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Annonsbokning, priser mm
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Politiskt oberoende

Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018, 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti, 21 september,

26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Annonspriser

Helårsannonsera i Alla Tiders
och du får 12:e månaden gratis

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

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
Skicka via E-post till

marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

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

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

Samtliga priser exkl moms.

Utförsåkning har jag njutit mången gång under årens lopp – 
men det har varit framför TV:n förstås. Det närmaste jag 

kommit en slalombacke i verkligheten var alldeles nyligen, när 
vi besökte dotter med familj som bokat in sig under tre dagar vid 
Kungsberget.
   Förstår till fullo att det är en njutning att sväva nerför backen, 
men att göra det själv? Näe, jag nöjer mig med att titta på. Tycker 
jag numer kan skylla på åldern (men egentligen smyger det nog 
sig in en hel del feghet också om jag ska vara ärlig). Längd-
skidorna försvann av någon underlig anledning vid flytten för nio 
år sedan och har inte återfunnits. I alla fall inte av mig. Så inte 
heller det skidspåret har blivit min grej. Jag riktar in mig på pro-
menader i vintervädret istället och det är inte så dumt det heller 
minsann. 

Oj, så många olika synpunkter, tankar och idéer människor har. 
Dagspressens insändarsidor är fyllda av åsikter av de mest skilda 
slag. Och det är väl bra att människor får tycka till. Men jag tror, 
att om många av dem först tog reda på lite fakta om det de tycker, 
så skulle de inte skriva några insändare. Jag tycker jag med och 
om människor som talar om vad andra ska göra tycker jag inte. 
Jag respekterar deras åsikter, men då ska de också respektera 
min. Så jag tänker inte bli vegan till exempel.
   Sen är det förstås trist att de allra flesta insändare har en negativ 
klang. Vi tycks vara ett väldigt klagande folk. Tänk om vi lika 
mycket lyfte fram det som var bra. För det är ju massor av saker 
som är bra. 
   Den förmågan hade Hans Rosling (läkare och professor i in-
ternationell hälsa), som runtom i världen hyllades och uppmärk-
sammades för sina föreläsningar, där han med forskningen som 
grund berättade om hur världen faktiskt ser ut och mår. Jag är 
ingen större bokslukare, men hans sista bok Factfulness ska bli 
en intressant läsning.

Entreprenörskap talas det ofta om. Men vad innebär det egent-
ligen att vara entreprenör?
    Företagskällan definierar det så här: ”entreprenör är en person 
som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. 
Ska också ha en stark vilja att förverkliga idén, och ha förmåga 
att organisera den verksamhet som behövs för att förverkliga 
idén. En entreprenör driver ofta mindre företag, där arbetstiden 
är lång och lönen normalt inte märkvärdigt hög – i varje fall om 
man ställer den i relation till arbetstiden”.
   
En entreprenör måste också våga satsa, ta risker för att starta ett 
företag och sen göra jobbet för att utveckla det vidare. I Norrs-
undet växer Colabitoil (kan du läsa om i särskild artikel), växer 
gör också Tinybuddy, där företagarföreningen förlade sitt senaste 
frukostmöte och satsar framåt gör även Maria med Wendins 
Blommor. Tillsammans med bygdens övriga företagare bidrar 
de med lokal sysselsättning starkt till, 
att skapa förutsättningar för vår bygds 
utveckling.

I påsk kan vi njuta av Konstrundan 
Kustkonst runtom i bygden och det 
handlar också om entreprenörskap. Inom 
många genrer.

Glad Påsk till er alla och
   Lev väl!

Tankar Om

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

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

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

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

Alla Tider’s



Våra öppettider 
under påsk
Påskafton 9 – 14
Långfredag, 
Påskdagen och
Annandag Påsk stängt

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Utom  påskveckan

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

Prinskorv från Gudruns,
600 gram för 45:-/st.

Ordinarie pris 59:90:-/st

Vår butik är laddad med mycket gott inför påsken
Priserna gäller 26/3 – 2/4 eller så långt lagret räcker

Skärtorsdag 28/3 
Marcus säljer färsk fisk från fiskekan.

Alla utklädda barn får en liten godispåse
Tävla med Marabou i butiken –

och vinn 2 kg Marabou Premium 

Tisdag 27/3 
Demo på Dafgårds

limpa och bullar.

Öppettider 26/3 – 2/4
Måndag-fredag 8-20

Påskafton 8-18
Påskdagen 10-20

Annandag påsk 8-20 

Glad Påsk önskar vi på Ica Nära i Bergby

Lösviktsgodis från
Gott Mix för 4:90:-/hg.

Ord. pris 7:90:-/hg

Helgskinka från Gudruns för 
endast 39:90:-/kg.

Ordinarie pris 69:90:-/kg

Nyhet från Gudruns i vårt 
sortiment: Järvsöfalu, 64% 

kötthalt, 1,1 kg för 49:90:-/st.
Ordinarie pris 69:90:-/st.

Välkommen in och låt dig inspireras av 
påskens och vårens alla blommor

 Öppettider i butiken i Påsk
Skärtorsdag 9 – 18

Långfredag, Påskafton 9 – 14
Påskdagen, Annandag Påsk: Stängt

Vijvägen 36 Bergby    •     Tel. 0297-100 90
Följ oss på Facebook eller Instagram Wendins Blommor

Wendins Blommor

GLAD PÅSK 

TILL ER ALLA 

FRÅN BERGBY 

KÖPMÄN

sid 3

Smått & Gott i Hamrångebygden



sid 4

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

HELSANS SERVICE 
Hantverkarna Far & Son

• Allt inom Bygg   • ROT-arbeten
• Byggnationer   • Plåtslageri

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32

E-post: info@helsans.se

Glad Påsk önskar vi från 
Hamrånge Taxi

Vid resor - fråga oss!
Här kan du också abonnera bussar för

sällskap upp till 50 personer
Bara att ringa 0297-101 74

Till Er från Oss GLAD PÅSK

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Din lokala
byggentreprenör

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

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

GRANLUNDS MÅLERI
Jag utför alla typer 
av målningsarbeten –  
både in- och utvändigt

Välkommen att 
höra av dig!

Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35  
granlund1@live.se
Axmarstig 247, 
817 94
Axmarbruk

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59



Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på 

tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18

Betala kontant eller med kort 
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 

och Instagram annelies_salong

www.gavle.se/ledigajobb

Tillsammans gör  
vi Gävle bättre!
Omvårdnad Gävle söker semestervikarier  
undersköterskor/sjuksköterskor/habiliterare/ 
personliga assistenter/vårdbiträden/skötare

Vikarier sökes till Hamrånge äldreomsorg i sommar

Fullsatt på hembygdsföreningens årsmöte, när 
Fattiggården stod på agendan
Med Anna Larsdotter från Länsmuseet som förelä-
sare om Fattiggården i Hamrånge, så lockades många 
åhörare till hembygdsföreningens årsmöte på Träff-
punkten.

Fattigstugor fanns redan runtom i byarna som bekostades 
bland annat av fattigbössor i kyrkan, men även kollekt 
och att kyrkan skulle ge en del av tiondet till fattigstu-
gorna. Lösdriveri, som många ändå tvingades ägna sig åt, 
var förbjudet och för tiggeri krävdes tillstånd.
   Inte minst av ekonomiska skäl sågs det som viktigt att 
skapa en samlad plats för alla som inte kunde klara sin 
egen försörjning och i Hamrånge stod Fattiggården på 
Heden klar 1904. Fjorton år senare, 1918, efter att nya 
bestämmelser antogs, som förbjöd att barn auktionerades 
ut,  ändrades namnet till Kommunhemmet. Här fick barn, 
unga, gamla liksom människor med olika funktionshinder 
bo. En barnavdelning fanns på fjärde våningen, längst ner 
låg ”dårcellerna”.
   Till hemmet hörde ett lantbruk och de allra flesta fick på 
något sätt delta i kommunhemmets olika sysslor. Allmän-
na regler gällde, till exempel fick man inte klaga på maten 
och måste iaktta högsta ordning och renlighet. Bestraff-
ningar var tillåtna; kroppslig aga av barn, man kunde bli 
utan frukost eller få portförbud.
 
Foton och även filmer ger sin bild av verksamheten, men 
hur livet egentligen tedde sig för de boende var förmodli-
gen en annan verklighet. 
   För syskonskaran på fem från Gåsholma, den äldsta 
12 den yngsta bara 4 år, när kommunhemmet blev deras 
hem i början av 1925, sedan modern gått bort och fadern 
oförmögen att själv ta hand om dem. Barnen blev kvar till 
vuxen ålder. 
   I ett brev berättar en av dem, Vendla: Vi hämtades med 
häst och släde och kördes till kommunhemmet, där vi 
fick bo på översta våningen. När vi fick gå ut och leka 
kunde vi möta de mentalsjuka, men de svårast sjuka satt 
i celler på nedersta våningen. En del av dem skrek rakt 
ut. I skolan fick vi gå i randiga klänningar som var vävda 
och stora grovskor. Så vi skilde oss från andra barn och 
det fick vi känna av. Som 15-åring blev jag barnpiga till 
föreståndarens barn och 17 år gammal fick jag hjälpa till i 
köket. Ibland fick vi också gå ut och gå med de som satt i 
dårcellerna. Då var man rädd.
   För Tok-Johanna, som Anna Larsdotter berättade om. 
Tok-Johanna var oäkta barn till en kvinna som togs för 
lösdriveri och hon kom att leva en stor del av sitt liv på 
fattiggården. I handlingarna benämns hon som idiot (en 
benämning som faktiskt levde kvar i läkarjournaler ända 
fram till 1960-talet). Johanna fick själv två oäkta söner 
och dog 1928 i dubbelsidig lunginflammation. 

   För dvärgen Lill-
Johan, som 21 år 
gammal kom till 
fattiggården 1904 och 
fick sysslan eldare. 
Lill-Johan dog 1941.
   Kommunhemmet 
kom så småningom 
att få karaktären av 
ett ålderdomshem, 
men revs 1972, sedan 
nya Solbergahemmet 
tagits i bruk fyra år 
tidigare.

Anna Larsdotter vill gärna bredda berättelserna om Fat-
tiggården/Kommunhemmet i Hamrånge och har du något 
att berätta kan du nå henne via e-post anna.larsdotter@
xlm.se eller telefon 026-65 56 36.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

Anna Larsdotter besökte hembygds-
föreningens årsmöte och berättade 
om Fattiggården i Hamrånge.
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Välkommen till Kustkonst – en konst- 
och hantverksrunda i Hamrångebygden

Lokala kreatörer visar och säljer konst och hantverk 
i Hamrångefjärden, Hagsta, Norrsundet, Bergby, 
Axmarby och Axmar Bruk.

