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Alla Tider’s
Tankar om

N

ej, det tror jag inte på, nej det tror jag inte på…
Så sjöng Sven-Ingvars i en schlager någon gång på 60-talet. Och jag, jag tror inte på Postnords styrelseordförande
Christian Jansson. Med styrelsen som backup låter han VD och finanschef lämna sina uppdrag med saftiga avgångsvederlag. Takten i Postnords omställningsarbete måste öka och
därför måste de två bytas ut, säger han.”Men de båda har
gjort ett fantastiskt arbete”, skyndar han sig att tillägga.
Hm? Låter motsägelsefullt för mig, måste jag säga. Och
inte blev det så särskilt billigt för Postnord heller, som ju
ska ställa om för att bli lönsamt.
Vd:ar och chefer tycks för övrigt tillsättas i parti och miVi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
nut i väldigt många offentliga/skattefinansierade sammanoch erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
hang (arbetsuppgifter går ju alltid att skapa) och inflation
för att serva dig på allra bästa sätt.
i avgångsvederlag verkar det också ha gått. Något de förLåt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
handlar sig fram till, eller är det rent av så att de med autostor omsorg!
matik blir erbjudna? Tycker nog jag, att det börjar bli läge
att se över de här förmånerna. De börjar bli lite väl dyra.
Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Och inte bara de här förmånerna förresten. Det behöver
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
nog rensas ganska rejält i de regelverk som finns.
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Debatten om klimatförändringar tänker jag inte ge mig
närmare in i. Den är det så många andra som debatterar.
För mig är det en global fråga även om vi i Sverige kan
göra vårt. Nu ligger flygets utsläpp i fokus – med rätta, men
nittio procent av all världshandel sker på haven. Vilka utsläpp orsakar de fartygen? Stoppa världshandeln? Nej, det
kan vi väl inte? Lägg därtill alla passagerarfartyg.
Befolkningsutvecklingen i världen är ett annat och förmodligen ännu större hot. Inom några år är vi åtta miljarder
på vår jord och där den största ökningen ligger i flera asiatiska och afrikanska länder med låg levnadsstandard. Bara
i Egypten, arabvärldens folkrikaste land med sina 100 miljoner, föds det ett barn var 15:e sekund. Vad kommer det att
resultera i? Blir nog en svår ekvation att lösa.
Regnskogar skövlas, Kina vill bygga 500 nya kolkraftverk och Trump vill öppna kolgruvorna i Appalacherna
igen. Vad göra?
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Annonsbokning 2019, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2019,
25 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april,
24 maj, 14 juni, 26 juli, 23 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor
Alla Tider´s på webben: textmakeriet.se och axmar.nu

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Här hemma ska vi numer tömma våra sopsäckar och sortera allt avfall på plats på återvinningscentralen. För mycket
som kan återvinnas har tidigare hamnat i ”brännbart”. Gott
så. Men finns det inte en risk, att för mycket detaljstyrning
istället skapar irritation och avfall slängs där det alls inte
hör hemma? Då blir det ju inte så bra.

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

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

LRF driver under 2019 projektet God myndighetsutövning som syftar till dialog istället för bestraffning och förelägganden. Målsättningen är att därigenom förbättra företagsklimatet och öka möjligheterna till tillväxt i de gröna
näringarna. Flera kommuner har
anammat idén och mött ett mycket
positivt gensvar. Hur gör Gävle kommun? Visst har de väl sagt att de vill
utveckla landsbygden?

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.

Ha en skön sommar och
Lev väl!
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Varmt välkommen
in till oss!

Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby
Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby

Sverige ligger i framkant för sund
och säker mat. Men i många länder
i Europa ser det annorlunda ut. Där
är svagt djurskydd, hög
antibiotikaanvändning och stora
utsläpp mer regel än undantag.
Priset betalas av djuren, av
klimatet och av de bönder som tar
sitt ansvar för att djuren ska må bra
och miljön skyddas.
Vi behöver ställa krav på hela
Europa att sätta stopp för den
överdrivna användningen av
antibiotika, minska djurens lidande
och satsa på ett mer hållbart
jordbruk.
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Alla Tider’s
Lyckad vårmarknad i Norrsundet
Lagom vackert väder är ingen nackdel när det bjuds
till marknad och den här gången kunde arrangörerna
räkna in ett stort antal besökare vid marknaden i
Norrsundet.
− Det blev nog något av ett besöksrekord, för marknadsgatan fylldes snabbt och både vi och knallarna var riktigt
nöjda, sa Magnus Risberg som tillsammans med Krister
Ederth ansvarade för marknaden i samarbete med Norrsundets IF.
Och visst fanns det att välja på bland marknadsstånden.
Allt från borstar, kvastar och korgar till oliver i olika inläggningar, hembakt, öl från Bollnäs microbryggeri, leksaker, kläder, godis och mycket mer.
Bilintresserade fick sitt
lystmäte bland ett urval
av Bilmetros bilmärken,
den som funderade på
en inglasad altan kunde
boka tid för måttbeställning och det gavs tips
och idéer hur man kan
förnya sitt kök. God
Mycket folk kom till vårmarkna- kommers var det hos
den i Norrsundet
ReDos loppis och Kris-

ters Kundköp, det serverades
korv, hamburgare och kolbullar
med strykande åtgång och för
musikalisk underhållning svarade Emil Westerberg och Classe
Sigvardsson.
Arbetarmuseet var öppet med
café och i Kastellet visade och
berättade Åke Sjökvist ur Sven
Fröjds fotosamling.
–Titta vilken fin bil.
2-årige Isak visade stolt
upp bilen han fått.

