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Alla Tider’s
Tankar om

M

orgondimman ligger fortfarande tät, när jag sätter mig vid köksbordet. Svagt kan jag skönja några figurer som rör sig däri
och när dimman lättar något så lösgör sig elva ståtliga tranor på vägen och åkern framför huset. Snart dyker en råbock
upp och gör dem sällskap. Lugnt stannar de där en god stund tillsammans. Tänker att jag allt är priviligierad, som får ta del av
ett sådant naturens skådespel alldeles utanför mitt köksfönster.
Bara en av många fördelar att bo på landet och jag har heller aldrig haft någon önskan att bo i stan. Landet har passat
mig perfekt och har jag velat se och uppleva något annat så
finns det ju både bil, buss, tåg, båt och flyg. Bilen har tagit
mig och min familj runtom i landet, bussen nyttjar jag mest
Hamrånge-Gävle tur och retur, även om det blir en och annan längre tur också, tåg har varit ett utmärkt färdsätt många
gånger (den chartrade tågresan till Skåne och sen färja och
buss tur och retur Danmark var en höjdare), större båtar har
tagit mig till både Åland, Finland och England och när vi
velat se mer av stora världen så har flyget varit det bästa
alternativet.
Resorna har gett minnen för livet och berikat våra liv.

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

För visst finns det mycket att glädjas åt i vår bygd. Ett stort
engagemang borgar för att det händer saker. Landsbygdspengarna har givetvis hjälpt till, men det är de engagerade
människorna som verkställer; Kul på sjön, utegym i Bergby,
upprustning av anslagstavla i Norrsundet, utveckling i
Axmarbruk, olika stöd till idrottsföreningar och andra föreningar med fina resultat är bara några av de saker som hänt
genom det projektet (Mer finns att läsa på sid. 10). Och mer
är att vänta. Projektet är ju förlängt en period till. Men givetvis finns det andra saker som måste hända för att bygden
ska utvecklas och inte stagnera och då handlar det om frågor
som bostadsbyggande och VA bland annat. Fint om man i
beslutsfattandet då lägger in en syn på landsbygden ur landsbygdsperspektiv, tänker jag.
Såg förresten på lokal-TV att man genom samarbete ordnat
till en bra transportlogistik till mindre orter i Ljusdals kommun. Man hade helt enkelt tänkt om och tänkt efter, efter ett
förslag från en åkeriägare. Och lyckats över förväntan.
Tänka om, tänka efter och anamma bra idéer. Måhända något
för Gävle att applicera för kommunens ytterområden. Kanske skulle kunna bli fördelaktigt, ja till och med lönsamt.
Om storebrorsfasoner tycker jag inte. Och tyvärr dyker
de upp lite då och då. Senast var det Trafikverket, som i sin
Region Mitt beslutat, att inga som helst uppsättningar fick
finnas på belysningsstolpar längs de vägar de ansvarade för.
Så ner med flaggor och granar i Bergby och Norrsundet.
Att lokala initiativ arbetar för att lyfta trivselfaktorn i lokala bygdecentrum, det vill man inte bry sig om. (För det är
inte bara vi i Hamrångebygden som drabbats, ska ni veta).
Nähädå, här är det generella regler som ska gälla. Lika för
alla. Stort som smått. Det blir mest
rättvist då, tycker Trafikverket. Men
snälla Trafikverket, förutsättningar och
förhållanden ser ju olika ut. Nog kan
ni släppa på prestigen och se utanför
era ramar? Så tänk om och tänk efter
ni också. Och tänk, när vi sen tänker
efter, vad vi skulle tycka ni var trevliga då. Trivselfaktorer med enkla lösningar kan väl aldrig vara fel?
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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

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.

Lev väl!

sid 2

Smått & Gott i Hamrångebygden
Sommarteater i Norrsundet med
nostalgikänsla
För visst kunde man väl förnimma minnen från svunna tider hos manusförfattaren oh producenten Kurt
Edin i folklustspelet Kärlekens fröjder och f…?
Med näst intill helt nya aktörer på scenen, det var bara
Helge Torsein, som medverkat i tidigare uppsättningar,
var det givetvis en utmaning att möta publiken, men som
de klarade med klart godkänt betyg.
En story med ett folklustspels ingredienser och som fint
förstärktes med 50- och 60-talslåtar av skönsjungande
Vicky Gustafsson.
Så var månne årets folklustspel början till en ny era av
sommarteater i Norrsundet? Det får vi se.

Lördag 7 september; Lilla Kulturarvsdagen
Kl 11.00- 15.00. Familjedag med återbrukstema i
samarbete med lokala föreningar.
Lördag 21 september;
Höstmarknad med loppis kl 11.00 – 15.00
Anmälan för säljare på telefon/sms till 070- 292 73
39 senast den 31/8. Plats 150 kr, Plats + bord 250 kr.
Varmt Välkomna

TACK till sponsorer vid
Bil- & MC-utställningen 8 juni
Ett namn föll tyvärr bort i förra
månadens tackannons:
ITEM Installationsförvaltning AB
Hamrånge Motorklubb
Marianne Engman och Kristina
Nilsson i två av rollerna

Varmt välkommen
in till oss!

Det var mycket som dryftades
vid kaffebordet

I rollerna såg vi , förutom Helge Torsein också Ingrid
Karlsson, Britt-Marie Edvinsson, Nasif Aciran, Fanny
Brunzell, Eric Wiklund, Kristina Nilsson, Marianne
Engman och Vicky Gustafsson. För regin tillika musikoch sångsättning svarade Ewa Edin och musiker var Elias
van der Kaaij. Sammanlagt gavs sex föreställningar vid
Ådala sommarteater.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby
Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här tisdag-torsdag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

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

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
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
P A ENTREPRENAD
i Bergby
Jag utför:

KÖPES

Detta händer i Hamrånge församling

Pardörrar, plåtleksaker,
LP-skivor, bjällerkrans,
bilyxor, trätråg, nautica.

SÖNDAG 25 augusti kl 11.00
Gränsmöte i Oslättfors kyrka

Fotogenlampor, trägubbar, trähästar. 50-60 talsstolar/bord, keramik.