Utställarfolder med karta finns att hämta från kustkonst.se

PÅSKDAGEN 
1 APRIL 

10.00-18.00
Söndag 25/3 kl. 11.00
Musikgudstjänst med Ann-Marie Ahlenius, Hamrånge kyrka
Skärtorsdag 29/3 
Kl. 8.30    Mässa, Församlingshuset
Kl. 15.00-18.00 Konst i kyrkan som ingår i Kustkonst
Kl. 17.00  Mässa, Hamrånge kyrka
Långfredag 30/3 
Kl. 10.00-13.00 Konst i kyrkan som ingår i Kustkonst
Kl. 11.00 Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Påskdagen 1/4 kl. 11.00
Gudstjänst med Hamrånge kyrkokör, Hamrånge kyrka
KUSTKONST i kyrkan 10.00-18.00
Anders van der Kaaij, Ingegerd Petersson och
Sara Jacobsson visar sin konst
Söndag 8/4 kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 15/4 kl. 11.15
Musikgudstjänst med Norrsundets brukssextett, Fyren
Söndag 22/4 kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka

Sopplunch onsdag 28/3 kl. 12.00-14.00 i Församlingshuset 
– Olof Thnnman berättar om Island

Bibelsamtal tisdag 10 och 24 april,
kl 13.30-15.30, Församlingshuset

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Detta händer i Hamrånge församling

GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT

Säsongsarbetare sökes till Österheds kyrkogård 
Under tiden 2018-05-02 till 2018-11-02
Vana av trädgårdsarbete och/eller trädvård. B-körkort samt 
andra maskinförarkort mm är meriterande.

Ansökan skickas senast den 6 april till:
Gästrikekustens Pastorat
Hillevägen 158
806 49  Gävle

Har du frågor kring detta var vänlig kontakta kyrkogårds-
föreståndaren Jan Lundström tel 0297-101 37 eller via mail 
jan.lundstrom@svenskakyrkan.se.

GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT

                                  

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

                                  

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

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

April 2018
Påskdagen 1 april 10.00-15.00
KUSTKONST PÅ TRÄFFPUNKTEN
Marianne Vilén visar sina tavlor 10.00-15.00
Onsdag 4 april 10.00-14.00
Christers Kundköp med klädförsäljning 
Tisdag 10 april 18.00-20.00
Johnny Olsson, Åmot, besöker Träff punkten och
visar djur- och naturfoton
Torsdag 12 april 10.30
VÅR BILD AV HAMRÅNGE – tjugo årskurs 4-elever vid Bergby
Centralskola visar sin fi lm som beskriver Hamrångebygden 1988
Fredag 20 april 13.30
Musikcafé med Röda Korset. Thomas Åström underhåller. Lo� erier
Torsdag 26 april 13.00
Hamrånge PRO-kör sjunger vårsånger

Fika fi nns a�  köpa

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

Välkommen!

JOHNNY OLSSONS BILDER
VISAS 5 - 30 APRIL

Alla Tider’s
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1 april KUSTKONST kl 10-18 Soppservering och konst/hant-
verksutställning på Hembygdsgården

12 april kl 10.30 Vår bild av Hamrånge: En  film som beskriv-
er Hamrångebygden 1988, av elever som då gick i åk 4 
Bergby, visas på Träffpunkten.

17 april kl 9-12 Första arbetsdag, som fortsätter alla tisdagar 
in i november.  Välkommen i gemenskapen kring arbetet på 
Hembygdsgården!

KUSTKONST PÅ FYREN
Påskdagen 1 april kl 10-14 

har Fyren i Norrsundet
öppet med lokala utställare inom bl a 

måleri, silversmide, knivslöjd, keramik 
och tenntrådsbroderi.

Enkel lunch och fika med 
hembakt finns att köpa

Välkommen!

KONST I PÅSK 
inom ramen för KUSTKONST

Obs! tiden:
PÅSKDAGEN 1 APRIL 11  - 18 i Hagsta skola

Utställning – slöjdförsäljning – kaffeservering - lotteri
Välkomna

Axmarbruksbod

Bed   Breakfast&

Öppet på Brittas café
Hamrångefjärden

Söndag 1 april 10-18
Samverkan med Kustkonst – en konstrunda i 

Hamrångebygden
Varmt välkomna!

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Lördag den 21 april 2018 kl 10.00
Farmarauktioner HB håller auktion

Lördag den 21 april 2018 kl 10.00
Farmarauktioner HB håller auktion

Lördag den 21 april 2018 kl 10.00

Traktorer Verktyg Lantbruksmaskiner
070-5590093

Utförsäljning Monicas Loppis
073-0542334

Vijvägen 47, 817 40 Bergby

Årets publikmagnet i Hamrångebygden – 
lantbruksauktionen hos Kalles Traktorer i Wij
I sommar fyller han 80, Kalle Sjökvist i Bergby och nu aviserar han för 
stor lantbruksauktion hos Kalles Traktorer i Wij 21 april. Traktorer, verk-
tyg, redskap ska gå under klubban. Och själv har han tänkt sig bli pensionär 
på heltid.
   − Tycker väl det kanske börjar bli dags nu. Och det är väl bäst att göra 
det medan man vet vad man gör, skrattar han.

Egenföretagare har han varit nästan hela sitt yrkesverk-
samma liv. Blev mjölkbonde, när svärfar Ture omkom i en 
tragisk trafikolycka och han och hustru Monica tog över ar-
betet på gården. Men belägen mitt i centrala Bergby var inte 
mjölkgården utvecklingsbar, istället tog de 1964 över som 
arrendatorer av Prästbostället, där de allteftersom utvecklade 
verksamheten och så småningom köpte fastigheten.
   Där blev de kvar till mitten av 90-talet, då de gav upp 
bondelivet och flyttade tillbaka till Monicas föräldrahem. 
Med vid flytten gick då också baracken Maskinhörnan, som 
gode vännen Sune Nyman startat upp på deras fastighet och 
en verksamhet som Kalle tagit över sedan Sune hastigt gått 
bort.

