Alla Tider´s
Smått & Gott i Hamrångebygden
Tel till red. 073-181 40 90

Nummer 7 Årgång 16
Juli 2019

Segraren i årets Midnattsrace
Mikael Slotte

Innehåll i månadens Alla Tider´s
sid 2
sid 3
sid 6
sid 8

Tankar om
Hundens dag i Axmarby
Sommar, sommar, sommar i Hamrångebygden
Skolavslutning 2019

sid 9
sid 10
sid 11

Fotbollens Dag på Vifors IP
Stort Grattis till systrarna Sager från Bergby
Ellen och Emil till träningsläger till Halmstad

Alla Tider’s
Tankar om
ilket gourmetutbud vi har i Hamrångebygden. Sommaren känns nästan för kort för att hinna med allt.
V
Börjar till midsommar med Magnus supergoda citrongravade lax, Bergmans pepparlax förstås – klassisk vid
det här laget och så Ullas tomatsill. Mmmm…
Sedan fortsätter vi till Axmar Brygga för gastronomi i
toppklass och så till Trollharen och deras delikata fiskbuffé. Ett besök hos Håkan och Margareta, som bjuder
på sik- eller laxsmörgås vid Gåsholma sommarcafé är
ett måste (sommaridyllsmiljö får vi på köpet) och massor med läckra rätter och ljuvliga bakverk finns hos
Lena och hennes personal på Axmar Brukscafé.
Känner man inte för att gå ut och äta, men latmasken
kommer krypande, ja då finns det färdiga matlådor
med rejäl husmanskost för avhämtning på Kopparmässen och pizzabegäret det stillas hos Abbas på Bergbykrogen. Och har du smakat Anders citronmazariner på
Bergby Konditori? Mums! På Brittas Café får vi nostalgi och musik från jukeboxen till eftermiddagskaffet
med radiokaka och pariserbröd.
Inte illa minsann för en bygd av Hamrånges storlek,
eller hur? Och tänk, nästa sommar får vi ännu ett utflyktsmål; Bergmans Fiskeläge i Saltharsfjärden. Det
blir spännande, så det ser vi fram emot.
Vill vi fixa till maten själv med bra produkter, så erbjuder Hamrångebygdens Delikatesser kött, korv, ostkaka,
kalvdans, ost, glass och honung. Allt lokalproducerat.
I KG;s gårdsbutik köper vi tomater och gurka och i
Axmarby de ljuvligaste jordgubbar. Ekologiskt odlade,
söta och goa. Och för att inte tala om fisk, där vi kan
välja mellan flera olika fiskare, som erbjuder både
färsk och förädlad fisk. Undrar om vi riktigt förstår att
uppskatta det utbud vi har på nära håll?

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
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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 hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu

Lagar och regler har vi gott om i Sverige och det är
klart att såna måste ju finnas. Men måste de detaljstyras? Nää, det gillar inte jag. Vi människor måste väl
kunna ta ett eget ansvar också utan att storebror staten
i detalj ska tala om för oss vad vi ska tycka, tänka och
göra?
Från 1 juli är det olagligt att röka på allmänna platser
utomhus, gäller bl a uteserveringar, tågperronger och
i sportarenor. Gott och väl så långt. Men se det räcker
inte med det. Förbudet ska också gälla en bit bort från
t ex uteserveringen. Och nu blir det knepigt. För hur
lång den biten är, tjaaa, det råder det osäkerhet om.
Bara att det är innehavaren av respektive näringsställe
som ska sköta bevakningen. Och om han eller hon missar, ja då kan det bli fråga om böter. Inte så trevligt att
vara innehavare då tänker jag, om du först ska agera
ordningsvakt till och med utanför ditt serveringsområde och sedan riskera böter om du
ansetts inte ha skött din uppgift.
Hot är aldrig trevligt. Nog borde
det väl finnas bättre och enklare
lösningar?

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser
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
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.

