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Alla Tider’s
Tankar om

S

unt förnuft och gott omdöme. Det var ledord för Gunnar Hällgren, som vi berättade om i förra månadens Alla Tider´s. Men
man kan verkligen undra om inte vissa människor lever i total okunskap om vad sådana ord innebär och hur vi bör förhålla
oss till dem. Eller är de bara dumma? För vad ska man tro om de som, med telefonen i högsta beredskap, trängde sig fram för
att ta bilder vid dödsolyckan i Stockholm nyligen. Hur tänkte de
egentligen? Neej, usch och fy! Det borde vara en självklarhet
för var och en av oss, att så gör man bara inte.
Och inte nog med det. I sin iver att komma fram drar sig
inte vissa bilister för att byta fil, t o m köra i bussfil, även om
det innebär att de hindrar blåljuspersonal att komma fram.
Vad är det för fel med människan av idag?
Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
Såg förresten nyligen ett avsnitt av TV-programmet Tunhär tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
nelbanan, där en höggradigt berusad och därtill otrevlig ung
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
man omhändertogs av ordningsvakterna och då genast ett
gäng grabbar (om de var vänner till den unge mannen framLåt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!
gick inte) sprang efter med sina telefoner för att ta bilder.
Omhändertagandet var högst berättigat, så vad var grabbarna
ute efter egentligen? Vad var det de ville filma?
Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Jag påstår inte, att övervåld aldrig förekommer och överJoel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
våld är givetvis fel, men tänk dig om du i din yrkesutövning
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
skulle utsättas för filmning både nu och då, därtill inte veta
hur materialet kommer att användas. För ofta är det ju så att
det inte är hela händelseförloppet som filmas (vad som utlöAnsvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
ser själva omhändertagandet) i de här sammanhangen och då
Tryckeri: Gävle Oﬀset
blir det med sanningen inte en riktigt överensstämmande bild
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen.
som sedan ges.
Politiskt oberoende
Annonsbokning 2019, senast den 5:e varje månad
Tofsvipor, gäss och svanar, ja tranor med rapporteras det,
Utgivningsdagar år 2019,
25 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april,
har kommit till bygden och med dem en hälsning om vår.
24 maj, 14 juni, 26 juli, 23 augusti,
Sånt gillar jag. Fast det är klart, när kanadagässen kommer i
27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december
för stora mängder, då ställer de ju till det. Så måtta med allt
En helårsprenumeration till någon utanför
och lagom är bäst, är kanske bäst att tillägga.
Hamrångebygden kostar 340 kronor
Första fikastunden i uterummet, där solens strålar ordnat en
behaglig temperatur, har vi avnjutit och vinterns prydnadsAlla Tider´s på webben: textmakeriet.se och axmar.nu
växter har fått ge rum för vårglada färger i krukan istället.
(Har jag inte ordnat själv, det fixade svärdotter Åsa). Nu ska
vi se hur det går att ta itu med trädgårdens blommor, när den
Annonsbokning, priser mm
tiden kommer. Hade en föresats om grönsaks- och bärodling
i pallkragar, men neej, nåt sånt ska det inte bli. Har bestämt
Annonspriser
mig för att njuta av trädgården istället för att arbeta i den.

1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

Gläds gör farmor och farfar med Rasmus, nummer två
i barnbarnsskaran, som nyligen utsågs till Årets Rookie i
Gävleborgs Pistolskyttekrets. Rasmus tävlar för Ockelbo
Pistolskytteklubb och det är framgångarna där, som renderat
honom utmärkelsen.

5360:2800:1410:-

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

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS

Nu stundar snart påsken och det blir en bråd tid om vi utöver eget firande också ska hinna med allt som bjuds i bygden. Både marknad i Norrsundet och Konstrunda ska det ju
bli. Mer om det kan du läsa i månadens nummer.
Sen är det snart dags för valborgsmässoeldar, som brinner både i
Axmarbruk och på Hamrångefjärdens
IP. Och mer om vad som kommer i
sommarens Hamrånge, det får du läsa
i majnumret.

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Tel 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 E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Ta vara på alla trevliga tillfällen och
Lev väl!
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Lösviktsgodis
från Gott Mix
för endast 49:-/kg.

Glad Påsk
önskar

Ord. pris 89:-/kg

Skivad helgskinka
i plånboksförpackning
från Ica, 120 gram.
2 st för 35:-.
Ord. pris 24:90:-/st.

1 kg hamburgerfärs,
rullpack, 20%
för 89:-/st.
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Lena och Pelle
med personal

Bergby

Ord. pris 109:-/st

Erbjudandet gäller 12/4-21/4
eller så långt lagret räcker!