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare

Gamla skåp, skänkar och
bord, pallar, långbänkar.
Söker även en moped.

Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

Sören 0702069716

SÖNDAG 1 september kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
kl 13-16
Öppen kyrka
Kom och se skulpturer, textilier, gå upp i tornet mm
V 36. Barnverksamheten startar
se separat annons
TISDAG 3 september kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,
Församlingshuset
SÖNDAG 8 september kl. 11.00
Gudstjänst för stora & små, Hamrånge kyrka

Stora fina svenskodlade

ONSDAG 11 september kl 12.00
Sopplunch, Kyrkans hus

Chrysantemumbollar

SÖNDAG 15 september kl 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka

2 för 165 kr.
(ord.120 kr/st)

SÖNDAG 22 september kl 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet

Wendins Blommor

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

Vijv.36 , Bergby
NU STARTAR FÖRSAMLINGENS
BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET!
Musiklek på Fyren
Tisdagar 10-11
Sång, rytmik och lek för barn med vuxna
Start tisdagen den 3 september (ingen anmälan
behövs)
Ledare: Susanne Adman & Siw Lindahl

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

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

PilgrimsBarn
Tisdagar 14.30-16.30
Friluftsliv, Bibelns berättelser, sång, lek och skapande.
För dig som är född 2013 och tidigare
Start tisdagen den 3 september i Församlingshuset.
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

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

Öppen förskola
Onsdagar 9-12
Fika, sång & lek för barn med vuxna
Start onsdagen 4 september i Församlingshuset.
(ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

VÄLKOMMEN TILL

Konfirmander
Onsdagar 16-18
För dig som är född 2005 och tidigare
Ledare: Susanne Adman & Clara Bergel Jansson
Anmälan och information:
Susanne Adman, församlingspedagog
0297-572092
susanne.adman@svenskakyrkan.se

Vi säljer
www.nordsjo.se
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Alla Tider’s
95-årsjubileum för Norrsundets återvändardagar
Mötesplatsen var given – Bergmans
på ”Saltas”, väder och återvändare
på bästa humör, och bordet dukat av
Bergmans delikatesser.
Det blev glada återseenden och många
minnen. För en del första gången de var
med, för andra en tradition att följa.
− Jag flyttade från Norrsundet 1945,
men har deltagit i flera återvändarträffar,
berättade Lars Hesselgren-Eriksson från
Västerås, som fanns på plats tillsammans med hustru Solveig och dottern
Anette.
Och Ingela Jonsson hon hade ordnat
en egen träff i träffen, genom att kalla
samman klasskamraterna från förr. Tretton av tjugotvå kom.
− Tog tillfället i akt och det
slog ju väl ut, när så många
kunde komma. Kul, tyckte
hon.
Första återvändarträffen
hölls 1924, men då var det
bara utflyttade norrsundsbor
som fick delta och vid kvällens supé fick bara herrarna,
inga damer delta. Numera
är träffarna öppna för både
nuvarande och utflyttade och
alla kan delta i alla aktiviteter. Flest deltagare var det
vid 60-årsjubileet 1984, då
500 personer kom. Därefter
har deltagarantalet sjunkit
och årets träff lockade cirka
200.

Lars Hesselgren-Eriksson från Västerås återvände tillsammans med hustru Solveig och
dotter Anette (På bilden även återvändare
Leif Lindblom och Marianne Larsson)

Minnen pratade
Hasse Lundberg
och Lasse Öhrn

med Ronnie Bäcklin som
ciceron. Med beskrivande
kartor, tog han besökarna
runt på området, som en
gång var fylld med bostadsbebyggelse för anställda vid
industrierna. Rö´kåkarna,
fabrikens hyreshus och sågverkets Manhem, Arlahem,
Bjärka, Friden och Furuliden m fl. Idag återstår bara
ett fåtal byggnader, men
genom föreningen Rudans
senaste utställning, fyra affischtavlor i trekantsform
med foton och texter, gavs
en välbeskrivande och minnesrik bild av hur Verket en
gång såg ut.

Efter mötet på ”Saltas”
blev det ortsvandring – ett
Nästa punkt på återvänarrangemang egentligen
dardagen blev besök och
samordnat av Livsmiljö
visning av Norrsundets
Gävle, som anordnas på oliArbetarmuseum med både
ka platser i Gävle kommun,
musikalisk underhållning
men som nu för Norrsundets
Tillbaka till Norrsundet kom Dan
och en föreställning av årets
del påpassligt sammanföll
Hedberg och Karin Englund som
kom i sällskap med Jan Jönsson
sommarteater. Dagen avslumed återvändardagen. Den
tades med mingel, supé och
inleddes vid Kastellet, där
underhållning av Patric Silén på Fyren.
Åke Sjöqvist berättade om den första ångsågen. Därefter
gick vandringen vidare på ”Verket”
Text och foto: Marianne Lundqvist
Fotnot: Utställningen om Verket är permanent och affischtavlorna tillika med skyltar var byggnaderna stod finns utplacerade på
området. Den är gjord i föreningen Rudans regi av Eva Axman, Maj-Britt Berglund, Ann-Marie Landström, Christian Löf, Ronnie
Bäcklin, Kalle Boman och Anna Sohlman.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Kärt återseende; Patric Silén
och Maj Eriksson

Åke “Pillan” Sjökvist var ciceron vid
Kastellet som bl a Sören Johansson
från Ramnäs besökte

Med foton och texter berättar föreningen Rudan om Verket från förr

Nu är det dags för
HÖSTENS STUDIECIRKLAR HOS ABF
Anmäl ditt intresse om något av följande låter intressant:

– Den här unikaboxen hade min
pappa Gotthard
Pettersson, berättade Ingrid Jonsson,
som skänkt den till
industrimuseet

Gärdesgårdsbindning • Streetdance och showdans för barn
och tonår • Latino fitness • Silversmide • Bladsmide • Keramik (även för barn) • Vävning • Knivslöjd • Släktforskning
• Lyssna och lär om klassisk musik • Målarjunta • Rudans
bildgrupp och mycket mera.
Välkommen med frågor och anmälan till:
ulrica.kallstrom@abf.se eller 070-6457370

TERMINSSTART på
ROCKSKOLAN i Norrsundet
Kontakta Micke Hyvärinen för ytterligare
info om vad du kan göra i höst.
mikael.hyvarinen@abf.se eller 070-4028676

HEMSLÖJDENS DAG

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

i Hagsta skola • 7 SEPTEMBER 11-15
Utställning
Försäljning av våra egentillverkade alster
Servering
Välkomna!