Väl hemma i Wij fortsatte Kalle försäljning av traktorer och 
redskap från baracken Maskinhörnan. Samtidigt renoverade 
han och Monica upp de gamla ekonomibyggnaderna och där 
utvecklades verksamheten. Traktorer och redskap parkerades 
bakom byggnaderna, han startade hydraulservice och hyl-
lorna i den forna lagården fylldes med allt från oljor, reserv-
delar och sågkedjor till minsta skruv och mutter. 
   Allt går att sälja, var Kalles motto och säg den pryl, den 
produkt, som inte han kunde få fram.
   − Kom en kund som frågade efter smidda grindhakar. 
Javisst, sa jag, hur många ska du ha? 
   − Han såg ganska förvånad ut, när jag plockade fram sjut-
ton stycken, minns jag.

2007 sålde han företaget Maskinhörnan och startade upp 
Kalles Traktorer istället.
   − Lovar man service så ska man erbjuda det också och till 
slut blev det för bundet helt enkelt.
   Monica startade Loppis i butiken och Kalle inriktade sin 
verksamhet på försäljning av traktorer och redskap. Volvo, 
Case och Valmet är de märken han mestadels handlat med 
och inköpen har gjorts via auktioner eller hos Lantmännen. 
Genom åren har han sålt mellan 2500 och 3000 traktorer, be-
rättar han och kunderna, ja de har funnits även långt utanför 
Sveriges gränser.
   −Jag har sålt traktorer till Libanon, Jordanien, Thailand, 
Jemen, Holland, Tyskland och Baltländerna. Till och med 
ett traktormuseum i Holland.  Och uppgjorda affärer har 
fungerat väldigt väl. 
   − Men utan Monica som administratör hade det inte gått,  
för papper är inte min starka sida. Och det är hon som fått 

fungera tolk 
och pratat 
engelska med mina utländska köpare.
    För en sak har han haft som krav och det 
är att ha kundkontakt via telefon.
    − Kan de inte ringa är de inte seriöst 
intresserade, anser jag.

Alla försäljningskvitton finns väl bevarade och visst finns 
det många minnen. Den sociala samvaron med kunderna 
på kontoret, där de haft med sig både wienerbröd och tårta 
till kaffet, kontakter han knutit och nätverk som byggts upp. 
Och ömsesidigt förtroende vid affärer som gjorts.
   − En polack skulle köpa en traktor, men vi var inte hemma 
vid tillfället, så han lade alla pengarna under stolsitsen och 
sen levererade vi traktorn.
   Vid ett annat tillfälle ringde en man som var intresserad 
av en traktor Kalle lagt ut på Blocket, men mannen var lite 
osäker för han kunde absolut inget om traktorer själv.
   − Jag gav honom rådet att ta med någon som kunde och 
det blev en annan traktorförsäljare som följde med. De 
testade och provkörde och sen sa traktorförsäljaren att, njaa, 
den gick ju inte på alla cylindrarna, bara på tre.
   − Jaa, sa jag, att kan du få den att gå på fler då gör du det 
jäkligt bra, för den har bara tre cylindrar.

Nu är alltså eran Kalles Traktorer snart över, men kontoret 
med kaffebordet då?
   − Njaa, det försvinner nog inte lika snabbt, konstaterar 
Kalle.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Epoken Kalles Traktorer 
är snart över, men kontoret 
behåller han
- Något av en favoritplats, 
säger han.

Alla kvitton på trak-
torer han sålt har han 
sparat.
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Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

INBJUDAN
Var med och påverka Hamrångebygdens framtid!

Ett år har gått i kommunens ytterområdessatsning och bygdens 
gemensamma kraftsamling ger resultat!

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Hamrångebygden och arbetar 
fram en lokal utvecklingsplan för bygdens framtid. 

Planen ska innefatta allt som vi som bor här anser är viktigt.
Detta för att göra en bra bygd bättre när det gäller livskvalité 

i ett bredare perspektiv.

Arbetet påbörjas söndagen den 15 april klockan 13:00
Plats: Församlingshuset

Vi hälsar människor i alla åldrar varmt välkomna!

Gävle kommun i samverkan med Hela Sverige ska leva, X-ing Gävleborg, och Hamrångegruppen

INBJUDAN 
Var med och påverka                               

Hamrångebygdens framtid! 
 

Ett år har gått i kommunens ytterområdessatsning och bygdens 
gemensamma kraftsamling ger resultat!  

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Hamrångebygden och  
arbetar fram en lokal utvecklingsplan för bygdens framtid. 
Planen ska innefatta allt som vi som bor här anser är viktigt. 

Detta för att göra en bra bygd bättre när det gäller livskvalité i ett 
bredare perspektiv. 

 

Arbetet påbörjas söndagen den 15 april klockan 13:00  
Plats: Församlingshuset 

Vi hälsar människor i alla åldrar varmt välkomna! 

