olika myndighetsföreträdare tog bort 
konen framför ögonen och istället såg helheten” skriver krö-
nikören Björn Galant. Och jaa, jag håller med. Hjälp istället 
för stjälp. Ta vara på alla entusiastiska och positiva männi-
skor och entreprenörer som vill utveckla vår landsbygd. 
    Jag vill att Hela Sverige Ska Leva.

Utvecklas i positiv riktning det gör Axmarbruk. Om det 
kan du läsa i månadens Alla Tider´s. Och här har berörda 
myndigheter varit positiva för att i samarbete med förenin-
gen Hyttan bygga utvecklingen vidare. Låt oss hoppas det 
får fortsätta i den riktningen. Utveckling kräver förändring. 
Utan förändring blir det ingen utveckling.

Utveckling genom samarbete är det också i Axmarby. Här 
tar bysamfälligheten initiativ och med Arne och Micke i 
spetsen blir jobben gjorda. Om det kan 
du också läsa i månadens tidning.

Fortsätt nu och njut av vår svenska 
sommar och
  Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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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
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Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 
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23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
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E-Post: marianne@textmakeriet.se
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Ring Marianne: 
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Sommaren startar på ICA i Bergby

Bollnäsfil 1,5l
2 för 35:-
Gefl eortens Mejeri.
1,5l

Färdiga Pannkakor 
5-pack 10:-

Kungsörnen. 250gI Love Eco Ägg
12-pack 29:-

ICA I love Eco, 12-pack

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

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

Nu kan du beställa drycker från systembolaget 
och hämta hos oss på ICA i Bergby.

Antingen går man in på www.systembolaget.se 
och skapar ett konto och sedan beställer.

Eller så går det självklart bra att beställa i butiken.

Varmt välkommen! Önskar Emil Med Personal.

Picnicfilt mini
1990 :-ICA. 1st

(Ord.pris: 59kr/st)

(priserna gäller under vecka 31 2016, med reservation för ev slutförsäljning)

Pinnglass
3-pack 10:-

Olika smaker. 3-pack

Musik, musik men också in-
dustrihistoria vid Rockskolans 
läger
De kom, inte bara från Hamrångebygden utan 
även från andra delar av Gästrikland, ja till och 
med ända från Norge för att delta i Rocksko-
lans sommarläger i Norrsundet.

I år lockade det tre veckor långa lägret fördelade 
på låg- mellan- och högstadie/gymnasienivå ett 
40-tal ungdomar, som under lite friare former fick 
göra det de gillar allra bäst; att spela, sjunga och 
skriva musik.
   Varje vecka avslutades sedan med ett gig, där 
ungdomarna inför publik fick spela upp sina egna 
låtar, men också covers. Två av grupperna i Rock-
skolan, medan mellanstadiet gav sin föreställning i 
Hamrånge kyrka.

Högstadie/gymnasiegruppen fick under en dag 
sig också industrihistoria till livs genom Åke Sjö-
kvist, som visade och berättade om industrimuseet 
Kastellet.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

Emma från Gävle, Erik från Norge och Emil från Norrsundet framträdde 
vid mellanstadiets gig i kyrkan

Högstadie/gymnasieeleverna fick utöver musik i olika former också sig 
industrihistoria till livs i Kastellet förmedlad av Åke Sjökvist



… och först ut Norrsundets och Bergbys elever från förskoleklass till 
årskurs 5.
En hembygdsgård i vacker sommargrönska, strålande sol och vajande flagga gav avslutningsceremonin den 
perfekta inramningen. Men självklart var det eleverna själva, som svarade för huvudnumren med både sång 
och dans.

Förskoleklasserna inledde med I sommarens soliga dagar och sedan avlöste klasserna varandra med stora applåder från 
en talrik publik av mammor, pappor, mormödrar, farmödrar, farfäder, morfäder, syskon och övriga. Rektor Monica 
Norén, som i och med läsårets slutar sin rektorstjänst höll tal och delade ut årets utmärkelser. 
   Årskurserna 6-8 höll sin skolavslutning i skolan.

Utmärkelser förskoleklass – åk 8

En god förebild
Motivering: En god förebild är en person som på ett 
föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, em-
pati och förståelse. Denna förebild ställer också upp på 
Bergby centralskolas värdegrund och fastställda regler. 
”God förebild” utses gemensamt av de pedagoger som 
finns kring eleverna.

Förskoleklass Norrsundet Yasmine Christiansson                 
 Bergby Tilde Fredin
1A Norrsundet Noman, Mohammad Ehsan          
 Bergby Lukas Midfeldt Hult
2A        Norrsundet Agnes Nordgren
 Bergby Erika Lundén
3A Johan Forsberg och Alma Wiklund
4A Oliver Fogelberg
5A Jonas Johansson
5B Linnéa Sjöberg
6A Edvin Forsmark
7A Julia Sjöberg
8A Casper Sjölander
8B Evelina Sjöberg
Språkklass   Ali Madad Nazari och Abbas Ebrahimi

Terminens kämpe
Motivering: För sin flit, envishet, hårda arbetsinsats och 
för att ha utvecklats positivt under terminen.

