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Alla Tider’s
Tankar om

S

ommar går mot höst. Trädens blad ändrar färg och trädgårdens blommor vissnar ner. Det är snart dags för naturen att gå till vila.
Som alla höstar förr.

Hur är det? Brukar du anmäla, när du upptäcker fel och brister
runtom i vår bygd? Njaa, det är vi nog dåliga på lite till mans,
inklusive mig själv, för det kommer väldigt få anmälningar från
Hamrångebygden meddelas det från kommuncentra. Så nu får
vi bli bättre på det. Klart vi ska ha det snyggt och ordnat i vår
kommundel också.
I Hamrångegruppens regi genomförs nu ortsvandringar för att
upptäcka sånt som bör rättas till, men ring du också, beroende
på var bristerna finns, till kommunens eller Gavlegårdarnas
kundtjänst.
Ordningen vid våra sopstationer är som bekant ofta på tapeten. Överfulla, så att skräp hamnar bredvid, brännässlor som
växer runt containrarna så att bara inkast från ett håll är åtkomligt, dåliga markförhållanden så att stora vattenpölar bildas vid
regn. Nu är förstås allt inte enbart entreprenörens skyldighet att
ordna. Vi själva har också ett ansvar se till att det vi kastar hamnar inne i containern och inte utanför. Och att inte slänga sånt,
som inte hör hemma där. För det händer det med tyvärr. När det
gäller sopstationernas skötsel är det STI – Svensk Tidnings- och
pappersinsamling som har ansvaret.
Men vad än värre, allvarligare och djupt beklagligt är, är när
rena sabotage orsakar problem, som kan medföra svåra personskador. Nyligen rapporterades det att någon eller några ägnat tid
åt att ta bort gallren på dagvattenbrunnarna vid busshållplatsen
i centrala Bergby. Hur tänkte dom egentligen? Tänk om någon
inte sett och trampat ner i de stora hålen. Vi får verkligen hoppas det var i oförstånd och inte medvetet för att skada. För då är
det verkligen illa.

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

Men de har det inte lätt i staden Gävle heller minsann. Busshållplatser flyttas kors och tvärs för att spara in en minut här
och där. Men passar varken att kliva på eller av vid. Och knähögt gräs är det på rastplatser för hundar. För att inte tala om
alla trafikanter som parkerar fel, inte tar hänsyn till högerregeln,
kör fel i rondeller och jag vet inte allt. Och alla cyklister som
med hiskelig fart drar fram över stortorg och gågator. Står det
på tidningarnas insändarsidor i alla fall.
Nä, då har vi det nog mycket lugnare ute på landet. Visst kan
vi ha både två och tre kilometer till närmaste hållplats, men
vi har ju själva valt att bo där vi bor. För fort körs det förstås
många gånger på våra vägar, inte alls bra, men det är något som
var och en måste ta ansvar för.

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.

En procent av BNP ger Sverige i bistånd till utveckling av
fattiga länder. I fjol var biståndsramen 49 miljarder, den högsta
någonsin. Samtidigt kommer rapporter om att biståndsorganisationen SIDA inte har kapacitet att hantera de enorma beloppen.
Så hur hållbara är projekten som dras igång med biståndspengar
och hur vet man, att medlen hanteras
rätt? Det är ju inga småsummor det
handlar om.
Visst ska vi som ett rikt land hjälpa, men
pengarna måste gå till det de är avsedda
för och inte hamna i fel fickor. Det är
risken med lättförtjänta pengar i en värld
som är både girig och korrupt.
Njut nu av höstens vackra färger och

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!
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Hamrånge Handel växer!

Varmt välkommen
in till oss!

Hamrånge Handel har nu tagit över verksamheten
efter Granlunds Måleri. Detta gör att Ni nu kan boka
målare Fredrik direkt i butiken! Ni kan även ordna
färgval, brytningar och tapetval direkt i butiken

Uppstartserbjudande:
Få 15% rabatt på er första order!
Gäller vid komplett beställning av färg/tapet och arbete.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Kontakta oss för mer
information och bokning!

Hamrånge Handel
Vijvägen 42, Bergby
0297-10065

BEJLUND Entreprenad AB
Lena och Pelle med personal

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

Bergby

•
•
•
•

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

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

HANDLA IDAG, DET DU VILL
KUNNA HANDLA IMORGON!
Genom att gynna det lokala affärslivet
försäkrar vi oss om att butiker,
restauranger, frisörer m fl finns kvar
även imorgon. Inte bara till din tjänst
utan för att hålla hela vår bygd levande
SÅ VÄLJ ATT HANDLA LOKALT DU OCKSÅ!
roduktionsköket Hamrangebygdens delikatesser!

Bergby Damfrisering

Här bygger vi framtidens fiskeläge
med restaurang, café och butik.

Bergby

Bruksboden Axmar
NORRSUNDET

Wendins Blommor
AXMAR
BRUKSCAFÉ
Kopparmässen

Annelie Samuelsson´s salong

Tel. 0297-226 01 eller 073-047 17 71
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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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Vi minns sommaren som gick

Återbruk var temat
vid Hemslöjdens dag
och Anita Bergman visade upp en
färggrann matta av
mattrasor för Solveig
Andersson

Visst blev det både sol och bad, även om de riktigt
varma dagarna inte blev så många.
Och visst fick vi uppleva också en hel del annat.