Gävle kommun i samverkan med Hela Sverige ska leva, X-ing Gävleborg, och 
Hamrångegruppen 
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Äntligen snö för Lilla Vasaloppet
Det har varit lite si och så med snötillgången vid ar-
rangemanget Lilla Vasaloppet under de senaste åren, 
men i år var förhållandena perfekta och närmare 
trettio glada skidåkare stod på startlinjen, när Inge 
Sjöberg ropade ut På era platser…

En kortare sträcka för 
de allra minsta, en något 
längre för de större bar-
nen, men som alla med 
kämpaglöd tog sig fram 
till mål och väntande 
prisutdelning. Alla fick 
varsin medalj förstås, en 
fin blomma likaså och 
innan dess både varm 
korv, bullar och festis.
   Ett fin famljefest i 
samarrangemang mellan 
NorrHam och ICA Nära 
och med Bergby Kondi-
tori och Wendins Blom-
mor som sponsorer.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Vi hälsar välkommen till

FÖRFATTARKVÄLL I FYREN, 
NORRSUNDET
Torsdag 12 april kl. 18-20

då Anna Jörgensdotter, rosad 
och prisad författare gästar oss 
inne på Lyktan
Fikabuffé med hembakt: 60 kr

PÅSKBUFFÉ PÅ
TROLLHARENS
RESTAURANG
Långfredag, Påskafton & 

Påskdagen kl 13 och kl 17
Boka bord på tele: 0297-33 105

Gårdsbutiken öppen 
mån - sön kl 11-17 i påskveckan

Hjärtligt välkommen!          www.trollharensfisk.se

28 barn i olika åldrar stod på 
startlinjen vid årets Barnens 
Vasalopp

Öppettider

Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag 9.00-17.30

Lunch: 13.00-14.00   •   Tisdagar stängt

Tar betalkort

GLAD PÅSK önskar jag er alla

Ann-Katrin  • Tel. 0297-10 681

Bergby Damfrisering

VÅRPREMIÄR
UNDER  PÅSKHELGEN

Bokningar och mer information se vår hemsida
axmarbrygga.se eller tel. 0297-320 00 

med trerätterserbjudande (förbokning gäller)
Skärtorsdag 29/3 17.00      Sista sittning 19.00
Långfredag  30/3 12.00      Sista sittning 19.00
Påskafton 31/3 12.00          Sista sittning 19.00
Påskdagen 1 april 12.00    Sista sittning 18.00

Övriga öppettider 7/4 – 22/4
Lördagar 12.00                   Sista sittning 19.00
Söndagar 12.00                  Sista sittning 17.00

Bergby bibliotek
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Fler och fler ansökningar på Rådets bord inom ra-
men för Landsbygdsprojektet – nu kan det bli fråga 
om tuffa prioriteringar
Hamrånge är den kommundel som hittills haft flest 
antal projektansökningar och ansökningarna,  även 
beloppsstorleken på ansökta medel, tenderar att öka.

Det konstaterades, när Hamrångegruppen höll sitt års-
möte, där även val, såväl till Hamrångegruppen som till 
Rådet fanns på dagordningen.
   Rådet har under det gångna året behandlat 51 inkomna 
ansökningar. Av dessa har 27 insänts till Landsbygdsut-
vecklingsprojektets styrgrupp och 21 har beviljats. Övriga 
vilar i avvaktan på kommunala beslut eller komplettering-
ar. Av resterande insända ansökningar har 5 avförts för 
att de inte hört under projektet, 4 har förklarats vilande i 
samråd med inlämnaren och övriga väntar på svar på åter-
remisser med kompletteringar.
   Flera av ansökningarna, där kompletteringar begärts, 
har bidragsbelopp på omkring 500 000 kronor eller mer 
och där några av ärendena i huvudsak innefattar upprust-
ning av byggnader. Om 100%-ig täckning av sökta bidrag 
skulle bifallas, så skulle alla medel för de två återstående 
åren av projektet vara intecknade.
   
Skateboardramp vid fritidsgården i Bergby, belysning 
vid utegymet på Heden, inköp av optimistjollar, kajaker 
och kanoter för ungdomssatsning – Kul på vattnet -  hos 
Norrsundets Motorbåtsklubb, medel till uppförande av 
fotbollsläktare vid Lindövallen, skoter till Hamrångefjär-
dens IK och elektronisk utrustning till Rockskolan tillhör 
de senaste projektansökningarna som inkommit, men 
ännu inte behandlats av Rådet.

Från Hamrångegruppen fanns inte något nytt att till-
föra angående det planerade trygghetsboendet i bygden, 
men fick styrelsen i uppdrag att undersöka och informera 

sig om hur läget för närvarande är. En flytt av busshåll 
platsen i Bergby centrum ser ut att gå mot sin lösning och 
Hamrångegruppen hoppas även att här planerade hastig-
hetsbegränsningar ska kunna verkställas. 
   Beträffande tågstopp i Bergby informerade Erika 
Engvall-Stefansson att den idén, enligt de kontakter med 
berörda instanser hon haft, inte kommer att genomföras.
   − Istället vill man att arbetet inriktas på hur man vill ha 
utformningen av tågstopp längs den nya Ostkustbanans 
anläggning vid Rasta Hagsta.
  Hon informerade även om att arbetet med en Lokal 
utvecklingsplan kommer att påbörjas liksom att kom-
munens trafikplanerare kommer att delta på ett möte med 
Hamrångegruppen för att diskutera lösningar på olika 
trafikfrågor.
   Sporthall invid Bergby Centralskola ligger på diskus-
sionsstadiet.

Vid årsmötet omvaldes Hamrångegruppen i sin helhet 
med undantag av Daniel Ringström, som avböjt omval: 
Svante Wallberg, ordförande, Ove Wahlgren, Sture Lars-
son, Lars-Ove Molin, Jan Eriksson, Tommy Berglund, 
Roger Sjödin och Kjell-Urban Näs.
   Rådet fick följande sammansättning: Svante Wallberg, 
ordförande, Daniel Englund, Sture Larsson, Lars-Ove 
Molin, Elisabeth Meüer, Östen Händel, Tommy Berglund, 
Christer Lantz, Anna Jupither-Berg, Lillemor Isaksen, 
Stefan Ehn, Roger Sjödin och Toni Mellin.

