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– Välkommen till Brittas café med 50-talsstuk, hälsade 
Sara Enegren, Elin Sundgren och Jeanette Forsberg

Succé när bygdens caféer 
öppnade inför sommaren



H ar du också sett den fina tidningen Gävle, som följde med 
som bilaga i vår morgontidning?

Hela bilagan är en annons från Gävle kommun och marknads-
för en stad som siktar på att bli 120 000 invånare. Joo, men det 
är väl bra? Nu är det ju faktiskt så, att det finns något som heter 
ytterkommundelar också, men i tidningen är det bara staden 
Gävle som ”ska växa så det värker”. Bl a presenteras femton 
områden i olika stadsdelar i Gävle som ska bebyggas. Men… 
det står ingenting om Hamrånge.
   Jo, på sidan 4, om den kommunala översiktsplanen, där står 
det något. ”Viktiga förutsättningar för en levande landsbygd är 
att det fortsätter att finnas underlag för skolor och möjlighet till 
lokal sysselsättning, goda kommunikationer m m och att därför 
ny bebyggelse i första hand ska koncentreras till serviceorter 
och kollektivtrafiknära lägen. Särskilda LIS-områden ska ska-
pas för att möjliggöra attraktiva vattennära tomter för bebyg-
gelse”. Låter bra, så det kommer säkert en sida, som ger en fin 
presentation av utvecklingsmöjligheter även för kommundelen 
Hamrångebygden, tänker jag. Jag bläddrar och bläddrar. Men 
neej. Ingenting.
  Gävle stad omfattar ca 42 km², Hamrångebygden ca 345 km², 
låt vara stor del skog, men Herre Gud, här finns ju massor att 
marknadsföra som inte staden har. Öppet landskap, fantastiska 
natur- och kulturmiljöer med navet Axmarbruk, ett rikt för-
eningsliv och ett rikt småföretagande. Vi har Rockskolan och 
vi har Hamrångebygdens Delikatesser. Och mycket, mycket 
mer. Nog borde väl det vara en grund så god som någon för att 
”växa så det värker”? Tycker i alla fall jag och dessutom är jag 
övertygad om att stad och land behöver varandra.

Skulle så här i sommarljus tid egentligen bara vilja skriva om 
positiva saker, för såna finns det ju gudskelov massor av också. 
Men vissa negativa händelser påverkar en så starkt. Jag blir så 
fruktansvärt arg, frustrerad och förtvivlad över hur ungdomar 
kan ägna sig åt stenkastning och angrepp på människor som 
kommer för att hjälpa dig och mig när vi behöver dom. På 
brandkår, ambulans och polis. Sånt ska helt enkelt inte få före-
komma.
   Visst skulle jag önska att konceptet hårdare tag inte skulle 
behövas, men samhället måste få markera. Visa med de medel 
som krävs, att det här accepterar vi inte. Ja, ja, jag vet. Fler po-
liser och hårdare tag är alls inte vad som behövs, hävdar andra. 
Det är annat som behövs. Men vad detta andra är har jag aldrig 
konkret hört någon av dem berätta. 
   Jag köper inte förklaringen att ungdomarna gör så här för att 
de känner utanförskap, inte känner sig som en del av samhället. 
Men inte kan de väl på allvar tro att de närmar sig samhället 
genom att gå tillväga på ett sånt vedervärdigt sätt? En dag kan 
de själva eller deras anhöriga behöva hjälp i en livshotande 
situation, då tror jag nog de vill att ”blåljuspersonalen” ska 
komma utan att hindras av stenkastande ungdomar.

Lite barnbarn hinner jag med också så här innan midsom-
mar. 4-åringen Leah är väldigt förtjust i morbror Jim, men hon 
vet inte riktigt hur hon ska förhålla sig i le-
kens alla lägen. Som när han kittlar henne 
till exempel. Så till slut kommer det; Jag 
har gjort en lista på alla som får komma på 
min födelsedag och där finns du med, men 
om du inte slutar kittla mig, så stryker jag 
ditt namn direkt.

Ha en skön midsommar och Lev väl! 

Tankar Om

sid 2

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

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

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

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

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Hamrånge byavakter 
rapporterar under 
månaden som gått:

1) Flickor förföljda vid olika tillfällen

2) Båtar fotograferade från bilar vid  
 små båtshamnen i Norrsundet

3) Rörigt i Norrsundets centrum

4)	 Svenska	flaggan	upphängd	och		  
	 uppbränd	vid	högstadiet	i	Bergby

5) Bilfälgar stulna i Häckelsäng

6) Stöldbegärligt gods fotograferas

7)	 Var	uppmärksam	på	platt-	och 
 asfaltsläggare som erbjuder sina  
 tjänster



Hos Hamrangebygdens delikatesser
hittar du lokalproducerat inför midsommar

Från Häcklegård:  Nötkött  direkt över disk 
ons-tors midsommarveckan, Hälsingeostkaka 
och kalvdans
Från Hamrånge Får & Lantbruk: Kalvstek, 
lammstek, lammfärs, pilsnerpinnar och corrar 
(kryddiga korvar) rökt korv av nöt och lamm

Från uppländska Norrbygården: Kaninkött 
Från Maria Brook Österfärnebo: Getost i olika 
smaker, fetaost i olja
Från KG:s gårdsbuti k: Tacosalsa, 
tomatmarmelad, ägg
Från Hådellgården: Ägg

Öppettider: Onsdag 22 juni 13-18, torsdag 23 juni 12-18, midsommarafton 24 juni 9-14

o

Allt för en God midsommar 
fi nns hos oss på ICA i Bergby.