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

Fjolårets succé med Kustkonst i bygden kommer tillbaka
Närmare 60 utställare på sex
orter runtom i Hamrånge medverkade förra året och flera av
utställningslokalerna slog både
besöks- och försäljningsrekord.
− Vi hoppas givetvis på ännu större
uppslutning från både utställare och
besökare, när vi nu återkommer på
påskdagen i år, säger Aja Axlund,
ordförande i Kulturföreningen
Kustkonst.
I år ställer bl. a en av Sveriges ledande konstnärer, Peter
Eugen, ut sina målningar. Peter Eugen varvar popkonst
med akvarellmålning och hans konst har uppmärksammats av många konsthandlare och kändisar runt om i världen. Bl. a Bruce Springsteen, Sean Connery, Phil Collins,
Danny Trejo och Tony Robbins.
− Hans akvareller är eftertraktade och ger en både dramatisk och vacker känsla av hans uppväxt i de norrländska landskapen och han finns representerad på gallerier i
såväl Sverige som USA, England, Frankrike och Italien.

pjäsen. Därtill kommer både nya och välbekanta talanger
från Hamrångebygden att medverka. Bl. a kommer minnet av Anders ”Mannaminne” Åberg, vars konst kan ses
på Fyren, att hedras och Åsa Fällgren, bronsmedaljör i
Keramik-VM, premiäröppnar sin studio.
− Det blir en härlig blandning av konst, olika hantverksslag, fotografi, mathantverk, musik m m som är den skaparglädje Kustkonst handlar om, hälsar Aja.

Folkteatern, som i sommar sätter upp föreställningen
Mästaren och Margarita i Hyttan, kommer att medverka
i Kustkonst och visar scenografi- och kostymskisser från
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Text: Marianne Lundqvist
Arkivfoton Peter Eugen
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Projekt Destination Axmar bruk 2.0
– med målet att göra Axmarbruk till Gävlekustens främsta besöksmål
Axmar bruk har mer och mer vuxit fram som en turistmagnet i Hamrångebygden och nu tar föreningen Hyttan
nästa steg i utvecklingen genom projektet Destination Axmar bruk 2.0. Visionen är högt satt; Axmar bruk ska bli
Gävlekustens främsta besöksmål och en av Gävleborgs främsta destinationer, som levererar skandinaviska upplevelser av hög kvalitet.

3) Vandrings-, cykel- och vattenleder ska skapas
4) Trafiksäkerheten i korsningen ner till hamnen ska

− Vi vet att Axmar bruk, som sedan 2011 är Gästriklands
första och hittills enda kulturreservat, har en otrolig potential. Men vi behöver ta ett större helhetsgrepp i vår utveckling för att möta kundens krav på en destination, säger
föreningen Hyttans ordförande Stig Jönsson.
Projektet, som är treårigt, ska jobba för att skapa förutsättningar för fler lokala affärer och möjliggöra för fler
personer att bo i Axmar eller omkringliggande landsbygd.
Genom stärkta strukturer och lokala nätverk ska förutsättningarna förbättras för fler företagsetableringar, som
tillsammans med redan befintliga företag kan skapa nya
produkter och tjänster och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Men projektet ska även tydliggöra och strukturera
ansvarstagandet för den långsiktiga utvecklingen som idag
är helt beroende av ideella krafter.
Projektbudgeten omfattar totalt 7,4 miljoner, varav Region Gävleborg är den största finansiären med 3,7 miljoner
medan Gävle kommun går in med 1,7 miljoner. Övriga
finansiärer är Länsstyrelsen och Gästriklandsfonden och
föreningen Hyttan går in med ideell tid.
I Destination Axmar bruk 2.0 ingår sju delprojekt, som
alla har egna mål:
1) Extern digital kommunikation ska utvecklas. Bl.
a ska en ny hemsida tas fram, upparbeta utseende
och information på sociala medier, ta fram en årlig
kommunikations- och PR-plan och ansvara för att
den genomförs
2) Digitalisering av den historiska miljön med målet
att ta fram nya produkter, som levandegör Axmar
bruks historiska industrimiljö
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ökas genom ett bil- och gångvägsbygge samt en
angöringsparkering, där väganslutning flyttas 100
meter. Projektorganisationen ska även undersöka
förutsättningar för säkrare genomfartstrafik.
5) Konstverk och boendemodul, där målet är att genom en inkluderande process skapa konstverk av
hög klass, varav ett eller två ska vara möjliga att
bo i
6) Rustning av yttre kaj och iordningsställande av
bad- och grillplats
7) Upprustning av det gamla badhuset så att byggnaden kan stå kvar och i framtiden utvecklas till en
företagsanpassad lokal. Inom projektet kommer
yttertak, inre takkonstruktion, dörrar, fönster och
fasad renoveras.
I projektets styrgrupp ingår Stig Jönsson som ordförande, därutöver även Lars Norrström från föreningen Hyttan,
representanter för Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Gävle
kommun, Länsmuseet Gävleborg och från Företagarna Axmar bruk Yngve Persson.
− Det finns därtill områden som är av avgörande betydelse för att projektets syfte ska lyckas och projektorganisationen kommer därför även att jobba med till exempel
dricksvattenförsörjningen och tillgång till fiber, säger Stig
Jönsson.
Projektledare för Destination Axmar bruk 2.0 är Rie Stagegaard, Länsstyrelsen och biträdande projektledare Aja
Axlund via konsultuppdrag med Axlund Design.
Sommaren 2019 i Axmar bruk blir inget undantag, utan
fylls i sedvanlig ordning med en mängd aktiviteter. Inleds
med Kustkonst i kontoret, sedan följer både utställningar
och marknadsdagar liksom bruksdag. Sommarens stora
dragplåster blir Folkteaterns föreställning Mästaren och
Margarita som spelas i Hyttan med start 30 maj och sedan
ytterligare 18 gånger under juni.
Brukscaféet och Bruksboden håller öppet, 10 juni angör
segelfartyget Albanus hamnen i samband med invigning av
St Olav Waterway, 16 juni har fristadskonstnären endagsutställning i Slottsparken och 13 juli fylls Hyttan av härlig
musik med Östen Erikson, Jens Kristensen och Monica
Törnell med 13-mannabandet Rock´n Roll Machine.
Text: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden

Till er från oss
En Riktigt Glad Påsk
Hamrångebygdens Delikatesser

På påskafton
gäller erbjudandet
10-bitars påsktårta
200:- (ord. pris 260:- )
Gäller vid förbeställning
Öppettider:
Skärtorsdag 7-17.30 Långfredag Stängt
Påskafton 9-14

Vid köp för minst 200:- bjuder vi på en
Goodiebag med smakprover
Öppettider:
Skärtorsdag 10-17.30 Långfredag 10-14
Påskafton 10-14

ss!

ill o
t
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i
n
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Wendins Blommor

m
Kvittolotteri i butiken
Välko
Öppettider:
Skärtorsdag 9-17.30 Långfredag 10-14
Påskafton 9-14

VALBORG I
AXMAR BRUK

HAMRÅNGE
JORDÄGARES
KASSA
kallar till

ÅBYNS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
kallar till

Varmt välkomna till fyrverkerifritt
Valborgsfirande vid Hyttan kl. 20.00

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Söndag 19 maj

Torsdag 25 april
kl. 19.00
Åbyns byamäns
klubbstuga (Bastun)
Hamrångefjärden
Välkomna

Kase, vårtal av Ingvar Sundin, körsång och korv
Axmar Brukscafé har öppet 17.00-21.00
Axmar Brygga har öppet 12.00-21.00
Axmar Bruksbod öppnar 1 maj 12.00-16.00
axmarbruk.se
axmarbruk
@axmar_bruk
Foton: Aja Axlund

NORRSUNDETS
TIPS & TOBAK

kl. 15.00 på
HakkeGård
Vi bjuder på fika
Välkomna

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

MÅNADSMÖTE
Kopparmässen, Norrsundet
Tisdag den 7 maj kl. 18.00

önskar alla en
Riktigt Glad Påsk
Öppet alla dagar

Norrsundets Hamn AB informerar om nutid och
framtid inom gamla fabriksområdet
Landsbygdsutveckling: Inlämning av
förslag i projektet

MJUKGLASSPREMIÄR
i samband med vårmarknaden 19 april

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs
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Tomas Andersson = Mr Rockskolan
Jomenvisst är det väl så för varhelst vi ser namnet Rockskolan, i deras egna lokaler eller i många andra sammanhang, så nog dyker Tomas Andersson upp.
− Ja tänk vilket fint jobb
jag fick, det hade jag aldrig kunnat drömma om,
när jag började som elev
här för tjugo år sedan, säger han.
För det var så det började. Tomas hade lite svårt
med matten i skolan och
hans mamma hade någonstans läst att musik kunde
knyta upp knutarna. När
så en kompis pappa, Stefan Edefors, som då var
knuten till Rockskolan,
frågade om han inte kunde
tänka sig att börja spela
gitarr, så nappade han.
− Min mamma hade en
gitarr och den började jag
med. Har den förresten
fortfarande kvar.
Men det var inte helt
enkelt i början, minns han.
− Jag var blyg, rädd och
hade en fruktansvärd scenskräck och tyckte att alla
andra lärde sig spela både
fortare och bättre än jag.
− Och nervös, så tänk en
gång när vi skulle spela i
grupp och jag tyckte det
lät så jäkla bra, då upptäckte jag plötsligt, att jag
glömt koppla in ljudet på
min gitarr.
Men Tomas hade hittat sin grej. Basgitarren
blev favoritinstrumentet
och han blev kvar på
Rockskolan. Spelade när
Rockskolan framträdde
och uppdragen blev fler
och fler. Själv lyfter han
fram teaterjobben som det
verkliga lyftet och det
har hunnit bli uppemot 20
teateruppsättningar genom
åren.