Den kallare årstiden
väntar och bland
utställningsalstren
fanns vintermössa
och vantar från Inger
Skoglund

Totrabadet var välfyllt under de soliga dagarna

Totrabadet (som fått nya toaletter inför sommaren) lockade många, till Saltharsfjärdens havsbad, där Gävle kommun i år ansvarade för skötseln, hittade också badgästerna
och naturligtvis till Kvarndammen i Bergby, som är något
av en oas för många. Lägg därtill Högbacken och Orrnäset en bit norrut, så visst finns det badstränder att njuta av
i Hamrångebygden.
Vi har fått ta del av både sång och musik, marknader,
utställningar, teater och Kul på sjön och när sommaren
gick mot sitt slut, så bjöd hembygdsföreningen in till surströmmingsfest med allsång tillsammans med Simpdraget
(Leffe, Gunnar och Håkan).
På hembygdsgården firades sedan Lilla kulturarvsdagen
med återbrukstema, bl.a visade Emma Norelius hur man
renoverar gamla fönster. Det var även klädvisning av
medeltida kläder med Draco Agentus. Hembygdsföreningen avslutade sommarens aktiviteter med höstmarknad
och loppis.
Återbruk var också temat hos Hamrånge Slöjdare under
Hemslöjdens Dag, därtill med en stilfullt sammansatt utställning av vävstugans alster.

Återbruk var temat
vid kulturarvsdagen
och bland annat
visade och berättade Emma Norelius
hur man renoverar
gamla fönster.
- Det är ett tidsödande arbete
och tålamod och
noggrannhet i de
olika momenten är
nyckelord för ett bra
resultat, sa hon.
Själv är hon som
bäst i färd med att
renovera fönstren i
huset i Häckelsäng,
som vi kunde se
i TV-programmet Det sitter i väggarna. Totalt är det
200 fönsterbågar i huset som ska renoveras och cirka
hälften färdiga.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Delikatess för många. Surströmming på hem- ...Gunnar
bygdsgården med allsång och underhållning
av Simpdraget med
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Alla Tider’s
Va-frågan och ny sporthall prioriterade frågor hos Hamrångegruppen
Va-frågan måste lösas, så att nödvändigt bostadsbyggande kan komma igång. Och den planerade sporthallen
intill Bergby centralskola bör innehålla både café och läktare. Därtill lokaler för kansli, gym, bibliotek och fritidsgård. Det är frågor som ligger högst på listan för Hamrångegruppen.
Inte förrän 2026 kommer den nya vattenledningen att
börja byggas från Älvkarleby till Gävle och som sedan
ska byggas vidare norrut för att förse Hamrångebygden
med vatten av god kvalité.
− Men då måste man börja projektera för sträckan redan nu, så att alla sådana arbeten är klara och det bara är
att fortsätta från Gävle och norrut 2026, underströk den
vattengrupp inom Hamrångegruppen, som arbetar med
frågan.
För att lösa det akuta va-problemet i bygden kommer
vattenverket i Totra att byggas om. På så sätt förbättras
vattenkvalitén och eventuellt utökas utrymmet för fler
abonnenter. Uppgifter som verifieras från Gästrike Vatten.
− Ombyggnationen pågår och beräknas vara klar 2020.
Först därefter kan vi se om förutsättningar finns, och i vilken omfattning, det går att utöka antalet abonnenter, säger
Karolina Stenroth vid Gästrike Vatten.
Beträffande den planerade sporthallen så påtalar Hamrångegruppen vikten av att den byggs för att möta inte
bara behoven idag utan också för framtiden. Och att det
gagnar helheten.
− Att inrymma det vi föreslår skapar inte bara samordningsvinster, det kommer också att gynna våra ungdomar
och det är det som måste eftersträvas.
Byggnation av den nya sporthallen är inplanerad om tre
år, 2022.

I övrigt informerade Hamrångegruppen vid sitt senaste
möte att ortsvandringar nu startats, den första med representanter bl a från X-Trafik, Gavlegårdarna och kommunledningen och som syftar till att uppmärksamma fel, brister och behov som behöver åtgärdas. Mottot är att det ska
vara snyggt och kännas tryggt och säkert i bygden. Flera
saker har redan uppmärksammats, till och med hunnit
åtgärdas. Bl a en dagvattenbrunn som saknade galler vid
busshållplatsen i Bergby. Men enligt uppgift är det väldigt
få anmälningar från Hamrångebygden hittills.
− Och det är viktigt att alla som upptäcker fel och brister också anmäler dessa till berörd förvaltning, det är viktigt så att reparations- och förbättringsbehov noteras och
kommer med i underhållningsplaner och budgetarbete,
hälsar Hamrångegruppen.
Gruppen arbetar även med trafikfrågor, främst gällande
hastighetsbegränsningar till 40 km i tätortsbebyggelsen
i Bergby, Norrsundet och Hamrångefjärden, men har
också förordat en ändring av hastigheten till 60 km längs
Totravägen genom Häckelsäng och fram till bebyggelsen
i Totra, därefter 40 km till korsningen Norrsundsvägen.
Trafikverket föreslår å sin sida 40 km som begränsning
hela vägen från Bergby till korsningen Norrsundsvägen.
Hamrångegruppen vill se en förlängning av gång- och
cykelvägen längs Ockelbovägen och att busshållplatsen
flyttas från sin nuvarande plats bortom E4 till Rasta/Hakkegård.
Text: Marianne Lundqvist