Text: Marianne Lundqvist

Delikatesserna till påskbordet
hittar du hos oss !

Öppet under påskveckan
Mån-tors 9.00-17.00
Långfredag stängt

Påskafton 9.00-13.00
Vecka 14, veckan efter påsk har vi stängt

Glad påsk önskar vi
alla våra kunder

Lars-Gunnar, Ulla, Daniel och Lars-Göran

Inför påskhelgen
fi nns vi i

Bergby onsdag 28 mars 9-15
Ockelbo torsdag 30 mars 9-15

En Riktigt Glad Påsk 
Önskar vi alla våra kunder
Anders, Dennis och Karin

0705-68 96 69   0730-47 17 71



Företagsamheten utvecklas i Hamrånge...

...Colabitoil tecknar avtal
Colabitoil har tecknat hyresavtal med Block Trade 
Technology Ltd och avtal med ÅRE 2019 AB om spons-
ring och leverans av fossilfritt bränsle till alpina VM 
2019

Det är dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB som nu 
tecknat ett femårigt hyresavtal med en avsiktsförklaring om 
totalt 24 697 kvadratmeter med Block Trade Technology 
Ltd, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- 
och energieffektiv framtagning av kryptovaluta.

Colabitoils totala fastighetsarea i Norrsundet omfattar 
33 000 kvadratmeter varav 3200 kvadratmeter disponeras 
för egen verksamhet och 4900 kvadratmeter uthyrda sedan 
tidigare.
   - Colabitoils strategiska inriktning är att koncentrera 
fastighetsinnehavet till marknader som genererar synergier 
med vår kärnverksamhet, med Block Trade Technology 
exempelvis genom att använda överskottsvärme för egen 
användning, säger Colabitoils vd Jan Nordlöf.
   Avtalet med Block Trade Technology Ltd undertecknades 
den 9 februari med tillträde 1 mars och avtalet omfattar en 
yta av 2 289 kvadratmeter med en avsiktsförklaring om att 
hyra ytterligare 2408 kvadratmeter inom tre månader och 
20 000 kvadratmeter inom ett år.
   - Fullt utnyttjande av avtalet resulterar i årliga intäkter 
på 8,65 miljoner exklusive rörelsekostnader och eventuella 
förändringar på de uthyrda lokalerna, tillägger Jan Nordlöf.

Fredrik Waijnstad, verksamhetschef för Block Trade 
Technology Ltd kommenterar avtalet så här:
   − Detta partnerskap stärker ytterligare Stockholm IT Ven-
tures position som en solid partner för befintliga kryptova-
lutor som söker omplacering. Flytten av servrar från icke 
kryptovänliga länder till Sverige är något vi förutspått och 
som nu blivit en stark trend.

Första mars tecknades avtal mellan ÅRE 2019 AB och 
Colabitoil som omfattar sponsring och leverans av förnybar 
diesel HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt alpint världs-
mästerskap i Åre 2019.
   Colabitoil kommer att förse ÅRE 2019 AB dess leveran-
törer och partners med HVO100 från avtalets underteck-
nande och ett år framåt.
   − Vi kommer därmed att ytterligare prioritera vår närvaro 
i Jämtland och Härjedalen. Hos företag inom buss- och 
godstransporter och yrkesmaskiner är HVO100 väl etable-
rat och vi levererar sedan tidigare bränslet till Skistar AB. I 
takt med att vi etablerar nya tankstationer och gör våra be-
fintliga helt publika sätter vi också större fokus på mindre 
företag och privatkunder, säger Daniel Arenholm 

 
vid Colabitoil.
   − Med HVO100 i tanken kan alla vara med att bidra till 
ett hållbart samhälle. Att kombinera nya fordon med die
selmotor och HVO100 reducerar både växthusgaser och 
partiklar, något som är extra viktigt för både event- och 
destinationsnäring, tillägger han.
   I Åre kommer Colabitoil att vara behjälplig med att 
mäta den klimatpåverkan som samarbetet medför.
   - Vi är glada över samarbetet med Colabitoil AB som 
leverantör av HVO. Det är en viktig pusselbit i vårt mål 
att leverera ett fossilfritt alpint världsmästerskap och 
vi kommer med detta kunna erbjuda våra leverantörer, 
besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt 
bränsle, säger Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB.

Text: Marianne Lundqvist

… Annelie utvecklar sin 
frisersalong
 För ett och ett halvt år 
sedan övertog Annelie 
Samuelsson frisersa-
longen i Norrsundet. 
Nyligen köpte hon 
fastigheten och nu 
bygger hon om för att 
utöka både lokalyta 
och få ändamålsenliga 
lokaler.

− Nu blir det salongsyta 
i hela byggnaden, totalt 75 kvadratmeter,  med färgning 
och schamponering i en egen del. Vi får också personalut-
rymme med egen toalett, berättar hon.
   Utöver Annelie finns Viktoria i salongen två dagar i 
veckan. Hon går frisörutbildning på Polhem i Gävle och 
blir färdig med sin utbildning i höst. Sin andra praktikpe-
riod i Annelies salong gör för närvarande Lisa.
   − Tillsammans utför vi alla frisörtjänster utom löshår i 
salongen och kunder kan även sitta som modeller. Och vi 
är öppna för att utveckla salongen ytterligare, i egen regi, 
men kanske kan en del av lokalytan också hyras ut för 
annan passande verksamhet, säger Annelie.
   Salongen har tidsbeställning måndag till fredag mel-
lan 10-18, men har flexibla öppettider för att i möjligaste 
mån anpassa efter kundönskemål. 