Sverige Klass 1

Färskpotatis
2,90kr/kg

2 för 25:-
Baguetter
Bonjour. 400g
gräddade i butik

Vi vill önska alla våra fantastiska 
kunder en trevlig midsommar och 

en härlig sommar!
Välkommen önskar Emil

med Personal

Torsd 9-20 
Mids.afton 9-14 

Mids. Dagen 9-19 
Sönd 9-19

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

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

Vispgrädde 5dl
2 för 35:-

5dl Gefl eortens Mejeri
2 för 40:-

Stockholmare Grillkorv
Gudruns Chark, 240g

Munsökorv 20:-
Gudruns Chark, 270g

Rökt fläskfilé
99 kr/kg

Gudruns Chark. Svenskt kött

2 för 18:-
Gräddfi l
Gefl eortens Mejeri. 3dl
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Välkommen till 
familjefesten

Midsommarloppet 

Axmarby 24 juni
Start Gåsholma 11.00 
målgång hamnen Axmarby

För mer info se: 
www.laget.se/axmarbyif

Jacob blev Hamrånges finalist vid 
GD/GIF-olympiaden
 
Stöten	på	6,78	tog	honom	till	final	bland	grabbar	
årskurs	4	vid	GD/GIF-olympiaden
och med det resultatet var Jacob Ehn från 
Axmarby	var	den	ende	från	Hamrångebygden,	
som tog sig så långt vid årets tävlingar.

Någon medaljplats blev det inte för Jacob i finalen, 
men han känner sig ändå riktigt nöjd med att ha 
kommit så långt.
   − Vi har ju inte precis så stora möjligheter att träna 
friidrott härute, så jag hade bara stött tre gånger 
innan tävlingarna, berättar han.
   Han testade också löpgrenar och längdhopp för 
att kvalificera sig till tävlingarna, men det var kula 
han lyckades bäst i och som sedan tog honom så 
långt som till final. Kulan fick han inför och under 
tävlingarna låna av skolidrotten, 
  −Det var rejält nervöst före finalen, men jättekul 
att ha fått vara med, så jag kan nog tänka mig att testa igen, säger han när han demonstrerar stöttekniken.
   − Annars är det mest fotboll som gäller för mig och så hockey på rinken i Axmarby under vintern.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Med en stöt på 6,78 gick Jacob Ehn till final i kula för pojkar klass 4 i 
GD/GIF-olympiaden



Smått & Gott i Hamrångebygden

Besökarna kom i en strid ström 
under premiärdagen och Mirian 
Norén, Stockholm, Ulla-Britt Fahlén, 
Axmarby och Majvor Norén, Finn-
harsfjärden var några som njöt av 
sommarcaféets siksmörgås.

Stor succé för bägge caféerna under premiärdagen
Sol,	hav	och	måsars	
skri	–	perfekt	miljö	för	
Gåsholma sommarcafé

Gåsholma	sommarcafé	öpp-
nade	i	ny	regi	för	säsongen	
och	samma	dag,	4	juni,	var	
det	riktig	nypremiär	för	Brit-
tas	café	med	50-	60-talsstuk	i	
Hamrångefjärden. Och bägge 
caféerna lockade en strid 
ström av gäster.
Sol,	hav	och	måsars	skri	–	
perfekt	miljö	för	Gåsholma	
sommarcafé

Och de nya ägarna var väldigt nöjda med sin premiär.
   − Kan inte säga annat än att det blev succéartat, sa en 
nöjd Håkan Sundberg, efter att han tillsammans med 
sambo Margareta Örtendal tagit emot gäster och kunder 
under öppningsdagen.

   De två har, som vi berättade i 
Alla Tider´s majnummer,  tagit över 
caféet efter Håkans föräldrar och 
kan bjuda sina gäster på de delikata 
fisksmörgåsarna i en särpräglad, sa-
golikt vacker och inbjudande miljö. 
Öppningsdagen var därtill vädret på 

ett strålande humör, så Marga-
reta fick servera siksmörgåsar 
på löpande band och gästerna, 

både nya och gamla, lät sig väl 
smaka.

    − Fantastiskt bra att sommarcaféet 
fortsätter. Det vill vi inte vara utan, sa 
Majvor Norén från Finnharsfjärden.

   I fiskbutiken hade Håkan dukat upp havets 
läckerheter i både färsk och förädlad form.

   − Tyckte jag tog till ordentligt när jag fyllde kyldisken. 
Det räckte, men det var inte mer heller, så det är bara att 
fylla på, sa han.
   − Gör jag förstås så gärna, kunde inte ha önskat oss en 
bättre premiär.

 …	och	Brittas	café	i	Hamrångefjärden,	
det var något som gästerna längtat efter 

Efter 42 år öppnades dörrarna till Brittas café igen och 
många, många kom. Av nyfikenhet förstås – var det sig 
likt? men också för atmosfären, för de goda bakverken  
och för den härliga musiken. För jukeboxen Rock-Ola, 
den fanns ju där, fylld av gamla godingar. Bara att stoppa 
i en krona, välja och njuta.
   − Jag börjar med Count Basies Splanky, sa Gert Nils-
son, en av premiärgästerna.
   − Och jag skulle vilja ha Rock around the clock, det var 
ju liksom min låt det, tyckte hustru Gull-Maj.