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

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

Detta händer i Hamrånge församling

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

SÖNDAG 26/5 kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

MÅNADSMÖTE
Träffpunkten Bergby
Tisdag den 4 juni kl. 18.00

SÖNDAG 2/6 kl 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Redovisning av projekt som fått anslag i år.
Rapporter från arbetsgrupperna
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

SÖNDAG 9/6 kl 11.00
Pilgrimsbarnmässa, Hamrånge kyrka
Barngruppernas avslutning &
bibelutdelning till 6-åringar

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs

ors Dag
M
Fläskfilé

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Fira

SÖNDAG 16/6 kl 11.15
Mässa, Fyren i Norrsundet

!

den 26/5 hos oss

med pommes frites
& bearnaisesås
inkl. dryck, sallad, kaffe
och jordgubbsbakelse

För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

119kr

Välkommen!
Vid E4, Ockelbovägen 40
Tel 0297-10555
www.rasta.se
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Välkommen att sjunga i Hamrånge kyrkokör du också!
− Vi vill gärna bli fler i gemenskapen och
det öppnar ju även upp för en bredare repertoar, säger kantor Emma Wallerberg,
som leder kören sedan 17 år tillbaka.
Idag har kören 25 medlemmar, de flesta kvinnor men Emma ser gärna fler både män och
kvinnor i sin kör. Och yngre.
− Föryngring behövs och tio medlemmar
till vore fint, då skulle vi kunna sjunga fyrstämmigt.
Kören övar en gång per vecka med uppehåll under sommaren och framträder alltid i
kyrkan vid de större högtiderna, men även i
andra sammanhang.
Nyligen framträdde kören tillsammans med
Hille kyrkokör, när Tommy Nilsson gav konsert i Hille kyrka.
− En fantastiskt fin upplevelse, som dessutom gav oss ytterligare två uppdrag tillsammans med honom, varav ett i Stockholm.
Och de har medverkat vid konserter med
både Johnny Logan och Tomas Di Leva i
Hille.

Så superlativen är många utöver
fina upplevelser, när körens medlemmar berättar varför de sjunger
i Hamrånge kyrkokör.
− Framförallt är ju körsång friskvård, man är närvarande hela tiden när man sjunger, men det ger
också en fantastisk gemenskap
och glädje, det ger tid för återEn gång i veckan övar Hamrånge kyrkohämtning och det ger energi.
kör...
− Så är man trött, när man kommer till våra övningar, är man
pigg när man går hem.
− Den 23 juni sjunger vi vid
en musikgudstjänst i Österheds
kapell, då ges tillfälle att både se
och höra oss och även få information om vår kör, så då är intresserade välkomna, hälsar Emma.

...med många moment för att sången
ska sitta där den ska

Text och foto: Marianne Lundqvist

HUNDENS DAG
6 JUNI KL 12-18 • AXMARBY
Gamla Konsum Axmarby, Axmarstig 56

Vi bjuder på fika
Tipspromenad med fina priser
Kattis Hundmottagning låter din hund
prova på akupunktur 10 min GRATIS!
Veterinären gör FRI tandstenskontroll på din hund
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Din Husveterinär Gävleborg AB
Kattis Hundmassage

Din
HusVeterinär
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Alla Tider’s
Fisketraditionen i Norrsundet säkerställd – tre kusiner Bergman storsatsar på nytt rökeri, ny produktionslokal, butik och restaurangdel.
− Vi är övertygade, att den här satsningen är nödvändig om fiskeläget i Saltharsfjärden ska kunna möta framtiden
och leva vidare. Vårt mål är att bli en
ledande leverantör av fisk i regionen,
men också att vår anläggning ska bli
ett attraktivt besöksmål, säger Magnus,
Lars-Göran och Dennis.

sprungliga planen.
Udden i Saltharsfjärden har fyllts ut
för att ge plats åt det nya fiskeläget som
omfattar både byggnader, totalyta 600 kvadratmeter, och parkeringsplatser.
När Alla Tider´s hälsar på pågår markoch grundarbeten för fullt ute på udden,
där anläggningen kommer att ligga, men
redan den 10 juni kommer byggnaderna i
sektioner, som byggs ihops och inreds.
− Och inför jul räknar vi med att de första lokalerna bl.a. butik står klara.

Bergmans är fiskarsläkt sedan sju generationer tillbaka och i Norrsundet etablerades
verksamheten på 1930-talet. Då och lång
tid framåt handlade det om fiske för avsalu,
men när Lars-Gunnar och Anders (LarsDet är tre verkliga entreprenörer, med
– Vi satsar för framtiden,
Görans och Dennis pappor) tog vid satsade säger Magnus, Dennis och kunskap om både fiske och företagande så småningom även på förädling med
dets villkor, som nu tagit sig an den stora
Lars-Göran, sjunde geframgångsrikt resultat och idag är varusatsningen att möjliggöra fiskets framtid
nerationen i fiskarsläkten
märket väl inarbetat. (Vem känner väl inte
i Norrsundet. En process, som sedan plaBergman.
till produkterna, som renderat fina
nerna började konkretiseras, tagit
priser, till och med guldmedaljer
cirka två år av samråd med mynvid SM i Svenskt mathantverk).
digheter, tillstånd och ritningar.
Även för brorsonen Magnus med
Och en ny detaljplan har tagits
inriktningen fiske och förädling.
fram.
Hittills har fiskeverksamheten
− Viktigt för oss har också varit
drivits i tre olika företag, men när
att berörda grannar fått vara med
Magnus, Lars-Göran och Dennis
i processen, för att tillmötesgå
nu tar över blir de tre företagen till
deras synpunkter. Sedan har vi
ett – Bergmans Fisk. Med, i första
själva försökt jobba parallellt
skedet, en helt ny och modern
med de olika delarna för att inte
anläggning för butik, produktions- Idag en byggarbetsplats och här läggs
försena projektet.
lokal och rökeri och med modern grunden till det som ska bli produktionslokal,
Alla tre lyfter fram stödet de
teknisk utrustning.
fått från Gävle kommun.
rökeri, butik och restaurang vid Saltharsfjärdens fiskeläge.
− Men vi behåller den traditio− De har trott på våra idéer från
nella metoden med vedeldning för
första stund och det stödet har
rökning. Det är ett hantverk vi inte släpper.
varit oerhört värdefullt i processen.
Byggnaderna ger även plats för en restaurang, men den
Kostnadskalkylen för projektet, som även innefattar
delen kommer att inredas senare.
gästbrygga för ett mindre antal båtar och sjöbod för loss− Fisket med förädling kommer att vara basen och där
ning av fiskefångst, ligger på cirka 20 miljoner. Där en
vi vill utöka vår marknad, men vid anläggningen vill vi
mindre del utgörs av stöd via EU-medel från Jordbruksockså kunna erbjuda besökarna en helhet – från råvara till verket, men till allra största delen finansieras satsningen
förädling och dukat bord., säger de tre.
av egna medel via banklån.
− Naturligtvis går det också att utveckla och komplette− Men vi tror ju på det här och Danske Bank har ställt
ra verksamheten, vår förhoppning är ju att arbetstillfällen upp på ett jättefint sätt och verkligen engagerat sig.
ska skapas, men vi hoppas även på samarbete med andra
För totalentreprenaden ansvarar Pierre Entreprenad
aktörer i området. Saltharsfjärdens havsbad till exempel
AB med anställda och underentreprenörer. Också där har
skulle vara perfekt för husvagns- och husbilscamping och samarbetet fungerat perfekt, säger de.
vi ser gärna ett samarbete med Norrsundets Motorbåts− Så vi håller tidsplanen och till jul är det en helt ny
klubb och småbåtshamnen.
anläggning som möter kunderna vid Saltharsfjärdens fiskeläge, hälsar Magnus, Lars-Göran och Dennis.
Tanken på en gemensam satsning har funnits i flera år
och idéerna har vuxit fram, säger Magnus.
Text och foto: Marianne Lundqvist
− Men i slutänden blir det nog ändå väldigt likt den ur
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Det blir ingen LNG-terminal i Norrsundet, men utvecklingspotential av
hamnområdet saknas absolut inte,
säger hamnbolaget.
Det hölls många möten, kalkyler presenterades och en gasledning från Norrsundet till i första hand Sandviken och
Hofors, men även till Dalarna planerades. Nu är planerna
på en gasterminal i Norrsundet skrinlagda sedan största
intressenten, SSAB, hittat andra lösningar för sitt energibehov.

