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Ett tillfälle som 
inte lär återkomma 
alltför ofta. Jan Eriksson 
från Norrsundet fotogra-
ferade från kyrktornets 
topp i samband med 
fasadrenoveringen i år. 
Fler bilder mot andra 
väderstreck kommer i 
kommande nummer.

När man ser det lite grand så här från ovan...



När du läser det här så är 2014 års val avgjort.
    Oavsett valutgången och vad du eller jag tycker, så 

ska vi acceptera resultatet. Det hör en demokrati till. Sedan 
återstår det förstås att se vad det blir av alla vallöften som 
utlovats.

Tiden står aldrig still, det är då något som är säkert. Och 
jisses, så fort den går dessutom. Tyckte det bara var något 
år sen jag förnyade mitt körkort, men helt plötsligt damp 
det ner ett brev från Transportstyrelsen i brevlådan, att det 
var dags igen. 10 år hade gått! Bara att ta ett nytt foto och 
skicka in alla handlingar. Och då, om den nu inte gjort det 
förr, kommer sanningens kranka blekhet ikapp. Rynkor har 
blivit fler och håret har bytt färg. Men… varje ålder har sin 
tjusning, sägs det ju, så det är bara att gilla läget. 

Sin ålder kan man för övrigt bära på många olika sätt. I 
det här numret kan du läsa om Ture Persson från Bergby-
backen och hans bedrift vid 76 års ålder.

Landsbygden ligger mig varmt om hjärtat. Här har jag 
levt hela mitt liv och har aldrig haft någon längtan till stan. 
Visst kan jag njuta av städers arkitektur och kultur, museer, 
film och konserter, men neej, brukar säga att det bästa med 
stan, det är när man får åka hem. 
   Och jag håller med Leader Landsbygd Hallands ordfö-
rande Anette Ivarsson, när hon i veckans Land skriver att 
det behövs krafttag för landsbygden. Hon går till och med 
så långt att hon menar att landsbygden borde vara normen 
när vi bygger samhället och där hon grundar sitt påstående 
på att svenska Statistiska Centralbyrån och EU definierar 
landsbygd helt olika. SCB anser att bara 15 % av Sverige 
är landsbygd medan EU anser den rätta siffran vara 85 %.
   − Och om landsbygden istället för staden var norm, 
skulle vi då värdera det som produceras på landet bättre? 
Kan man driva skolor med färre antal elever? Betyder det 
att lantbrevbärarna får finnas kvar? Får vi behålla bensin-
mackarna? undrar hon.
   Allt kan förstås inte appliceras på Hamrångebygden och 
det finns förstås landsbygd som har det betydligt tuffare än 
vår, men nog finns det en hel del att önska?

Naturen, men också trädgården skvallrar om att hösten 
närmar sig. De flesta blommorna har blommat över och 
det börjar bli dags att plocka in pelargoner, liljor och fuch-
sior. Gräsmattan däremot tycks ha fått en nyrenässans och 
återhämtat sig efter den torra sommaren, så ännu lär det bli 
några vändor med gräsklipparen. Men 
det har ju sina fördelar det med. Ren-
derar bra och nödvändig motion och 
det är ju inte att förakta.

Skön höst på er och 

Lev väl
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Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

1/8 sida kostar 790:-
1/16 sida kostar 435:-
Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Försäljning
   av matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Offset
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

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

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

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om
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Skördefest Utanför Butiken
27/9  10:00-14:00

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19
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Rotfrukter, Sverige Klass 1

Till PANG-PRISER!

Charkpåse från
Sohlbergs Chark

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

Nya
Öppettiderpå söndagar! Nu öppnar
vi redanklockan 9:00

Vi bjuder på
Korv med Bröd

LÅNGLÖRDAG 
i Bergby Centrum 27/9 till 15.00

Välkommen in på en fika   
- Välfyllda bröddiskar 
NYHET! Nu bakar vi sockerfria 
wienerbröd

Wendins Blommor  
Höstljung till extrapris under dagen

Höstfint till fönstren – lagren 
är fyllda  •  Välkommen in!

Vi serverar Pytt i panna med 
tjeckiskt öl 100:- kr (ord. pris 
130:- kr)

 

ERBJUDANDE! • Lövräfsa med träskaft 30 kr 
50 % rabatt på all inomhusbelysning

Wenglers Järn, Färg & Bygg

Produktionsköket
Hamrangebygdens delikatesser!

Hamrånge Får
säljer Lammstekar * Lammfi léer *
Fårskinn * Skinkstekar * Kotletter

• • •

Från Hådellsgården
kommer getost och ägg

• • •

Från Ockelbo Bi
kommer nyslungad honung

• • •

Mårdängs kallpressade rapsoljor
säljer Oljor - naturella och smaksatta * Senap

• • •

Hos MJ Fisk Norrsundet
fi nns förädlad fi sk i olika former

Pepparlax – Gravad lax – Rökt sik - Gravad sik – Rökt abborre 
• • •

Vårt Skafferi Sverige
Vi hämtar våra råvaror från naturen och hos oss hittar du

saft, marmelad, inläggningar och gelé

Hådellsgården

MJ  FISK•

Nu 
invi

ger
 vi

Välkommen in på Öppet hus •  lördag 27 september 10.00-16.00

o
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Alla Tider’s

Från idé till färdig bok tog det sex år, men nu har Elin Funemo i 
egen regi gett ut boken De 12 utvalda

Hamrångehistoria i 
fantasyform av 
Elin Funemo
− Hamrångebygden har så mycket intressant historia, 
men jag tror inte så många av oss yngre känner till 
den. Därför började tanken gro att göra en historie-
bok i fantasyform, främst för mina vänner, säger Elin.