4A Alva Carlsén
5A Molly Andrén

5B John Paul Ruiz Chavez
6A Eskil van der Kaaij
6B Viktor Hedström
7A Aron Högberg
8A Svante Nyberg
8B Oliver Östberg
Språkklass Ahmad Hakimi

Terminens raket
För att genom sitt engagemang och sin vetgirighet ha 
ökat sin måluppfyllelse betydligt under terminen

4A William Persson
5A Arvid Berglund
5B Emil Westerberg
6A Emma Hällberg
6B Elise Andersson
7A Dorna Alidadi
8A William Andersson 
8B Abbas Ebrahimi
Språkklass Josef Ammar

Diplom i högsta måluppfyllelse
 

6A Hanna Sjöström
6B Thea Karlsson
7A Hanna Ehn
8A Mikael Palm
8B Nellie Fogelberg

Årets Praoelev
 

Åk 8 Amanda Forsberg och Samuel Gustafsson Persson

Skolavslutning 2016…

Alla Tider’s

Eleverna underhöll klassvis vid hembygdsgården
Prestationsutmärkelser till Asma Afshar, Sirli 
Markarian, Omid Sayed Sadat och Satar Safdari

Carolina och Wilma från års-
kurs 4 sjöng Så som i himmelen



Smått & Gott i Hamrångebygden

… och stort A i alla ämnen renderade Louice flera utmärkelser vid 
avgångsklassens avslutning i Hamrånge kyrka 
− Det här är unikt. Stort A i alla ämnen. Det vet jag inte om det någonsin förekommit tidigare, sa rektor Tobias 
Winterliv, när han gratulerade och överlämnade utmärkelsen Diplom i högsta måluppfyllelse till Louice Lang, 
som därutöver fick motta ytterligare fyra utmärkelser.
   Men storartade prestationer också av fyra nyanlända elever, varav två grabbar utan skolbakgrund, som efter 
bara två år i Sverige klarade godkänt betyg i alla ämnen.

Avgångsklassen gjorde ett stilfullt intåg i kyrkan, när de par om par gick arm i arm längs kyrkgången fram vid en cere-
moni som därefter inleddes med att alla sjöng Du gamla du fria.
Stilfullt och vackert sjöng Sirli Markarian och Asma Afshar Count on me och efter utmärkelseutdelningarna framträdde 
skönsjungande Laurette Futi Pambu med S´il Suffisait dámier.

Utmärkelser årskurs 9

Goda studieresultat
 

Bild    Ellen Olsson
Engelska    Louice Lang
Hem- och konsumentkunskap Isabell Venell
Idrott och Hälsa   Fanny Axlund
Matematik   Tilde Öström
Musik    Sirli Markarian
Biologi    Ellen Olsson
Fysik    Satar Safdari
Kemi    Alexander Larsson
Teknik    Martin Thorell Vahlberg
Geografi   Omid Sayed Sadat
Historia    Feder Semyonov
Religion   Mina Hammarsten
Samhällskunskap  Edvin Wigren
Slöjd    Matilda Bergman-Wigren
Spanska   Julia Mayson
Svenska   Louice Lang
Svenska som andra språk Omid Sayed Sadat
Tyska    Elias Tängnander
No    Mina Hammarsten

Diplom i högsta måluppfyllelse
Louice Lang, högsta betyget A i alla ämnen

Årets raket
Satar Safdari och Gustav Sjöberg

Årets kämpe
Filip Pulins och Laurette Futi Pambu

God Kamrat
Max Dixon och Louice Lang

Mats Jerns stipendium i svenska
Till Louice Lang med motiveringen:
Med stilistisk säkerhet, språklig elegans och en omutlig 
drivkraft att utvecklas i sitt språkliga uttryck kan stipen-
diaten teckna berättelser av olika karaktär. Färdigheterna 
sträcker sig över flera litterära fält såsom historieberät-
tande, argumentation samt knivskarpa iakttagelser i 
samhälls- och livsfrågor. Stipendiaten visar i sitt arbete 
även ödmjukhet och humanism genom en vilja att delge 
sina färdigheter till sina klasskamrater och visa intresse 
för andras utveckling.

Mats Jerns stipendium i naturvetenskap
Till Mina Hammarsten med motiveringen:
För en nyfikenhet och en övertygande resonemangsför-
måga som fördjupar och breddar diskussionerna.

Prestationsutmärkelser till nyanlända
Sirli Markarian
Asma Afshar
Omid Sayed Sadat
Satar Safdari

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

Ny restaurang – Ny uteservering
Delikat � skbu� é och á la cartemeny

12.00-20.00 varje dag
Boka gärna på tel. 0297-331 05

Gårdsbutiken öppen varje dag 11.00-20.00
Välkomna till Trollharen!



Nittionio tjejer och killar. Så många deltagare lockade 
årets Landslagets fotbollsskola, som i NorrHams regi 
genomfördes på Vifors IP under fyra dagar.