Fortsatt skön sommar på er och
Lev väl!
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Hundens dag i Axmarby

Fredag den 26 juli kl. 14.00 SPELGLÄDJE
Konsert med glada musikanter.
Öppen gård kl 11.00 – 15.00.

Tips och råd om sin hund
men också gratis tandstenskontroll eller Prova påakupunktur.
Det fick bygdens hundägare med hundar när Kattis
Hundmottagning och Din
Husveterinär, för andra året
tog emot under Hundens
Dag i Axmarby.
Det var flera som tog tillfället i akt, bl a matte Ninni
som lät sin nakenhund Leia testa akupunktur på hunden Leia
hosKatarina Granström medan schäfern Försvarmaktens Mynta fick genomgå en tandstenskontroll hos Eva-Maria Söderman.

Ett stort TACK till våra sponsorer som
ställde upp vid vår Bil & MC-utställning
vid hembygdsgården 8 juni
Assemblin
Bergby El
Bergbykrogen
Bergby Verkstad AB
Bohlins Rör AB
Cramo
Hagmans Tak
Hamrånge Handel
Helsan´s Service
ICA Nära, Bergby
Maskin & Verktyg
Mattes Bröd, Ockelbo
Miljötransporter UN AB

Söndag den 4 augusti kl. 15.00
JAZZ MED LASSE ÄDELS.
Entré inklusive kaffe med dopp 100 kr.
Onsdag den 21 augusti kl. 18.00 SURSTRÖMMINGSFEST med allsång till SIMPDRAGET
Surströmming/sill, potatis, bröd, dricka och fika,
150 kr. Anmälan senast den 19 augusti till tfn/sms
070-895 05 22.
Varmt Välkomna

Varmt välkommen
in till oss!

PEKå:s LV Maskinservice
Proffs bildelar
Rasta Hagsta
Smurfit Kappa
Svenska Handelsbanken Bergby
Sören Johansson AB Last &
Grävmaskiner
TMT Maskinvaruhus, Gävle
Totra Nostalgibod
Wendins Blommor
Ödmårdens Skogstransporter AB
Hamrånge Motorklubb

Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Restaurangen öppen varje dag kl. 12-20 t o m 1 september

Bergby

Boka bord på tel. 0297-33105

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

www.trollharensfisk.se
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Alla Tider’s

Annelie Samuelsson´s salong

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
SOMMARÖPPET JULI
Onsdag – torsdag – fredag
Tel. (extra) Victoria 070-655 50 76
Tel. Annelie 070-226 39 87
Fr o m augusti de sedvanliga öppettiderna
med bokning Annelie

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong och Google Maps

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com

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

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

Detta händer i Hamrånge församling
SÖNDAG 28 juli kl 11.00
Friluftsgudstjänst i Råhällan

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

SÖNDAG 4 augusti kl 18.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka

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

ONSDAG 7 augusti kl 19.00
Sommarmusik, Österheds kapell
SÖNDAG 11 augusti kl 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com

SÖNDAG 18 augusti kl 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet

VÄLKOMMEN TILL

SÖNDAG 25 augusti kl 11.00
Gränsmöte i Oslättfors kyrka
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. tel. 0297-57 20 90

Vi säljer
www.nordsjo.se
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Alla Tider’s
Sommar, sommar, sommar i Hamrångebygden…
… och då var det givetvis Bil- och
MC-utställning i motorklubbens
regi på pingstafton
Inte många centimeter över fanns det vid Hembygdsgården, när Hamrånge Motorklubb arrangerade sin
årliga utställning med rariter bland bilar och motorcyklar.

Det var tätt,
tätt bland
skönheterna,
som parkerats
in på minsta
utrymme och
glänste ikapp
med varandra. 72 bilar
och 15 motorcyklar.
Inte störst och inte vackrast, men onekligen intressant som utställningsobjekt
var Mats Nilssons Citroen
CV2 modell -64. Nu vann
den inte första pris, för den
utmärkelsen togs hem av
Conny Aldeborg från Skutskär med en stilig Buick
1956. I MC-klassen röstades Egon Erikssons läckra
Harley Davidson Bobber -18 fram som nummer ett.
Utöver utställningen bjöds det på dansuppvisning
av Gävle Rockin´Rollin´Club, ponnyridning, lotteri,
tipspromenad och servering. Och förstås Raggarmulle.