Datorrenderade bilder som visar hur anläggningen vid Saltharsfjärden kommer att se ut i färdigt
skick

2019
Bergby centralskola klass 9
Hamrånge Kyrka

Tisdag 11 juni 11.00

Välkommen
Bergby centralskola

− Men utvecklingsidéer och möjligheter för hamnområdet
saknas inte, sa vd för Södra Norrlands Hamn och Logistik Stig
Wåhlstedt, där Norrsundets hamn ingår, när han medverkade
vid Hamrångegruppens majmöte.
Med närhet till hamn, järnväg och E 4 är läget perfekt strategiskt sett, menade han.
− Och allt pekar på att transporter i allt högre utsträckning
kommer att gå via järnväg och sjöfart, där förstås öppnandet av
industrijärnvägen till Norrsundet har stor betydelse.
Norrsundets Hamn äger ett 200 ha stort område som inkluderar området vid småbåtshamnen och nu köper man även det
skogsområde på Fårholmen som gränsar till infartshamnen.
− På Fårholmen kommer ingen bebyggelse att ske, där blir
det bara traditionellt skogsbruk, och vi vill heller inte avyttra
området vid småbåtshamnen, sade han.
Anledningen är att Norrsundets Hamn inte vill riskera fritidsanläggningar, som kan komma att kräva eller hindra företagets
verksamhet i hamn och farled. Däremot är man öppen för att
teckna ett avtal med Norrsundets Motorbåtsklubb för det område som utnyttjas som småbåtshamn.
Tankarna på en betongfabrik för byggande av fundament till
vindkraftverk finns kvar.
− Men om de realiseras beror förstås på om tillstånd för
vindkraftverk ges.
En stor del av deras totala område har avyttrats till Colabitoil,
men även i övrigt finns en hel del företag och verksamheter
etablerade i Norrsundets hamn. Bl.a. två serverhallar i sågverksbyggnaden och ett företag som renar jordmassor.
− Och kanske kan det bli fråga om anställningar hos Norrsundets Stuveri igen.
Norrsundets Hamns egen verksamhet består av uthyrning av
magasin/markområden samt skötsel av logistik för biobränslen.
− Vi har gått från sju till femtio båtar per år som var och en
lastar mellan 3500 till 4 000 ton, sa platschef Lotta Fogelberg.
Affärsidén med uthyrning av magasins- och lokalytor ger
Norrsundets Hamn en klar fördel, menar hon.
− Idag är det stor brist på magasins- och lokalytor i landet och
bland de som finns att tillgå ligger vi faktiskt längst söderut.
Text: Marianne Lundqvist
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Trevlig
sommar
ön
Je d
פrl

NORRSUNDET • ERBJUDANDENA GÄLLER HELA SOMMAREN, T.O.M. 25/8

10k

2 FÖR

/st

KORVBRÖD

15k
WAFERS

Coop. 280 g. Jfr-pris 35:71/kg.

Coop. 175 g. Välj mellan choklad och vanilj.
Jfr-pris 42:86/kg.

MEDLEMSTISDAGAR.

10k
/st

3 FÖR

25k

MARSHMALLOWS

FRUKTDRYCK 3-PACK

Coop. 250 g. Jfr-pris 40:-/kg.

Coop. 3x20 cl. Jfr-pris 13:89/liter.

ÖPPETTIDER:
måndag–lördag 9–19
söndag 11–19

5% medlemsrabatt
på tisdagar.*
Gäller i Coop Mitts butiker. Gäller ej Coop Online.