Tomas ägnar mycket av sin tid i inspelningsstudion, där han
är tekniskt ansvarig

Tomas hanterar flera olika
instrument bl.a. trummor

... kontrabas

... och basgitarr
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− Då fick man spela
många olika sorters musik
och det var verkligen lärorikt.
Rockskolan lär inte bara
ut sång och musik, den lyfter också eleverna att spela i
grupp och framträda och så
småningom startade Tomas
tillsammans med Adam
Larsson, Tobias Hedlund
och Andreas Olsson bandet
Slipsknut, som sedan förnyades med Mattias Ekman
och Viktor Fällgren.
− Vi spelade i lite olika
sammanhang.
Tomas har tagit alla tillfällen i akt att utveckla sitt
musicerande och förrutom
basgitarren hanterar han
numera också kontrabas,
vanlig gitarr och trummor.
− Klinkar väl lite på piano
också, men inte offentligt
direkt.
Så småningom fick han
jobb på timmar, därefter en
halvtidsanställning och idag
är han anställd på heltid vid
Rockskolan. Med ett brett
spektrum av arbetsuppgifter.
− Jag tjänstgör när det behövs, både dagtid, kvällstid
och helger.
En av huvuduppgifterna
är som teknikansvarig för
Rockskolans inspelningsstudio – och det är många band
som hittar hit och vill spela
in låtar, säger han.
Men Tomas håller även
kurser och finns alltid med
vid Rockskolans sommarläger. Är förstås också på
plats vid Rockskolans Finalrock inför jul och sommar
och fixar med ljud och in-

Smått & Gott i Hamrångebygden
strument. Finns som en alltiallo för de som ska framträda.
− Tror det är viktigt för barn och ungdomar att de känner det stödet.
Idag har den blyge grabben med scenskräck blivit säkerheten själv på scenen, blivit ett med sin publik. Både
när han spelar själv eller som stöd till Rockskolans elever,
när de framträder.
− Publikens gensvar stärker förstås självförtroendet,
men det är nog bara 5-6 år sedan som scenskräcken försvann, erkänner han.
Som fembarnspappa tar förstås barnen med delad vårdnad sin tid i anspråk och där han tycker den oreglerade
arbetstiden är en fördel, men den har också öppnat upp
nya möjligheter inom musiken för honom. Tomas vikarierar vid spelningar med olika band och numera är även
turnerande med rockbluesbandet Patrik Jansson Band från
Stockholm en del av hans musikaliska tid.
− Tackade nej när jag fick frågan första gången. Var väl
lite fördomsfull och tänkte att blues, det är ju gubbmusik.
Men hur det var så hakade han på och det har han inte
ångrat. Och snart ändrade han uppfattning om bluesmusiken.
− Den är härlig att spela.
Att vara medlem i Patrik Jansson band har tagit honom
på turnéer runtom i Europa, Italien, Österrike, Tyskland,

Belgien, Schweiz, Holland, Luxemburg och Polen och
med många häftiga scener som spelplats.
− Vi har spelat både i en lastbilstrailer och en klosterkyrka. Och vid ett tillfälle hade vi ett helt badhus till vårt
förfogande.
Nyligen var bandet på turné först i Norge och sedan
nere i Europa igen.
− Det är en upplevelse både att få se nya platser och
möta nya människor.
Han har haft mycket musik att välja mellan genom åren,
men någon favoritmusik det har Mr Rockskolan egentligen inte
− Jag är allätare, när det gäller musik och allt är roligt
att göra.
Sextiotalsmusik då? undrar jag, som ju är mitt årtionde i
musikgenren.
− Jomen, den svänger det härligt om.
Han har hittat sin plats, säger han och tycker att Rockskolans lokaler i den f d Villan är fulländade.
− Ja, tänk vilket hus vi har att jobba i.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Detta händer i Hamrånge församling
PÅSKDAGEN 21 april kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Kyrkokören sjunger

Välkommen att
FIRA VALBORGSMÄSS PÅ
HAMRÅNGEFJÄRDENS IP
Kasen tänds kl. 19.00
Kafeteria – grill – fiskdamm – lotterier
Fyrverkeri avfyras kl. 21.00

SÖNDAG 28 april kl. 11.00
Mässa, Österheds Kapell
SÖNDAG 5 maj kl 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
Emma Wallerberg, Mikael Melin, Anna Jorpes, Christian
Lagerby och Monica Lagerby Wik
TISDAG 7 maj kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,
Församlingshuset