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

Fredag 30 augusti kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Sång och musik med Gentlemen
Fredag 20 september kl. 13.30
Musikcafé på Träffpunkten • Underhållning av Tomas Åström
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FOTBOLLENS DAG
Lördag 31 Augusti
Vifors IP Bergby med start kl. 9.45
BARN- OCH UNGDOMSMATCHER
Start 9.45 Flickor 10, Norrham-Gefle IF vit
Kl. 10.30 Pojkar 13, Norrham-Brynäs IF
Kl 10.30 Flickor 13, Norrham-Järbo IF
Kl. 12-30 Flickor 15-16-17, Norrham-Näsvikens IK

VETERANMATCH KL 15.00
NORRHAM HAMRÅNGEBYGDENS ALL STAR TEAM
Med bl.a. Hasse Berggren • Jens Larsson • Johan Berg • Bjarne Holmgren •
Tomas Axman • Daniel Berglund • Stuart McManus • Mats Rundberg

OCH

DJURGÅRDEN IF:S LEGENDARER
Med spelare från guldåren 2002-2005
bl.a Jones Kusi-Asare, Rene Makondele och Fredrik Stenman

HOPPBORG • ANSIKTSMÅLNING • TÄVLINGAR
• HELIKOPTERTURER • FIKA • KORV
• HAMBURGARE • UTSTÄLLNINGAR

EN DAG FÖR HELA FAMILJEN!
VÄLKOMNA
VI TACKAR VÅRA SPONSORER
Axham • Beauty and Wellness by Anno • Bejlund Entreprenad AB • Bergby Industri och Fastighetsservice •
Bergby Konditori • Bergby Verkstad • Bergbysalongen • Bergmans Fisk • Bernö • Bilmetro • Bohlins Rör •
Clarion Hotel Winn • Colabitoil AB • Coop Norrsundet • Dahlboms Bil AB • Exactus Byggprojekt AB •
Garageportexperten • Gävle Begravningsbyrå • Hamrånge Handel • Häcklegård • ICA Nära Bergby •
ICA Hedesunda • Indupipe AB • Industriprofil • Intersport • Kossan & Kalven Bygg • Komteknik Gävle AB •
LB Maskiner • Lekia Hemlingby • Lennys Färg • MiLuva • Norddesign Kök • Rasta Hagsta • Shell Hagsta •
Sodexo • Solskivan Massage • Stinas Garn & Tygbod • Sören Johansson AB • Sälls Åkeri Ljusne • Textmakeriet
med Alla Tider´s • Wendins Blommor • Verisure Larm • Ödmårdens Skogstransport AB

Smått & Gott i Hamrångebygden
Härlig musikkväll i Hyttan
Att Östen Eriksson och Jens Kristensen alltid levererar, det vet vi och sommarens musikunderhållning i
Axmar Hytta var definitivt inget undantag. Förstärkt
med Monica Törnell och bandet Rock´n Roll Machine,
så var succén ett faktum.
Herrarna Eriksson och Kristensen (som vi oftast är vana
att möta i Östen me´ Resten) är musikaliska ekvilibrister
som verkligen kan få till det och deras festliga potpurri á
la Magnus Uggla och Evert Taube var en riktig höjdare.
Med härliga och humoristiska inslag får de publiken med
sig från första stund och deras musik går hem hos alla.
Även om deras musikstilar skiljer sig åt så gick kombinationen med Monica Törnell hem. Med sin säregna röst
bjöd Monica på flera egna låtar men också Ted Ströms
Vintersaga, som hon sjöng in redan 1983 och väl alltid
kommer att vara förknippad med henne. Och hennes egen
tolkning av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå var
både speciell och förträfflig.
De framträdde för en publik i ett fullsatt Hyttan, som
verkligen fick valuta för sina slantar. Såna musikkvällar
vill vi gärna ha fler av.
Text och foto: Marianne Lndqvist

Monica Törnell...

... och Jens Kristensen och Östen
Eriksson bjöd en fantastisk och humorfylld musikshow i Axmar Hytta

Välkommen till Östkustens pärla
Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

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

För fritt hembesök,
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

LYSKVÄLL 31 AUGUSTI
Välkommen till en magisk kväll där du njuter
av vår delikata meny medan 100-tals
marschaller lyser upp längs strandkanten.

www.thermia.se

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

Öppettider 26 augusti – 22 september
Fredag 17.00 – sista sittning 19.00
Lördag 12.00 – sista sittning 19.00
Söndag 12.00 – sista sittning 17.00

Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55
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Informerar om
Landsbygdsutvecklingsprojektet
Följande ärenden beviljades och utbetalades till Hamrångebygden
från Gävle kommuns ytterområdessatsning 2018
Informationsplattform/hemsida
Hamrångebygden (delfakturerat)
Komplettering av administratörsutbildning för hemsidan
Offentlig cykelpump i Bergby
och Norrsundet (faktura inväntas)
Iläggningsplats för båtar i
Hamrångefjärden (Epaviken)
Iläggningsplats för båtar i Viksjön
Renovering av tak på tvättstugan/badhuset Axmarbruk
Kul på sjön
Byggnation läktare Lindövallen
Buss till Yrkes-SM åk 8 och 9
vid Bergby Centralskola
Workshop Kamerans ABC
Kustkonst, genomförande konstrunda
Belysning till utegym Heden
Ny utrustning till Rockskolan
Dränering Hagsta skola
Utveckling av utställning vid
Arbetarmuseet
Förstudie kooperativa hyresrätter
Renovering traktor NIF
Snöskoter skidspår
Hamrångefjärden
Upprustning busskur Norrsundet

85 000:-

Hamrångegruppen

50 000:-

Hamrångegruppen
Via Gävle kommun

5 492:17 100:49 000:-

Hamrånge fiskevårdsomr.
Hamrånge fiskevårdsomr.