VÄLKOMMEN
LKOMMEN PÅ
BLOMMARKNAD!
29 maj

Ombud för:

* Gäller ej online, tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter,
spel eller andra förmedlade tjänster.
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
hälsar dig till välfylld kompott av kultur, intressant bygdehistoria, evenemang, aktiviteter, gastronomiska upplevelser, pittoreska sommarcaféer, trevliga boenden och underhållning. Därtill naturens
oaser, som bara en kustnära landsbygd kan erbjuda; trolska skogar med flera naturreservat, havsvikar,
tjärnar och sjöar och ett öppet landskap med åkrar, ängar och betande djur.
Axmarbruk bjuder dig, som Gästriklands enda kulturreservat, både historiska upplevelser, njutbar omgivning och utsökt mat av verklig toppklass på välrenommerade havskrogen Axmarbrygga. Här
kan du känna historiens vingslag från järnbrukets 1600-tal och fram till idag på en vandring från den
välbevarade Hyttan, där både musik- och teaterföreställningar ges under sommaren, bruksgatan fram
med Axmar Bruksbod/Bed & Breakfast och genom den vackra slottsparken med ädelträd och byggnader från förr. Ett besök i charmiga Axmar Brukscafé är ett måste, där du serveras både mat och
delikata bakverk i genuin miljö. En fascinerande undervattensvärld kan du uppleva i Axmar Blue Park
och Bläckhornet ger dig konst och genuint konsthantverk vid sin sommarutställning.
En fin naturupplevelse i varierat skogslandskap blir vandringen längs historiska Kyrkstigen med start
i Axmarby och fram till Bergby och på midsommarafton går det traditionella Midsommarloppet mellan
Gåsholma och Axmarby av stapeln.
På Hamrånge hembygdsgård kan du följa kulturarvet från bondesamhällets dagar i välbevarade byggnader, det visas utställningar, bjuds underhållning och aktiviteter. I Bergby centrum finns kyrkan,
kommersiell service, hälsocentral med apotek, konditori och krog. Och en alldeles egen Hamrångebutik
med bara lokalproducerat i disken. Facilt boende hittar du hos Hedenstugan Bed & Breakfast och intill
ligger ett fint utegym som drivs i idrottsföreningen NorrHams regi.
Fiskelägen i både Gåsholma, Norrsundet och Trollharen erbjuder havets läckerheter i sina butiker,
caféer och restauranger. Vid Totrabadet arrangerar Norrsundets Motorbåtsklubb barn-och ungdomsaktiviteten Kul på sjön.
I Norrsundet finns ett stort Loppis, här är arbetarkulturen förevigad i Ådala arbetarmuseum och
under juli månad bjuds det på föreställningar i den intilliggande friluftsteatern.

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
Evenemang Hamrånge Hembygdsgård 2019
Hamrånge hembygdsförenings evenemang affischeras i Hamrångebygden, samt annonseras i Alla Tider´s
och lokalpress. Information om föreningen och närmast kommande evenemang går att söka på
www.hembygd.se/hamrange och på Facebook. Givet serveras alltid hembakat, välsmakande fika!
Hembygdsgårdens bevarande och evenemang genomförs helt och hållet med ideella krafter.
Kom med och dra ditt strå till stacken! Hör av dig till tfn/sms 070-2927339.
Varje tisdag maj - oktober: Arbetsdag på hembygdsgården kl. 9-12.
Välkommen att hjälpa till med vad du kan och vill. Fika serveras kl. 10.30.
JUNI
Torsdag 6 juni
Nationaldagsfirande kl.16
Talare: Stig Jönsson ordf. i Föreningen Hyttan i Axmarbruk.
Norrsundets mässingssextett spelar
Lördag 8 juni
Bil- och MC-utställning i Hamrånge motorklubbs regi kl. 11-15
Fredag 21 juni
Traditionellt midsommarfirande kl. 14 med
majstångsresning, kaffeservering, lotterier, chokladhjul m.m. .
Måndag 24 juni-lördag 29 juni:
Hantverksdagar: Växtfärgning av garn i Hamrånge Slöjdares regi kl 9-15
JULI
Söndag 7 juli
Friluftsgudstjänst med Hamrånge församling kl. 11. Öppen gård kl. 11-15
Lördag 13 juli
Hantverksdag byggnadsvård: Fönsterrenovering. Anmälan
till Emma Norelius 076-949 08 34
Lördag 20 juli
Sommarloppis på hembygdsgården. 11-15 Plats 150 kr, Plats + bord 250kr
Anmälan: 072-324 44 34
Fredag 26 juli
Spelglädje Konsert med glada musikanter kl. 14. Öppen gård kl. 11-15.
AUGUSTI
Söndag 4 augusti
Jazz med Lasse Ädels kl.15.
Entré inklusive kaffe med dopp 100 kr.

Onsdag 21 augusti
Surströmmingsfest med allsång till Simpdraget kl. 18.
Surströmming/sill, potatis, bröd, dricka och fika, 150 kr.
Anmälan senast den 19 augusti till tfn/sms 070-895 05 22
SEPTEMBER
Lördag 7 september
Lilla kulturarvsdagen kl. 11-15 Familjedag med återbrukstema i samarbete med lokala föreningar
Lördag 21 september
Höstmarknad med loppis kl. 11-15. Kolbullar, smedjan öppen m.m.
Anmälan för säljare på telefon/sms till 070-292 73 39.
Plats 150 kr; Plats + bord 250 kr.
OKTOBER
Söndag 27 oktober
Kura skymning kl.18 med föredrag om byggnadsvård.
DECEMBER
Lördag 14 december
Julmarknad med julstämning på Hamrånge hembygdsgård
kl. 11-15. Anmälan för säljare tfn/sms 070-292 73 39
Plats 150 kr; Plats + bord 250 kr.
Ev. ändringar och tillägg kan du läsa om i Alla Tiders eller på
föreningens hemsida www.hembygd/hamrange.
OBS! Endast kontant betalning vid Hembygdsföreningens aktiviteter. (Ta gärna med dig dina mynt och småsedlar)
Du kan swisha till dig en eller flera hundralappar vid ”Stures
Bank” men inte betala med swish eller kort. (Läs gärna om
varför på hemsidan i OM OSS)

Vår verksamhet och vårt arbete att bevara Hamrångebygdens historia och kultur stödjer du bäst med ett medlemskap i Hamrånge Hembygdsförening. Enskild 100:-, familj 200:- insättes på bankgiro 948-7349. Ange namn på alla som avgiften gäller,
samt gärna e-postadress. Kulturarrangemang sker i samarbete med Kultur och Fritid Gävle samt ABF Hamrångebygden.