Och betyget blev högt bland deltagarna, som var mellan 6-12 
år.
   − Jättebra, jätteroligt och jättegod mat.
   Nöjda var också arrangörerna med Anna Jupither-Berg och 
Peter Rosén som huvudansvariga, Anna dessutom koordina-
tor och själv med på Vifors IP under hela fotbollsskolan.
   − Man blir bara så glad, när man ser alla dessa fina ung-
domar. Så glad över alla fantastiska ledare, som till och med 
tar av sina semesterdagar för att finnas här för ungdomarna. 
Så glad över alla tjejerna från damlaget som ställer upp som 
ledare och så glad över mattanterna som helt ideellt ställer 
upp och har serverat 120 portioner mat varje dag.
   Särskilt roligt dessutom att alla själva anmält sig som fri-
villiga till fotbollsskolan.
   − Helt otroligt. Att få ha hållit i trådarna har varit ett he-
dersuppdrag helt enkelt.

Svenska kyrkan är en av sponsorerna för Landslagets 
fotbollsskola och från Hamrånge församling fanns personal 
på plats för att bjuda på kaffe och festis med Fairtradegodis 
som tillbehör, men också för att prata om det som varit något 
av en röd tråd hela veckan; Att visa varandra respekt och 
samarbeta. Om det pratade också SISU:s representant och 
förstås arrangemangets stora gäst, fotbollsdomaren Martin 
Strömbergsson, som en gång började i Gästriklands Fotbolls-
förbund och numera dömer på Champion Leauge-nivå. Han 
kom tillsammans med Ahmet Fidow, som idag är förenings-

domare inom 
Gästriklands 
Fotbollsförbund.  
   − Att vara en 
schysst spelare, 
att visa respekt 
och att samar-
beta. Det är den 
värdegrund som 
fotbollen vilar 
på, förklarade de 
två, som gärna 
återkommer när 
det blir dags för 
fotbollsskola på Vifors IP igen.
   − Det har varit fantastiskt roligt att få vara här med alla 
ungdomar.

Så fotbollsskolan är så mycket mer än att lira fotboll. På 
planen, vid sidan av planen, under alla lekar och andra 
aktiviteter, så vävde ledarna skickligt in värdegrunden. En 
värdegrund viktig inte bara inom fotbollens värld, utan minst 
lika viktig i livet i övrigt och en betydelsefull erfarenhet för 
alla ungdomar att ta med sig även efter fotbollsskolans slut.

Huvudsponsorer för Landslagets Fotbollsskola i Norr-
Hams regi var förutom Svenska Kyrkan, Gavlegårdarna, 
Gefleortens Mejeri, Adidas och Intersport.
     

Text och foto: Marianne Lundqvist

Årets fotbollsskola hade domartema och på 
Vifors fick ungdomarna celebert besök av Martin 
Strömbergsson, numera Champion League-
domare och Ahmet Fidow, domare inom Gästrik-
lands Fotbollsförbund

Hurra för våran fotbollsskola! 99 nöjda ungdomar deltog vid årets upp-
laga av Landslagets Fotbollsskola på Vifors IP.

Hellyckad fotbollsskola i NorrHams 
regi med rekorddeltagande
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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

Smått & Gott i Hamrångebygden

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Ännu inte avgjort för asylbåten i 
Norrsundet
Vid Alla Tider´s pressläggning var ännu inga beslut 
tagna angående asylbåten i Norrsundet.

Avtalet med Migrationsverket löper ut den 30 juli och till 
dess skall alla erforderliga tillstånd från rederiet TEC Far-
ragon Limited vara klara enligt Migrationsverket.
   Samhällsbyggnad Gävle hade i sin tur satt en tidsgräns 
till 4 juli för de kompletteringar man behövde innan 
beslut om tillfälligt bygglov kunde tas. Bl a måste frågan 
om hantering av avloppsvatten lösas eftersom Gästrike 
Vatten uttalat att va-nätet var för ansträngt för att ansluta 
asylbåten. Nu säger Gästrike Vatten att frågan förmod-
ligen går att lösa, men understryker samtidigt att inga 
beslut är tagna.
   Frågan om bygglov ska nu tas upp i samband med nästa 
möte med samhällsbyggnadsnämndens au-möte i augusti, 
men beslut kan komma att tas tidigare, säger byggnadsin-
spektör Lars Lindström.
   − Det är en fråga jag måste diskutera med ordföranden i 
så fall, säger han.
   Frågan om asylbåten i Norrsundet är alltså ännu inte 
avgjord.

Text: Marianne Lundqvist



Rekordmånga firade midsommar på hem-
bygdsgården…

− Det här är sommar det! Bättre än så här kan man inte fira midsommar.

För många var det en tradition, för andra en återvändandets dag till sin forna 
hembygd, för några en helt ny upplevelse. Men många, många var de som kom-
mit till midsommarfirandet på hembygdsgården. Med majad midsommarstång, 
sång och musik till dansen med Rockskolan och delar av Hamrånge kyrkokör, 
lotterier, fiskdamm och så förstås kaffebordet dukat med hembakt bröd. 
   Sommarens hattutställning ”Huvudsaken” stod också öppen för besökarna.