418 750:86 800:42 002:-

Föreningen Hyttan
Norrsundets Motorbåtsklubb
Norrsundets IF

17 715:2 685:1 090:57 500:43 000:210 000:-

Via Gävle kommun
KNUFF
Hamrånge hembygdsförening
Norrham
Rockskolan
Hamrånge Slöjdare

30 000:50 000:50 750:-

Norrsundets Arbetarmuseum
Hamrångegruppen
Norrsundets IF

89 900:18 000:-

Hamrångefjärdens IK
KNUFF

Beviljade t.o.m. juli 2019
Konstrundan Kustkonst
Robotgräsklippare Vifors IP
Kompl. snöskoter Hamrångefjärden
Brandskyddsdokumentation vid
projektering arkivutrymme
Hembygdsgården
Ansökan planbesked i Hamrångefjärden
Badkurer vid Totrabadet
Bussturer Bergby-Axmarbruk
under marknadslördagar 2019
Tilläggsbeställningar hemsida
Utveckling hamnen Axmarby
Regntåg Lindövallen
Robotgräsklippare Lindövallen
Avbytarbås Vifors
Utställningsarrangemang Rudan
Pumptrackbana i Bergby
Byggnation förvarings- och
Studierum hembygdsgården
Förstudie kring föreningsallians

24 331:
152 000:900:-

Föreningen Kustkonst
Norrham
Hamrångefjärdens IK

10 000:17 000:38 000:-

Hamrånge hembygdsförening
Åbyns byamäns samf.för.
Totra byförening

17 280:17 063:131 580:
25 600:85 800:62 738:30 159:752 500:-

Föreningen Hyttan
Hamrångegruppen
Axmarby Intresseförening
Norrsundets IF
Norrsundets IF
Norrham
Visuell Praktik
Norrham

75 053:84 000:-

Hamrånge hembygdsförening
Hamrångegruppen
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Hästhantering med Susanne på Björnklos gård
-Lämna ett uppdrag till din häst och se till att den gör det.
En enkel uppmaning kan tyckas, men utan att kunna hästhanteringens grunder
kan det bli en tuff utmaning.
Susanne Norén har mångårig erfarenhet av hästhantering, har hållit i clinics och
utbildningar åtskilliga gånger och var också under några år ridinstruktör hos Ockelbo Ryttarförening. Därtill har hon samarbetat med John Moore från Colorado,
välkänd tränare i westernridning och horsemanship.
På Björnklos gård i Åbyn delgav hon och instruerade sina kunskaper både till
barn och vuxna.
− Det gäller att jobba med hästen och ge den ansvar. Med rätt hantering vet hästen precis vad du vill den ska göra.
− Och det här är viktigt att kunna, oavsett du börjar rida som barn eller är nybliven vuxenägare.
Hennes första grupp var åtta unga tjejer; Hanna, Rebecka, Natalie, Vendela, Frida, Saga, Leia och Sara, som alla fick rida runt banan medan Susanne instruerade.
− Lugnt och fint! – Släpp efter! – Luta dig tillbaka och titta vart du ska! – Ut
med handen!
− Och kom ihåg, dra aldrig i bägge tyglarna om ni vill att hästen ska stanna. Det
är en tygel i taget som gäller, det är då du
får bakdelen att ”spåra ur” och hästen med
automatik stannar.
Vuxengruppen, med olika erfarenheter
fick samma uppmaningar, men också prova
på flera av westernridningens olika moment.
Det var Susanne som tillsammans med
Therese Öström tog initiativ till kursen.
− Vi vet att efterfrågan finns på den här
typen av utbildningar – väldigt viktig är den
ju dessutom, så därför drog vi igång, säger
Therese.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Grattis Christian, årets kulturstipendiat i Norrsundet
Årets kulturstipendiat i Norrsundet blev Christian Löf och han
får sin utmärkelse för de kulturella insatser han gjort inom teaterns område. Stipendiet delades ut av Curt Carlsson i samband
med sommarteaterns teaterföreställning under Norrsundskamraternas återvändardag.
- Verkligen en överraskning. Inte en tanke på att jag skulle komma
ifråga för en sån här utmärkelse, men jättekul och visst känner jag
mig lite stolt också.
− Och att få en sån uppskattning känns väldigt fint, tillade stipendiaten själv.

I motiveringen till utmärkelsen står:

Christian har under ett stort antal år varit och är fortfarande med i
teaterföreningens styrelse. Han har även bidragit med teatermanus,
stora och mindre, till vår förening. Nämnas kan tre större historiska
verk såsom En Djävulens Kona, ett spel om häxprocesserna, I sot
och aska lagd, rysshärjningarna i vår bygd och Stigman Sote, en
sägen om rövarna på Ödmårdsskogarna. Christian har med pennan
berikat vår bygd kulturellt och han har pennan fortfarande vässad,
så vi ser fram emot kommande alster.

Christian Löf blev årets kulturstipendiat i Norrsundet och utmärkelsen delades ut av Curt
Carlsson från Norrsundets Arbetarteaterförening

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

Välbesökt Bönhuscafé även i
år
Tack alla kunder och gäster för ännu en ﬁn
sommarsäsong. Nu tar vi en liten semester och
stänger butiken för hösten fr.o.m 1/9.
Vi återkommer med öppningsdatum
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar,
Daniel och Lars-Göran

Otur med vädret kan tyckas, men det hindrade inte besökarna att komma till Bönhuscaféet i Trödje.
- Nej, tänk, de kom i stora skaror ändå trots regnet. Helt
fantastiskt, tyckte “loppisgeneralen” Öivind Englund.
Han finns på plats varje år vid missionshuset och ser till
att det finns ett stort utbud bland hugade loppisspekulanter att välja mellan.
Här finns allt från blomskott till möbler, kläder, mattor och
porslin. Och priserna är minst sagt humana. Liksom för
det digra kaffebordet med hembakt bröd.
Och kanske är det det som tillsammans med trivsam och
välkomnande miljö lockar så många till det årliga bönhuscaféet i Hille Missionsförsamlings regi.