Hamrångebygden
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Hamrångefjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden
och Dammsjön.
Köp fiskekort över nätet via iFiske.se eller med Swish nr 1231206333
Övriga försäljningsställen av fiskekort:
Bergby: Hamrånge Handel
Hamrångefjärden: Q Star bensinstation och KG Berglund/KG:s Gårdsbutik
Norrsundet:Norrsundets Tips & Tobak,
Totra: Benny Lundin
Upplysningar tel. 076-808 51 89
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VÄXTFÄRGNING 24-29 juni,
Hamrånge hembygdsgård 9.00-15.00
HEMSLÖJDENS DAG 7 september,
Hagsta skola Utställning, försäljning 11.00-15.00
SLÖJDFÖRSÄLJNING 2 november,
Hagsta skola 11.00-15.00

Wendins Blommor
Florist • Butik
• Orangeri • Trädgårdshandel
Öppettider Mån-Fre 9.00-17.30
Lör 9.00-14.00
Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

Välkomna!
Kontaktperson: Mona Hedin
070-309 66 07

KOPPARMÄSSEN, Norrsundet
Bergby

Öppet alla dagar

8-20
Med reservation för helgdagar

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

Välkommen till den
personliga butiken!
Lena och Pelle med personal

Serverar dagens lunch mån-fre 9.30-14.00
Catering: Boka till din studentfest - vi levererar
Smörgåstårtor & bufféer, á la carte
Vi ordnar även fester, bröllop
och minnesstunder m m
STÄNGT 30-31 MAJ
Välkommen till oss
Lena, Åsa & Magnus
Tel. 0297-220 20 070-828 58 97

Bergbykrogen

Välkommen till ditt lokala konditori!
Färskt frukostbröd
från kl 7.00 vardagar

Wijtorget Bergby
A lá carte och pizza
Servering eller avhämtning
Fullständiga rättigheter
Uteservering sommartid
Skön sommar till er alla
och Välkommen in!
Tel. 0297- 101 23

Trollharens
Fisk & Restaurang

SOMMARÖPPET
Öppettider 1 juni – 2 september kl. 12-20 varje dag
0297-331 05 www.trollharensfisk.se

Beställ vår mycket
omtyckta smörgåstårta
8, 10, 12, 15 bitar

Gott & mysigt på
Bergby konditori!
A
BAG RE

Anders, Ulrika, Susanne, Margitta
Telefon 0297-100 28
Öppettider:
mån-fre 7.00-17.30
lör 9.00-14.00

* Gårdsbutiken öppen varje dag 12 - 20
* Lokalt producerade produkter från havet
i gårdsbutik och restaurang
* Kaffe, smörgåsar, glass
* Fiskvagnen – Axmar marknad lördagar
29/6 – 3/8 kl. 11-15
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Välkommen till Östkustens pärla

Välkommen till

AXMAR BRUK
– det idylliska
bruket vid havet

Den 26 maj erbjuder vi Mors dagsmeny
med utvalda maträtter samt ett
unikt trerätterserbjudande!
Ta med hela familjen på en middag med oslagbar
utsikt och härliga maträtter med nära och kära

Trerättersmeny 425 kr (ordinarie pris 463 kr):
Rökt dovhjort med löjrom
– pepparrot, beta, äggula, kapris, chips
Gräddad torskrygg
Kusösås smaksatt med caviar, löjrom och forellrom
Serveras med potatispuré
Kolapannacotta
Blåbär, rosmarin, salta maränger, vit choklad
Öppettider och bokningar till restaurangen se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

Här är några av dem:
• Folkteatern spelar Mästaren &
Margarita i Hyttan 30 maj–30 juni
• St Olav Waterway – Galeasen Albanus
seglar in i hamnen 10 juni
• Marknadslördagar 29 juni–3 aug. Buss
går från Bergby 10.50 och åter från
Axmar bruk 14.50.
• Axmar Bruksdag 3 augusti

Foto Aja Axlund

Fira Mors dag på Axmar Brygga

I sommar har vi extra
många aktiviteter

• Konserter i Hyttan, utställning i
Slottsparken, guidningar
• Konst och hantverk i Bläckhornet
• Det maritima Axmar – utställning i
Båthuset
• Vandrings- och cykelturer
• Sommarcafé, gårdsbutik, restaurang

Läs mer på axmarbruk.se
axmarbruk
@axmar_bruk

Foto Tomas Ärlemo

Öppet från kl. 12.00 varje dag.

HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR
VÄLKOMMEN TILL
GÅSHOLMA FISK OCH
SOMMARCAFÉ
NU ÖPPNAR VI
FÖR SÄSONGEN
8 juni – 18 augusti
11.00-18.00 varje dag
Övriga tider ring
för överenskommelse

AXMAR BRUKSCAFÉ
Premiäröppet
18 och 19 maj 12.00-17.00
Morsdagserbjudande
25-26 maj 12.00—17.00
Från 1 juni öppet
dagligen 11.00-17.00

Här kan du i genuin fiskelägesmiljö
njuta av våra delikata lax- och
siksmörgåsar till kaffet och handla
havets läckerheter i vår gårdsbutik
Vi har även stuguthyrning
Varmt välkomna
Håkan & Margareta
070-220 91 64

Välkomna

Hos oss äter du hemlagat!

I Hagsta hittar ni vår mysiga restaurang
med inspiration från vikingatiden.
Här serveras välsmakande hemlagad mat
nybakat kaffebröd från Tönnebro bageri
TexMex-buffé och Barnmeny
Vi tar emot stora sällskap i vår pub,
eller catering med buffé för egen fest

Musik i sommarkväll
i Österheds kapell

Onsdag 26 juni kl 19.00
Ami Fransson
Onsdag 17 juli kl 19.00
Elisabet och Olle Sköld
Onsdag 7 augus� kl 19.00
Bill Myles spelar och sjunger

Välkommen!
Vid E4, Ockelbovägen 40
Tel 0297-10555
Öppet 7-22
www.rasta.se
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Hamrångebygdens
Delikatesser
Wijtorget, Bergby
ENDAST LOKALT OCH
NÄRPRODUCERAT I VÅRA DISKAR
Ur vårt sortiment:
Grilldetaljer av nöt, gris, lamm och kyckling
för sommarens grillar
Korvar av nöt-, lamm-, get- och fläskkött
Hådellgårdens hemgjorda glass
Hälsingeostkaka, kalvdans, koost
Rapsolja, kryddor, grillolja, lammskinn
Getost, senap salsa, ägg, marmelader, te och
honung m m
facebook.com/hamrangebygdensdelikatesser

Här bygger vi framtidens fiskeläge
med restaurang, café och butik.
Öppet maj-augusti. Tisdag-fredag 10-17, Lördag 9-13.
Övriga tider under året, ring för info.