20 sekunder för långsam,
kommenterade han efteråt.
Väl framme i resultatlistan
höll sig också Elov Olsson
(3:a), Anders Dahl (5) och
Björn Hänninen (9). Alla tre
välmeriterade i de här sammanhangen.
Välmeriterad är också Annika Löfström, som sprang i
mål på en tiondeplats direkt
efter Björn Hänninen på fina Årets segrare Annika Löfström
och Joacim Lantz
30,03 och det blev därmed
femte året i rad, som hon tog hem segern i damklassen.
Fina prestationer stod bröderna Leon
och Eskil Rosell-Norelius för. Leon,
12, sprang för fjärde gången och gick
i mål på tiden 55,09, Eskil, 8, sprang
för allra första gången och det på fina
56,44.
− Det här var inte så svårt, så vi ska
springa fler gånger, deklarerade de direkt efter målgången.
Folkfest var det i sedvanlig ordning
med stor publik, servering och lotterier
och som avslutades med Knatteloppet,
400 meter långt, för de minsta.
Hela resultatlistan, med fler hamrångedeltagare/ungdomar hittar du på www.midsommarloppet.se
Text och foto: Marianne Lundqvist

… traditionsenligt midsommarfirande vid hembygdsgården

Text och foto: Marianne Lundqvist

… perfekta förhållanden för
Midsommarloppet

med över tusen besökare, som
dansade kring den majade
stången, köpte lotter, gissade
vikten på laxen, handlade på
loppis och tittade på fotoutställning.
Allt i en perfekt stämning
med sommargrönska, strålande sol och vajande flagga.
Precis såsom en midsommarafton ska vara.

Trehundra deltagare stod på startlinjen, när startskottet gick för årets åtta kilometer långa motionslopp
mellan Gåsholma och Axmarby.
Flera välkända löparnamn höll sig i ledarskiktet och först
över mållinjen sprang Ockelbos Joacim Lantz på fina
25,26. Inte helt nöjd själv dock.
− Hade hoppats slå mitt rekord från i fjol, men jag var

Första midsommarfirandet var
det för lilla Leonore, 9 månader
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Text och foto:
Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
… växtfärgning med Hamrånge
Slöjdare
Intresset för växtfärgning
ökar och i år fick Hamrånge
Slöjdares arrangemang vid
hembygdsgården fördelas på
två kurser. Det doftar från
grytorna av björk, lök och
lupiner, där vätskan sedan
förvandlar det grå och vita
garnet till ljuvliga färger i
olika skalor.
− Se, Så här fint blir det vita garnet av björk, visar Marina
Mårtendal, som kommit till kursen från Söderhamn, och Dagmar Lundqvist från Axmarbruk.
Kursledare har varit Anita Nordgren, Ewa Winrath och Anita
Bergman.

Text och foto: Marianne Lundqvist

… Axmar Midnattsrace med jämn
kamp ända på mållinjen

Hådellsgårdens glass
fanns att köpa hos Katarina Eklund och Ann Axelsson. Glassen, ljuvligt
gräddig med många olika
och spännande smaker,
produceras i Produktionsköket Hamrångebygdens
delikatesser i Bergby.
Från Bollnäs Bryggeri
& Bränneri kom familjen
Sundling med öl, honung
och nylanserade drycken
Kombucha. Kombucha är
en asiatisk fermenterad
dryck, som görs av te som
jäst med en mjölksyrakultur.
- Den levande bakteriekulturen kan verka lugnande för magen och dessutom innehåller drycken B-vitaminer och antioxidanter, men betydligt mindre socker än läsk, berättade Berit Sundling.
Drycken har en syrlig grundsmak som Bollnäs Bryggeri &
Bränneri kompletterar med t ex hallon, fläder och äpple.
Enkelblock och blockskiva från Engmanvraket
visas vid årets utställning
i Båthuset, som har maritimt tema och berättar om
vraken utanför Axmarkusten från järnbrukets
dagar.