Inspirerad av J K Rowling tog hon sig an uppgiften. Idén 
började ta form redan för sex år sedan, då var Elin 16 år. 
Men att skriva en bok byggd på historien kräver omfat-
tande research och Elin sökte och tog till sig hamrånge- 
historia, där hon kom över den. Ämnet Gräv där du står 
på högstadiet var en källa, liksom böcker om hamrånge-
historia.
   − Men boken bygger också mycket på min farfars berät-
telser. Tyvärr gick han bort innan boken blev klar, men 
hans berättelser kommer att leva vidare genom mina 
böcker.
   För fler böcker ska det bli, De tolv utvalda, som den 
första boken heter ska följas av 7-8 ytterligare, säger hon.

Historien tar sin början 1721, när ryssarna anfaller byg-
den.
   − Då försvinner kyrksilvret och återfinns aldrig. I den 
första boken blir tolv ungdomar på olika sätt utvalda att 
söka efter skatten. Om de hittar den eller inte, ja det får 
den se som läser mina kommande böcker. Och mycket 
händer under vägen.
   Elin blandar verklighet i nutid med fantasi i dåtid. 
16-åringar är bokens karaktärer och många ungdomar 
kommer säkert att känna igen sig.
   − Men jag vill ju också väcka deras intresse för bygde-
historien.
   
Det är ingen liten uppgift den unga författarinnan tagit 
sig an och genomfört. Boken är skriven på ett mycket 

noggrannt och ambitiöst sätt. De tolv utvalda omfattar 
1107 sidor och hon har gjort allt arbete själv. Research, 
intervjuer, skrivit manus och korrekturläst. Hon har till 
och med bekostat tryckningen av de hundra böckerna i 
pocketform själv. Det är bara själva finishen med layout 
som hon fått hjälp med från ett förlag.
   Sju månader har det tagit att skriva boken. Hon har skri-
vit nästan varje dag och det märks att hon skrivit från sitt 
hjärta, utifrån sig själv. 
   − Jag är medveten om att svenskan kanske inte alltid är 
korrekt och kanske skulle jag ha redigerat mer, men det är 
en läxa jag får lära till mina kommande böcker.
   − Jag är i alla fall jättenöjd. Det här är bland det roligast 
jag någonsin gjort, säger Elin som redan förbereder sig 
för bok nummer två i sin serie Caanaalá – Den omslu-
tande cirkeln kring livet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Allvädersstövlar

för barn

Svart eller lila

375:- 

HÖSTENS NYHETER
PÅ SKOHYLLORNA
Dam – Barn – Herr
Öppettider vardagar 9.30-17.30  Lunchstängt 12.30-13.30

Lördagar 10.00-14.00
VÄLKOMMEN IN!

N. Åsgatan 2, Ockelbo  •  Tel. 0297-402 61

Stinas Skor NYSLUNGAD 
BERGBY-HoNUNG

säljes
Mina bin har varit flitiga 

och lämnat sitt 
överskott till mig

Välkommen till 
Humlevägen 16
Berit Jönsson

Tel. 0297-100 60, 
070-264 02 42



Strömmingar mot 
Korvar – populärt 
derby på Lindövallen 
 
Vädret var det bästa tänkbara, men det var förmodli-
gen inte den enda anledningen till att publiken hit-
tade till Lindövallen denna augustilördag. Derbyt där 
veteraner från Norrsundet och Ockelbo möttes ville 
man förstås inte missa. 

Med Ulf Kordes, Anders Eliasson och Håkan Jakobsson 
som ledare tog hemmalaget kommandot och släppte sen 
aldrig sitt övertag. Reine Jakobsson, Krister Palm, Johan 
Berg, Erik Öhrn och Mattias Lundberg såg till att seger-
siffrorna blev 6-1 till Strömmingarnas favör. Ockelbos 
mål svarade Örjan Larsson för.
   Till bäste spelare i vardera laget utsågs – för Norrsun-
det, Sten Nordgren och för Ockelbo Tomas Axelsson  - 
och som till publikens stora förtjusning renderade dem en 
korvring respektive en påse strömming.
   På kvällen öppnades upp för grillafton med trubadur i 
restaurang Lyktan.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Naturen byter skepnad till 

höstens vackra färger

Vad kan då passa bättre än att njuta
vår HÖSTMENY i storslagen miljö

Våra öppettider 1 september - 2 november
Lördagar 12 – 22   •   Söndagar 12 – 20

Öppettider vardagar endast
för beställningar och konferenser

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

Smått & Gott i Hamrångebygden

Strömmingar mot Korvar i veteranmatchen på Lindövallen

− Det här var då världens största överraskning. Hade jag ald-
rig väntat mig, sa en rörd men också stolt Bosse Stenberg, när 
han vid Hamrånge Lions senaste möte fick motta Melvin Jones 
Fellowship – den finaste utmärkelse, som kan delas ut inom 
Lions.
   − Du får den för att du alltid, alltid ställer upp och för din 
förmåga att så fint arbeta självständigt inom vår klubb, sa Ann-
Marie Rödén, fjolårets president och som nominerat honom till 
utmärkelsen.
   Medel till utmärkelsen hämtas från fonderade pengar, som 
de lokala avdelningarna betalar in och innebär att Bosse Sten-
bergs namn nu lagts till den lista som finns över privata dona-
torer världen över.

Bosse fick den finaste av utmär-
kelser

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

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

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
sid 5



Alla Tider’s

Johan bygger om 
och fixar lägenheter 
i Bergby
På 30-talet låg här både slakteri och charketuributik, 
så småningom inköptes fastigheterna av Konsum, som 
utöver befintliga bostadsbyggnader byggde en butik i 
funkisstil.