Torghandel påsk – december. (oktober stängt)
Sandviken torsdag 10-15
Gävle
fredag 9-15
Ockelbo
fredag 9-15

OBS! OBS! OBS!
Rabatter till alla pensionärer 15% på våra produkter
tisdagarna 25/6 * 23/7 * 20/8

en in
Välkomm
till oss !

Tel. 0297-226 01 eller 073-047 17 71

Dags att boka in sommarens måleriarbeten!
Jag utför målning av fasader, altaner och
uthus mm. Välkommen med er förfrågan!
Målare Fredrik Granlund
073-8096035 • granlund1@live.se

Nyhet! Nu kan ni boka målare hos oss.
Vi har nu samarbete med målare Fredrik Granlund, vilket gör att ni kan boka ett kostnadsfritt
hembesök och få offert direkt i butiken.
Välkommen in till oss!
Vijvägen 42, 817 40 Bergby Tel.nr 0297-100 65
sid 14
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Nyheter från genomförda årsmöten:
Hamrångegruppen ger va-frågan i bygden högsta prioritet
Va-frågan för Hamrångebygden är akut och därför har
Hamrångegruppen utsett en särskild va-grupp att tillsammans med Gävle kommun och Gästrike Vatten samverka
för att lyfta frågan framåt. I gruppen ingår Jan Eriksson,
Kjell-Urban Näs och Johan Lundberg.
Trafikfrågor, bl a en lösning för trafik- och parkeringssituationen i Bergby centrum finns på gruppens agenda och
trafikgruppen arbetar även med frågan om bussförbindelser
med Ockelbo och Söderhamn.
Likt tidigare år ligger ansökningar inom ramen för landsbygdsprojektet på gruppens bord och man planerar pumptrackbanor för barn/ungdomar i Bergby och Norrsundet.
Efter en idé från Örnsköldsvik vill Hamrångegruppen
även satsa på bya/ortsvandringar där representanter från
bygden – volontärer, fastighetsägare, näringsidkare m fl
inbjuds delta och där även kommunala representanter ska
ingå. Syftet är att granska och besiktiga byar/orter för att
tillsammans i en medborgardialog skapa en positiv utveckling.
Efter årsmötet består Hamrångegruppen av
Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson
Lars-Ove Molin
Stig Jönsson
Sture Larsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Ledamöter i rådet för landsbygdsprojektet:
Svante Wallberg, Hamrångegruppen ordförande
Tommy Berglund, Hamrångegruppen
Daniel Englund, Knutpunkten
Lars Ove Molin, Norrsundets Motorbåtsklubb
Elisabeth Meijer, Norrsundets IF
Christer Lantz, Hamrångefjärdens IK
Anna Jupither Berg, NorrHam idrottsförening
Lillemor Isaksen, Norrsundets arbetarmuseum
Stefan Ehn, Axmarby intresseförening
Toni Melin, Häckelsängs by
Knutpunkten Landsbygdscenter lägger ner sitt vandrarhem – förstärker kompetensen på den administrativa sidan för bokföring och redovisning.
− Vi lägger ner vandrarhemsverksamheten och iordningsställer en lägenhet på övre plan, vilket ger en jämnare
inkomst som stärker upp vår ekonomi och på nedre plan
inreder vi en del av kontorsytan till konferensrum, hälsar
styrelsen.

Därtill förstärker Knutpunkten kompetensen på den administrativa sidan för bokföring och redovisning.
− Hittills har vi åtagit oss sådana uppdrag åt föreningar,
men kan numera ta emot uppdrag även från företag.
I styrelsen för Knutpunkten Hamrångebygden Ek. förening som äger fastigheten och driver Landsbygdscentret
sitter efter årsmötet:
Ordförande Daniel Englund samt Svante Wallberg, Margitta Boberg, Christer Lantz och Roger Sjödin
Hamrånge Företagarförening – kvinnorna har tagit
över
För första gången sedan starten 1993 sitter enbart kvinnor
i styrelsen för Hamrånge Företagarförening och i samband
med årsmötet tog Stina Persson med företaget Stinas Garn
& Tygbod över ordförandeklubban.
− Nu tar vi nya tag och satsar på att ge ut Företagskatalogen till hösten och även i övrigt bredda verksamheten
gentemot mot våra medlemmar. Vi finns för alla företagare
i hela Hamrångebygden, där vi skall stödja och ta tillvara
deras intressen, men vi vill också främja samarbeten med
övriga föreningar i bygden, säger hon.
Övriga i styrelsen är Åsa Hedström, Maria Sjöberg, Lena
Sandin-Henriksson och Millan Fredin.
Hamrånge hembygdsförening efterlyser frivilliga till
kök och servering inför sommarens aktiviteter
− Vi behöver bli fler som bakar och fler som kan ställa upp
vid serveringen i sommar, främst under midsommarafton
då besökarantalet glädjande ökat år från år, hälsar styrelsen.
Fler traditionella inslag återkommer under sommaren och
mer om dem kan du läsa i inlagan Sommaren i Hamrångebygden.
Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande Stina Persson
Vice ordförande Anders Snell
Sekreterare Katarina Åkersten
Kassör Sture Larsson
Övriga: Stephanie Forsmark, Kristina Lindkvist och Jan
Eriksson