I	tjusiga	50-talsklänningar tog cafévärdinnorna Jeanet-
te, Sara och Elin emot gästerna och serverade kaffe med 
godsaker man mindes; rimbobullar, pariservåfflor, radio-
kaka, schackrutor, kolakakor och mycket, mycket mer. 
Allt hembakt. Nostalgin flödade och gästerna trivdes.
   Count Basie byttes mot Elvis, Hep Stars och Jerry Lee 

och det var svårt att sitta still.
   − Hit måste man ju bara åka och minnas, sa Karin Lars-
son som kommit med sin man Bosse från Bergby. 

Från	Bergby	kom också Margareta Östberg med säll-
skap.
   − Ja, tänk så många minnen jag har härifrån, sa hon. 
Och minsann var det inte med ett alldeles särskilt leende 
på läpparna.
   Många av gästerna denna premiärdag var hamrångebor, 
men det stannade både ”amerikanare” och häftiga MC:n, 
så stuket med 50-60-tal, det är något som med tydlighet 
går hem. Och alls inte bara bland 30- och 40-talister. Sti-
len och musiken tilltalar över åldersgränser, över genera-
tioner.
   − Nu kör vi fredag, lördag, söndag 10 – 18 och onsda-
gar 16 – 20 och vi planerar att fortsätta även efter somma-
ren, sa Elin Bogren.

Text och foto: Marianne Lundqvist

 Jukeboxen fanns på plats och Gert 
Nilsson premiärspelade Count 
Basies Splanky

Lennart och Ingela Hedberg trivdes i 
den nostalgiska miljön

– Härifrån har jag många minnen, 
berättade Margareta Östberg
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Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

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

Välkommen!

I samarbete med
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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

I	slutet	av	varje	läsår	är	en	dag	vikt	för	fiske	för	Bergbys	treor.	
Nu	blev	årets	fiskedag	för	den	ena	gruppen	både	regnig	och	
kall,	men	fiskarna	nappade	desto	bättre.	Inte	mindre	än	78	
fiskar	drog	de	tillsammans	upp.

Det är fritids vid skolan som ansvarar för fiskeutflykten och som 
ger ett innehåll långt utöver själva fisket, berättar Petra Höglund 
vid fritidshemmet.
   − Dels att vi vistas utomhus förstås, men också att vi kan väva in 
många andra ämnen i aktiviteten och jobba tillsammans på ett annat 
sätt än inom skolans väggar.
   Och det var glada miner, regnet till trots, när de stolta visade upp 
sina fångster. Några hamnade på middagsbordet, några blev katt-
mat, medan de allra minsta fiskarna slängdes tillbaka ut i vattnet.
   God hjälp i hanteringen hade de av Jan Holm, tidigare aktiv i 
fiskeklubben Sågkroken, som också såg till att hålla grillen varm.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Abborrarna nappade 
friskt för Tilda Eriksson, 
Anders Zetterström, och 
Abul Fazel

Öppettider Måndag, Onsdag, 
Torsdag, Fredag 9.00-17.30

Lunch 13.00-14.00

Jag önskar er alla
en SKÖN SOMMAR!

Ann-Catrin • Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering
Semesterstängt
V 30, 31 och 36

Tar betalkort

o

Välkomna till 
pärlan vid 

Gåsholma fiskeläge

Midsommarafton öppet 10.00-15.00
Café och butik övriga dagar 

10.00-20.00
Håkan & Margareta

070-220 91 64

Där ni kan köpa
färsk och rökt fi sk från eget fi ske

och rökeri hela sommaren.

Vi säljer även lax i presentförpackning

Övriga öppettider under sommaren
Tisdag-fredag 09.00-17.00

Lördagar 9.00-13.00
Söndag-måndag stängt

GLAD MIDSOMMAR!

önskar

Lars-Gunnar, Ulla och Erik

Välkomna till

Öppet varje dag under
midsommarveckan 09.00-17.00

OBS! Midsommarafton 09.00-12.00

Tel. 0297-226 01

God fiskelycka för Bergbys treor
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Inge Sjöberg höll invigningstalet

och Krister Forsmark, Bengt Malmros, 
Mats Frykman, Urban Ivarsson och Peter 
Rosén klippte bandet

Carola Hammarström, 
nyvald ordförande i 
NorrHam gläds åt den 
nya gräsplanen

Rockskolan underhöll och Eve-
lina Frisk var en av dem som 
framträdde

Ungdomsfotboll spela-
des hela dagen

Konstgräsplanen på Vifors invigd
-	Ett	fantastiskt	ögonblick	för	alla	hamrångebor.