Text och foto: Marianne Lundqvist
Två midsommarflickor; Molly och Julia 
trådde dansen kring midsommarstången

… och rekordtid i Midsommarloppet. 
Men största prestationen svarade Tore, 90, för.

Det stod 354 motionärer beredda, när startskottet gick för den 38:e upplagan av Midsommarloppet och först i 
mål var Magnus Lindberg från Ockelbo på rekordtiden 25,05. Som total sjua blev Annika Löfström bästa dam 
över mållinjen på tiden 28,48. 
Magnus vann även 2014 och Annika 2013 och 
2014.

Den åtta kilometer långa sträckan mellan Gåsholma 
och Axmarby är ett motionslopp som passar alla; 
elitlöpare, motionslöpare, män och kvinnor, unga 
och gamla. Ja, även de allra yngsta som har sitt 
alldeles egna Knattelopp på 400 meter.
  Deltagarrekordet för Midsommarloppet är drygt 
400, ett rekord man visserligen inte nådde upp till 
i år, men såväl löpare, som funktionärer och öv-
riga kunde glädjas åt ett lyckat och väl genomfört 
arrangemang där den talrika publiken hejade fram 
löparna mot mål.
   
En prestation må elitlöparna ha svarat för, men 
frågan är om inte Tore Larsson från Bergby stod för 
den största prestationen. Med ett rekord i sig.  För 
knappast lär väl en 90-åring tidigare genomfört 
loppet. Den aktningsvärda åldern uppnådde han i 
februari i år.
   − Men nu var det nog sista gången, sa han efter 
målgången, men tillade snabbt,  osvuret är förstås 
bäst. Dottern har lovat bli min följeslagare om jag 
skulle gå nästa år också.
   Hur många gånger han genomfört loppet , vet 
han inte riktigt, men många, många är det.
   − Tidigare sprang jag förstås, men numera är 
det gång som gäller.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Segrarna i årets Midsommarlopp Magnus Lindberg, 25,05 och Annika 
Löfström 28,48

Veteran och prestation – Tore Larsson, 90, mot målet i Axmarby

Alla Tider’s



Det kunde inte ha varit bättre förutsättningar, när kajakloppet 
Axmar Midnattsrace för tredje året arrangerades av Axmarby IF i 
samarbete med Axmarbrygga 1 juli.

Eftermiddagens hotfulla regnskyar hade gett upp, solen tittat fram och 
blänkte i den lätt krusade vattenytan, när trettiofyra paddlare gjorde sig 
beredda i sina kajaker, för att paddla den sju kilometer långa sträckan 
mellan Axmarbruk och Axmarby.
    Drygt 40 minuter senare kunde publiken vid hamnen i Axmarby 
skymta de första paddlarna och först i mål gick fjolårssegraren Torbjörn 
Nilsson på 45, 49 minuter tätt följd av Jonny Wigert på andra plats med 
tiden 45,57. Trea blev Tony Holkko på 46, 18.

Text och foto: Marianne Lundqvist

34 ekipage stod på startlinjen när Axmar Midnight 
Race gick av stapeln mellan Axmarbruk och Axmarby

Först över mållinjen var Torbjörn Nilsson på tiden 
45,49

Perfekta förutsättningar för Axmar Midnattsrace 

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

Påhälsning vid Solberga
Det har blivit till en uppskattad tradition att varje år 
ordna besök av djur ute i det gröna med efterföljande 
grillfest vid Solbergahemmet. 

− Roligt, roligt. Det här väcker minnen från min barn-
dom. Vi hade ju både hästar, kor och kalvar, när jag växte 
upp, sa Astrid Gravström.
   Från Hamrånge Får och Lantbruk hade Ingela kommit 
med får och kaniner, från Häcklegård kom kalvar och 
Marie Sjöberg hade två ponnyhästar i sällskap, som de 
boende fick stifta bekantskap med.
   Vid grillen stod personal från Gavlegårdarna som bjöd 
på korv och hamburgare vid uteplatsen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Mona Sjökvist stiftade bekantskap med Marie Sjöbergs ponny 
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Axmarbruk – med historien möter man framtiden.
Stora satsningar på gång.
Mycket har hänt i Axmarbruk sedan havskrogen 
Axmarbrygga öppnade portarna för dryga 10-talet 
år sedan. Med aktiva Föreningen Hyttan i spetsen 
klassades stora delar av ”Bruket” som kulturreservat, 
invigningen skedde 2012, och öppnade därmed nya 
möjligheter för utveckling. Nu ska här bli både nytt 
café, gårdsbutik och Bed and breakfast.