Helt färdiginredda är ännu inte de nya lokalytorna och 
ännu får invigningen vänta en tid.
   − Vill ju att allt ska vara på plats först, hälsar Anneli.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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… och Företagarföreningen 
har startat upp vårens frukost-
möten med positiva influenser
Första besöket gjordes hos Tim och Louise Jans-
son och deras företag Tinybuddy i Norrsundet, 
som kan visa upp en glädjande och positiv ut-
veckling av sin affärsverksamhet med webbaserad 
försäljning av olika hundartiklar.

− Nu packar vi cirka 1600 order per månad, en ökning 
sedan i julas med 300, vi har anställt vår första perso-
nal och börjar snudd på att bli trångbodda, berättade 
de.
   Det var i höstas de två startade upp sitt företag som 
sedan dess vuxit med rekordfart.
   − Fantastiskt roligt och vi utvecklar gärna vidare. Men i lagom takt, säger de.
   − Och i Norrsundet vill vi vara kvar.

Företagarföreningen understryker det positiva i deras satsning och utveckling och gläds med Louise och Tim.
   − Oerhört viktigt för bygden att företagsamhet kan skapas och växa. Varje arbetstillfälle är betydelsefullt, också för 
bygdens utveckling.
   Nästa företagsfrukost är förlagd till Wendins Blommor i Bergby, även det ett företag som genom sitt nybyggda 
orangeri utvecklar verksamheten.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

Tinybuddy i Norrsundet växer och nu finns utöver Louise och Tim 
även Lovisa Eriksson på deltid och Madelene Axelsson, som arbets-
tränar, bland personalen

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
www.bohlinsror.se
Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Installa� on, Service

Hitta all info om 
erbjudandet på 
thermia.se/TV, eller 
kontakta oss direkt. 

Hitta all info om 
erbjudandet på 
thermia.se/TV, eller 
kontakta oss direkt. 

MUSIKCAFÉ
I DÖDA POETERS SÄLLSKAP

En kavalkad med artister,
skådespelare och författare vi minns

Fyren, Norrsundet
Med Norrsundets Arbetarteater 2018

Premiär:
Lördag 14 april kl. 19.00

Övriga föreställningar:
Söndag 15 april kl 16.00
Fredag 20 april kl 19.00
Lördag 21 april kl 19.00

Entré: 140 kr, med fika 200 kr
(Swish eller kontant betalning)

Förboka på tel.nr 0297-226 12 eller 070-225 79 35
Passa även på att boka fikabiljett till pausen

Hjärtligt välkomna!
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Hamrånge Röda Kors

informerar

Fredag 6/4 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga, Christer Öberg underhåller
Fredag 20/4 kl. 13.30
Musikcafé på Träff punkten, Kaj Ramsell underhåller
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Hamrånge Företagarförening 
hälsar välkommen till
FRUKOSTMÖTE 

hos Wendins Blommor
TORSDAGEN DEN 5 APRIL KL. 8.00
 
då Maria visar och berättar om sitt nybyggda 
orangeri
Kaffe och frukostmacka står på bordet
Anmälan senast 3 april till Stina 070-292 73 39

HAMRÅNGEBYGDENS 
FÖRETAGARE 

 I ÅR FYLLER VI 25 ÅR -
HUR MÖTER VI NÄSTA 25 ÅR?

Välkommen alla medlemmar att 
diskutera utveckling av vår förening
 på vårt ÅRSMÖTE i Knutpunktens konfer-
enslokal, Bergby
Onsdag 25 april kl. 18.00
Hamrånge Företagarförening

ÅRSMÖTE
NorrHam Hamrångebygdens IF

Söndag 22 april kl. 17.00 på Vifors IP
Dagordning samt styrelsens förslag 

finns på hemsidan
Vi bjuder på fika – Välkomna!

HAGALUNDS 
SAMFÄLLIGHETS-

FÖRENING
kallar samtliga 
medlemmar till

ÅRSMÖTE 
TISDAG DEN 17 APRIL
Rasta Hagsta kl. 19.00

Årsmöteshandlingar 
föreligger vid årsmötet

Välkomna    Styrelsen

ÅBYNS 
SAMFÄLLIGHETS-

FÖRENING
Kallar till ÅRSMÖTE

Tisdag 10 april kl. 19.00
Lokal: Knutpunkten,

Bergby, 
Konferensrummet

Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar

Handlingar finns tillgäng-
liga hos Siw Lindahl, 

Åbyvägen 28 från 3 april
Välkomna

Hamrångebygden Ek. förening kallar 
till ÅRSSTÄMMA

i Knutpunktens konferenslokal, Bergby
Onsdag 25 april kl. 19.00

Varmt välkomna!
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Ungdomskören Hoppet vann första Mellofinalen i 
Gästrikekustens pastorat
Från två deltävlingar, en i Hamrånge och en i Hille församling, utsågs från vardera församlingen tre deltagare, 
som sedan möttes i finalen i Församlingshuset, Bergby. Finalen vanns av ungdomskören Hoppet från Hille och 
som därmed tog hem första inteckningen i den vandringsstatyett, som tagits fram 
för tävlingen.