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att höra av dig!
Peter 070-864 38 07
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Inga fler flaggor och granar inför
jul i Bergby och Norrsundet –
Trafikverket sätter stopp

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
September 2019
Oktober 2014
Alla onsdagar
i oktober
(1/10, 8/10, 15/10,
29/10)
Fredag
20
september
kl.22/10,
13.30
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med
Hamrånge
PRO. Här kan
när du kört fast. Ta
Röda
Korset
bjuder
indutifållhjälp
musikcafé.
med egen dator. Fika finns att köpa.
Tomas
Åström underhåller
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00

I över tjugo år har Hamrånge företagarförening
smyckat centrum i Bergby och Norrsundet med flaggor under sommaren och granar med belysning inför
jul. Utsmyckningen har varit en trivselfaktur som
rönt stor uppskattning, men nu är det slutsmyckat.
Trafikverket säger ifrån.
− Ja, det är riktigt för inom Trafikverkets Region Mitt har
vi beslutat att inga uppsättningar får ske på belysningsstolpar längs de vägar vi har ansvar för, säger Irene Lodell, vid Trafikverket.
Beslutet är generellt och gäller överallt, tillägger hon.
Några som helst undantag avser de inte att göra. Oavsett
det gäller små bygdecentrum eller de större vägarna.
- Förslagsvis kan istället fasader längs vägen användas
för uppsättning av dylika utsmyckningar.
Tidigare har Gävle Energi haft ansvar för drift och underhåll av vägbelysningen i Norrsundet och Bergby och
det har också varit i samarbete med dem, som tidigare
utsmyckning skett. Nu ligger ansvaret på Vattenfall och
det var de som av Trafikverket fick uppdraget att montera
ner sommarens flaggor och uppsättningsanordningar.
Då hade företagarföreningen precis köpt nya flaggor för
3 000 kronor.
− Fruktansvärt tråkigt. Det här har ju varit ett bidrag
från vår sida för att förhöja trivselfaktorn i bygden och
som sagt, det har ju fungerat över tjugo år utan några
som helst problem. Vi får se om det är möjligt att påverka
Trafikverkets beslut, för utsmyckningen är något vi gärna
vill ska fortsätta, säger Stina Persson, ordförande i företagarföreningen.
Att utnyttja fasader är knappast en lösning vare sig i
Bergby eller Norrsundet. Det finns helt enkelt inte byggnader att tillgå för sådant ändamål längs de berörda vägsträckorna.
Text: Marianne Lundqvist

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

MÅNADSMÖTE
Fyren i Norrsundet
Tisdag den 3 september, kl. 18.00
Uppstart av höstens verksamhet
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Rapporter från arbetsgrupperna
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida..

Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda korset finns på plats.
Vi bjuder på fika!

Fotoutställningen Hamrångebygden,
andra axplocket på vad bygden har a�
erbjuda.
Fredag
17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Utställningen hänger till och med
september månad.
Kontakta oss
ArrangörVijvägen
Fotogruppen
Träffpunkten
30, Bergby Rudan.
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

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

Välkomna till PRO Hamrånge
Hösten är snart här, och därmed startar våra månadsmöten och övriga aktiviteter.
KOM MED DU OCKSÅ OCH PÅVERKA TILLVARON FÖR BYGDENS PENSIONÄRER!
Höstens månadsmöten: 19 sept, 17 okt, samt 14 nov
(budgetmöte).
Samtliga möten äger rum i Församlingshuset i Bergby
klockan 12.00
Vid sidan av månadsmötena har vi en mängd olika
aktiviteter i ett mångårigt samarbete med ABF
Hamrångebygden:
Bingo, boule, gympa, skrivarcirkel, läsecirkel, körsång,
luftpistolskytte, bowling och dans. Dansen äger rum den
12 oktober. Då dansar vi till Leif Engvalls orkester på
Bergby krog. Anmälan till Monica tel. 070-263 27 48
Föreningens aktiviteter grundar sig på medlemmarnas
önskemål. Kom gärna med förslag på annat; t.ex. kortspel eller trädgårdsskötsel, mm.
För ytterligare info.
angående våra aktiviteter,
kontakta Benny tel. 070 636 66 18

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

Hamrånge
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Madeleine Molin hade
fullt upp att anteckna alla
deltagare som ville prova
på Kul på sjön

Kul på sjön - succén från i fjol återupprepades. Med råge dessutom.
Över 200 barn och ungdomar vid de två arrangemangstillfällena i sommar. Över 60 prova pådeltagare
vid Finnharen och 160 vid Totrabadet, där det blev kö till de olika vattensporterna.
− Fantastiskt roligt, och tänk, det har kommit deltagare från Cypern i söder till Kiruna i norr, kommenterade Norrsundets Motorbåtsklubb, när de i Totra
summerade årets två arrangemang av Kul på sjön.
Det var i fjol som motorbåtsklubben anordnade arrangemanget för första gången med syfte att erbjuda
fler möjligheter att ha kul på vattnet och därigenom
stärka kunskap om och säkerhet vid vatten. Samtidigt öka intresset för frilufts- och båtliv och skapa
möten över generationsgränserna. Med bidrag från
kommunens ytterområdessatsning och Länsstyrelsen
kunde de då köpa in material till de olika vattensporterna.
− Och med den här tillslutningen kan vi ju inte
säga annat än att intresset verkligen ökat, så det är
bara att fortsätta kommande år, sa en glad Lars-Ove
Molin med dotter Madeleine, som tillhörde funktionärsteamet och även deltagit i förberedelserna.
Snabbt fylldes vattnet vid bryggorna med förväntansfulla och glada ungdomar och med flytvästarna
på testades både supbrädor, segeljollar, kanoter och