Hamrångefjärdens IK

SÖNDAG 12 maj kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet

Kom och besök

ONSDAG 15 maj kl 13.00-15.00
Sopplunch – vårsånger, Kyrkans hus

ÖSTERHEDS KYRKOGÅRD

SÖNDAG 19 maj kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds Kapell

Söndag 19 maj kl 10 – 15
Kyrkogårdens personal finns på plats
för information
Kaffeservering
Kl. 11 Friluftsgudstjänst vid den nya
askgravlunden

SÖNDAG 26 maj kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Bibelsamtal tisdag 30/4, 14/5 kl 13.30-15.30
Kyrkans hus
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90
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KONST I PÅSK

PÅSKDAGEN
21 APRIL
10.00-18.00

inom ramen för KUSTKONST
PÅSKDAGEN 21 APRIL 10 - 18 Hagsta skola
Utställning – servering – lotteri
Välkomna

Kustkonst – Hamrångebygdens stora
konst- och hantverksrunda
Över 60 deltagare visar och säljer konst
och hantverk i åtta byar, från Hamrångefjärden
i söder till Axmar bruk i norr.
kustkonst.se facebook/kustkonst

Det röda sjömärket
visar Kustkonsts väg
genom bygden

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Maj 2019
Oktober 2014
21 april KUSTKONST kl 10-17

Alla onsdagar17
i oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Fredagen
maj (1/10,
13.30
Klockan 10.00-12.00
Rödakors
Café
Tord-Olovs
underhåller,
lo�fast.
erier.
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du
få hjälp när du kört
Ta

Soppservering och konst/hantverksutställning på hembygdsgården
18.00 Återträff för utvärdering med Konstrundans alla
utställare
Första arbetsdag 16 april 9.00-12.00 som fortsätter alla
tisdagar in i november.
Välkommen i gemenskapen kring arbetet på Hembygdsgården

med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndagen 27 maj 10.30 11.30
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Bibliotekarie
Sara Karlberg
bok�och
ps får
i somÖppet hus. Vi uppmärksammar
nationellavisar
anhörigdagen
besök av
bl.a. Demensförbundet
och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
mar�
der.
Lions och Röda korset finns på plats.
Vi bjuder på fika!

KUSTKONST PÅ TRÄFFPUNKTEN

Fredag
17 oktober
13.30-15.00
Påskdagen
21kl.april
10 - 18
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Fotoutställningen Kolla Hamrånge
– Första axplocket på vad bygden har a� erbjuda
Kontakta oss
Utställningen
hänger
april månad ut
Träffpunkten
Vijvägen
30, Bergby

KUSTKONST – HAMRÅNGE KYRKA

Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

visar sina medeltida träskulpturer
samt kyrkans textilier.
PÅSKDAGEN 21 APRIL kl 10 – 16
ÖPPEN KYRKA
Kl 11-12 Påskdagsgudstjänst i kyrkan med
Hamrånge kyrkokör.
Därefter kyrkkaffe
Fika serveras under hela dagen.
Välkommen!

Fika ﬁnns a� köpa
Kontakta oss
Välkommen!
Träﬀpunkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 026-17 72 98
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se
I samarbete med

Välkommen!

I samarbete med
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Åsa Fällgren

Välkomna in på go´fika
med läckert hembakat bröd

Studio Keramik

Påskdagen 21 april 10-18
Samverkan med Kustkonst
– en konstrunda i Hamrångebygden

Lindövägen 5, 817 30 Norrsundet
www.asafallgrenstudiokeramik.com

Välkomna till

KUSTKONST I FYREN
Öppet 10.00-18.00 Påskdagen 21 april

Konstnärerna Conny Molin och
Linnéa Strid visar sina tavlor
Knivslöjdsgruppen – fantastiska knivar
Silversmidesgruppen - smycken i silversmide
Fotogruppen Rudan - Utställningen Nöttersvearna
DIBIS - svartvita bilder från förr
Dessutom lokala konstnärer och Anders Åbergs fasta konst
Kaffe, smörgåsar, kaffebröd, våfflor med sylt & grädde
serveras under dagen

På påskdagen öppnar vi upp för säsongen. Gårdsbutiken är åter fylld med våra
ekologiska, egentillverkade produkter. Här finns bland mycket annat marmelader,
inläggningar, kryddor och téer. Honung och pollen från vår ekologiska biodling
finns såklart även de på hyllan. Välkommen!
Året runt är vår B&B öppen. Ett boende med genuin hemkänsla intill Engelska
parken i en unik bruksmiljö. Promenadavstånd till hamnen och restaurang.
Gårdsbutikens öppettider våren 2019:
Påskdagen 10–18
27/4–18/5 kl. 12–16 (lördagar och helgdagar)
25/5–30/6 kl. 12–16 (lör, sön och helgdag)
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HANTVERKARE OCH ENTR
TILL DIN HJ
- VI ÖNSKAR ER ALLA
Vi erbjuder skräddasydda hushållsnära
tjänster utifrån dina behov.