Sjutton ekipage antog utmaningen att via kajakpaddling ta
sig den 7 km långa sträckan mellan Axmarby och Axmarbruk.
Startskottet gick 20.30 och cirka 45 minuter senare paddlade de
första ekipagen i mål.
Det blev en tuff kamp mot mållinjen, som slutade med en
knapp seger för Mikael Slotte på tiden 44,29, på andra plats
kom Jonny Wigert (fjolårssegraren), 44,34 och på tredje plats
Torbjörn Nilsson på tiden 44,35.
Bakom arrangemanget stod Axmarbrygga och Axmarby IF.

… och i Axmarbruk marknadslördagar , utställning i Bläckhornet
och Båthuset
Ömsom sol, ömsom regn blev det vid första marknadslördagen i Axmarbruk, men besökarna hittade hit ändå
och kunde välja bland stånden med lokalt och småskaligt
hantverk. Låtstugans 22 spelmän förhöjde stämningen
med härlig musikunderhållning. Marknadslördagarna med
olika inslag pågår till 3 augusti och utställningarna till 18
augusti.

sid 7

Bläckhornet bjuder i år på en
utställning med brett konsthantverk. Tavlor, keramik, smycken,
vävda, stickade och sydda alster
m m. av sju olika uställare; Eva
Friskman, Birgitta Larsson, Tomas Lif, Berit Norrbelius, Karl
Tony Olsson, Inger Skoglund,
Inga-Britt Westlén och Varva
Ädelsmide.

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Skolavslutning 2019 med utdelning av diplom
och utmärkelser från förskoleklass till årskurs 9
Diplom vid läsårsavslutning 2018

Matematik
Musik
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Slöjd
Spanska
Svenska
Tyska

”En god förebild”
Motivering: En god förebild är en person som på ett föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, empati
och förståelse. Denna förebild ställer också upp på Bergby
centralskolas värdegrund och fastställda regler.
”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som finns
kring eleverna.
Fsk
Be1
Be2
Be3
Be4
Be5
Be6
Be7
Be8

Malte Larsson och Elsa Englund Nilsson
Niek Brakel och Evelina Jansson
Lucas Larsson och Noomie Risberg
Thea Eldh, Tilde Fredin och Alicia Wahlström
Saga Nordin Sand och Alfred Bergman Westin
Roxanna Glad
Alma Wiklund och Johan Forsberg
Elvira Wigren och William Persson
Samuel Forsmark och Magda Högberg

Thea Karlsson
Robin Rantasalo Larsson
Julia Sjöberg
Philip Lindström
Hanna Gustafsson
Märtha Lingvall
Elise Andersson
Thea Karlsson
Julia Sjöberg
Thea Karlsson
Thea Karlsson/Morteza Riazi
Bianca Berglund
Robin Rantasalo Larsson
Olliver Pulins

”Diplom i högsta måluppfyllelse” Thea Karlsson
”Årets Raket”

Villemo Agerstig

”Årets Kämpe”

Viktor Hedström

”Terminens kämpe”

”God Kamrat” Lions och Hamrånge församlings stipendium

Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit,
envishet, hårda arbetsinsats och för att ha utvecklats positivt
under terminen.

Edvin Forsmark och Hanna Gustafsson

Be4
Be5
Be6
Be7
Be8

Hanna Gustafsson
Motivering: Du har med stilistisk säkerhet, språklig elegans och kämparanda utvecklats i ämnet svenska. Där
har du visat färdigheter som sträcker sig över flera litterära fält såsom historieberättande, argumentation och
visat knivskarpa iakttagelser i samhälls- och livsfrågor.
Du har även i ditt arbete visat ödmjukhet och humanism.