Så inledde Inge Sjöberg talet, när den efterlängtade konst-
gräsplanen för 7-mannalag vid Vifors invigdes 21 maj. 
Och visst var det stort. Många, många timmars ideellt ar-
bete i ett verkligt teamwork inom NorrHam banade vägen 
och ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden, Riksi-
drottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och Gävle 
kommun möjliggjorde sedan att idén kunde förverkligas. 
    Högtidligt klipptes bandet av f d ordföranden Mats 
Frykman, Rockskolan spelade och sjöng och långt över 
1000 personer fanns på Vifors, där NorrHam samma dag 
tog emot ungdomar från 44 lag i Gästrikland för att lira 
fotboll i ett sammandrag.
   − Totalt har planen kostat 1,7 miljoner och av den sum-
man har NorrHam själva stått för 300 000 kronor liksom 
att också lokala företag bidragit, sa Inge. 
      − Och nu ska vi förvalta allt detta fina så bra vi bara 
kan, lovade han.
   Återstår gör bollstoppare liksom nödvändiga maskiner 
och redskap för att sköta konstgräsplanen, åtgärder som 
kommer att finansieras av egna medel.
   
Det var NorrHams medvetna satsning  på ungdomar, 
men även för handikappfotboll, som gjorde att de stora  

 
ekonomiska stöden beviljades och för föreningen betyder 
förstås konstgräsplanen oerhört mycket. För ungdomarna, 
men också för damlaget, numera spelande i div. 2. Den 
nya planen inte bara förlänger säsongen, man slipper även 
många resor och hyror på andra anläggningar. Dessutom 
ger det föreningen möjlighet att ordna fotbollscuper.

Nytillträdda	ordföranden	Carola	Hammarström gläds 
med spelare, tränare, ledare och föräldrar.
    − Jag hade aldrig vågat tro att detta skulle bli verklig-
het. Men nu står vi här. Fantastiskt.
    NorrHam har idag 130 aktiva spelare i sex ungdoms-
lag samt damlaget som spelar div. 2, Södra Norrland och 
300 medlemmar som stöder föreningen. Utöver Vifors 
fotbollsanläggning driver föreningen också Heden Skid & 
Motion med stort engagemang.
   Vecka 25, 20-23 juni arrangerar föreningen Landslagets 
fotbollsskola på Vifors IP för ungdomar mellan 6-16 år 
för tredje året.  Närmare 90 ungdomar är anmälda och så 
många har det inte varit tidigare.
   − Nej, vi kommer att slå rekordet från i fjol. Då var vi 
ett 80-tal, säger Anna Jupither –Berg, som ansvarar för 
fotbollsskolan.

Text och foto: Marianne Lundqvist



Petter och Lars Arkesjö har hittat en välfungerande modell för älg-
parken i Mo

Senaste tillskottet

I kåtan tas älghundsägarna emot

Älgparken i Ockelbo komplettera-
des med älghundsträning och blev 
först i Sverige med sin idé
I	tio	år	har	Lars	Arkesjö	drivit	Älgparken	i	Mo	och	
besökarna	har	kommit	för	att	på	nära	håll	skåda	våra	
skogars konung. Både nära och långt ifrån. Från andra 
länder och andra världsdelar. Nu utvecklar han tillsam-
mans	med	sonen	Petter	konceptet	med	älghundsutbild-
ning. Och intresset har växt rekordartat.

− Under vinterhalvåret är besökarna färre och tankar och 
funderingar har funnits hur verksamheten skulle kunna 
utvecklas för ett bättre nyttjande av parken med ekonomisk 
bärkraft.
   Det var sonen Petter som kom på lösningen. Och det av 
en ren tillfällighet.  
   − En av mina älghundar rymde in i parken. Det var 26 
grader varmt den dagen och det enda jag kunde göra var 
att vänta ut hunden. Att den skulle sluta skälla och ge upp, 
berättar han.
   Petter hade förväntat sig reaktioner från älgarna på 
hundens skall, men reaktionen uteblev och det var då idén 
föddes. Att i parken träna älghundar. Ung- och rehabhun-
dar. Unga hundar behöver tränas för 
sin uppgift, andra kan av olika orsaker 
behöva rehabilitering.
   Han testade idén på pappa Lars, som 
först var väldigt skeptisk. Skulle någon 
träna sina hundar på hans älgar? Hans 
skötebarn? Neej, det tilltalade honom 
inte.
   Men Petter, som sett att skällande hund 
i parken inte störde älgarna stod på sig 
och Lars blev överbevisad. Idén bygger 
på att hund och älg hålls intill varandra, 
men aldrig i samma hägn. De lade fram 
sitt förslag till en första instans, Läns-
styrelsens djurskydds-, viltvårds- och na-
turvårdsenhet. Som inledningsvis var lika 
skeptiska som Lars hade varit. Det här 

var något helt 
nytt, det fanns 
helt enkelt inget 
regelverk att 
följa. Veterinär, 
zoolog och fors-
kare i Uppsala 
kopplades in och när Petter visade 
upp filmsekvensen där älgarna står 
helt oberörda och tuggar i sig av 
maten trots en skällande hund på 
andra sidan stängslet, så konstate-
rades att idén inte bara var möjlig 
att genomföra utan också skulle 
vara effektiv.