Nu har Johan Berg 
med sitt företag JB 
Core AB köpt in 
fastigheterna och 
håller som bäst på 
att renovera bostads-
byggnaderna. Fem 
lägenheter, de flesta 
tvårummare ska det 
bli.
    En rygg som börjar säga ifrån 
murar- och plattsättararbeten – hans 
egentliga yrke – har gjort att Johan vill 
styra över på andra verksamheter och 
nu satsar på bl a renovering av fastig-
heter för uthyrning. Hans första objekt 
var fastigheten, där Bergbykiosken 
inrymdes och där han renoverat lägen-
heten på övre plan. 
   Nyligen förvärvarde han fastighe-
terna längs Vijvägen av Esbjörn Berg 
och där det nu alltså kommer att bli 
ytterligare lägenheter. Rätt i tiden, för 
efterfrågan på lägenheter i framförallt Bergby är för när-
varande mycket stor.
   − Det verkar i alla fall så, jag har fått väldigt många 
förfrågningar och intresseanmälningar redan, säger Johan.

Byggnaderna längs Vijvägen har sin speciella histo-
ria. Här, mitt i centrala Bergby drev Einar Andersson på 
1930-talet både slakteri och charkuteributik i byggnaden 
närmast sockenmagasinet. Ingången var från Vijvägen 
och där fanns också en bensinpump. Intill låg bostads-
huset och där bakom både ladugård, slakteri, grishus och 
garage. En rosenhäck avgränsade trädgården från vägen 
och en stor jordkällare hörde till. 
   Åren därefter inköptes hela fastigheten av Konsum. 
Uthus, ladugård, grishus och slakteri revs, en ny Kon-
sumbutik i funkisstil uppfördes, medan lägenheter iord-

ningsställdes i två av byggnaderna. När den nya 
Konsumbutiken i centrum stod färdig i början 
på 60-talet övertogs funkisbyggnaden av Len-
nart Berg Cykel & Sport och bostadsbyggna-
derna blev privatbostäder.  Under senare år och 
fram till Johans förvärv av fastigheten bedrev 
Esbjörn Berg loppis i butiksbyggnaden.

Nu skrivs ett nytt blad i historien om husen 
och marken längs Vijvägen. De 
två bostadsbyggnaderna har 
målats utvändigt och nu pågår 
arbetena inomhus. Allt rivs, 
bara de gamla väggarna be-
hålls. Det blir ny vvs, ny el och 
bergvärme dras in. Jordkälla-
ren blir kvar och tomtområdet 
kommer att planeras ut.
   − Det är också möjligt att 
bygga ut de två bostadshusen, 
så det kan så småningom bli 
aktuellt om efterfrågan på 
lägenheter fortsätter, säger 
Johan.
   För den f d Konsumbutiken 

ser han gärna en lösning med någon form av affärsverk-
samhet.
   − Den har ju en speciell och charmfull stil, så det skulle 
vara roligt om det gick att realisera. Positivt också om det 
kunde bli fler öppna verksamheter längs Vijvägen.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Johan Berg med sitt företag JB Core AB har köpt 
in fastigheterna längs Vijvägen och nu pågår re-
noveringsarbetena för fullt för att iordningsställa 
lägenheterna.

OCKELBO BILSERVICE

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

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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com
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Kom, kom! Vill du följa med på en spännande resa?
   Den lilla sjögräsälvan simmar runt i en virvlande fart, vänder 

tvärt lika fort och skjuter som en pil genom vattnet bland fiskar och 
sjögräs. Hon kan något så bra förstår du, som att simma under vattnet 
precis som alla fiskar. Fiskar har ju visserligen något som heter gälar 
och som hjälper dem att andas under vatten och några sådana har för-
stås inte sjögräsälvan.  Men eftersom hon är en sagofigur, så kan hon 
ju göra så mycket mer än vad alla människobarn kan.

Och nu har hon precis kommit på att hon och hennes sjögräsälvskom-
pisar ska ge sig ut på en ridtur och verkligen se sig om i det stora ha-
vet. För hästar, det finns det i havet också må du tro. Ja, de ser förstås 
inte ut som hästarna vi brukar se i hagarna, nej, de är speciella sjöhäs-
tar som simmar omkring istället för springer, för de har inga ben.
   Alla kompisarna hittar varsin häst och så bär det av.

- Ooooweehooo! Ooooweehoo! Va, roligt det var, ropar alla sjögräsälvorna i kör. Oj, vad det kittlar i magen. Och 
oj så fort det går och oj så mycket vi ser, som vi inte upptäckt förr. En massa färgglada och roliga fiskar och spän-
nande växter, som följer vattnets strömmar. – Och, titta vilka vackra koraller!
   Aldrig hade de väl kunnat drömma om att det fanns så mycket nytt och spännande att upptäcka. Men det vet ju 
du förstås, att om man bara vågar prova, så finns det massor, massor av saker att lära sig. Fast då är det nog säkrast 
att hålla sig på land, eller hur?

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl Text: Marianne Lundqvist

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

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Återförsäljare, levererar allt

Erbjuder 
Kutt erspån – torv – annat strö
Allt inom hästf oder,
katt , hund och andra djur
Hippo – RS Mustang och hela 
sorti mentet Svenska Foder

Ring för mer info 070-778 00 96

TEAM BÄCK AB



Alla Tider’s

170 ankor och 11 hembyggda båtar tävlade vid 
årets Vattendag
Årets Vattendag vid Ådala, som arrangerades 
av Arbetarmuseet, Hyresgästföreningen och 
KNUFF lockade både unga och gamla.

Barnens båttävling är ett givet inslag och fanta-
sin var inte att ta miste på. Elva ekipage i olika 
utsmyckningar stod på startlinjen i tävlingen och 
där Jakob Blaviers båt, tillverkad av en plast-
skida, länge såg ut att gå mot en säker seger i 
tävlingen. Men strax innan målgången drogs den 
in i viken intill bron vid Rödbohar´n, ett öde som 
för övrigt drabbade flera av båtarna, och istället 
var det Linus Engbloms båt som först passerade mållinjen. 
   Dagens avslutande inslag var Ankracet, där Tommy Berglund 
släppte ut 170 ankor, som friskt guppade iväg ifrån Ådala, förbi Fyren 
och mot målgången vid bron. Först över mållinjen var ankan som Ulf 
Svensson satsat på, som nummer två kom Els-Marie Engbergs och 
som nummer tre Mattias Ungmans anka.