”Mats Jerns stipendium i Svenska”

Meja Sima
Felix Wallerberg
Julia Bergman Westin
Hadia Mohammad Ehsan och Nyemachi Njoku
Alva Wigren och Linnea Sjöberg

”Terminens raket”
Motivering: Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom
sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat sin måluppfyllelse
betydligt under terminen.
Be4
Be5
Be6

Leon Löv
Hilda Svennewall
Iram Osama Mohammed Abubeker

”Diplom i högsta måluppfyllelse”
Be6
Be7
Be8

”Mats Jerns stipendium i Naturvetenskap”
Bianca Berglund
Motivering: För ett brett och gott arbete inom de Naturvetenskapliga ämnena. För din genuina nyfikenhet att undersöka
omvärlden. För din förmåga att engagera och sprida dina kunskaper till andra. För att lyfta, inte bara dig själv utan även dina
klasskamrater vid grupparbeten.

Saga Berg
Jakob Ehn
Nora Jern

”Årets PRAO elev”
Be8

Samuel Forsmark och Nora Jern

Åk9 ”Goda studieresultat”

Bild
Hanna Gustafsson/Viktor Hedström
Engelska
Elise Andersson
Hem- och
Konsumentkunskap
Märtha Lingvall
Idrott och Hälsa
Hanna Sjöström/Liam Eriksson

God Kamratstipendiet
i årskurs 9 tilldelades i
år Edvin Forsmark och
Hanna Gustafsson

Alla Tider’s
Fotbollens Dag – festligheter för
hela familjen på Vifors IP
Den 31 augusti väntar stor folkfest på Vifors IP, när
NorrHam arrangerar Fotbollens Dag. Med mycket
fotboll på programmet förstås, men också en rad andra aktiviteter.
– Det ska bli en dag för hela familjen, hälsar föreningen.
Ett verkligt dragplåster blir veteranmatchen med
många före detta allsvenska spelare från Hamrånge
och legendarer från Djurgården med bl a spelare från
Guldlagen under åren 2002-2005.

Välkommen till Fotbollens Dag den 31 augusti, hälsar
Arvid Sjöström, Magnus Risberg, Christer Forsmark och
Johan Berg, som alla ingår i arbetsgruppen inför evenemanget.

− Känns verkligen fint
att vi kan genomföra en
sånt här arrangemang
och vi gör det ju för att
skapa möjligheter för
fortsatt fotbollsverksamhet för våra ungdomar, säger
Christer Forsmark, ordförande i
NorrHam.
Idén väcktes i samband med ett
utbyte mellan flicklag i NorrHam
och Djurgården, som man sedan
spann vidare på och visade sig få
ett stort gehör både från föredettingar från NorrHam/Norrsundets IF och Djurgården. En
arbetsgrupp bestående av Christer Forsmark, Magnus och
Jenny Risberg, Johan Berg och Anna Jupither-Berg, Arvid
Sjöström och Krister Palm har jobbat fram konceptet.
− Det blir mycket fotboll förstås, flera matcher där våra
barn- och ungdomslag, möter gästande lag, och så den
avslutande veteranmatchen, men dagen kommer att innehålla många olika inslag. Hoppborg, tävlingar, ansiktsmålning, eventuellt helikopterturer, korv, hamburgare och
servering, med mera. Flera bilföretag ställer ut bilar och
ett företag ställer ut trädgårdsmaskiner.
− Vi vill göra den till en dag för hela familjen, hälsar
gruppen.
Hamrånge bjuder på ett stjärnspäckat veteranlag med
Hasse Berggren, Jens Larsson, Stuart McManus, Bjarne
Holmgren, Tomas Axman, Krister Forsmark, Johan Berg,
Mats Rundberg, Daniel Berglund, Lennart Hedberg och
Mats Jonsson (som gjorde världens snabbaste mål 1986
– 3 sekunder efter avspark), Urban Ivarsson, Henrik Alftberg, Urban Oscarsson, Mattias Sjöström, Roger Olsson,
Reine Jakobsson och Arvid Sjöström m. fl.
I Djurgårdens lag får vi bl a se Fredrik Stenman, Andreas Johansson, Jones Kusi-Asare och lagkaptenen från
guldåren Marcus Karlsson. Dömer matchen gör FIFA-domaren Marcus Strömbergsson med Hamrånges Lasse Andersson som en av linjedomarna. Coachar Hamrångelaget
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gör René Makondele f d spelare i bl a Gefle IF, men han
gör eventuell ett inhopp i Djurgårdens lag, där han också spelat. Djurgården coachas av Pelle Kotschack, vd
för Djurgårdens alliansförening och sportchefen Bosse
Andersson.
Bägge lagen kommer att eskorteras ut på planen av
NorrHams fotbollsungdomar. Och hela behållningen
från arrangemanget, som möjliggjorts tack vare lokala
sponsorer, går till NorrHams verksamhet.
Text och foto:
Marianne Lundqvist