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
UTIFRÅN DINA BEHOV
Inför sommaren:
Gräsklippning, slyröjning, allehanda trädgårdstjänster
Cykelreparationer av meriterad reparatör
Timpris 380:-/tim, vissa tjänster 50% rutavdrag
Ring så berättar vi mer! 076-128 47 33
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Alla Tider’s

Succé också för årets Konstrunda i Hamrångebygden som
innehöll flera nya inslag bland 60-talet utställare
Var man ville börja var upp till var och en – det var
bara att hålla utkik efter det röda sjömärket och
Kustkonstskylten, som tog dig runt i hela bygden. Och
som inte bara visade konst och hantverk utan även
bjöd på olika kulturinslag liksom både soppluncher
och fikastunder med gott till kaffet.
Att hinna med alla utställare och deltagare under de sju
timmar som Konstrundan pågick var inte helt lätt för de
fanns utspridda från Axmarbruk i norr till Hamrångefjärden i söder, Norrsundet i öster och Hagsta i väster, däremellan också på ett flertal platser.
Fyren i Norrsundet serverade sina besökare silversmide
och knivslöjd, Fotogruppen Rudans utställning om Nöttersvearna, svartvita bilder från Dibis liksom tavlor målade av Linnéa Strid och Conny Molin och Anders Åbergs
stående utsmyckning.
Liksom i fjol hade både Christer Linde och Arbetarmuseet öppet hus.
Flera nya konstnärer och hantverkare visade upp sig vid
årets konstrunda. Åsa Fällgren premiäröppnade sin Studio
Keramik i Norrsundet, i välbesökt Totra bystuga fanns
Kajsa Tollesby och Kerstin Thalén med sina tavlor och en
ny bekantskap var den numer både nationellt och internationellt kända konstnären Peter Eugen från Sundsvall som
i församlingshuset ställde ut akvarellmålningar.
I Åbyn presenterade Tomas Höglund, både inom- och
utomhus, sina fantastiska träskulpturer, som han i olika
träslag tillverkar med hjälp av motorsåg och förfinar med
stämjärn.
− Blev verkligen glatt överraskad av det stora antalet

besökare, konstaterade han.
Inte tavlor och konsthantverk, men väl ett hantverk med
verkligt kulturinslag rönte stort intresse hos Stéphanie
Forsmark, också hon i Åbyn, som öppnat upp sin farfarsfars smedja med intakt bevarad inredning.
Brittas café i Hamrångefjärden hade strykande åtgång
på sina hembakta godsaker till kaffet.
På hembygdsgården fanns en stilfull utställning av
Torbjörn Olssons och Janne Erikssons foton, Hamrånge
kyrka visade upp sina textilier och träskulpturer, på Träffpunkten fanns utställningen Kolla Hamrånge i fotoklubben Rudans regi och hos Hamrånge Slöjdare i Hagsta
fylldes utställningslokalen med tavlor av närmare tjugo
olika konstnärer och där även vävstugan rönte stort intresse.
Axmarby skola fylldes av smycken, broderier, målningar
och fotografier i regi av Aja Axlund, Carina Gustafsson och Erika Ehn och hemvävt, stickat, målningar och
återbruk av möbler och textilier visade Lena Danielsson,
Meka Ehn, Mona Ståhlberg och Marianne Ehn i missionshuset. Här fick sig också besökarna Axmarby byhistoria
till livs genom Roland Söderlund.
I Axmarbruk återkom Inger Skoglund med sitt omfattande hantverk av textilt, vävt, stickat och smycken, men
här fanns även Barbro Hårding med keramik och måleri,
Carina Lundberg med ulltovade
bruksföremål, Karl Tony Larsson
med oljemåleri och Bodil Lennartssons grafik. Ulrike Steiner höll sin
Axmar Bruksbod öppen med äkta

Hur man kan ta till vara och
återbruka visades i Axmarby
missionshus

Thomas Höglund i Åbyn deltog för
första gången i Konstrundan med
sina träsniderier i stort format

Peter Eugen från Sundsvall och idag en välkänd konstnär både i
Sverige och utomlands visade sina akvareller i församlingshuset.

Komminister Clara BergelJansson visade kyrkans
textilier. Här en mässhake
från 1929.

Premiäröppnade sin keramikverkstad
gjorde Åsa Fällgren
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I Totra bystuga
visade Kajsa
Tollesby-Forsmark
och Kerstin Thalén sina tavlor

Smått & Gott i Hamrångebygden
egenproducerat mathantverk och i Brukscaféet serverades både sopplunch och påsktårta.
Några hade färre besökare än förra året, andra fler, men som helhet var utställarna mycket nöjda.
− Så visst blir det en Konstrunda nästa år också, lovade de.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Vi tar fajten i EU för klimatet,
demokratin och mänskliga
rättigheter!

P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

Bodil valero,

- Markplanering
- Dräneringar

EU-parlamentariker (MP), Axmar bruk

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

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Juni 2019
Oktober 2014

Installa�on, Service

Alla onsdagar
oktober
(1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Fredag
14 ijuni
kl.13.30
Klockan 10.00-12.00
Musikcafé
med
Röda
Korset
Datacafé med Hamrånge PRO. Här
kan du Gunnar
få hjälp när Sundberg
du kört fast. Ta
med egen
dator.
Fika finns att köpa.
med
son
underhåller.
Lo�erier.

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet
hus. Vi 10
uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
Måndag
juni
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Utställningen
KOLLA
HAMRÅNGEBYGDEN –
Lions och Röda korset finns på plats.
ANDRA
AXPLOCKET
av vad bygden har a�
Vi bjuder på fika!

erbjuda

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Utställningen
a�ochhänga
hela sommaren.
Musikcafé
med Röda kommer
korset. Hubbe
Sören underhåller.

För fritt hembesök,
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

Arrangör Fotogruppen Rudan

www.thermia.se

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

GLAD SOMMAR
till er alla Marie & Anna

Fika ﬁnns a� köpa

www.thermia.se

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

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

I samarbete med

I samarbete med

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

Alla Tider’s
Fyren, Rockskolan och ReDo tackar
ledare, deltagare, volontärer och alla som
på något sätt bidrar till vår verksamhet.
Ha en underbar sommar och så ses vi igen i augusti.