Norrsundets centrum fick en ny busskur med anslagstavlor inom
ramen för Landsbygdsprojektet
Med KNUFF som projektägare och Tommy Berglund som utförare
har busskuren i Norrsundets centrum restaurerats och fått nya
affischtavlor.
Busskuren har fått ett helt nytt tak, ny bakre del och samtliga väggar
har målats.
− Det dåliga staketet intill revs för två år sedan och nu kunde vi färdigställa arbetena med busskuren, berättar Tommy.
Busskuren har försetts med en bänk (från kuren går det att utnyttja
Ny och fin busskur/anslagstavla i Norrsunwifi) och på den bakre väggen har två affischtavlor för olika ändamål
dets centrum. Tommy Berglund ansvarade
satts upp; en stor för föreningsinformation/föreningsnytt, och en till
för renoveringen.
hälften avsedd för allmän/privat information och till andra hälften avsedd för KNUFF, Hamrångegruppen, Gävle kommun och Jungfrukusten.
− Nu är ju förhoppningen att den indelningen respekteras av alla och att var och en som satt upp affischen också ser
till att den plockas ner, hälsar Tommy.
Totalt, med arbete inklusive material och målarfärg kostade den nya busskuren 18 000 kronor.
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GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT
HAMRÅNGE FÖRSAMLING
Tel. 0297-57 20 90

Diakonikonsert
Lokala musiker & sångare.
Lördag 26/10 kl.17.30 i Församlingshuset.
Entré 50:- går oavkortat �ll församlingens
diakonala verksamhet.

Nu renoverar vi och bygger om i vår kyrka
En omfattande inre renovering av Hamrånge kyrka kommer att
påbörjas i början
av oktober.
Under tiden som
arbetena pågår
och tills att de
är färdigställda
kommer kyrkan
att hållas stängd
och öppnas
tidigast påsken
2020.
Gudstjänsterna
kommer istället
att firas i Bergby församlingshus, Fyren i Norrsundet eller Österheds
kapell. Vi har även dop i dessa lokaler. Hör av dig till oss, så hittar vi tid
och plats!
Vi är tacksamma över att få en kyrka, som i framtiden kan hållas
öppen året runt, där uppvärmningen kommer att vara mer effektiv och
vi ser fram emot att inviga kyrkan igen till nästa sommar med en stor
festlighet.
Clara Bergel Jansson
Komminister

Vill du medverka med sång eller musik i årets
konsert?
Kontakta Emma Wallerberg 0297-572095,
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se
Detta händer i Hamrånge församling
SÖNDAG 29/9 kl 11.00
Pilgrimsmässa, Hamrånge kyrka
1/10 kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,
Församlingshuset
SÖNDAG 6/10 kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
Invigning av nya urnlunden
SÖNDAG 13/10 kl 11.00
Högmässa, Hille kyrka
Kyrkoherdeinstallation. Daniel Andrén & pastoratets
körer
SÖNDAG 20/10 kl 11.15
Gudstjänst för stora & små, Fyren Norrsundet
LÖRDAG 26/10 kl 17.30
Diakonikonsert, Församlingshuset
SÖNDAG 27/10 kl 11.00
Taizégudstjänst m kyrkokören, Österheds kapell
Bibelsamtal tisdag 1/10 & 15/10 kl 13.30-15.30
Kyrkans hus
Sopplunch onsdag 9/10 kl 12-14 Kyrkans hus. Daniel
Andrén medverkar.
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Invigningen av den nya askurnlunden
Söndag 6 oktober kl. 11 på Österheds
kyrkogård
Den nya urnlunden
färdigställs inom
kort. En plats med
en ny stenformation,
där urnor gravsätts i
lunden runtomkring.
Om man önskar,
kan en plakett med
namnet på den som är
gravsatt i urnlunden
fästas på muren och
som anhörig får man,
om man vill, vara med vid gravsättningen.
Plaketten kan beställas hos kyrkogårdsföreståndare Nicklas
Lindblom, tel. 026-63 50 38