kajaker. Ibland med mamma eller pappa med. Flera
funktionärer fanns på plats för att hjälpa till och för
de som valde segeljolle, så fanns en bemannad extrabåt på plats som säkerhet om de kom för långt ut.
Vackert väder gjorde förstås sitt, familjebadet i
Totra var fyllt som sällan förr och Madeleine kunde
lista upp deltagare också från Uppsala, Stockholm,
Skövde och Sigtuna.
− Vår huvudsakliga målgrupp är ju ortsborna, med
fokus på ungdomar, men fantastiskt skoj att också
många andra hittar hit. Ju bra för hela bygden.
Även i år genomfördes arrangemanget med stöd
från Gävle kommun, bl a för marknadsföring.
− Och att det gett effekt fick vi också bevis på.
Besökarna från Kiruna sökte på nätet efter sommarlovsaktiviteter i Gävle kommun och där fanns vårt
arrangemang med. Vi hade skyltat upp längs vägen
här i bygden, vilket bidrog att det var lätt att hitta till
Totrabadet, säger Lars-Ove.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Bruksdag med många
besökare avslutade sommarens
marknadsdagar i Axmarbruk
Norrsundets Brukssextett som ett självklart inslag – vad
annars vid en bruksdag, men också marknadsstånd
med lokalproducerat, barnaktiviteter med mera erbjöds
besökarna denna sista marknadslördag.
Nyskördade grönsaker, men också inläggningar, saft och
marmelader fanns hos Kajsas Gröna från Valbo, Trollharens
Fisk var på plats med stort utbud av sina delikatesser och
Hådellgården från Bergby med sin glass. Liksom att det
fanns både öl, rapsoljor, honung, hemstickat, smycken och
fårskinn bland stånden.
Bruksdagen lockade väldigt många till Axmarbruk, men
så får ju besökarna inte bara fina marknadserbjudanden utan
bjuds också musik, kulturhistoria, förstklassig förtäring och
en fantastisk omgivning i kombination en sådan här dag.
Ebbe Lundqvist var ciceron för en guidad tur runt bruket
och Per-Olof Eriksson från Naturskyddsföreningen visade
och berättade om små och stora kryp och växter. Hyttan
var öppen liksom utställningarna vid Bläckhornet och
havskrogen, brukscaféet och Bruksboden.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrångebygden Byggemenskap
Kooperativ Hyresrättsförening bildad
Behovet av lägenheter är stort i Hamrångebygden och
som en idé och lösning har lyfts fram kooperativa hyresrätter. En förstudie är gjord och nu är en förening bildad
för att driva ett eventuellt kooperativ.
− Stadgar är antagna och registreringsbeviset är daterat 18
juli, säger Lennart Sjögren, som varit projektansvarig för
förstudien.
Av registreringsbeviset framgår, att föreningen har till ändamål att som byggemenskap låta medlemmarna utifrån sina
egna ambitioner tillsammans planera, bygga och senare använda byggnaderna.
− Nu går vi vidare med förberedelserna och den viktigaste
frågan är besked om att kommunalt vatten finns för nya
bostäder och där väntar vi på besked från politikerna i kommunstyrelsen, säger han vidare.
Text: Marianne Lundqvist
Fotnot: Vid sitt decembermöte förra året antog kommunstyrelsen
följande uttalande: Hela kommunen ska leva och utvecklas. Det
ska byggas fler bostäder både i stad och på landet. Vi ska bidra
till att det är möjligt att både bo, utöva entreprenörskap och leva
tryggt även på landsbygden genom hela livet. Gävle Stadshus AB
gavs också i uppdrag att beställa en utredning som klargör hur
nybyggnation ska bli möjlig även i kommunens ytterområden.
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Norrsundets Brukssextett bjöd på två
konserter under dagen

Marknadsgatan fylldes av hugade
spekulanter

Anno juni-juli 1999
…pågick arbetena med Bergbys nya centrum
… planerades för ett medborgarkontor i Hamrångebygden och där Gunilla Hägglund senare
utsågs som föreståndare
… firades nationaldagen med ridande ekipage
från Westernryttarna
… bjöd skolans högstadieelever på revy
… öppnade OK-anläggningen i Norrsundet i ny
regi efter konkursen
… blev ett projektarbete av Lena Berg och
Carin Thunman om cykelväg mellan Bönan och
Axmarbruk så intressant, att Cykelfrämjandets
Gun Hägglund kom till Hamrånge för att titta på
utvecklingsmöjligheterna
… vann Magnus Risberg Midsommarloppet
… blev Peter Johansson JVM-sexa i skeet vid sin
VM-debut
… tillbringade Olea som Tjernobylbarn från Kiev
sin tredje sommar hos Ing-Marie Johansson i
Axmarby
… var Skatudden sommarens mål för hembygdsföreningens årliga byvandring. Rolf Hägglund var
ciceron och berättade om Skatuddens skyddsvärn
… var det återvändarträff i Norrsundet