Text och foto: Marianne Lundqvist
Tommy Berglund 
hällde ut de 
170 ankorna till 
Ankracet

Pristagarna i 
båttävlingen 
Nora Blavier, 
Linus Engblom 
(segrare) och 
Jakob Blavier.
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En del av Landstinget Gävleborgwww.lg.se/dinhalsocentral

DIVISION PRIMÄRVÅRD

Hamrånge Din hälsocentral � rar 20 år

Välkommen att � ra med oss 
onsdag 24 september, 17.00-19.00

Korv-
grillning

FikaLäkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbets-
terapeuter och sjukgymnaster � nns på plats för 
att ge dig goda råd kring allt som rör din hälsa och 
ditt välbe� nnade.

Vi vill gärna trä� a dig, välkommen!

Mät din kropps-
sammansättning 
med hjälp av en 

impedansvåg

Passa på att testa:

• lungor
• blodsocker

• blodtryck

• blodvärde

Tips-
promenad
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Produktionsköket 
för Hamrångebyg-
dens delikatesser 
klart
 
In i det sista har det pågått en febril aktivitet för att fär-
digställa produktionsköket för lokal mat i Hamrånge-
bygden. Men nu är det klart och nästa lördag, den 27:e 
blir det stor invigningsfest.

Bakom idén till produktionskök i Hamrångebygden stod 
Knutpunkten, som sökte och beviljades projektstöd på 
740 000 kronor från Leader Gästrikebygden för att iord-
ningsställa ett sådant.
   − Vi visste ju att det fanns lokala producenter, som gärna 
ville utveckla sin verksamhet, men att de var för sig inte 
hade möjlighet att iordningsställa ändamålsenliga lokaler 
som möter upp mot de höga krav som ställs vid livsmedels-
produktion, säger Svante Wallberg, ordförande i Knutpunk-
ten Hamrångebygden Ek. förening.
   Gavlegårdarna, som äger fastigheten vid Wijtorget där 
produktionsköket inryms, ställde sig positiva och flera 
lokala producenter inte bara anslöt sig till styrgruppen 
för projektet, utan har dessutom under åtskilliga timmar 
deltagit i arbetet med att iordningsställa köket. Ansvarig 
projektledare har Kevin Sjö-
gren varit, vars huvudsakliga 
uppgift varit att samordna 
arbetet och göra de inköp av 
utrustning som behövdes, 
men som också varit delaktig 
i arbetet med att ställa i ord-
ning lokalerna.

− Nu har vi 70 kvadratmeter 
produktionskök med stora ar-
betsytor, ugn, spis, snabbkyl 
och kyl, diskmaskin, torrför-
råd och godkänt fläktsystem, 
säger han.
   Byggandet har präglats av miljötänk och exempelvis 
finns LED-belysning i samtliga utrymmen. Gavlegårdarna 
har bekostat all el och större delen av ventilationen, medan 
projektmedlen använts till VVS, murningsarbeten, matt-
läggning, material till målning m m  och all köksutrust-
ning. Utöver själva produktionsköket har även en butiksdel 
kunnat iordningsställas, som för övrigt kunde öppna redan 
till 1:a advent förra året och sedan hållits öppen under vissa 
lördagar.
   − Knutpunkten hyr fortsättningsvis lokalerna av Gav-
legårdarna och äger all inredning och köksutrustning. De 
producenter som nyttjar lokalerna får sedan i sin tur betala 

hyra till Knutpunkten, förslags-
vis efter nyttjandegrad, tillägger 
han.
   
Själva projektet avslutas i och 
med att köket står färdigt, nu blir 
det istället producentgruppen 
som ska utveckla verksamheten. 
Två av producenterna är Hå-
dellsgårdens Katarina Eklund 
med get- och äggproduktion och 
Ingela Hemström-Rossander, 
som har både får, nöt och gris.
   − Det är nu det verkliga jobbet 
börjar. Att få igång marknads-
föring, logistik och verksamhet. 
Från produktion på gården, till 
slakt och återleverans till pro-
duktionskök och sedan ut i butik 
för försäljning. Och att utveckla så att vi får lönsamhet i 
våra verksamheter.
   Idag finns 8 producenter kopplade till köket, men den 
siffran måste öka, menar de.
   − Målsättningen är att vi inom tre år ska vara dubbelt så 
många.
   Lokalproducenter får finnas inom 25 mils radie, så det 
finns plats även för andra än hamrångeföretagare.
   − En inventering pågår redan, att locka till oss fler pro-
ducenter blir en av de viktigaste uppgifterna, men också 
att hitta andra samarbeten och inkomstkällor. Skolan till 
exempel och kanske att öppna upp för kursverksamhet och 
föreläsningar. 
   − Vore också kul om vi kunde följa årstiderna med vårt 
utbud, inflikar Katarina.
   Idag säljs bl a Ingelas produkter från nöt, får och gris, 
Hådellsgårdens getost och övriga getprodukter, förädlad 
fisk från MJ:s Fisk i Norrsundet liksom Mårdängs kallpres-
sade rapsolja och senap, lokal honung och naturens pro-
dukter från Vårt skafferi.