Välkommen till Östkustens pärla

Öppet
12.00
varje
dagdag.
Öppetfrån
frånkl.kl.
12.00
varje

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Avnjut vår sommarplatå
med havskräftor, räkor, aioli
och vitlöksbröd med ett glas
mousserande vin eller alkoholfritt,
som vi serverar hela sommaren
onsdag-lördag.
Pris 299:Förboka två dagar innan

Alla Tider’s
Stort Grattis till systrarna Sager från Bergby…
Nadia som tagit sin tandläkarexamen
Siktet efter studenten var inställt på läkaryrket, men
Nadia kände att hon ville ha ett större socialt inslag i sitt
yrkesval inom vården och för fem år sedan påbörjade hon
istället en utbildning till tandläkare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Nu har hon tagit sin examen.
Alla Tider´s skrev första gången om Nadia Sager från Bergby,
när hon 2008 tog sin studentexamen på Vasaskolans naturvetenskapliga linje och då fick motta Grubbs stipendium på
10 000 kronor med motiveringen ”Till en skicklig, målinriktad
och ambitiös gymnasist”. Samma målinriktning har nu tagit
Nadia till hennes drömmars mål.
− Att utbildning är viktigt har vi syskon alltid haft med oss,
vilken inriktning vi väljer, det har varit upp till oss själva, men
vi har alltid stöttat varandra inom familjen.
Det är med glädje men också stor ödmjukhet hon konstaterar, att den väg hon valt nu tagit henne till målet.
− Karolinska Institutet anses därtill ha världens bästa tandläkarutbildning så att ha tagit examen känns stort och är en ära
för mig. Det som krävts av mig och av alla som vill nå sina
mål är målmedvetenhet, planering och disciplin.
Och att de egenskaperna har varit hennes ledstjärna under de
fem studieåren visar inte minst att hon under hela tiden pendlat varje dag mellan hemmet i Bergby och Stockholm.
− Så jag har nog blivit ett välbekant ansikte på tåget, ler hon.
Utbildningen har varit indelad i kliniska och teoretiska
kurser och den kliniska utbildningen har hon till största
delen gjort genom att tjänstgöra vid Karolinska Institutets
tandvårdsmottagning. Vid sidan av studierna har hon på eget
initiativ tjänstgjort vid Folktandvården i Ockelbo, men även i
Söderhamn och vid Slottstorget i Gävle.
− Jag trivdes fantastiskt bra i Ockelbo och hade nog tänkt
mig att bli tandläkare där, men nu fick jag ett så fint erbjudande med utvecklingsmöjligheter från Folktandvården i Stock-