Pilgrimsvandring
Helgonleden, HilleTrödje
Lördag 12 oktober, samling och
inledning 9.30 i Hille kyrka
Vandring 7-8 km. Åter i Hille vid
14-15-tiden. Medtag egen
matsäck, sköna skor och varma
kläder.
Ledare och kontakt: Marianne
Udd, tel. 026-13 26 69
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Alla Tider’s
”Öppen kyrka” – då visades och berättades om vår kyrka
Vad känner du egentligen till om din kyrka? Hur gammal är den? Hur ser det ut i orgelskåpet bakom kyrkorgeln? Vilka textilier och rariteter finns och hur ser det ut uppe i kyrktornet? Och vad väntar vår kyrka framöver?
Det var frågor det gavs svar på,
när kyrkan öppnade sina portar
efter gudstjänsten 1 september
och som lockade en hel del besökare. Både barn och vuxna.
Hamrånge kyrka står inför
en omfattande restaurering och
ombyggnation som presenterades av Östen Händel, ledamot i
kyrkorådet och även ingår i den
byggrupp, som arbetat med utformningen av åtgärderna.
− Bl. a kommer predikstolen
Östen Händel visade
att flyttas till sin ursprungliga
och berättade om de
förestående renoveplats, det kommer att ges plats
för en ”lillkyrka” i främre delen rings- och byggnadsarbetena i kyrkan
till vänster, längst ner i kyrkorummet kommer sex bänkrader
på vardera sidan gången att tas bort för att ge plats för ett
större kök och serveringsutrymme och tungan på orgelläktare tas bort för att skapa mer ljus, berättade han.
Det är de åtgärder som kyrkobesökarna synbart kommer att märka, men isolerings- och förbättringsarbeten
kommer att göras både ovan- och underifrån och nytt värmesystem i form av bergvärme installeras. Under dessa
arbeten, med start 1 oktober, kommer kyrkan att hållas
stängd och gudstjänster förläggas till andra lokaler i församlingen/pastoratet.
På plats under
dagen fanns även
pastoratets nye
kyrkoherde Daniel
Andrén som formellt
installeras vid högmässan i Hille kyrka
den 13 oktober. Han
är kyrkomusiker i
Pastoratets nye kyrkoherde
botten, men studeDaniel Andrén fanns på plats
rade sedan till präst
och prästvigdes 2015. Som pastorsadjunkt tjänstgjorde
han i Ockelbo, men kommer närmast från en tjänst som
församlingsherde i Bollnäs och är sedan 15 år tillbaka
bosatt i Gävle.
Sin nya roll som kyrkoherde i Gästrikekustens pastorat
ser han fram emot, inte minst att få följa renovering och
ombyggnation av Hamrånge kyrka.
− Det finns inga andra byggnader i vårt land som har en
så bred och rik kulturhistoria som kyrkorna och den är det
viktigt att vi värnar om.

Kantor Emma Wallerberg visade och berättade om kyrkans två
orglar och hur musiken
fungerar. Och visste du
förresten att kantorn
använder särskilda skor,
när hon spelar på orgeln?
Kantor Emma Wallerberg visade
− En kyrkorgel spelar och berättade om kyrkans orglar
man ju på med både
och vad som dolde sig i orgelskåhänder och fötter och
pet lockade de yngre besökarnas
nyfikenhet
då är det viktigt att ha
rätt fäste på skosulorna,
är man växlar trampor,
förklarade hon.
Bland besökarna fanns
systrarna Ingmari Olsson från Hedesunda och
Eva Westergren från
Gävle, som kommit av
en alldeles speciell an- I 50 år tjänstgjorde Britta Lönnledning.
quist som organist i församlingen
− Vår mormor Britta och bland besökarna vid Öppen
Lönnquist var organist kyrka fanns hennes barnbarn Ingi Hamrånge församling mari Olsson och Ewa Westregren
under 50 år, så vi ville
gärna återse både kyrkan och den stora orgeln på läktaren,
där vi suttit på pallen tillsammans med henne så många
gånger, berättade de.
Kyrkan visade också
sina textilier, de medeltida skulpturerna och
sina två brudkronor,
som lånas ut vid vigslar
i kyrkan liksom dopklänningar för utlåning
vid dop. Komminister
Clara Bergel Jansson,
Brudkrona från 1732. Förgylld
församlingspedagog
med infattade 28 stenar och polerade löv.
Susanne Adman och
kyrkvaktmästare Christer Berg fanns på plats för att guida runt och berätta.
Vid Österheds kyrkogård pågår de avslutande arbetena
av asklurnlunden och invigning kommer att ske i samband med gudstjänst i kapellet den 6 oktober.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Vilken fotbollsfest det blev!
Med fotboll som huvudingredienser – och förstås det stora
dragplåstret veteranmatchen mellan Hamrånges All Star Team
vs Djurgårdens legendarer med spelare från guldåren 20022005, så blev det en publikrik tillställning, när Norrham inbjöd
till stor familjedag på Vifors IP.
Vädret hjälpte förstås till att höja stämningen, liksom möjligheten
att flyga med helikopter över bygden (de turerna blev snabbt fulltecknade), men här visade också Norrham upp sin ungdomssatsning
inom fotbollen genom flera matcher med flickor och pojkar.
Resultaten:
F 13 Norrham-Järbo 2-4
P 13 Norrham-Brynäs 0-8
F 15-16-17 Norrham-Näsviken 5-1
Därutöver spelades ett sammandrag med de yngsta lagen, både
flickor och pojkar.
Veteranerna ledsagades ut på planen av Norrhams fotbollsungdomar inför matchstart och sedan bjöds publiken på en både underhållande, rolig och humorfylld fotboll. Redan från start visade
djurgårdsspelarna vart segern skulle gå och spelet blev till stor
del förlagt på Norrhams planhalva. I 23:e spelminuten satte Johan
Wallinder första bollen i nät bakom Norrhams målvakt Roger Olsson och som fem minuter senare utökades till en 2-0-ledning.
Visst fanns det en och annan chans även för Norrham, men att
slutresultatet kom att bli 6-0 till Djurgården, ja det var nog ingen
överraskning. Nu var det förstås inte slutresultatet som var det viktiga, här var det den underhållning som spelarna bjöd på (och joodå,
det syntes att de hade roligt själva också) som bidrog till att göra
dagen till den folkfest, och därmed stöd till Hamrånges fotbollsungdomar, som var syftet.