Idén skulle sättas på pränt, frågor vinklas, skruvas på och 
besvaras, innan konceptet var färdigt. Och, betonar Lars, 
berörda myndigheter har varit med under hela resans gång, 
gett sitt stöd och varit positiva. Älgarnas välmående prio-
riteras och träningen får ske sammanlagt fyra timmar per 
dag, med en hund åt gången i en timme och med vilotider 
för älgarna däremellan.
   − Och hundarna får aldrig komma in i älgarnas hägn.
   Det finns inget motsägelsefullt i att kombinera en älgpark 
med älghundsträning, understryker både Lars och Petter.
   − Alla vet vi att den vilda älgstammen måste regleras, 
situationen skulle bli ohållbar annars, både ur trafik- och 
skogsbrukssynpunkt och att då kunna träna upp älghundar 
under kontrollerade former, där djurskyddet väger tyngst, 
ser vi som både en möjlighet och en fördel.
   För att ytterligare anpassa parken pågår just nu ombygg-
nationer för slussning av älg mellan olika hägn liksom ett 
2 ha stort hägn för hundarna, där de kan vistas innan själva 
träningen börjar.
   Intresset för deras älghundsträning har växt lavinartat 
med spridning via sociala medier. Jägare kommer med sina 
hundar från Skåne i söder till Boden i norr, även från Norge 
och reaktionerna och resultaten har bara varit positiva.
   − Hundträning har sedan tidigare funnits för björn och 

vildsvin, men inte för älg, så här är vi 
pionjärer.  Först i Sverige, kanske är vi 
rent av först i världen, säger Lars.

Kalvning och 
turistsäsong kommer att styra älghund-
sträningen. Med två nyfödda kalvar 
finns nu nio älgar i parken som framgent 
kommer att hållas öppen under tiden 1/5 
– 15/8.
    − Vi kortar turistsäsongen något för 
att öppna upp för älghundsträning och i 
vår stugby kan vi då ta emot hundägare 
och deras hundar under hela vintern, 
säger Lars.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s



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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

Gävles största
utbud av 
elcyklar

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

Störst i Gävle på el-cyklar!

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

BERGBY
VERKSTAD

har semesterstängt 
V 26-31

Vi önskar alla en 
trevlig sommar!

En glad och trevlig 
midsommar önskar 

jag er alla!

Lars-Göran
Bergman

Tel. 070-645 36 12

Butiken stänger 

för semester 

fr o m 2 juli och 

öppnar åter 

4 augusti.

En glad och skön 

sommar önskar 

jag er alla!

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

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

LOPPIS I
NORRSUNDET 

HELA SOMMAREN

ReDo har öppet 
mån-tis 10-14,
ons-tors 14-18.

Välkommen att fynda 
möbler, prylar, kläder!

(ReDo ligger mitt
emot kiosken)
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Nationaldagsfirande i traditionens tecken
Blågul	fana,	Norrsundets	mässingssextett,	Du	gamla	du	fria	och	
ett	väldukat	kaffebord.

Ja alla ingredienserna fanns där, när nationaldagen traditionellt fira-
des på hembygdsgården med stor publik. Flera av besökarna, både 
damer och herrar hade anammat uppmaningen att bära hatt, då årets 
utställning ”Huvudsaken” samtidigt öppnades med vernissage med 
hattar från hembygdsföreningens eget textilrum.
   Nationaldagens talare var Jerker Swande, regissör och författare 
boende i Bergby, som festligt och fritt ur hjärtat talade under temat 
”Förändring”. Citerande både 
Sokrates och Thomas Edison.
   Hembygdsföreningens ordfö-
rande Anders Snell framförde ett 
särskilt tack till Elon Sandberg, 
som till hembygdsföreningen 
skänkt en fana till flaggstången.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

... och vernissage var 
det med utställningen 
Huvudsaken

...talade gjorde Jerker Swande...

Stina Persson tågade in 
med den blågula fanan...

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

Ny restaurang – Ny uteservering
Midsommarafton serverar vi vår

DELIKATA FISKBUFFÉ 12.00-15.00
Bordsbokning tel. 0297-331 05

Öppettider restaurang och
butik övriga dagar: 12.00-20.00

Välkomna!

Midsommarveckan finns vi:
Vid ICA i Bergby tisdag 21 juni
I Ockelbo torsdag 23 juni
Båda dagarna 9.00-15.00
Våra produkter finns även hos
ICA Nära Bergby

Glad midsommar
önskar vi alla våra kunder

Anders, Dennis
 0297-228 55  •  070-568 96 69

BÖNHUSCAFÉ

I Trödje Missionshus

12-16 juli och 19-23 juli

11.00-16.00

 

Onsdagarna bjuder vi på allsång 19.00 

Varje dag hålls andakt 10.30 

och sångstund 13.00

Servering och loppis

VARMT VÄLKOMNA!

Alla Tider’s
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Välkommen till gastronomiska
sommarerbjudanden i

storslagen miljö!
Öppet hela midsommarhelgen 24-26 juni

Missa inte Axmar Midnattsrace 1 juli!
Kajaklopp mellan Axmar Brygga och

hamnen Axmarby med start 20.30

För mer info och bokningar till restaurangen
se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

Söndag 19 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Lördag 25 juni kl. 14.00
Friluftsgudstjänst, Iggön
(Medtag fi kakorg och något att sitta på)
Söndag 26 juni kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell
*************************************** 
Söndag 3 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Hamrånge hembygdsgård
***************************************
Söndag 10 juli kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
***************************************
Söndag 17 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Å-mattan
(Medtag fi kakorg och något att sitta på)
Söndag 24 juli kl. 11.00
Gudstjänst tillsammans med Hille, Eskön,
Karlbergs båthus, Norrmyravägen 15
***************************************

Sommarmusik:	se	info	på	vår	hemsida!