Plåtslagare på

“G”

Vi kan hjälpa dig med klippning av
gräsmattan, hemstädning, slyröjning m.m.
Vissa tjänster ger dig även 50 % i rutavdrag.
Vårt ordinarie timpris är 380 kr/timme.
Ring oss så berättar vi mer!
076-128 47 33

Mobil: 070 - 216 64 80

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
För fritt hembesök,
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att höra av dig!
Peter 070-864 38 07

www.thermia.se

www.thermia.se

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

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget
Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com
sid 10

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

REPRENADFÖRETAG
JÄLP
EN GLAD PÅSK

P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare
Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

Exactus
Byggprojekt AB
Din lokala
byggentreprenör

Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått

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

Mikael
070-525 27 14

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

GRANLUNDS MÅLERI

SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare

Jag utför alla typer av
målningsarbeten –
både in- och utvändigt
Välkommen att höra
av dig!
Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35
E-post: granlund1@
live.se
Axmarstig 247,
817 94
Axmarbruk

Lars-Göran
Bergman
Allt i Bygg

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

BEJLUND Entreprenad AB

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

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se

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
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Alla Tider’s
Det blev Hamrånge församling med Superbarnen som tog hem vandringspokalen vid årets Melodifestival
Sju deltagare ställde upp vid deltävlingen
i Hamrånge församling och när finalen
sedan avgjordes var det Superbarnen
med Maria Åström, Alma Myrberg och
Ludwig Wallerberg från Hamrånge församling som stod som vinnare.
I deltävlingen i Hamrånge deltog Stjärnorna med Mait Myrberg och Ida Byström,
Chemas, Märta Bohlin, Felix Wallerberg,
Clara Bergel Jansson, Hamrånge Kyrkokör
och Superbarnen med Maria Åström, Alma
Myrberg och Ludwig Wallerberg.
Vidare till finalen, som i år hölls i Hille
gick sedan Felix Wallerberg, Chemas och
Superbarnen och där alltså Superbarnen
tog hem segern med sin Varm korv boogie. Därmed också vandringspokalen, som nu får sin plats i Församlingshuset
i Bergby. Tvåa i finalen kom barnkören Hilletonerna, som sjöng Fågel i bur och trea kom Felix Wallerberg med Sol,
vind och vatten.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Susanne Adman

Hur går det med trygghetsboendet
i Bergby egentligen?

Bergby
Damfrisering

Olika uppgifter florerar – hur mycket ska byggas och
när ska det byggas? Så här säger Lars Bergmark, affärsutvecklare vid Gavlegårdarna idag:

Jag önskar alla
mina kunder en
Riktigt Glad Påsk

En Riktigt
Glad Påsk
önskar jag
alla mina
kunder

Ann-Katrin
Tel. 0297-10 681

Millan Fredin
073-64 08 064

− Antalet lägenheter är helt beroende på om vi får bygga
4 våningar eller om det blir lägre, och om vi bygger ett
eller två hus på en gång. Så det är mellan 18 till 48 lägenheter vi pratar om.
Sedan beror det förstås på om intresse finns för så
många lägenheter i Trygghetsboende som 48, säger han.
− Vi har byggt 37 här i Gävle (Bomhus) och de är väldigt svåra att hyra ut, speciellt 3:orna, och de blir ju inte
billigare i Bergby.
Vad gäller detaljplanen så inväntar Gavlegårdarna just
nu besked från Trafikverket gällande trafikutredningen
och gång- och cykelväg till närmaste hållplats. Tyvärr har
Trafikverket väldigt långa handläggningstider, så vi vet
inte när svaret kommer, säger Lars Bergmark,
− I bästa fall före semestern, men det är inte säkert.
Realistiskt tror han inte byggstart för trygghetsboendet
kan bli förrän efter årsskiftet 2019/2020.
− Men det är under förutsättningar att inga överklaganden kommer in, för i så fall får vi lägga på minst ett år till
innan byggstart.
Text: Marianne Lundqvist

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

Fredag 26 april kl. 13.30 • Musikcafé på Träffpunkten. Sång och
musik med Gentlemen
Fredag 3 maj • Musikcafé på Solberga, Lasse Andersson underhåller
Fredag 17 maj • Musikcafé på Träffpunkten med Tord-Olovs 13.30
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Hamrånge byavakter rapporterar
… Båtmotor stulen vid småbåtshamnen, Norrsundet
… Intrång på företag i Hagsta

Smått & Gott i Hamrångebygden

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här onsdag-fredag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

VÄLKOMNA ATT FIRA
PÅSKEN PÅ AXMARBRYGGA

Alla hälsas välkomna till

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ

Våra öppettider:
Skärtorsdag 18/4 17.00 Sista sittning 19.00
Långfredag 19/4 12.00 Sista sittning 19.00
Påskafton 20/4
12.00 Sista sittning 19.00
Påskdagen 21/4
12.00 Sista sittning 17.00