Veteranerna ledsagades ut på planen av spelare i Norrhams yngre lag

Till bästa spelare i de två lagen utsågs Samuel
Wowoah och Hasse Berggren

För det mesta spelades det fotboll i veteranmatchen...

AXMAR
BRUKSCAFÉ
Ett stort tack till alla våra
trevliga gäster för i sommar
Vi saknar er och därför
inbjuder vi till

AFTERNOON TEA
Lördag 5/10 och söndag 6/10
12.00 – 16.00 samt
Lördag 2/11 och söndag 3/11
12.00 – 16.00
Boka bord tel. 070-828 58 97

Välkommen
Lena med personal
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... men ibland blev det lite andra övningar

Alla Tider’s
Företaget Tinybuddy växer… och växer… och växer
Det började som en hobbyverksamhet i gästrummet i villan i Norrsundet. Sedan har utvecklingen gått i rasande
fart och idag, snart tre år senare har Tim och Louise Janssons företag Tinybuddy vuxit till en årsomsättning på
30 miljoner, ökat lokalytan från 30 till 1500 m² genom att flytta in i nya lokaler och räknar nu in 9, snart 10 anställda i arbetsstyrkan.
− Ja, aldrig hade vi vågat tro
Idag sköter anställda all
att vår affärsidé skulle slå så
packning i ett datoriserat
väl ut, säger de.
system, anställda ansvarar
Och affärsidén då, ja den
också för kundtjänst, inköp
var att sälja hundprodukter
och tryck, medan deras egna
helt baserat på nätverksarbetsuppgifter har övergått
försäljning. Erfarenheter från
till att blir företagsledare
sina arbeten hos Partykungen
med ansvar för utveckling,
tog de med sig och sedan har
marknadsföring, ekonomisk
de med stort engagemang
redovisning och löner.
utvecklat sitt företag vidare.
− Det har vi fått lära oss
Från gästrummet flyttade
allteftersom och jag tror nog
de till f.d. Postens lokaler vid
det är viktigt att man som
Coop i Norrsundet, men gan- Tims och Louise företag växer med rekordfart
småföretagare har inblick
ska snart blev de för trångi och förståelse för den
bodda även där och fick akut
ekonomiska redovisningen,
lösa det med en container där
säger Tim.
varorna förvarades.
− Vi såg utvecklingspotentiaDe har utökat sitt sortiment
len och sökte därför hela tiden
till att även omfatta hundfoder
efter större lokaler och så fick
och kattprodukter. Storsäljare
vi se på Hemnet att Hamrånge
är prylar med personlig prägel
Inrednings lokaler i Bergby var
i tryck och gravyr och lagret
till salu.
omsätts två gånger per månad.
Tim och Louise nappade diVarje månad packas 6 000 parekt, banken ställde välvilligt
ket.
Prylar
med
tryck
är
storsäljare
hos
Tinybuddy
upp och i november förra året
Och det finns utrymme för
kunde de flytta in verksamheten.
ytterligare expansion. Idag säljer de
Sedan dess har de inte bara investerat i nya hyllsystem
inom Sverige men planerar att utöka marknaden att gälla
och fyra nya packbord utan också ställt i ordning lokahela Norden och även övriga Europa.
ler för kontor, inköp och tryckbeställningar och ska nu
− Det gäller bara att lära sig förutsättningarna och sätta
färdigställa personalrum med matsal. För att utöka lagsig in i vilket regelverk som då gäller.
ringsytan planerar de även att isolera ett idag outnyttjat
Inriktningen blir även fortsättningsvis nätverksförsäljkallutrymme.
ning och någon butik i Hamrångebygden är inte aktuell.
−Vi har en vaktmästare anställd som fixar det mesta,
− Det skulle kräva en
både inom- och utomhus.
annan organisation med allt
KÖPES
vad det innebär, men kunder kan beställa via nätet
Pardörrar, plåtleksaker,
LP-skivor, bjällerkrans,
och sedan komma hit och
bilyxor, trätråg, nautica.
hämta sina paket. Det går
bra, säger de.
Text och foto:
Marianne Lundqvist