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

Tel.	exp.	0297-57	20	90

SOMMARÖPPET	I	KYRKAN
13/6 – 5/7 kl. 9.30-17.00

Välkommen upp för att titta på kyrkan, våra 
medeltida skulpturer, ta en kopp kaff e och kan-

ske klättra upp i tornet och se på utsikten

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
Semesterstängt V 26

Välkommen

STORT	TACK	
till Benny, Åke, Gert och Leif
för att ni ställde upp med era båtar
och skjutsade oss till Gökotta på Fjärdön 5 maj!
Tack även för fin guidad tur på ön!

Hamrånge församling och Pilgrimsgruppen

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle	Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

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

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Välkommen till 
Ockelbo

EN SKÖN OCH 

TREVLIG SOMMAR 

önskar jag er alla
ALNEK   REDOVISNING
Ockelbo  Tel. 0297-425 24

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

Välkommen på ett besök i älgparken
Våra öppettider är 1/5 – 15/8
Tisdag – söndag 11.00-16.00 
I parken fi nns souvenirer, glass och läsk och
här kan du grilla din egen hamburgare

STUGBY FÖR UTHYRNING
När du bokar en övernattning i våra små stugor 
får du älgen som närmsta granne och fri entré 
till älgparken
För info och bokning ring
Petter 073-727 20 09 eller Lars 070-677 07 30       
www.algparken.se

Älgparken
O c k e l b o

OCKELBO MARKNAD 1 - 2 - 3 JULI
www.ockelbomarknad.se

Barnteater på Wij Trädgårdar.
Humlan Helmer och hans vänner

Varje Lördag och Söndag 
hela sommaren med premiär 26 juni

Alla Tider’s
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Mattias Wärn och Maria Brolin bakom företaget Svea Vind Off-
shore AB informerade vid samrådsmötet i Norrsundet om planerna 
kring vindkraftsparken vid Utposten.

Vindkraftverk utanför 
Norrsundet?
 
Idén framfördes första gången i samband med infor-
mationen	om	den	planerade	gasanläggningen	i	Norrs-
undet,	men	nu	konkretiseras	intresset	genom	företaget	
Svea	Vind	Offshore	AB	och	samråd	har	redan	hållits	
med	lokalbefolkning	och	berörda	myndigheter.

− Vindkraften är inte lönsam idag, men allt tyder på 
sjunkande anläggningskostnader samtidigt som elpriset 
beräknas stiga och därmed ser vi en god potential för 
vindkraftverk utanför Norrsundets kust, säger företagets 
VD Mattias Wärn.
   Företaget, som bildades 2015, har sitt säte i Stockholm, 
men Mattias kommer ursprungligen från Sandviken, där 
han först gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och 
därefter tog en civilingenjörsexamen. Efter elva år inom 
vindkraftsindustrin är han väl förtrogen med förutsätt-
ningarna och utöver Utposten utanför Norrsundet har 
företaget ytterligare fyra projekt i sin portfölj längs Öst-
ersjökusten; Campsgrund, Almagrundet, Söder Landsort 
och Långgrund.
   − Idag ligger de flesta havsbaserade vindkraftverken i 
Nordsjön, men det är billigare både att bygga och produ-
cera vindkraften i Östersjön. Här är vattendjupet mindre, 
våghöjderna lägre - extremvindarna likaså, det finns inget 
tidvatten och miljön är mindre korrosiv, säger Mattias 
Wärn.

Och	just	Utposten är intressant ur flera aspekter, menar 
han.
   − Det ger gynnsamma förutsättningar för en långsiktig 
kalkyl tack vare att området är relativt grunt, har relativt 
kort avstånd, ca 10 km, för nätanslutning i Norrsundet 
och dessutom en vindkartering som visar 7,5 m/s på 100 
meter.
   En park vid Utposten skulle i ett möjligt exempel 
omfatta 20 vindkraftverk och anläggningens läge innebär 
att ljud och skugga inte kommer att påverka land. Livs-
betingelserna i havet kan påverkas under byggtiden, men 
därefter har, enligt Mattias, forskning visat att vindkraft-
verken inte påverkar livet i havet.
   En fördel med Utposten är också att hamnområdet i i 
Norrsundet kan användas för anläggning och drift.
  − Närheten till hamnen innebär en avsevärd minskning 
av driftskostnader, då logistik och service kan optimeras. 
Styrningen av själva anläggningen skulle visserligen ske 
centralt, men en servicestation, som då skulle ge några 
arbetstillfällen, bör ligga i Norrsundet.
      Havsbaserad vindkraft ger, säger Mattias Wärn, en 
jämn elförsörjning under året eftersom den producerar 
mest under vinterhalvåret, då mest el behövs. En anlägg-
ning av den storlek som planeras skulle ge en möjlig pro-
duktion på 0,7 TWh – hela Gävle kommuns elförbrukning 

ligger på 1,4 TWh och därmed alltså gott och väl försörja 
hela Hamrångebygden med el.
   − Jag ser gärna ett samarbete med vattenkraften och 
att det med vår projektportfölj också kan bli möjligt att 
exportera grön el ner till Europa.