Den 27 september blir det stor invigning och visning av 
produktionsköket Hamrångebygdens delikatesser med 
disken välfylld av lokala matprodukter i butiken. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Idel lokalproducerade varor i butiksdisken hos Hamrånge delikatesser

Ingela Hemström Rossander 
och Katarina Eklund hjälps åt 
att få spisen i produktionsköket 
på plats

Kevin Sjögren har varit projek-
tledare för Produktionskök för 
lokal mat i Hamrånge
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Alla Tider’s

SÄSONGSAVSLUTNING MED SKALDJURSBUFFÉ 
och MUSIKUNDERHÅLLNING

LÖRDAG 27 SEPTEMBER 20.00-24.00  • Pris: 500 kr

Vår populära � skbu� é serverar vi lör-sön
september ut mellan 12.00-17.00

då vi förstås också har vår butik öppen.

Övriga öppettider under september ons-fre 11.00-17.00
Nya öppettider från oktober:

Ons-fre 11.00-17.00      Lör 11.00-15.00   Sön-tis Stängt

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

trollharens� sk.se och trollharensfg.se

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

25-årsjubileum för allsång med Leffes på 
hembygdsgården
Det började med allsång vid en trivselkväll sommaren 1990 och 
redan första gången lockade Leffes med sin allsång över 100 
personer till hembygdsgården. Den gången var det Leffe och 
Håkan Löfgren tillsammans med Rune Holmgren på dragspel 
som stod för musiken.

Sedan många år tillbaka heter dragspelaren Gunnar Forsberg 
liksom att allsången sjungs i samband med den årliga sur-
strömmingsfesten. Publiken kommer, lika nu som då, och lika 
nu som då sjungs de välkända allsångslåtarna med melodier 
som Calle Schewens vals, Maskros och 
tjärdoft och förstås I natt jag drömde. 
Och bjöds förstås på alltid återkomman-
de önskelåten Gunnar Wägmans visa.
   Något gage har aldrig Leffes tagit för 
sin allsångskväll, istället får hembygds-
föreningen bjuda de äldre på Solber-
gahemmet på kaffe och tårta. Och om 
någon nu trodde, att det var sista gången 
Leffes ledde allsången vid hembygds-
gården, så glöm det. Med orden Vi ses 
nästa år igen, så lämnade de scenen för 
den här gången.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Surströmming – en delikatess för många.

Leffes med Leif Lövgren, Gunnar Forsberg och Håkan 
Lövgren 25-årsjubilerade som allsångsledare.

Bosse Stenberg var en 
av många som lät sig väl 
njuta

Hemslöjdens dag med återbruk som tema

Säg vad allt kan inte skapas av flinka fingrar och flödande fantasi. Inom 
temat återbruk vid Hemslöjdens dag hade Hamrånge 

Slöjdare fyllt utställningslokalen i Hagsta skola med allt 
från smycken av skedar till kjolar av både trasmatteväv 
och gamla slipsar. Däremellan ett brett spektrum av vävt, 
stickat, virkat och hemsytt i ett otal kombinationer.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kjol gjord av slipsar och... Kjol gjord av trasmatteväv



Nu byggs Grannsamverkan ut i bygden 

Intresset var stort – ett 40-tal intresserade infann sig, när Hamrånge 
Byavakter i samarbete med Polisen inbjöd till det första mötet kring 
Grannsamverkan, som hölls i Norrsundet.

− Att vara uppmärksam, notera, informera och kommunicera är av stor 
betydelse för att förebygga brott och där fyller Grannsamverkan en 
mycket viktig funktion, sade Mari Vestling från Polisen i Gävle.
   Tillsammans med Lasse Lööf arbetar hon för att sprida budskapet om 
Grannsamverkan och vad det innebär.
   − Grannsamverkan betyder i korthet att grannar tillsammans hjälps åt 
att hålla koll på varandras hus och lägenheter där man bor. Att man är 
uppmärksam och noterar om något eller någon verkar misstänkt.
   
Polisen hjälper gärna till att starta Grannsamverkan och 
tillhandahåller bl a de skyltar som då sätts upp och som vi-
sar att Grannsamverkan gäller. Inom varje bostadsområde/
by ska ett huvudkontaktombud finnas, därutöver kan flera 

kontaktombud finnas beroende på 
områdets/byns storlek.
   − Grannsamverkansskyltarna har 
en avskräckande verkan, det vet vi, 
och det är faktiskt så att de flesta 
inbrotten begås dagtid, sade hon.
   Polisen har ett gott samarbete 
med Hamrånge byavakter som 
finns ute i bygden mer än 300 

nätter per år.
   − Den information som når oss via dem är oerhört viktig 
så att nödvändiga pusselbitar ska falla på plats för att klara 
upp olika brott. Och i ett sånt pussel är också Grannsam-
verkan viktig.

Som lägenhets- och fastighetsinnehavare kan man också 
göra mycket för att själv förebygga inbrott och skador. Om 
det informerade Roger Karlsson från Låstjänst & Alarm 
och Håkan Åkerblom från Gästrike Räddningstjänst.
   − Se över era nycklar, se över fönster och dörrar. Det 
finns enkla åtgärder men också många hjälpmedel för att 
förbättra säkerheten och försvåra för objudna gäster att ta 
sig in, uppmanade Roger Karlsson.
   Fungerande brandvarnare, flera beroende på husets 
storlek, brandsläckare och en brandfilt. Billiga och enkla 
livförsäkringar underströk Håkan Åkerblom.
   − Du kan välja vilken brandsläckare du vill, en dyr är 
inte bättre än en billig. Brandfilten fyller en utmärkt funk-
tion vid en liten brand, men det allra viktigaste är förstås 
brandvarnaren. 
  −  Och glöm då inte att med jämna mellanrum kontrollera 
brandvarnarens batterier, uppmanade han.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Roger Karlsson från Lås & Alarm, Lasse Lööf och 
Mari Vestling från Polisen och Håkan Åkerblom från 
Gästrike Räddningstjänst medverkade vid informatio-
nen.
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Du som är intresserad 

att bli kontaktombud i 

Grannsamverkan kan 

ringa Polisen Gävle 
för mer information.