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

Gamla skåp, skänkar och
bord, pallar, långbänkar.
Söker även en moped.
Sören 0702069716
Billy Thunström och Lovisa Eriksson vid packborden
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Välkommen till Östkustens pärla

Klasskamrater för 60 år sedan…

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

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

Njut av höstens vackra färger
och förstklassig meny
i vår genuina miljö
Våra öppettider 5 oktober – 17 november
Lördag 12.00 med sista sittning 19.00
Söndagar 12.00 med sista sittning 16.00

Vart femte år sedan lång tid tillbaka har de forna klasskamraterna vid skolan i Bergby träffats och i år var det sextio år
sedan de gick ut årskurs 7. Några av dem hade lämnat klassen
tidigare för att studera vidare på olika skolor i Gävle.
Femton av de 21 klasskamraterna kom till årets träff, som
hölls på Rasta/Hakkegård; Bror Lindström, Lena LarssonDanielsson, Lars-Göran Häggblom, Aina Andersson-Englund,
Maj Sjöberg-Åsbrink, Sune Lindström, Mariana Berglund,
Lars-Erik Carlsson, Anitha Hedin, Håkan Löfgren, Lisbet
Olsson-Wallenius, Kerstin Wiberg-Ljungstedt, Roger Wiberg,
Raina Wiik-Nordin och Urban Bergsten
Foto: Marianne Lundqvist

… och fler skolkamrater som träffats – årskurs 9 anno 1966

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
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
Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Trettiofem av eleverna i årskursen för 53 år sedan (då indelad
i flera olika klasser) mötte upp vid skolträffen tillsammans med
två av sina lärare; Bertil Goode och Lars Bölenius. Efter ett
besök i sin gamla skola fortsatte träffen på Bergbykrogen med
god mat och många minnen.
Nedre raden fr.v. Jan Eriksson, Anneli Wiklund (Söderström),
Anders Berglund, Hans Wahlbom, Lars-Åke Landström, Gunilla Tobé (Jonsson), Margareta Eriksson (Jonsson) Birgitta
Åkersten, Torbjörn Hjelm, Björn Wahlström, Willy Lundén,
Lars Holmberg, Jan-Erik Palm
Övre raden fr v: Bengt Johansson, Bosse Lundqvist, Lisbeth
Lindkvist (Grötting) Ulla Forsberg, Iréne Engberg (Elgh) LarsGunnar Bergman, Christina Fogelberg (Nilsson) Bertil Goode,
Kerstin Häggblom (Ohlsson), Karin Gisselsson (Wiklund),
Monica Skoglund (Jonsson), Britta Lingvall (Brunstedt), Gun
Selander, Lars Bölenius, Sylvia Rossander, Åsa Wedin, Inger
Rogell (Rundgren), Anna-Stina Åberg-Hammarberg, Tord Löthman, Arne Olsson, Karin Holmberg, Ann-Marie Johansson,
Inger Häggblom (Hemström), Lena Rydell (Rundkvist)
Foto: Jan Eriksson
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Alla Tider’s
Grattis Norrsundets PRO, som nyligen firade sitt 70–årsjubileum
Det började med att Skutskärs PRO tog konakt med Henry Eriksson (politiskt engagerad i Hamrånge under en lång följd av år) och undrade om det
inte fanns intresse att starta en PRO-förening också i Norrsundet.
− Och om det fanns. Intresset var så stort att de tänkta samlingslokalerna i pensionärshemmet i Norrsundet inte räckte till, det blev istället Folkets Hus, som
blev samlingsplatsen när medlemmarna träffades.
Med de orden hälsade Norrsundets PRO:s vice ordförande Jan Englund välkommen till jubileet, som hölls i Fyren med dukade bord för över åttio gäster.
Formellt bildades föreningen den 14 december 1949 och förste ordförande
blev Vilhelm Vestlund.
Många frågor av betydelse för pensionärerna har präglat dagordningen och
föreningen har aktivt deltagit i debatter om samhällsfrågor med lokal förankring. PRO-kören, fortfarande aktiv och nu under Leffe Löfgrens ledning, (kören stod för övrigt för underhållning vid jubileet), bildades 1959 och har sedan
tio år tillbaka ett samarbete med flera PRO-körer i länet, där man framträder på
de olika orterna. Studiecirklar liksom resor har varit och är en viktig del i verksamheten.
Mat och dryck serverades vid jubileet, utmärkelser tilldelades Clas Horn och
Leif Löfgren och därefter vidtog dans till Leif Engvalls orkester.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Över 80 personer kom till Norrsundets PROs 70-årsfirande.

Gunnar Larsson och Jan Englund,
ordförande resp. vice ordförande,
gladdes åt den fina uppslutningen vid
firandet

Smått & Gott i Hamrångebygden
DM i orientering i Hagstaskogen
med OK Ödmården och Oslättforspojkarna som arrangörer

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
Oktober 2019
Oktober 2014

Cirka 200 deltagare samlades vid Kronkojan för att ta
sig an Lars Lindgrens komponerade tävlingsbanor vid
DM-tävlingarna i Hagsta nyligen.