Kärnkraften kommer att fasas ut, men oavsett det sker i 
förtid eller inte, så påverkar det inte satsningen på vind-
kraft, menar Mattias.
   − Fossilfria och förnyelsebara energikällor måste finnas. 
Där har vindkraften en framtid och vår ambition är att 
bidra till att Sverige blir den första fossilfria välfärdssta-
ten till år 2030.
   Han understryker dock, att det är en process som tar tid.
   − Samråden är genomförda och nu blir nästa steg att 
lämna in vår ansökan med miljökonsekvensbeskrivning, 
vilket vi planerar att göra under tredje kvartalet i år.
   Därefter väntar tillståndsbeslut som sedan ska vinna 
laga kraft, upphandling och först därefter byggnation.
   − Ett realistiskt slutdatum för tidsplanen torde ligga 
någonstans efter år 2020.

Vid	byggandet	av en anläggning kommer betongfunda-
ment att användas och vid samrådet med lokalbefolkning-
en i Norrsundet, där även VD för Södra Norrlands Hamn 
& Logistik AB, Stig Wåhlstedt och f d styrelseordföran-
den Bengt Lönnberg deltog, förevisades både hamn- och 
industriområde. Södra Norrlands Hamn & Logistik AB 
äger bägge områdena och upplåter mark till intresserade 
hyresgäster. En fabrik för tillverkning av betongfunda-
ment skulle gynna byggandet av en vindkraftspark vid 
Utposten och lämplig plats finns för den eller de som vill 
etablera en sådan.    
   − Dessutom finns ju planer på utbyggnad av vindkraft 
både i Finland och Estland dit fundament i så fall kan ex-
porteras, förklarade Stig Wåhlstedt och Bengt Lönnberg.
   Enligt Stig Wåhlstedt är det Svea Vind Offshore AB 
som kommit längst i sin planering på vindkraftssatsning.
   − Tidigare intressenter ligger ännu så länge lågt och 
inväntar förmodligen prishöjningen på el.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: PeO Apel
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Humlan Helmer och 
hans vänner flyger in på 
Wij Trädgårdar – 
barnteater av Jerker 
Swande från Bergby
Med	premiär	den	26	juni	och	i	samman-
lagt femton föreställningar under sju 
helger	blir	det	Äventyr	i	det	gröna	med	
Humlan	Helmer,	Myggan	Minus,	Syr-
san	Bolger,	Flugan	Filbert	och	Getingen	
Sigge.

− Fast egentligen är det en barnpjäs som 
kan ses av alla -  från 5 till 70, säger förfat-
taren Jerker Swande.
   Pjäsen tar upp de stora livsfrågorna på ett 
enkelt och roligt sätt med en humor för alla.
   − Temat är att man inte är modig för att 
man är elak utan att det är precis tvärtom – 
det är de små och rädda som är modiga.
   
Jerker Swande har ett långt yrkesliv inom 
kulturvärlden som författare, dramatiker, 
poet, konstnär, illustratör, designer, copy-
writer, journalist, regissör, skådespelare, 
operasångare, föreläsare och uppfinnare 
och redan för tjugo år sedan skrev han 
flera barnböcker om Humlan Helmer. De 
blev några år senare också en TV-serie 
med Lasse Kronér och Claes Malmberg i 
rollerna som Humlan Helmer och Getingen 
Sigge. En serie som mötte ett mycket stort 
gensvar.
  − Vi fick ta emot 1500 brev i veckan från 
barn runtom i landet.

Förra året satte Jerker Swande upp The 
sound of music i Gasklockorna och intres-
set att även sätta upp en sommarteater har 
funnits länge inom honom, säger han. Han 
sneglade både på Furuvik, Engeltofta och 
Stora Vall, innan han fick kontakt med Wij 
Trädgårdar och Lars Krantz. Då skrev han 
en ny pjäs om Humlan Helmer och hans 
vänner och det är den som nu spelas upp på 
Wij Trädgårdar i sommar. I rollistan åter-
finns Jerker Swandes tre döttrar Filippa, Ia 
och Tua-Tua och han finns också själv med 
i föreställningen.

Text: Marianne Lundqvist

Sista skoldagen i Norrsundets skola
I	och	med	detta	läsår	läggs	Norrsundets	skola	ned.	Med	blandade	
känslor bland lärare och elever.

− Självklart känns det väldigt vemodigt. Vi har ju sett hur bra skolan 
fungerat, att vi alltid haft tid för alla barn, så vi hade hoppats att sko-
lan kunnat få vara kvar som en förskoleklass-årkurs 2-skola för alla 
Hamrångebygdens barn, säger förskollärare Anette Karlsson och får 
medhåll av Kaisa Eriksson, vikarierande lärare på skolan.
   − Jag jobbar som vikarie på sex olika skolor och ser verkligen vilken 
fördel barnen vid Norrsundets skola haft. Den stress som finns på 
större skolor med större klasser finns inte alls här och det är så man 
som lärare hoppas att alla barn skulle få ha det.