Stig Jönsson och Lars Norrström, ordförande respektive 
vice ordförande i föreningen tar emot i slottsparken och 

berättar vidare.
   − Inför sommaren 
har parken handikapp-
anpassats genom att 
alla gångar i parken 
hårdgjorts, så att även 
rullstolsburna ska kunna 
ta sig fram. Sittplatser 
finns iordningsställda 
längs stigen och alla 
räcken kommer att by-
tas ut och förhöjas.
   − Och på utsidan 
längs den kilome-
terlånga stenmuren, 
kommer vandringsleden 
Stenmursstigen från vä-
gen och upp till kvarnen 
att ställas i ordning.
   Vandringen fortsät-
ter förbi det som en 
gång var spiksmedjan, 
rester vackert inbäd-

dade i sommargrönska, 
och som på sitt eget 
sätt återspeglar histo-
riens vingslag. Vi går 
över bron och kommer 
fram till kvarnen, som 
genomgått en genuin 
renovering av skick-
liga timmermän. Bara 
vissa fönster och foder 
återstår eftersom den 

nya timmerväggen på 
norrsidan måste ”sätta 

sig” först. Och all målning, den har bruksborna gjort 
själva. Föreningen får ett årligt skötselbidrag på 250 000 
kronor till kulturreservatet, därtill kan riktade projektme-
del sökas, men det är de ideella insatserna som möjliggör 
förvaltningen
   − Jaa, det är ju så det är. Ideella krafter är helt nödvän-
diga för fortsatt skötsel av bruket och utöver oss i styrel-

sen så ställer bruksborna, fast- och fritidsboende, upp vid 
de arbetsdagar vi har.

Vi når fram till 
orangeriet, den 
vita låga bygg-
naden som fram 
till för något år 
sedan fungerade 
som bostad. Nu 
står huset tomt, 
är utvändigt re-
noverat, och här 
planeras för ett 
nytt café inför 
nästa år. Vilka 
växter som fanns i den tidigare trädgården strax intill hål-
ler på att inventeras. Växterna skall artbestämmas och se-
dan ska en plan upprättas över vilka som ska återskapas.
  − Så då vore väl ett trädgårdscafé passande? Att drivas 
av föreningen själv eller om intresserad entreprenör finns.
  Byggnaden som idag inrymmer Café Svarta Katten, 
kommer att målas utvändigt och sedan enbart användas 
som föreningslokal.  Bakom orangeriet ligger ännu en 
byggnad som numera ägs av föreningen. Den fungerade 
en gång i tiden som badhus och tvättstuga.
   − Kanske kan här bli ett hantverkshus för tillverkning 
och försäljning. Vi får se.

I brukslängans 
mittenhus träf-
far jag Ulrike 
Steiner. Hit har 
hon flyttat från 
Stjärnsund med 
sin man Jan 
Stagenmark. Och 
här har de precis 
öppnat sin gårds-
butik Bruksbo-
den i Axmar med 
lokalt mathant-
verk. Hyllor 
fyllda av egentillverkade 
kryddor, teer, marmelader, 
saft, honung, bipollen med 
mera. Även presentartiklar. 
   De två har sedan sju år 

På hyllorna i 
gårdsbutiken

Gångstigarna i parken har hårdgjorts 
för att handikappanpassas och sittplat-
ser finns nu längs hela stigen, berättade 
Lars Norrström och Stig Jönsson.

I det före detta orangeriet planeras ett träd-
gårdscafé

Kvarnen har genomgått en genuin hant-
verksrenovering

Jan Stagenmark och Ulrike Steiner har öppnat 
gårdsbutik på byggnadens nedre plan, på övre 
plan planeras det för Bed & Breakfast 

Resterna av spiksmedjan minner om 
tider som flytt
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tillbaka bedrivit biodling och gårdsbutik i Stjärnsund, men 
där utveckling av verksamheten var begränsad. Den möj-
ligheten fann de i Axmarbruk och utöver gårdsbutiken ska 
det på fastighetens övre plan bli fyra rum för Bed & Break-
fast, de 70 bikuporna följer med till Axmar och det finns 
också utrymme för den trädgårdsodling Ulrike planerar för.
   − Och så skulle jag jättegärna vilja ha höns också. Bli 
självförsörjande på alla produkter i gårdsbutiken.

Sommaren i Axmarbruk 2016 startade officiellt i sam-
band med invigningen av utställningarna i Båthuset och 
Bläckhornet. 
   Länsmuseet ansvarar för utställningen i Båthuset, men är 
sammanställd med text och bilder av yrkesdykaren Peter 
Hansson. Han har under en följd av år systematiskt under-
sökt länskusten och berättade om den fascinerande värld 
som döljer sig under vattenytan.
   − Med sitt bräckta vatten är havet utanför Axmarkusten 
naturligt artfattigt, men därför inte mindre intressant och 
glädjande har jag kunnat konstatera att miljön under vat-
tenytan också blir allt bättre.

   Utställningen 
Axmar i grund 
och botten lockar 
årligen flera tusen 
besökare och årets 
tema var natur, där 
Peter Hansson i 
glasmontrar visade 
upp växtlivet under 
vattenytan.