holm, så det kunde jag helt enkelt
inte tacka nej till.
Inom kort lämnar hon Hamrånge
för sin första arbetsplats som tandläkare vid Folktandvården i Hammarby
Sjöstad.
Redan under gymnasietiden var Nadia
engagerad i verksamheten – satt bl
a med i skolledningen under två år – och
engagerat sig har hon fortsatt med även
under tandläkarstudierna. I Odontologiska
föreningen och näringslivsutskottet men
även med övriga utbildningsfrågor.
− Engagemang ger så mycket tillbaka, du knyter kontakter
och skapar nätverk och det är viktigt på den fortsatta vandringen genom livet.
− Jag vill skapa möjligheter själv. Ser mig gärna som allmäntandläkare med egen klinik och anställda i en framtid.
I sitt examensarbete var hon med om att ta fram en ny utbildningsplan för tandläkarutbildningen vid Karolinska Institutet. Och delar av det arbetet finns nu med i den nya planen,
som börjar gälla i höst.
− Det känns förstås också fint och stort att ha bidragit till
kommande tandläkares utbildning.
Men även i övrigt har hennes arbete och engagemang renderat uppmärksamhet. Hon var till exempel Karolinska Institutets representant när olika lärosäten skulle berätta om hur en
vecka ser ut för en tandläkarstudent i Tandläkartidningen och
hon uppmärksammades även av tidningen för hennes bedrift
att pendla och vara engagerad under utbildningen. Med en fin
motivering fick hon motta diplom i kursen 14b´s kvinnliga
lärare

… och lillasyster Josefin som tagit sin kandidatexamen i industriell ekonomi
Josefin är nästa i raden av syskonen Sager – äldsta brodern är jurist, en är byggnadsingenjör och Nadia nybliven
tandläkare – som nu tagit sin examen.
− Jag valde att utbilda mig inom industriell ekonomi eftersom
det är en bred utbildning som öppnar många möjligheter, förklarar hon sitt val.
Efter gymnasiet och innan Josefin påbörjade sin treåriga utbildning vid Högskolan i Gävle arbetade hon både som lärare
och elevassistent.
− Också en viktig erfarenhet att ha med sig, när man går
vidare.
Något sommarlov att tala om blev det inte för Josefin för
efter sin examen blev hon direkt erbjuden arbete som operativ

inköpare vid Korsnäs.
− Jag sökte inte själv någon tjänst,
men jag gjorde mitt examensarbete
på Korsnäs och kanske det bidrog till
att jag fick erbjudandet, som jag naturligtvis nappade på, säger hon.
Yngre brodern Josef har
valt samma bana som Josefin, medan yngsta systern
Sara satsar på sjuksköterskeutbildning.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

Smått & Gott i Hamrångebygden
Vilken extrakrydda på sommarlovet för Ellen och Emil
Varje år tas ungdomar ut bland landets 24
fotbollsdistrikt att delta i ett utvecklingsläger
i Halmstad. Och i år fick två ungdomar från
NorrHam, Ellen Meijer och Emil Ivarsson,
åka på lägret.

Ellen Meijer och Emil Ivarsson uttogs att åka på träningsläger till
Halmstad under en vecka var.

Lite avkoppling från fotbollen hanns också med under
deras respektive veckor bl.a en eftermiddag vid Tylösands
havsbad.

Bägge var väldigt nöjda med vad lägret gett.
− Vi fick definitivt ut det vi hoppades på och som vi nu
tar med oss till våra egna lag i NorrHam.
Text och foto: Marianne Lundqvist

AXMAR
BRUKSDAG

Installation, Service

3 augusti 11-15

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

• Guidad bruksvandring med
Ebbe Lundqvist
• Kul på Sjön – prova på
paddling och segling
• Visning av slottsmodellen
• Naturtur – djur- och växtlv
i Slottsparken
• Lekar och spel för barnen
• Marknad – mat & hantverk
• Buss går från Bergby 10.50
och åter 14.50
• Kom gärna i sekelskifteskläder

För fritt hembesök,
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

www.thermia.se

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

Varmt välkomna!

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

Läs mer på axmarbruk.se
axmarbruk
@axmar_bruk
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Foto Tomas Ärlemo

Det är tränarna i respektive Gästrikelag, som
utser vilka ungdomar som får åka
− Vi var 16 tjejer och killar -04 från Gästrikland som fick åka, så det var jättekul att få
komma med, tyckte Ellen och Emil.
Ellen var först ut att åka på sin vecka. Emil
åkte veckan efter. Kul att få träffa många andra
fotbollsungdomar och utbyta erfarenheter, men
lägret gav också så mycket mer, tyckte de.
− Det handlade mycket om träning, men även
matcher, båda delarna nog tuffare än vi är vana
vid, men även andra delar som är viktigt att
känna till och kunna, när man spelar fotboll.
− Hur vi som spelare ska agera för att bygga
laganda till exempel.