Trevlig sommar önskar
Anna och Stefan
på Handelsbanken
Tel. 0297-609 30

Ulrica, Micke, Monika, Sofie, Lennart, Kicki och Thomas

Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

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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Smått & Gott i Hamrångebygden
Folkteatern spelar Mästaren och
Margarita i Hyttan i sommar
-19 föreställningar
− Det var förälskelse från första ögonblicket.
Valet av spelplats för Folkteaterns föreställningar av Mästaren
och Margarita blev självklar efter besöket i Axmar Hytta, säger
Erik Uddenberg, konstnärlig ledare vid Folkteatern och som
gjort dramatiseringen av boken med samma namn, skriven av
den ryske författaren Michail Bulgakov.
− En perfekt miljö att spela upp den här teatern i och därför
valde vi den också för sommarens samtliga föreställningar.
Mästaren och Margarita lyfter fantasin, när förnuftet inte alltid räcker till. Och vad är sanning egentligen?
Den utspelas under två tidsplaner; Moskva under 1930-tal och –Nitton föreställningar ger vi av Mästaren och MargaJerusalem under Jesu tid. Det är en berättelse med en egen ver- rita i Axmar Hytta i sommar, hälsar Erik Uddenberg,
sion om mötet mellan Pontius Pilatus och Jesus, om Mästaren, konstnärlig ledare vid Folkteatern.
författaren som skrivit den alldeles sanna romanen, och hans
Margarita. Och till Axmar Hytta, dit kommer Djävulen själv för att ställa allt till rätta i Jesu namn.
Under en tre timmar lång föreställning i två akter får teaterpubliken följa den klassiska romanen på scenen i hyttan.
En berättelse om lögner, kärlek, makt och frihet. Om korsfästelse och djävulsbal.
− Och mycket humor, säger Erik Uddenhag.
Sammanlagt ges 19 föreställningar och på scenen står sju skådespelare och sex figuranter. Dessutom medverkar en
stråkkvartett från Gävle Symfoniorkester under ledning av riksspelman Görgen Antonsson, som också skrivit musiken
till föreställningen. För regin svarar Natalie Ringler.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Annelie Samuelsson´s salong

Anno – maj 1999
… tillträdde Rickard Berggren tjänsten som
kyrkoherde i församlingen och var då landets
näst yngste kyrkoherde

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

… tog Hamrånge Taxi över linjetrafiken mellan
Axmarbruk och Bergby
… ville Hamrångegruppen genomföra en enkät
angående äldrekooperativ i Norrsundet

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

… ställde vårflod med översvämningar till det
för både jordbrukare och privatboende
… var det vårpremiär för auktioner vid Auktionshallen i Axmarby
… protesterade skolråden i bygden mot nya
regler för skolskjutsar

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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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

Alla Tider’s
Kalendarium 24/5 – 14/6
Fredag 24 maj
Fotboll Lindövallen 19.00, div. 4
Norrsundets IF-Åbyggeby FK
Lördag 25 maj
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 26 maj
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 28 maj
Arbetsdag Hembygdsgården 9.00-12.00
Torsdag 30 maj
Premiär Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Fredag 31 maj
Fotboll Lindövallen 19.00 div. 4
Norrsundets IF-Forsbacka IK
Lördag 1 juni
Fotboll Lindövallen 11.00, div 6
Norrsundets IF -IK Huge 2
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
Öppen 14.00-17.00
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Söndag 2 juni
Mässa, Hamrånge kyrka kl. 11.00
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Tisdag 4 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Möte med Hamrångegruppen Träffpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 5 juni
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 19.00
Torsdag 6 juni
Hundens Dag, f.d Axmarby Konsum 12.00-18.00
Bastun Åbyns Byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Nationaldagsfirande Hamrånge hembygdsgård 16.00
Fredag 7 juni
Musikcafé med hattparad, Röda Korset
Solberga 13.30
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Lördag 8 juni
Bil- & MC-utställning, Hamrånge Hembygdsgård 11.0015.00
Fotboll Lindövallen 15.00, div. 6
Norrsundets IF 2-Skutskär IF FK
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Söndag 9 juni
Pilgrimsbarnmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 15.00
Måndag 10 juni
Andra axplocket av utställningen
Kolla Hamrångebygden öppnar på Träffpunkten
Tisdag 11 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Skolavslutning årskurs 9, Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 13 juni
Teater med Folkteatern Axmar Hytta 19.00
Fredag 14 juni
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Fotboll Lindövallen 19.00, div. 4
Norrsundets IF-Hille IF

Bil och Mc-utställning
Hamrånge Hembygdsgård
Lördag 8 juni kl. 11-15
Entré 60:- Barn under 12 år gratis
Tipspromenad – Korv – Café
– Ponnyridning – Lotteri – Raggarmulle
Dansuppvisning av Gävle Rockin´Rollin´Club

Välkomna • Hamrånge Motorklubb

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

Fredag 7 juni kl. 13.30 Musikcafé på Solberga med
HATTPARAD Valle underhåller
Fredag 14 juni Musikcafé på Träffpunkten. Far och son
Gunnar och Andreas Sundberg Står för musiken.

SVERIGES NATIONALDAG
firas på hembygdsgården
TORSDAG 6 JUNI KL. 16
Tal av Stig Jönsson, ordförande i föreningen Hyttan
Musik med Norrsundets mässingssextett
Kom gärna i hembygdsdräkt!
Välkomna

Ett varmt tack till er alla som med blommor och gåvor till olika fonder hedrade minnet av
vår käre Bertil Eriksson.
Ett varmt tack också till officiant Monica
Andersson som gjorde begravningsakten till ett
fint minne för oss.

Laila
Lasse, Jörgen och Pelle med familjer

Torget – Tack
Hjärtligt tack till vår Blomster-Maria för
blommor på borden vid vårlunchen.
PRO-gubbarna
Begravningar i församlingen
under april
5/4
18/4
26/4
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Hannelore Andersson, Gävle
Bertil Eriksson, Bergby
Åke Cullander, Bergby