I Bläckhornet är det Inger Skoglund som sedan flera år 
samlar konstnärer och hantverkare till gedigna utställningar 
i två plan med högkvalitativa alster och produkter. Just 
mixen av alster ger utställningen en variation, där många 
olika kategorier besökare får sitt lystmäte och förra året hit-
tade över 4 000 besökare till Bläckhornet.
   Flera utställare har varit med tidigare, men det finns 
också flera nya, berättade Inger.

   − Vi har t ex silversmeden Ida 
Andersson från Gävle, flera hälsinge-
hantverkare med bl a polkeramik och 
mattor, Hanna Enander från Hälsike 
Händer med tavlor, Pär Ljusbergs 
trätäljda skator och Gunilla Berg-
ströms Odd Mollytröjor för barn. 
   På plats under invigningsdagen var konstnären och kera-
mikerna Åsa Broman Fällgren från Broman Fällgren Stu-
dio i Norrsundet, som ställde ut både tavlor och keramik.
   Utställningarna pågår varje dag fram till och med 21 au-
gusti. Två musikkvällar blir det i Hyttan och den 6 augusti 
firas Brukets Dag i slottsparken.

Text och foto: Marianne LundqvistPeter Hansson berättade om livet 
under havsytan vid invigningen av 
årets utställning i Båthuset

Årets tema 
Natur visa 
effektfullt i 
glasmontrar

Bläckhornet visar en stor variation i 
sin utställning. Täljda skator av Pär 
Ljusberg och tavlor i glas av Hanna 
Enander är en del av konstverken som 
finns att beskåda. 

Vi förädlar lokala ekoligiska råvaror till marmelad, sylt, inlägg-
ningar, chutney, saft, senap och glögg med mera.

Vi blandar teer, kryddblandningar samt snapskryddor och har 
en ekologisk biodling med fem miljoner bin. 

I gårdsbutiken hittar du honung och pollen av högsta kvalitet.

Bruksboden i Axmar
Öppet: Tisdag - Söndag 12-18 

Axmarstig 208 - Axmar - 076 77 55 232
www.facebook.com/bruksbodenaxmar

Smått & Gott i Hamrångebygden
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...byggt de 8 nya båtplatserna i Axmarfjärden

... och piren med stenkista. Lägg märke till  
“laxstjärtarna” i timringen.

Arne har också renoverat sjöboden 

Arne Sjöblom och Micke Höglund har...

Bysamfälligheten med Arne 
och Micke i spetsen fixar i 
Axmarby
Alldeles nyinvigd är de, de åtta nya båtplatser-
na i Axmarfjärden. Tillverkade som ett genuint 
hantverk med lokala företagare i samarbete.

Det är bysamfälligheten som tagit initiativet, 
men själva jobbet, det har Arne Sjöblom och 
Micke Höglund med sina företag ansvarat för. 
Arnes bägge grabbar Adam och David har också 
varit med och om tjänster behövt köpas in har de 
vänt sig till andra lokala företagare.
   − Så vi kan säga att det är lokalproducerat, 
skrattar de.
   Virket kommer från deras egna skogar, Micke 
har dessutom sågverk och hyvleri medan Arnes 
specialitét är snickeri och stenkistor. Utöver 
själva båtplatserna har de också gjort en pir som 
fungerar som både vågbrytare och extra båtplats.
   Arbetena påbörjades i höstas och lagom till 
midsommar kunde de första båtplatserna tas i 
bruk. Ett uppskattat initiativ av alla båtägare, 
för båtplatser har saknats i Axmarfjärden.
   − Blev helt perfekt, de har gjort ett fantastiskt 
fint jobb, säger Lars-Gunnar Silén, som har 
både stuga och båt i närheten.

Några sjöbodar har också fått sig en ansikts-
lyftning. De flesta byggda någon gång under 
1940-talet och som nu börjar bli i behov av 
renovering. Men också en liten sjöbod av be-
tydligt äldre datum, som Arne renoverat.
   − Vet att den fanns med på en målning från 
1903, men landhöjningen har gjort att den 
numera står uppe på land.
   Sin läromästare i att bygga stenkistor har han haft i Gunnar Nordin, fiskare på Kusön, 
men sedan bosatt i Axmarby. Det är på hans mark, numera dotterdottern Amelies, som 
den gamla sjöboden står.
   − Gunnar lärde mig grunderna, men sen har jag väl utvecklat en del idéer själv också, 
säger Arne.

Hamnområdet i Axmarby är ofta använt, inte bara av byborna själva, utan också i 
mer offentliga sammanhang. Här 
är målgången både för Midsom-
marloppet och kajaktävlingen 
Axmar Midnight Race och här 
har bysamfälligheten nu bekostat 
belysning liksom att de tidigare 
iordningsställt en stor grillplats.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59



Smått & Gott i Hamrångebygden
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• 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

Kom och njut av hembakat kaffebröd och nykokt 
kaffe i en härlig 50-tals miljö.