Alla Tider’s
Kalendarium 26/7 – 23/8
Fredag 26 juli
Spelmansglädje Hembygdsgården 14.00
Lördag 27 juli
ReDo Secondhand, Norrsundet öppet 10.00-14.00
Söndag 28 juli
Friluftsgudstjänst i Råhällan 11.00
Torsdag 2 augusti
Fotboll Lindövallen Herrar div. 4, 19.00
Norrsundets IF-Hofors AIF
Lördag 3 augusti
Fotboll Vifors IP 16.00
F 16/17, NorrHam-IK Huge
Söndag 4 augusti
Jazz med Lasse Ädels, Hembygdsgården 15.00
Gudstjänst Hamrånge kyrka 18.00
Måndag 6 augusti
Fotboll Vifors IP 19.00
Damer div. 3, NorrHam-Skutskärs IF FK 2/Älvkarleby IK
Onsdag 7 augusti
Musik i sommarkväll, Österheds kapell 19.00
Lördag 10 augusti
Fotboll Vifors IP 16.00
F 16/17, NorrHam-Edsbyns IF FF
Söndag 11 augusti
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP 16.00
P 17, NorrHam /Norrsundets IF-Bollnäs GIF FF
Torsdag 15 augusti
Fotboll Vifors IP 19.00
Div. 3 damer, NorrHam-Hedesunda IF
Fredag 16 augusti
Fotboll Lindövallen Herrar div. 4, 19.00
Norrsundets IF-Ockelbo IF
Lördag 17 augusti
Fotboll Vifors IP 10.30
Flickor 10 NorrHam-Högbo AIK
Fotboll Lindövallen, Herrar div. 6, 11.00
Norrsundets IF 2-Hofors AIF 2
Söndag 18 augusti
Gudstjänst, Fyren Norrsundet 11.15
P A ENTREPRENAD
Fotboll Vifors IP
i Bergby
Pojkar 9, NorrHam-Bollnäs GIF FF 2
Jag utför:
Tisdag 20 augusti
Fotboll Vifors IP 19.00
- Markplanering
Div. 3 damer, NorrHam- Dräneringar
Bollnäs GIF FF 2
- Kabelgrävningar
Onsdag 21 augusti
med minigrävare
Surströmmingsfest med
Peter Andersson
allsång
Tel.
070-604 17 59
Hembygdsgården 18.00

Axmarbruk i sommar
AXMARBRYGGA HAVSKROG
För info och öppettider
se www.axmarbrygga.se
AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet dagligen 11.00-17.00
BRUKSBODEN.
Fre-lör och helgdagar 12.00-16.00
För övriga öppettider
se www.axmarbruksbod.se
Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
och utställning Det maritima Axmar
i BÅTHUSET
29/6 – 18/8 kl. 12.00-18.00
MARKNADSLÖRDAGAR
29/6 – 3/8 11.00-15.00
BRUKSDAG
3/8 11.00-15.00

TRÄFFPUNKTEN, BERGBY
Utställningen
Kolla Hamrånge – Andra axplocket
hänger hela sommaren
Begravningar i församlingen
under juni
7 juni Gun-Britt Allfors-Malmström, Norrsundet
14 juni Gustaf Forsmark, Bergsjö

Uppvaktning undanbedes
All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Börje Sjöberg, Norrsundet

Dagens Ros
… till kunden på ICA, Bergby, som hittade min
plånbok och lämnade in den i kassan + personalen
som såg till att jag fick den tillbaka. Heder åt så
ärliga människor. Tusen Tack!
Lillemor Jansson, Norrsundet
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