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Onsdag
16 oktober kl.11.30 – 12.30
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Skoförsäljning
med Jobi skor
med egen dator. Fika finns att köpa.
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00

Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Fredag
18 oktober kl.13.30
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda korset finns på plats.
Musikcafe
med Röda Korset , SendraVi bjuder på fika!
get
underhåller, Lo�eri
Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer:
0297-109 95
Fika
ﬁnns a� köpa
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

200 deltagare i olika klasser deltog i DM-tävlingarna

Ett väl genomfört arrangemang, där åtta olika klasser
deltog. Sex damklasser från D12 till D21 och sju herrklasser från H10 till H55. Det var orienterare från flera
olika klubbar som tävlade och där det ibland var en hård
kamp om segern. Inga tävlande från OK Ödmården eller
Oslättforspojkarna dock, men som istället som arrangörer
kunde glädjas åt ett lyckat arrangemang och därtill konstatera att alla deltagare verkligen var ett föredöme i att
visa hänsyn till naturen.
− Inte ett endaste skräp fanns att städa upp efter tävlingarna och det ska de ha en eloge för, tyckte de.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Jan Eriksson

Kontakta oss
Välkommen!
Träﬀpunkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 026-17 72 98
E-post: maria.palm@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se
I samarbete med

Välkommen!

I samarbete med

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

SE HIT ALLA BARN!

MÅNADSMÖTE
Träffpunkten Bergby
Tisdag den 1 oktober, kl. 1700

Lördag 12 oktober kan du springa

I samarbete med

BERGBYLOPPET

Gävle kommuns Näringslivsprogram
Se inbjudan på: www.hamrånge.se

med start på Wijtorget kl. 11.00
(samling 10.30)
Alla som deltar i loppet får diplom,
medalj och en goodiebag
Och så bjuder vi på
varm korv med bröd och Festis

Program:
16.30 – 17.00 Samling med kaﬀe och smörgås �ll
föranmälda. (senast 30/9 )
17.00 – 19.00 Kommunens dialogmöte med
Hamrånges företagare angående

Anmäl dig senast
söndag 6 oktober
på ICA Nära eller
ring 0297-101 05

Hur kan vi �llsammans förbä�ra
Gävles företagsklimat?
19.00 – 20.00 Månadsmöte
Landsbygdsutveckling:
Inlämning av förslag i projektet
Rapporter

På Wijtorget från kl. 11:
Loppis- och bytardag.
Ingen kostnad, men du måste ha eget bord

BERGBY KÖPMÄN

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs
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Alla Tider’s
EU-stöd till vägbelysning gav fint resultat hos Fårholmens Samfällighetsförening
För två år sedan beviljades föreningen EU-stöd till vägbelysning längs en närmare kilometerlång enskild väg
med ett 40-tal bostadsfastigheter. Nu är projektet avslutat med ett lyckat resultat.
Stödet var ett projektstöd ur EU:s landsbygdsprogram och tillsammans med medfinansiering från Gävle kommun täcktes 90 %
av kostnaderna som beräknades till 468 000
kronor. Resterande var föreningens egen insats, cirka 1400 kronor per fastighet. Arbetet
delades upp i två etapper och sammanlagt
sattes tjugo stolpar upp. När arbetet var klart
togs driften över av Gävle Energi.
− Slutresultatet blev mycket lyckat och
I projektgruppen har ingått Jan Öblom och Ingemar Andersson från
medförde en värdefull miljömässig förbättring i bostadsområdet, inte minst ur trafikmil- vägföreningen samt som sakkunnig konsult Göran Eriksson, Gävle
jösynpunkt, hälsar föreningen.
vändig eftersom alla blanketter måste fyllas i digitalt.
− Och sedan är naturligtvis ett gott samarbete med JordAtt driva ett EU-finansierat projekt medför en omfatbruksverket, länsstyrelsen, medfinansiär och entreprenör
tande administration tillika ett omfattande regelverk och
föreningen, med projektgruppen bestående av föreningens för ett gott resultat nödvändigt.
ordförande Ingemar Andersson, Jan Öblom och Göran
Ett tips till andra föreningar är att undersöka och söka
Eriksson delar med sig av sina erfarenheter och reflexiostöd för pendelparkeringar, hälsar projektgruppen.
ner, om fler vill söka liknande projektstöd. Mer pengar
− Man kan nämligen få söd för att anlägga pendelparkefinns nämligen att söka ur EU:s landsbygdsprogram för
ring eller skapa system för samåkning.
2014-2020.
Utförlig information om EU-stöd finns på Jordbruksver− I början av det här året fanns över 11 miljoner kvar att
kets hemsida www.jordbruksverket.se/stöd och EU-handsöka.
läggare på länsstyrelsen kan kontaktas gällande frågor
Men, understryker projektgruppen, en första förutsättsom rör konkreta projekt.
ning är att skaffa en annan offentlig aktör som medfinansiär, till exempel, kommun, landsting, region eller länsText: Marianne Lundqvist
styrelse liksom att sätta sig in i vilka villkor som gäller
Foto: Privat
för att få projektstöd. IT-kunskap är både viktig och nöd-