Alla Tider’s
Catarina och Oskar förvandlar
ordenshuset i Axmarby

Även trädgården har de utformat själva.
− Men oj, så många gånger vi ritade om den.
På framsidan är den nästan helt klar och nu finns gräsmatta, kantad med trädgårdssten, anlagd, liksom små
Vad är det egentligen som händer vid det gamla
trivsamma avdelningar med sittgrupper och blommor.
ordenshuset i Axmarby, som också under en lång
Exteriört är huset näst intill färdigt, interiört pågår arbeföljd av år användes som auktionshall?
tena för fullt med målsättningen att vara helt klara nästa
år. Stora salens panel har fått en
Under framförallt det senaste
vacker mörkröd färg och väggarna
året har inte bara byggnaden
upp till tak en stilfull tapet. Läktarutan också markområdet runträcket har fått en något ny form för
omkring genomgått en iögonatt släppa in mer ljus.
fallande förändring.
Nu ska köket fixas liksom bad− Vårt eget bröllop förra
rum och det finns också rum på
sommaren blev något av ett
övre våningen att ta i tu med. Här
startskott, hälsar Catarina
låg bl a byns bibliotek en gång
Persson och Oskar Gustafsoch böcker finns fortfarande kvar.
son, de nya ägarna till hela
Catarina och Oskar tar i
Gamla ordenshuset/auktionshallen i
fastigheten.
möjligaste mån vara på allt
Axmarby genomgår en iögonfallande
Catarina är född och uppdet gamla av byggnadsinredförvandling både exteriört och interiört
vuxen i Axmarby, men paret
ningen. Dörrar, foder, panel
bor numera i Stockholm, där
mm.
de båda har sin profession. Or− Det är ju byggnadens charm.
denshuset har de passerat varje
gång de kommit till Axmarby,
Men vad ska det nu egentligen bli
där de har sommarhuset, som
av byggnaden mitt i byn, som en
Catarina övertagit efter sin
gång byggdes som ordenshus för
mormor.
logen Ax i dalen och sedan under
− Vi tyckte det såg så leden lång följd av år användes som
samt ut att det stora huset vid
auktionshall?
vägen och området runtom− Tankarna började nog ta
Trädgården har indelats i små
kring bara såg ut att förfalla
lite form, när vi hade vårt bröltrivsamma hörnor omgärdade
och vi började fundera vad
lop här. Att det skulle kunna
av blommor
som skulle gå att göra.
bli en lokal för olika arrange− Men när vi köpte det hade
mang. Inte i vår regi, men att
vi faktiskt ingen som helst
den skulle kunna hyras ut vid olika
aning vad det skulle kunna
tillfällen. För bröllops- eller andra
tänkas bli. Bara att vi ville
fester, för teater eller arrangemang
göra något av det.
av olika slag. Varför inte som sommarcafé om någon skulle vara
Och snart drogs arbetena
intresserad?
med såg, slipmaskin, målarNamnet, det är redan klart.
penslar, hammare, kofötter,
− Huset kommer att heta Lilla
spikar och skruvar igång. Likteatern.
Bakom förvandlingen står Catarina
som anläggning av ny trädgård
Persson och Oskar Gustafsson,
runtom hela byggnaden. Allt
Spännande att följa fortsättsom själva gör allt arbete med plaarbete gör de två själva. Det är
ningen ska det bli, för de två
nering
och
renovering.
bara yttertaket, el- och va-arbeten de anlitat
själva förstås, men också för
och kommer att anlita fackmän för.
andra i bygden. Inte minst by−Att renovera gamla hus är ju det roligaste som finns,
borna, som följt deras arbete med intresse.
säger Catarina som inte räds vare sig såg, kofot eller ham− Och det har verkligen varit en sporre i vårt arbete.
mare.
Alla positiva kommentarer att något nu händer med det
Renoveringsintresset delar de två och idéerna får växa
gamla ordenshuset, men också att vi fått ta emot saker,
fram. Sen genomför de idéerna tillsammans.
som byborna tycker kan få komma till användning här.
− Men fönsterrenoveringen, det är Catarinas jobb. Det är
− Det känns verkligen fint, säger Catarina och Oskar.
hon specialist på, säger Oskar.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Simskola med ett 30-tal barn vid Totrabadet
Inte det optimala sommarvädret för simskola utomhus i år, men ett 30-tal barn i olika åldrar trotsade både kylslagna dagar, regn och åskväder för
att delta i simskolan.
− Det har varit jättekul, sa samtliga i korus när
det var dags för avslutning

– Det har varit en jättebra simskola!
21 av eleverna fanns med vid avslutningen tillsammans med sina simlärare

Träna vattenvana är viktigt

− De har faktiskt varit riktigt tuffa, trodde nog inte att
de skulle ställa upp så fint. Att lära sig simma i natursjö och med varierande badtemperaturer är ju inte
alls lika enkelt, som att simma i tempererad bassäng,
sade Bella Jonsson, som tillsammans med Lipo Lodin
och Lisa Wågberg ansvarat för utbildningen i Svenska
Livräddningssällskapets regi.
− Men, tillade hon, att lära sig simma i en riktig sjö,
där man inte ser botten och det kan gå vågor, ger i
gengäld en säkrare simkunnighet.

– Titta det går! Eric var en
av eleverna som lärde sig
simma vid årets simskola

Simskolan pågick under två veckor och eleverna var
indelade i fem grupper i olika åldrar. För de yngsta
gällde det att träna vattenvana, övriga grupper var
inriktade på ett verkligen lära sig konsten att simma
och det fanns de, som redan efter sin första simskola
klarade att simma både bröst- och ryggsim och renderade dem en rad olika märken.
Mulet och kylslaget var det även under simskolans
sista dag, men alla hoppade glatt i vattnet även då och
därefter väntade både diplom- och märkesutdelning
liksom festis och bullar och med en extra aktivitet
genom Norrsundets Motorbåtsklubb, som fanns på
plats med både kanoter och kajaker som barnen kunde
prova på.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Öva, öva, öva. Då är det bra
att ha hjälpmedel till hands
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Alla Tider’s
Upptaktsträff för Brynäs damlag i Åbyn och Kvarndammen
Cykling från Gävle på vanliga damcyklar, löpning runt Åbyn och simning i Kvarndammen och uppströms
Hamrångeån. Det var ingredienserna i en triathlon för Brynäs damlag, vid deras upptaktsträff inför säsongsstarten.
Brynäs har sedan i fjol en spelare med från Åbyn – Malin Axelsson (som tidigare spelade i MoDo) och det var
hon som tillsammans med sin familj inbjöd hela laget
till upptaktsträffen i Hamrångebygden och lade upp
innehållet.
− Kul att få bjuda ut alla lagkamrater hit och i naturskön miljö vid Kvarndammen dessutom, tyckte Malin.
Och arrangemanget uppskattades av hennes lagkamrater, som numera räknar in spelare från både Finland,
Schweiz, England och Canada. Med kämpaanda, en
stor portion humor och mycket glädje tog de sig an sina
olika uppgifter.
− Det är jätteviktigt med en sån här träff, inte minst
för teambildningens skull, då vi får umgås under lite
annorlunda former än bara träning och matcher, sa
Erika Grahm, spelare tillika damansvarig i Brynäs.

Malin Axelsson från Åbyn spelar sedan fjolåret i Brynäs damlag och det var hon och
hennes familj som bjöd in till upptaktsträffen

De tävlade i fem fyrmannalag och
där första laget cyklade från Gavlerinken till Trödje, där nästa lag tog
vid med Kvarndammen i Åbyn som
mål. Nästa etapp bestod i löpning
runt Åbyn för två lag och tävlingen
avslutades sedan med att ett femte
lag sam två vändor Hamrångeån
uppströms från Kvarndammen och
fram under bron, innan vändning.
Upptaktsträffen avslutades med
femkamp och grillkväll hos Malins
familj i Åbyn.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Cykling...