Stölder och inbrott i 
bygden har fortsatt 
under den senaste 
månaden

I augustinumret kunde Alla Tider´s rapportera om 
stölder och inbrott under sommaren där framför-
allt flera idrottsföreningar drabbats. Nu kommer 
rapporter via Byavakterna att stölder och annat 
brottsligt fortsätter.

1) Person knivhotad vid Rödboharen i Norrs-
undet

2) Båtvagn stulen vid småbåtshamnen i Norrs-
undet, stulen båt hittad

3)  Försök till inbrott i Bergby
4) Bom vid en skogsväg avsågad
5) Lås till ett båthus vid småbåtshamnen upp-

brutet
6) En båt och tre utombordsmotorer stulna vid 

Häckelsängs fäbodar
7)  Inbrottsförsök i hyreshus invid bussgara-

gen i Norrsundet
8) Inbrottsförsök i kiosken, Norrsundet. För-

hindrades av byavakter.
9) Inbrott i Gavlegårdarnas kontor i Norrsun-

det, då verktyg stals
10)  Kopparstöld vid f d sågverket i Norrsundet
11)  Rattfylleri
12)  Fortkörningar
13)  Okänd man tog sig in i en hästhage och 

började rida på en av hästarna

Smått & Gott i Hamrångebygden



Alla Tider’s

Onsdag 24 september kl. 9.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Kaffe och samtal om kyrkorummet
Torsdag 25 september kl. 18.30
Församlingskväll – Hamrånge 2020,
Församlingshuset, Wij
Allsång & samtal
Söndag 28 september kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Ulf Claesson, Jan-Anders Jansson, 
Emma Wallerberg, Församlingens barngrupper

***************************************
Söndag 5 oktober kl. 15.15
Söndagsgudstjänst, Fyren
Henrik Forsman, Ellen Weiss

***************************************
Lördag 11 oktober kl. 11.00-14.00
”Klädbytardag”, Församlingshuset, Wij
Försäljning av barnkläder och leksaker
Söndag 12 oktober kl. 14.00
Körgudstjänst, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg

***************************************
Söndag 19 oktober kl. 11.00
Taizémässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Samtal om Församlingsinstruktionen

***************************************
Söndag 26 oktober kl. 18.00
Pilgrimsmässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg

***************************************

Sopplunch i Kyrkans hus
Onsdagar udda veckor kl. 12.00-14.00

KYRKSKJUTS TILL KYRKAN
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka kan du 

beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ

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

Pastorsexpeditionen öppen Mån, ons, fre 10.00-12.00 
Tel. 0297-57 20 90
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

FRÅN 1 OKTOBER 
ÖPPET NÄR DET 

PASSAR DIG – 
RING!

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Hamrångebygdens arbete för trygghetsboende 
framfört till omvårdnadsnämndens ledamöter
− Hela bygden har enats kring denna fråga – vi vill ha trygg-
hetsboende i både Bergby och Norrsundet.

Omvårdnadsnämnden hade förlagt sitt augustisammanträde till Sol-
bergahemmet och då det inledningsvis gavs tillfälle att framföra syn-
punkter och ställa frågor om äldreomsorgen. 
   Frågan om trygghetsboende har lyfts fram vid ett flertal tillfällen 
under året och Stig Edvinsson informerade ledamöterna hur arbetet 
nu går vidare för att driva frågan framåt.
   − Hamrångegruppen har startat en byggrupp, för att bland an-
nat diskutera var de två trygghetsboendena, ett i Bergby och ett i 
Norrsundet, ska byggas. Förslag finns på området intill Solberga i 
Bergby och intill Fyren i Norrsundet.
    
− Men vi vill också föra en dialog om fler platser på Solberga, och 
att våra gamla själva ska få bestämma, när de vill ha sitt boende 
där, sa han.
   (Idag är det en biståndshandläggare som avgör om tillräck-
liga behov finns för att få en plats på ett äldreboende, men ett 
lagförslag har lagts från PRO, att alla över 80 år själva ska få 
bestämma när de vill flytta in).

Själva byggandet av ett trygghetsboende är inte en fråga för 
omvårdnadsnämnden. Det kan göras av Gavlegårdarna eller 
en privat entreprenör. I ett trygghetsboende ska en bovärd/
värdinna finnas, men i övrigt ställs inga krav på service. Istäl-
let kan den boende själv söka hemtjänst och har tillgång till 
hemsjukvård likt övriga boendeformer. För att få flytta in på 
ett trygghetsboende gäller oftast  åldersgränsen 70 år, då detta 
är ett krav för statligt investeringsstöd.

Den enkät som genomfördes under året gällande trygghets-
boende i bygden och med en svarsfrekvens på 70 %  har sam-
manställts och en rapportdel finns klar. Men den kommer inte 
att presenteras före valet och då först för kommunstyrelsen, 
enligt Per-Erik Mårtensson på kommunledningskontoret.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Omvårdnadsnämn-
den hade förlagt sitt 
augustisammanträde 
till Solberga och fick 
bl a ta del av arbetet 
för trygghetsboende i 
bygden...

... och verksamhetschef Anne Hillman 
berättade om Solbergahemmet

   
Välkommen till Fyren i höst! Hembakat i caféet, öppet varje  
dag. Mån-tors: 9-16, Tis: 9-20 Fre: 9-15 Café stänger en timme före  
Språkcafé med nyanlända varje tisdag kl 17-19 
Sopplunch varje onsdag kl 12.00 
REDO, second hand butik Havsvägen 14A tis 10-16, tor 12-18 
 

Nypremiär hösten 2014! 
Föreställningen Var Är Mitt Hem 
Efter stor efterfrågan återkommer Danjin Malinovic med föreställningen  
Var Är Mitt Hem i höst. Den ökande migrationen i världen, kriget i Syrien,  
de allt hårdare bevakade gränserna runt EU och rapporteringen från Dödens  
Hav - Medelhavet - tränger sig inpå skinnet. Danjins historia känns fortsatt 
mycket viktig och nödvändig att berätta. 
I Var Är Mitt Hem berättar Danjin Malinovic om sin lyckliga uppväxt i 
Jugoslavien. Ett liv som fick helt andra förutsättningar när kriget kom. Om 
flykten till ett korrupt Moskva. En berättelse om lycka, krig, flykt och hopp,  
samt känslan av att vara stämplad som en illegal människa. Till sist om ett 
Sverige där det verkade möjligt med en nystart. Men där allt inte blev som  
man tänkt sig. 