Hamrånges deltagare i delfinalen var Hamrånge kyrkokör, Hamrånge PRO-kör, Pil-
grimsbarnen, Chemas visorkester, Felix Wallerberg, Ami Fransson, Bill Myles och Mr 
Glitter och Madam Skönhet – Ludwig Wallerberg och 
Maria Åström. Varierande musikstilar i fina framträdan-
den som bjöd på både charm, tänkvärda texter och gott 
om njutbar musik.  
   Vidare till final gick Ami Fransson, som skickligt och 
till eget gitarrackompanjemang framförde låten Travel- ling soldier, Bill Myles 
med Doug Seegerslåten Going down to the river och Ludwig Wallerberg och 
Maria Åström med festliga shownumret Honky Tonky.

I finalen, där Anders ”Kråkan” Ågren var konferencier mötte de sedan delta-
garna från Hille; Åkes Trio med låten Hello Mary Lou, ungdomskören Hoppet i 
ett fint sång- och dansframträdande med Michael Jack- sons Man in the mirror 
och Felicia Ekman i solonumret Goliat. Finalsegrare blev 
alltså ungdomskören Hoppet och med Felicia Ekman  på 
andra plats och Ludwig Wallerberg och Maria Åström på 
en tredjeplats. 
   Behållningen från melodifestivalarrangemangen gick 
till Svenska kyrkans internationella arbete.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Ludwig Wallerberg och Maria 
Åström, som kom trea i finalen

Ami Fransson

och Bill Myles

I år blir det Musikcafé med Norrsundets Arbetarteaterförening
Årets föreställningar i Arbetarteaterns regi går 
i musikens tecken. Premiär blir det den 14 april 
i Fyren och därefter ges ytterligare tre framträ-
danden.

− Vi har kallat musikcaféet I döda poeters säll-
skap och är en hyllning till många av de musiker, 
sångare och skådespelare, som inte längre finns 
med oss, hälsar Jennie Ahlberg.
  Hon står själv på scenen tillsammans med Eva 
Edin-Lindström, Emil Westerberg och Ami Frans-
son där de framför Elvis, Sven-Ingvars, Ted Gärde-
stad, Monica Zetterlund med flera.
   Musikcaféet är ett samarbete mellan Arbetar-
teaterföreningen och Rockskolan och i orkestern 
spelar Jimmy Lindblad, Pontus Hedlund, Mat-
tias Boman, Daniel Rockman och Peter Edin.

Text och foto: Marianne Lundqvist

På scenen i musikcaféet står bl a Emil Westerberg och Jennie Ahlberg

Vann finalen gjorde kören 
Hoppet från Hille

med Felicia Ekman, Hille på 
andra plats

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 23/3 – 27/4

Begravningar i församlingen
under februari
16/2 Sven Jansson, Norrsundet
16/2 Barbro Berglund, Axmar
23/2 Erene Löf, Norrsundet
23/2 Dagny Dahlbeck, Bergby

… och massor av kramar till 
allas vår Amie Kilmore, Sigtuna, 
som fyller 9 år den 5 april.
    
Mormor, morfar och alla kusinerna

Torget - Grattis

… All uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligt men bestämt
  Maj-Lis Röstlund, Norrsundet

Torget – Uppvaktning undanbedes

Lördag 24 mars
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 25 mars
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 28 mars
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Sopplunch, Församlingshuset 12.00-14.00
Torsdag 29 mars
Mässa, Församlingshuset 8.30
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-18.00
Mässa, Hamrånge kyrka 17.00
Fredag 30 mars
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Lördag 31 mars 2018
Loppis ReDo Norrsundet 10.00-14.00
Påskdagen 1 april
Kustkonst – Konstrunda i Hamrångebygden 11.00-18.00
(se särskild annonssida)
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 4 april
Christers Kundköp på Träffpunkten 10.00-14.00
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Torsdag 5 april
Frukostmöte med Hamrånge Företagarförening
hos Wendins Blommor 8.00
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14.00-18.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare 18.00-21.00
Fredag 6 april
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Söndag 8 april
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 10 april
Johnny Olsson, Åmot visar foton på 
Träffpunkten 18.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen, Fyren, Norrsundet 18.00
Årsmöte Åbyns samfällighetsförening, Knutpunkten 19.00
Onsdag 11 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Torsdag 12 april
Författarkväll, Fyren, Norrsundet 18.00-20.00 
Vår bild av Hamrångebygden 1988 –
en grupp elever visar sin film på Träffpunkten 10.30
Lördag 14 april
Bastun öppen Åbyns byamän 
Hamrångefjärden 14.00-18.00
Musikcafé Fyren Norrsundet 19.00 
Söndag 15 april
Tipspromenad IOGT-NTO Hamrångefjärden 11.00-12.00
Musikgudstjänst, Fyren 11.15
Arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan
startar. Församlingshuset, Bergby 13.00
Musikcafé Fyren Norrsundet 16.00 
 

Tisdag 17 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00 
Årsmöte Hagalunds Samfällighetsförening
Rasta Hagsta 19.00
Onsdag 18 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Fredag 20 april
Musikcafé med Röda Korset Träffpunkten 13.30
Musikcafé Fyren Norrsundet 19.00 
Lördag 21 april
Lantbruksauktion hos Kalles Traktorer 
utförsäljning Monicas Loppis , Bergby 10.00
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-18.00
Musikcafé Fyren Norrsundet 19.00 
Söndag 22 april
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 24 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 25 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.00
Årsmöte Hamrånge Företagarförening Knutpunkten 18.00
Årsmöte Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening
Knutpunkten 19.00
Torsdag 26 april
Hamrånge PRO-kör sjunger vårsånger på Träffpunkten 13.00
Stig Östblom berättar och illustrerar om Povel Ramel
Fyren, Norrsundet 14.00
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Alla Tider’s