 Våra öppettider 
onsdagar kl 16.00-20.00 
 fredagar kl 14.00-20.00

lördagar och söndagar kl 10.00-18.00

Hamrångevägen 286 i Hamrångefjärden

F     XARNA
Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

MACKEN

Kom och låt oss tvätta din bil medan 
du njuter av en kopp kaffe på macken.

Tvätt av bil utvändigt 200 kr
Rengörning av bil invändigt 350 kr

Boka tid på 076-128 47 33

Ta ledigt från fönsterputsning, 
städning, ogräsrensning i sommar. 

Ring oss på Fixarna så ordnar vi det 
åt er medan ni njuter av semestern.  

Ring oss på 076-128 47 33

Norrsundets Brukssextett 
Hattparad, lotteri 
Café Svarta katten 
Skattjakt - tipspromenad 
Visning av kvarnen - spruthuset 

Småkrypssafari i parken 

Bruksboden nyöppnad i sommar  

Guidning Hyttan - Slottsparken 

Bläckhornet med konst o hantverk 

Axmar i grund  och botten 

Hålltider o program på 
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www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Söndag 24 juli kl. 11.00
Gudstjänst tillsammans med Hille, Eskön Karlbergs 
båthus, Norrmyravägen 15
(Medtag fi kakorg och något att sitta på)
Söndag 31 juli kl. 9.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 7 augusti kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Axmarbruk
Söndag 14 augusti kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 21 augusti kl. 11.00
Gränsmässa med grannförsamlingarna, Oslättfors 
kyrka
Söndag 28 augusti kl. 11.00
Mässa, Fyren Norrsundet

Sommarmusik: se info på vår hemsida!
Sommaröppet i kyrkan 13/6-5/8 kl. 9.30-17.00

För övriga samlingar och info om våra grupper – 
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Tel. exp. 0297-57 20 90

                                  

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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Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.
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Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
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Välkommen!

I samarbete med

Onsdag 24 augusti  kl. 13.00
Orgelmusik i kyrkan med Märta Bohlin, 
Emma Wallerberg och prästen Ulf Claesson.
Församlingen bjuder på fi ka. 

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
Juli-augusti 2016

I samarbete med

Ungefär hälften av skolkamraterna 
från de tre avgångsklasserna mötte 
upp när de träffades vid ”40-årsju-
bileet”. Den här gånge, den sjätte 
i ordningen med Stina Petters-
son, Bosse Wahlbom och Helen 
Gardell som anordnare.  Nitton av 
deltagarna bor fortfarande kvar i 
Hamrånge/Ockelbo/Gävle-området, 
övriga sex kom från Tierp, Storvik, 
Uppsala och Stockholmstrakten.                 
       Träffen hölls på Bergbykrogen 
och några övernattade hos Heden-
stugan Bed & Breakfast.
       Bakre raden fr v: Helen 
Larsson-Gardell, Sigrid Eriksson-
Berggren, Breit Berglund, Lena 
Landström-Viklund, Marita Juhlin, 
Lilian Ersson-Alving, Bo Wahlbom, 
Ola Berglund, Jan-Olov Styf, Tor-
björn Hägglund, Gunnar Nordgren, 
Claes-Göran Borglund.
Nedre raden fr v: Glenn Nilsson, 
Ingela Jansson, Helen Nilsson-
Enstig, Stina Östlund-Pettersson, 
Marita Englund, Karin Viklund-
Wixner, Kristina Munther, Ulf 
Nyberg, Rolf Sjöberg, Tomas Ers-
son, Rolf Silén, Stefan Isberg, Mats 
Lindholm.

1976 års avgångselever vid Bergby Centralskola återsågs



Hamrångebygdens 
Föreningsliv

Hamrångebygdens Föreningsliv

 
29 juli SPELGLÄDJE, 
ett antal musikanter spelar 
sig samman på förmiddagen 
och bjuder på konsert kl 14. 
Fikaservering i Hamrånge-harpornas regi.
 
7 augusti  JAZZ med LASSE ÄDELS orkester 
kl. 15. Entre’ 100 kr inklusive fika.
 
24 augusti SURSTRÖMMINGSFEST med 
allsång till SIMPDRAGET kl 18. Pris 150kr.

Anmälan: hamrangehembygdsgard@yahoo.se
Tfn. 0706575702 säkrast 07.30-08.30 eller sms.

Sommarens utställning HUVUDSAKEN
visas vid evenemang. 

 
VÄLKOMNA

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Nu kan du swisha din 

betalning – kontant går 
också bra

Boka DIN TID på
tel. 0297-228 80 eller

0738-47 03 67

Välkommen

Utställning om Gambia visades upp i fritidshem-
mets regi
Hamrångeskolorna har en vänskola i Gambia och under hela läsåret har för-
skoleklasser och klasserna upp till årskurs 3 vid Bergby och Norrsundets skola 
läst och lärt om landet i Afrika, som inför läsårsslutet mynnade ut i en stor 
utställning vid fritidshemmet i Bergby.