Samling vid Parallellvägen/Sörfäbodvägen,
Sjökalla, Bergby kl. 10.00
Tipspromenad – vi bjuder på soppa, varm korv och dryck
Kaffetermos tar du själv med liksom stövlar

För övriga öppettider 27/4 – 31/5, bokningar
och information se vår hemsida
axmarbrygga.se eller tel. 0297-320 00

Årets värdby Berg/Sjökalla i samarbete med

Hamrånge LRF

VÄLKOMMEN TILL

PÅSKBUFFÉ PÅ TROLLHARENS RESTAURANG
Långfredag, Påskafton och Påskdagen
Boka bord på 0297-331 05
Hjärtligt välkommen trollharensfisk.se

Vi säljer
www.nordsjo.se

Delikatesserna till påskbordet
hittar du hos oss !
Öppet under påskveckan
Mån-tors 10.00-17.00
Långfredag stängt
Påskafton 9.00-13.00
Vecka 17, veckan efter påsk har vi stängt

Glad påsk önskar vi
alla våra kunder
Lars-Gunnar, Ulla och Lars-Göran
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•
•

Inför påskhelgen ﬁnns vi i
Bergby onsdag 17 april 10.00-15.00
Ockelbo torsdag 18 april 9.00-15.00
En Riktigt Glad Påsk
önskar vi alla våra kunder
Anders, Dennis och Karin
070-568 96 69 073-047 17 71

Alla Tider’s

TS VÅRMARK
E
D
N
U
S
N
RR

AD
NO
Långfredag 19 April 10.00-17.00
Bland marknadsstånden
Lokala och tillresta knallar med
seriöst utbud (och lite ”krimskrams”).
Marknadens sponsorer

NORRSUNDET

Vi visar de senaste nyheterna av modeller
från Audi, VW, VW Amarok, SEAT och Skoda

Öppet alla dagar

NORRLANDS STÖRSTA MOPEDBILSHANDLARE!
VÄLKOMMEN TILL

Dahlboms
ahlboms
BILBIL

Bomhusvägen 55,
804 29 Gävle
026 - 10 04 75
info@dahlboms.se
www.dahlboms.se

KÖP DIN MOPEDBIL REDAN IDAG!
JUST NU 20 NYA BILAR I LAGER!
*Prisexempel baseras på: 36 månaders avbetalning, 20% kontantinsats & 50% restvärde

Norrsundets Tips och Tobak
Norrsundets IF
Alla tiders textmakeri
Textmakeriet
med Alla Tider´s
Wendins Blommor

Annelie Samuelssons Salong AB
ABF Fyren / Redo
ITEM Installationsförvaltning
Stinas Garn och tygbod

Från 950:-/mån*! (eller från 104.900:-)

Bomhusvägen 55,
804 29 Gävle
026 - 10 04 75
info@dahlboms.se
www.dahlboms.se

Gavlegårdarna
Lennys Färg och Fysik Ockelbo
Kuxabladet
VB Montage

Bergby Krog
Nash the Band Live
19/4 22.00-01.00
Vijvägen 33 Bergby

BERGBY

Norrsundet
Hamn AB
Hoppborg • Ponnyridning • Musikunderhållning • Knallar
Kaffeservering • Kolbullar • Korv och Hamburgare
Utställning på Kastellet & Arbetarmuséet Ådala
Emil Westerberg spelar 11.30 & 15. Classe Sigvardsson 13.00
Sök efter mer info på Facebook: Norrsundets Vårmarknad
Arrangemang: Norrsundets IF,
Magnus Risberg 0702564778, Krister Ederth 0705143030
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Classe Sigvardsson och
Emil Westerberg uppträder på
marknaden

Smått & Gott i Hamrångebygden
Kolla Hamrångebygden – senaste
utställningen av Föreningen Rudan
Knappt hade det hunnit vara invigning av Föreningen Rudans utställning Nöttersvearna, innan det var dags för nästa
- Kolla Hamrångebygden.
Den är gången var det vernissage på Träffpunkten dit närmare 30
intresserade kommit för att se vad Hamrångebygden har att erbjuda av kommersiell, social och offentlig service. Till varje foto
fanns en text, som närmare beskrev verksamheterna.
− Det här är den första i raden av utställningar med samma
tema, där vi kommer att presentera olika verksamheter, sade
Anna-Stina Hammarberg och Marie Berglund, som varit två av
fotograferna. Övriga fotografer har varit Jan Eriksson och Marianne Lundqvist.
Sexton olika verksamheter, med allt från post, hälsocentral
och kyrkogård till bygdens matvarubutiker, enskilda butiker,
tomatodlare, olika serviceinrättningar m.m. i såväl Bergby som
Norrsundet och Hamrångefjärden fanns representerade vid utställningen.
Utställningen kommer att finnas på Träffpunkten under hela
april månad.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Ett 30-tal intresserade kom till vernissagen för att
se vad Hamrångebygden har att erbjuda