Fyren i Norrsundet onsdag 15/10 kl. 19.00  
biljetter bokas 0297-22013 pris:100:- ungdom: 50:- 
i samarbete med ABF Gästrikebygden 
 

DAGS FÖR HÖSTSTÄDNING UTE OCH INNE
Ring 076-128 47 33 så kommer vi!

Vi ordnar det mesta både med och utan Rot- och Rutavdrag

OBS! Nya ti der från 1/10 vid vår LOPPIS i Hamrångefj ärden (f d Wenglers)
Måndagar 15.00-19.00 Lördagar 11.00-15.00

Vi hämtar prylar ti ll loppisen och visar gärna vad vi har på hyllorna, 
även när vi inte har öppet. Bara att  ringa 076-128 47 33



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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

Onsdagarna 1/10, 8/10, 15/10 och 29/10
kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när 
du kört fast. Ta med egen dator. Fika fi nns att köpa

Måndag 6 oktober
kl. 10.00-12.00
Öppet Hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigda-
gen och får besök av bl a Demensförbundet och Anhö-
rigstöd, Gävle kommun.. Även Hamrånge Lions och 
Röda Korset fi nns på plats. Vi bjuder på fi ka!

Fredag 17 oktober
kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset. Hubbe och Sören under-
håller

Oktober 2014

Cirkeldags hos
ABF Gästrikebygden

SPANSKA – nu startar vi i Norrsundet
Kom till Fyren torsdagar mellan 18-20 och 
lär dig spanska
Vår omtyckta ledare Eva Jönsson, välkom-
nar både nybörjare och dig som redan läst 
lite grand

KERAMIK FÖR BARN
Kom till ABF i Bergby onsdagar mellan 15-
17.15. Ulrika Bodin är cirkelledare, och här 
får du både skulptera, kavla, dreja och gla-
sera.
Start 17/9, men efteranmälan går bra!

YINYOGA
Det finns platser kvar i yinyoga i Bergby. 
Söndagar 16.30-17.45.
Ledare är Annika Wahlstedt
 
Välkommen till ABF 
med din anmälan: 
Ulrica 070-645 73 70 eller 
Maria 076-777 22 93

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge Företagarförening rapporterar att de nyligen 
arrangerade årets upplaga av Företagsnappet. Tjugofem 
representanter från kommunens olika företagarföreningar 
inklusive nya näringslivschefen deltog och där Sätra före-
tagarförening stod som segrare efter avslutad tävling på 
Hamrångefjärden. Därmed blir Sätra nästa års arrangör 
av Företagsnappet.
   Idel lokalproducerade varor, allt från grönsaker och bröd 
till kött och fisk stod på menyn som serverades, vilket blev 
mycket uppskattat av gästerna.

Årets företagskatalog finns utlagd på olika näringsställen 
i bygden, men exemplar finns också att hämta på Knut-
punkten Landsbygdscenter för de som inte fått den i sin 
brevlåda.

Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening rapporterar 
att de i samarbete med företagarföreningen arrangerar 
Stora Tågdagen i Norrsundet i samband med andra advent.

Föreningens projekt Produktionskök för lokal mat i Ham-
rånge är inne i sin slutfas och invigning med öppet hus blir 
det den 27 september.

Vandrarhemmet har haft hög beläggning under sommaren 
och har blivit ett populärt alternativ för släktingar på besök 
liksom gästarbetare i bygden.

Söndag 7 december - 2:a advent
– arrangerar vi Stora Tågdagen i 
Norrsundet igen i samarbete med 
Järnvägsmuseet

och inbjuder härmed alla i Hamrångebygden 
som vill medverka - föreningar, 
företag och enskilda - till ett 
PLANERINGSMÖTE I
KNUFF-lokalen,
Norrsundet 
ONSDAG
1 OKTOBER
KL. 19.00

Välkomna!

Tågdagen tillbaka

i Norrsundet!



Hamrånge Hembygdsgård
 
Se hur Norrsundet växte- en utställning om hur 
det hela började, framtagen av Norrsundets 
Arbetarmuseum, visas i samband med evenemang.

HÖSTMARKNAD
med Öppen gård 

Lördag den 27 september 11.00-15.00
Välkommen som försäljare! Anmälan 0297-105 93
Verksamhet i smedjan och yxkastning. 
Samarrangemang med 
Långlördag i Bergby centrum

HÖSTENS 
SLÖJDCAFÉER
med olika teman

Hagsta skola 
kl. 18.00-21.00
25/9 • 9/10 • 23/10 

• 6/11 • 20/11

Välkommen

27/9
Kupanloppis 10-14
4 plagg = 100:- 
kronor

3-4/10
Insamling Världens 
Barn ”Framma”

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

27/9
Loppis 10.00-14.00

3/10
Musikcafé på Solberga. 
Tord Falk underhåller

17/10
Musikcafé på Träff-
punkten med Hubbe 
och Sören

Smått & Gott i Hamrångebygden

sid 15

Ture upprepade bedriften – efter 54 år
Som 22-åring, för 54 år sedan, sam Ture Persson från 
Bergby tvärsöver Storsjön, från Murån till Sjökalla 
fäbodar. En sträcka på 2150 meter. I år, som 76-åring 
upprepade han bedriften.