Eleverna har varit indelade i olika grupper, där olika ämnen vävts in i de arbeten som 
gjorts.
  − Vi har gjort tröjor, väskor och kuddöverdrag med batikmönster, vi har gjort 
afrikanska masker, vi har målat afrikanska mönster och gjort bilder och smycken, 
berättade Khadisha, Julia och Tilda.
   − Och afrikanska djur och afrikanska sagor, tillade de.
   Elever i Norrsundet hade gjort en Power-
Point. En grupp fotograferade närmiljön 
runt skolan under våra fyra årstider och de 
bilderna ska de skicka ner till sin vänskola.
   En tipspromenad om Gambia ingick i 
utställningen och där läsårets studerande gav 
tydligt utslag. Här var det eleverna som var 
specialister, inte föräldrarna. Allra bäst var 
Alicia Karlsson som hade alla rätt och vann 
första pris.

Text och foto: Marianne Lundqvist
Vi gjorde masker och bilder till utställningen, visar Julia, 
Khadisha och Tilda.

Förstapriset i 
tipstävlingen 
vanns av Alicia 
Karlsson, som 
svarade rätt på 
alla frågorna.

Välkomna till 
Norrsundets Arbetarmuseum 

lördagen den 30 juli 

 kl 13  - 16 
Räddningstjänsten hälsar på 

med brandbilen och har 
åkturer mellan 14 -16. 

(dock vid utryckning ställs besöket in) 

 

13.30 Anmälan till Barn Båtrace –          
båtstorlek max 50cm 
14.00 Barn Båtrace 
14.30 Prisutdelning – Båtrace 
15.00 Ankrace 
Ca 15.45 Prisutdelning – 
Ankrace 
 
Försäljning av ankor sker vid Coop fredagar 
och lördagar under juli månad  

Utställning ∙ Tipsrundor ∙ Ankrace ∙ Fiskedamm ∙ Loppis ∙ Hamburgare ∙ Fika ∙ Barn båtrace 
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Kalendarium 24 juli – 24 augusti
Söndag 24 juli
Gudstjänst Eskön 11.00
Fredag 29 juli
Spelglädje Hamrånge hembygdsgård 14.00
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 30 juli
Fotboll Vifors IP, flickor div. 5, 11.00
NorrHam-Gefle IF FF Blå
Familjedag vid Norrsundets Arbetarmuseum 13.00-16.00
Söndag 31 juli
Gudstjänst Österheds kapell 9.00
Fotboll Vifors IP, damer, div 2, 17.00
NorrHam-IF Team Hudik
Tisdag 2 augusti
Euskefeurat med Ronny Eriksson, Hyttan, Axmarbruk
Fredag 5 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 6 augusti
Bruksdag i Axmarbruk 13.00-17.00
Fredag 5 augusti
Fotboll Lindövallen herrar div. 5, 18.30
Norrsundets IF-Älvkarleby IK
Söndag 7 augusti
Friluftsgudstjänst Axmarbruk 11.00

Fotboll Vifors IP, pojkar div. 6, 13.00
NorrHam-Valbo FF
Jazz med Lasse Ädels, Hamrånge hembygdsgård 15.00
Onsdag 10 augusti
Musik i sommarkväll med Emil Johansson,
Österheds kapell 19.00
Fredag 12 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 14 augusti
Mässa Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP, Flickor 10, 10.00
NorrHam-Hagaströms SK
Fredag 19 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 20 augusti
Fotboll Vifors IP, Pojkar 9, 11.20
NorrHam-IK Huge 
Söndag 21 augusti
Gränsmässa Oslättfors kyrka 11.00
Fotboll Lindövallen herrar div. 5, 17.00
Norrsundets IF-Högbo AIK
Onsdag 24 augusti
Surströmmingsfest med allsång
Hamrånge hembygdsgård 18.00

Begravningar i Hamrånge församling
under juni 
3/6 Yngve Fjällfors, Axmarby
10/6 Birgit Groth, Bergby
17/6 Magnhild Arnelöv, Bergby
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till Hamrånge Hälsocentral för vänligt bemötande

  Gun-Britt Allfors-Malmström

Torget - Dagen Ros

till Gert Lundberg, Norrsundet, som räddade både min 
och mina fyra barnbarns fiskedag.
Inte mycket som fungerade med våra nyinköpa 
fiskespön, men det fixade du lugnt och metodiskt. Åkte 
dessutom hem och hämtade mask att agna metkrokar-
na med.
Resultatet? 19 abborrar blev det och överlyckliga barn-
barn. Tusen tack!
                                                                                                                                                                                Farmor

Torget - Dagen Ros

Axmarbruk i sommar

HYTTAN öppen för besök
Tisdag-söndag 13 juni – 7 augusti 

13.00-17.00

CAFÉ SVARTA KATTEN
öppet under juli

Tisdag-söndag 11.00-17.00

Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
Marin utställning i BÅTHUSET
27 juni – 21 augusti 12.00-18.00

Invigning av utställningarna fredag 1 juli kl. 18.00

BRUKSDAG 
6 augusti 13.00-17.00

HAMRÅNGE KYRKA I SOMMAR
Öppet varje dag 13/6-5/8 9.30-17.00