Några av verksamheterna som presenterades var
Hamrångebygdens Delikatesser, Bergby Konditori
och Bergbykrogen

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Alla Tider’s
Kalendarium 12/4 – 24/5
Fredag 12 april
Ted Ekström spelar skivor och berättar om
Elvis Presleys 70-tal, Träffpunkten 12.30
Söndag 14 april
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 16 april
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30-15.30
Onsdag 17 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Skärtorsdag 18 april
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Mässa Hamrånge kyrka 18.00
Långfredag 19 april
Marknad i Norrsundet 10.00-17.00
ReDo Secondhand öppet 10.00-15.00
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Söndag – Påskdagen 21 april
Konstrunda Kustkonst i Hamrångebygden,10.00-18.00
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 23 april
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Fredag 26 april
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten
13.30
Fotboll Lindövallen div. 4
Norrsundets IF-IK Huge 19.00
Per Persson, Restaurang Lyktan, Norrsundet
19.00
Lördag 27 april
Second Hand Redo, Norrsundet öppet 10.0014.00
Fotboll Lindövallen div. 6
Norrsundets IF2-Forsbacka IK2 11.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Söndag 28 april
Tipspromenad IOGT-NTO, Start 11.00 -12.00
HIK:s klubblokal, Hamrångefjärden
Mässa Österheds kapell 11.00
Tisdag 30 april
Arbetsdag vid hembygdsgården 9.00-12.00
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30
Hamrånge kyrkokör sjunger in våren vid Solberga 14.00
Valborgsmässofirande Hamrångefjärdens IP
19.00
Valborgmässofirande vid Hytttan, Axmarbruk
20.00
Onsdag 1 maj
Skogs- och naturdag med Hamrånge LRF
Samling Parallellvägen/Sörfäbovägen, Bergby
10.00
Fredag 3 maj
Musikcafé på Solberga med Röda Korset 13.30
Lördag 4 maj
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00

Fotboll Lindövallen div. 6
Norrsundets IF”-IK Huge2 15.00
Söndag 5 maj
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Tisdag 7 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Möte Hamrångegruppen, Kopparmässen,
Norrsundet 18.00
Onsdag 8 maj
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Samtal på väg – Stina Oscarsson möter Soraya Prost, Fyren 19.00-20.00
Lördag 11 maj
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Söndag 12 maj
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 14 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Bibelsamtal Kyrkans Hus 13.30
Fotboll Lindövallen div. 4
Norrsundets IF-Stensätra IF 19.00
Onsdag 15 maj
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Sopplunch – vårsånger, Kyrkans Hus 13.0015.00
Fredag 17 maj
Musikcafé på Träffpunkten med Röda Korset
13.30
Lördag 18 maj
Fotboll Lindövallen div. 6
Norrsundets IF2-Stensätra IF2 11.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Söndag 19 maj
Information om kyrkogården, Österhed 10.0015.00
Gudstjänst Österheds kapell 11.00
Tisdag 21 maj
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 22 maj
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Fredag 24 maj
Fotboll Lindövallen div. 4
Norrsundets IF-Åbyggeby FK 19.00

Begravningar i församlingen
under mars
8/3 Wera Höglund- Norrsundet
15/3 Lena Malmström- Norrsundet
15/3 Sivert Westin- Gävle
21/3 Börje Linder- Hamrångefjärden
22/3 Ulf Forsmark- Gävle
22/3 Olle Sjöblom- Hässelby
29/3 Åke Östberg- Bergby
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Vår kära pappa, svärfar
farfar och morfar

Åke Cullander
19 mars 1927
har stilla insomnat
24 mars 2019
Tommy och Gun
Barn, barnbarn, barnbarnsbarn med familjer
Rose och Stefan
Barn, barnbarn med
familjer
Övrig släkt och vänner
En ton från himlen
nådde mig.
en ton så silverklar
Vad aldrig förr jag
hört och sett,
den tonen till mig bar.
Jag såg en kärlek utan
mått,
en glädje utan gräns
Jag kände att det
fanns en ro,
som jag ej anat ens.
Det var en ton av evighet,
en paradismusik.
Och där den tonen
klinga får,
blir jorden skön och rik.
Begrvningsgudstjänsten
äger rum i Hamrånge
Kyrka fredag 26 april
klockan 14.00
Därefter minnesstund
i Församlingshemmet,
Bergby. OSA Gävle Begravningsbyrå 026-107100
senast tisdag 23 april.
Valfri klädsel
Tänk gärna på Astma och
Allergiförbundet
pg 90 95 09 32-5