Till hösten ska alla barn gå i Bergby centralskola. Vemod till trots så 
känner Anette ändå en trygghet.
   − Skolan är större, javisst, det blir en omställning, men barn är an-
passningsbara och jag vet att de kommer att bli väl omhändertagna.
   Och barnen själva då? Visst vill de helst få ha sin skola i Norrsundet 
kvar.
   − Men det blir nog roligt att börja i Bergby också, säger My, Jasmine 
och Charlie som till hösten börjar i årskurs 1.
   − Vi har varit och hälsat på i vår nya skola och också träffat våra nya 
klasskompisar. 
   Eleverna vid Norrsundets skola kommer att ha sin skolavslutning 
tillsammans med Bergby vid hembygdsgården, men dagen efter blir 
det en alldeles egen avslutning i Norrsundet.
   − Med glass, men säkert också med många tårar, säger Anette Karls-

son.

Skolsjutsar för eleverna har 
varit ett frågetecken – ofta har 
bussarna mellan Norrsundet-
Bergby varit överfulla och 
barnen tvingats stå i bussarna. 
Enligt uppgift ska alla skolskjut-
sar från och med nästa år ske 
med taxibuss, inte ordinarie bus-
sar med busskort.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Visst ville vi helst att vår skola i Norrs-
undet skulle få vara kvar, men det blir nog 
roligt att börja i Bergby också, säger klass-
kompisarna My, Jasmine och Charlie.



Hamrångebygdens Föreningsliv
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Välkomna till 
Norrsundets Arbetarmuseum 

lördagen den 30 juli 

 kl 13  - 16 
Räddningstjänsten hälsar på 

med Brandbil mellan 
kl 14-16 

 

 
13.30 Anmälan till Barn Båtrace 
14.00 Barn Båtrace 
14.30 Prisutdelning – Båtrace 
15.00 Ankrace 
Ca 15.45 Prisutdelning – 
Ankrace 
 
Tider och platser för försäljning av Ankor 
kommer att utannonseras senare  

Utställning ∙ Tipsrundor ∙ Ankrace ∙ Pilkastning ∙ Fiskedamm ∙ Försäljning ∙ Hamburgare ∙ Fika 
 

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

Välkommen till 
Hamrånge

hembygdsgård
och traditionellt midsommar- 
firande med majstångsresning
och ringdanser tillsammans med
Rockskolan och delar av Hamrånge 
kyrkokör midsommarafton kl. 14. 

Vårt servicekontor stänger för sommaren
1	juli	-	2	augusti

Uppdrag	efter	önskemål	utför	vi	förstås	även
under	sommaruppehållet.

E-posta	bara,	men	gärna	i	god	tid,	till
knutpunkten@hamrange.se

Vandrarhemmet	kan	bokas	hela	sommaren	på
tel.	076-780	76	48

SKÖN	SOMMAR	ÖNSKAR	VI	ER	ALLA!

Restaurang Kopparmässen
Söndag 3 juli kl. 13.00 – 17.00

Då vi dukar vi upp en sommarbuffé
med lokala inslag
Pris 175:- kronor

Ring gärna för bokning 0297-220 20
Välkomna!

Övriga öppettider:
Lunchservering måndag-fredag 9.30-14.00

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

 Våra öppettider 
onsdagar kl 16.00-20.00 

 fredagar ti�  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



Kalendarium 17/6 – 24/7
Fredag 17 juni
Musikcafé med Röda Korset,
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 juni
Gudstjänst, Hamrånge kyrka, 11.00
Fotboll div V, Lindövallen 17.00
Norrsundets IF-Gävle GIK FK
Torsdag 23 juni
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 24 juni
Midsommarfirande Hamrånge hembygdsgård 14.00
Lördag 25 juni
Friluftsgudstjänst Iggön 14.00
Söndag 26 juni
Mässa, Österheds kapell 11.00
Fotboll div. V, Lindövallen 17.00
Norrsundets IF-Årsunda IF 2
Onsdag 29 juni
Musik i sommarkväll med
Rockskolan, Hamrånge kyrka 19.00
Torsdag 30 juni
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Fredag 1 juli
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Invigning utställningar Axmarbruk 18.00 
Midnattsrace start Axmarbruk 20.30
Lördag 2 juli
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 3 juli 
Friluftsgudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
med öppen gård 11.00-15.00
Fredag	8	juli
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Countrykväll Axmar Hytta
Söndag 10 juli
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Fredag 15 juli 
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 17 juli 
Friluftsgudstjänst Å-mattan, Bergby 11.00
Onsdag 20 juli
Musik i sommarkväll med Chemas visorkester
Österheds kapell 19.00
Fredag 22 juli
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 24 juli
Gudstjänst Eskön, Hille 11.00

Begravningar 
i Hamrånge 

församling under 
maj 

12/5 Maj-Britt 
Hedman, Bergby
13/5 Sven Spjut, 
Bergby
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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	12.00-17.00

MUSIKKVÄLLAR	I	HYTTAN
Countrykväll	8	juli

Euskefeurat	med	Ronny	Eriksson	2	augusti

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

Till minne av 

Lars Luthman
* 14/1 1956
† 16/6 2011

Fem år har passerat  
För alltid i våra hjärtan 

kärleksfullt bevarad 

Marie och Linda m fam
Isabell, och Moa 

Miriam, Marlene och 
Rebecka m fam

In Memoriam

Ur barnamun…
Vendela, 7 år, går på ridkurs men har sedan 
tidiga barnaår suttit på hästryggen hos mormor 
och morfar. Så när ridskolefröken uppmanar 
henne att inte rida för snävt utan ta ut svängarna 
replikerar hon snabbt: Sånt vinner man inga 
tävlingar på.