... löpning

... och simning var grenarna
i triathlontävlingen
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Fotbollsskola med stor tillslutning på Vifors IP

Även den här sommaren arrangerade Norrham Landslagets Fotbollsskola på Vifors IP. – Det här ska bli jättekul, tyckte
Lukas, Kannan, Stella, Algot, Kevin, Saga och Lilly som var med i fotbollsskolan för allra första gången.

Hasse Persson sände programmet Sök och finn från
Brittas Café.

Gatufest också i år efter
Hagavägen

Fjolårets gatufest gav mersmak och i regi av KG och
Lena tillsammans med Irene och Sigge Hansson, hälsade de boende efter välkomna till festligheter igen vid
bastun i Hagalund.
Foto: Privat

- Vi anmälde oss till uttagningen att få vara med i programmet och drog en vinstlott, berättade Inga-Lill Mejer.
Andra kaffegäster strömmade till under programmets
gång och fick avnjuta idel hembakta delikatesser till kaffet.

Hallå där Lasse Lindgren, Hamrångefjärden
och Grattis till framgångarna i både Veteran SM- och VM i
orientering i klassen H60. Framskjutna placeringar blev det ju vid
bägge tävlingarna där drygt 50 respektive 300 orienterare deltog.
- Tack, speciellt roligt är ju bronspengen i sprint vid SM i Alfta.
Men du höll dig väl framme i övriga grenar också?
− Jag hade förstås siktat på fler medaljer, men jag blev 4:a på
långdistans och 5:a på medeldistans vid SM och vid Veteran-VM i
Riga blev det en 7:e-plats på långdistans, så det får jag vara nöjd med.
Och Grattis också till en nybliven 60-åring. (Lasse fyllde den 22
juni)
- Tack
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Kalendarium 24/8 – 26/9
Lördag 24 augusti
Vifors IP kl.16.00 F16/17
Norrham – Arbrå BK
Söndag 25 augusti
Fotboll Vifors IP Pojkar 13
Norrham-Gefle IF FF
Flickor 13 kl. 15.00
Norrham – Gävle GIK FK
Tisdag 27 augusti
Fotboll Vifors IP 19.00 Div. 3 Damer
Norrham – Hofors AIF
Torsdag 29 augusti
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset
Fredag 30 augusti
Musikcafé med Röda Korset
Solberga kl. 13.30
Lördag 31 augusti
Fotbollens Dag Vifors IP, start kl. 9.45
F 10 kl. 9.45
Norrham – Gefle IF FF
F 16/17 kl. 12.30
Veteranmatch kl. 15.00 mellan
Norrham/Hamrångebygdens All Star
Team och Djurgården IFs legendarer
ReDo Second Hand/Loppis Norrsundet 10.00-14.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden Öppen 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen,
herrar div. 6 kl. 11.00
Norrsundets IF 2 – Högbo AIK
Herrar div. 4 kl. 13.00
Norrsundets IF – Årsunda IF
Söndag 1 september
Fotboll Vifors IP Pojkar 9
Norrham – Hagaströms SK
Pojkar 9 Norrham – Strömsbro IF
Pojkar 13 kl. 10.30
Norrham – Brynäs IF FK
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Öppen kyrka 13.00-16.00
Tisdag 3 september
Tacolov, församlingshuset 16.3018.30
Möte Hamrångegruppen 18.00
Onsdag 4 september
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Lördag 7 september
Hemslöjdens dag med Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 11.00-15.00
Lilla Kulturarvsdagen, Hamrånge
hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjär-

den Öppen 14.00-17.00
Söndag 8 september
Gudstjänst för stora & små, Hamrånge
kyrka 11.00
Fotboll Vifors IP Flickor 13
Norrham – Hille IF
Pojkar 13 Norrham – Stensätra IF
F 16/17 kl. 16.00
Norrham – Iggesunds IK
Onsdag 11 september
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00
Torsdag 12 september
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset
Lördag 14 september
Fotboll Vifors IP kl. 10.30 Flickor 10
Norrham – Hagaströms SK
F 16/17 kl. 16.00
Norrham – Hille IF
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden Öppen 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen kl. 15.00
Herrar div. 4
Norrsundets IF – Hagaströms SK
Söndag 15 september
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka
11.00
Fotboll Vifors IP Pojkar 9
Norrham – Ockelbo IF
Onsdag 18 september
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 19 september
Månadsmöte Hamrånge PRO, Församlingshuset 12.00
Fredag 20 september
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30
Lördag 21 september
Höstmarknad med loppis
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden Öppen 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen kl. 15.00
Herrar div. 6
Norrsundets IF 2 – Gårdskär GoIF
Onsdag 25 september
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Söndag 22 september
Fotboll Vifors IP Flickor 13
Norrham – Järbo IF
Torsdag 26 september
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset
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Hamrånge byavakter
rapporterar
… inbrott vid Vifors IP. Rutor sönderslagna, verktyg m m stulna
… båt stulen i Axmarby
… plastbåt stulen vid småbåtshamnen, men återfanns senare
… bygeln till låset på bommen
Häckelsängs fäbodväg förstörd
… fyrhjuling stulen i Hamrångefjärden
… huvudströmmen till robotgräsklippare vid Lindövallen avslagen,
samt har planterade blommor stulits
… inbrott i bil vid företag tillfälligt
stationerat på Hamrångefjärdens IP
… fälgar stulna i Norrsundet
… bilar ej hemmahörande i bygden,
även utlandsregistrerade, cirkulerar
runt, bl.a. vid återvinningsstationen
och i bostadsområden.
… båtmotor stulen mellan Axmarby
och Gåsholma
… oroligt med främmande personer
både inne på Konsum i Norrsundet
och ICA, Bergby

Dagens Ros
… och HJÄRTEVARMT TACK
till Bodil Larsson och Margareta
Söderström, som alltid ställer upp
för mig
Maj Eriksson, Norrsundet

Dagens Ros
… och stort TACK till Agne
Nilsson från en glömsk människa
Anette S
Begravningar i församlingen
under juli
12/7
26/7

Göran Hellgren,
Hamrångefjärden
John Nielsen, Gävle

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se och
axmar.nu
Nästa nummer av
Alla Tider´s kommer
den 27 september