− Det har ju blivit några simturer dessemellan också för-
stås, skrattar han. Fast inte så långa.
   För Ture är en flitig simmare. Simmar gör han helst i 
Storsjön eller vid Spångholmsdammen och han börjar 
tidigt varje sommar. Som han alltid gjort sedan barnsben.
   − Sommarens första simtur brukar bli vid midsommar. I 

år blev det lite senare efter-
som det var kallt, men sen 
har det ju varit en fantastisk 
badsommar. Så ofta jag har 
kunnat har jag tagit cykeln 
och åkt till Sjökallfäbo-
darna eller Spångholmen 
och badat.
    Cykeln tar honom dit han 
behöver, säger han, och det  
brukar bli åtskilliga mil 
varje år. Cykelturer och 
simning håller honom i 
form. 
     

 
 
 
 

 

 
− Det är bra för benen det, kon-
staterar han.

Sommarens första längre sim-
tur gick ut till en av stenarna i 
Storsjön, men det var lite kortare 
sträcka än Ture tänkt sig.
   − Jag trodde det skulle bli 
en kilometer, men det var inte 
längre än 850 meter, så då tänkte  
jag, att jag provar väl Murån-
Sjökallfäbodarna vid ett senare 
tillfälle istället.
   Och så blev det. Den 
24 juli var det dags. 
Ture är en van sim-
mare – men respekt 
för sjön ska man ha i 
alla fall, resonerar han 
– så inför den simturen 
engagerade han Hans-
Olov Sjöblom med 
följebåt. 
   − Lite oturligt så 
blåste det upp och blev motvind redan efter 200 meter, 
men det var varmt och skönt i vattnet, så jag hade ingen 
tanke på att ge upp, även om det blev några kallsupar.
   En kort paus gjorde han för att äta en banan innan sim-
turen fortsatte och i mål kom han. Utan några problem.
   −Fast det tog ju lite längre tid den här gången förstås. 
För 54 år sedan sam jag på 45 minuter, nu tog det två tim-
mar.
   − Får väl skylla lite på motvinden, skrattar han.

Sommarens sista simtur i Storsjön tog Ture den 13 
september. I tolvgradigt vatten.
   − Men det är bara att hoppa i. Tveka är ingen idé.
   Murån-Sjökallfäbodarna, gör han om sommarens be-
drift nästa år?
   − Ja, det är väl inte omöjligt. Blir det bara en skön 
sommar så.

Text och foto: Marianne Lundqvist

-Därifrån, över 2 km bort, startade jag min 
simtur visar Ture. 
Följebåten roddes av Hans-Olov Sjöblom



...till vår goa tjej 
Leah Kilmore,
Sigtuna som 
fyller 3 år

den 15 oktober
från

mormor, morfar 
och alla

kusinerna 

Torget - Grattis

Kalendarium 19/9 – 24/10
Fredag 19 september
Musikcafé med Röda Korset,
Solberga, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 20 september
Fjärdövandring 10.00-13.00
Fotboll Vifors IP kl. 11.00 
Flickor 11 NorrHam-IK Huge Blå 
Söndag 21 september
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 23 september
Arbetskväll Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fotboll Vifors IP 17.30 
Damer div 3 NorrHam-Skutskärs IF FK 
Onsdag 24 september
Mässa Hamrånge kyrka 9.00
Datacafé med PRO,
Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 25 september
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Församlingskväll med allsång & samtal
Församlingshuset, Bergby 18.30
Fredag 26 september
Bastun öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 27 september
Loppis Röda Korset Bergby 10.00-14.00
Kupanloppis, Röda Korset,
Norrsundet 10.00-14.00
Långlördag i Bergby centrum med invig-
ning av produktionsköket 10.00-15.00
Höstmarknad vid Hamrånge
hembygdsgård 11.00-15.00
Fotboll Vifors IP 15.00 
Pojkar, div 3 NorrHam-Sandvikens IF 
 

Söndag 28 september
Familjemässa Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP 14.00 
Pojkar 10, NorrHam-IK Huge Röd 
Måndag 29 september
Eva Holmberg berättar om gatubarnen i 
Nepal
Träffpunkten, Bergby 18.00
Tisdag 30 september
Arbetskväll med Kupanloppis, 
Röda Korset,Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 1 oktober
Datacafé Träffpunkten
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 3 oktober
Musikcafé med Röda Korset på
Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 5 oktober
Söndagsgudstjänst Fyren,
Norrsundet 15.15
Måndag 6 oktober
Öppet Hus Träffpunkten med anledning
av Nationella anhörigdagen 10.00-12.00
Tisdag 7 oktober
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Möte Hamrångegruppen,
Knutpunkten, Bergby 19.00
Onsdag 8 oktober
Datacafé Träffpunkten
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 9 oktober
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00

Fredag 10 oktober
Bastum öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 11 oktober
Klädbytardag Församlingshuset,
Bergby 11.00-14.00
Söndag 12 oktober
Körgudstjänst, Hamrånge kyrka 14.00
Tisdag 14 oktober
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 14 oktober
Datacafé Träffpunkten
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 15 oktober
Föreställningen ”Var är mitt hem”
Fyren, Norrsundet 19.00
Fredag 17 oktober
Musikcafé på Träffpunkten med
Röda Korset 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 oktober
Taizémässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 21 oktober
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 22 oktober
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 23 oktober
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 24 oktober
Bastun öppen OK Ödmården,  
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling under Augusti

1 augusti Ingemar Fredén, Bergby
8 augusti Alf Danielsson, Gävle
15 augusti Gudrun Ridström, Bergby
22 augusti Börje Holm, Bergby
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Alla Tider’s

FJÄRDÖVANDRING
Lördag 20/9  •  10.00-13.00  •  Samling Hällskär