Silver i år igen för P-G vid veteran-SM
Med sig i bagaget till årets Veteran-SM i friidrott hade han både diskus och
kula och joodå, han fixade fina placeringar i år också, Per-Gunnar Berglund
från Hamrångefjärden.
− Det var nog rekorddeltagande i år med 700 tävlande på plats i de olika grenarna,
men så var ju tävlingarna förlagda till Huddinge också, dit det oftast är lätt att ta sig
från olika delar av landet, säger han.
Tävlingarna gick av stapeln 16-18 augusti och Per-Gunnar återupprepade bedriften från i fjol när han tog hem en silvermedalj i diskus i klassen M60 även nu med
ett kast på 41,21. I kula stötte han 10,51 meter vilket gav honom en fjärdeplats i
resultatlistan.
− Så det får jag vara nöjd med, konstaterar han.
Text: Marianne Lundqvist
Arkivfoto
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Föreningsallians i Hamrångebygden? Nu startar en förstudie för att
undersöka förutsättningarna
Hur få ut det bästa av samtliga resurser för att
ge våra barn och ungdomar en meningsfull fritid?
Det hoppas man nu, på initiativ av Hamrångegruppen, att en förstudie om föreningsallians ska visa.
Projektledare är Per Svensson från Riksidrottsförbundet och SISU Gävleborg Idrottsutbildarna.
− Bygdens barn och ungdomar står i fokus och
förhoppningen är, att förstudien ska utmynna i en
föreningsallians som skapar de rätta förutsättningarna, säger han.
− Det är tillsammans vi blir starka och då förstärker vi våra positioner vid förhandlingar med
förvaltningar och myndigheter.
Per Svensson från SISU blir projektledare för förstudien
Och föreningarna ska involveras redan från början.
− Så jag jag kommer att börja mitt arbete genom dialostryker vikten av transparens och att idrottsföreningarna
ger med de olika föreningarna, säger Per.
är involverade från början.
Hur sen föreningsalliansen utvecklar sig, det får fram− Målet måste vara en bra verksamhet för alla.
tid, förutsättningar och önskemål visa, men varje förening
ska ha sin ursprungssjäl kvar. Förstudien ska vara klar 31 Vikten av samarbete/allians understryks också av komdecember.
munledningen och kommunalrådet Jörgen Edsvik.
− Det ger bättre ekonomiska förutsättningar med en röst
Det är Hamrångegruppen, som är beställare av projekoch en vilja i förhandlingar med Kultur & Fritid liksom
tet och ordförande Svante Wallberg berättar varför.
större möjligheter att söka externa bidrag.
− Vi såg, när det söktes medel ur landsbygdspengarna,
att idrottsföreningarna var för sig sökte bidrag till samma
Text och foto: Marianne Lundqvist
saker och att därför samarbete föreningarna emellan var
nödvändigt i en framtid så att vi använder pengarna på
bästa sätt för våra barn och ungdomar. Även han under

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Alla hä
lsa
Välkom s
na!

Fredag 4/10 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga med Lars Eldebrandt
Fredag 18/10 kl. 13.30
Musikcafé på Träffpunkten, Sendraget underhåller

NU BÖRJAR JUNIS!
Vi leker, tävlar,
spelar spel och fikar.
Du som är mellan
7 och 12 år får
gärna vara med.
Vi ses torsdagar
kl. 18-19 från 10/10
i HIK:s lokal,
Hamrångefjärden
Hamrånge
IOGT-NTO

Byavakterna rapporterar:
… cykelkärra stulen i Hamrångefjärden. Återfunnen
… främmande bilar cirkulerar runt i bygden
… brand i sandladan vid Axmartavlan
… tre skruvdragare stulna i Hamrångefjärden
… bryggor förstörda vid småbåtshamnen i Norrsundet
… cykelkärra och minibike stulen hos Fixarna
… bensin slangad ur bil i Bergby
… släpvagn stulen i Hamrångefjärden
… galler till dagvattenbrunnar i Bergby borttagna

Välkommen
till höstens
SLÖJDCAÉER
1/10

* 15/10

14 – 17 Obs tiden!
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Alla Tider’s
Kalendarium 28/9 – 23/10
Lördag 28 september
Fotboll Lindövallen Herrar div. 6, kl. 11.00
Norrsundets IF2 – BK Legend
ReDo Secondhand/Loppis, Norrsundet
Öppet 10.00-14.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 29 september
Pilgrimsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tipspromenad IOGT-NTO
Start HIK-lokalen, Hamrångefjärden 12.00
Fotboll Lindövallen, Herrar div. 4, kl. 14.00
Norrsundets IF-Valbo FF 2
Tisdag 1 oktober
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30-15.30
Slöjdcafé Hagsta skola 14.00-17.00
TacoLov, Församlingshuset, 16.30-18.30
Månadsmöte med Hamrångegruppen
Träffpunkten, Bergby 17.00
Onsdag 2 oktober
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Fredag 4 oktober
Musikcafé med Röda Korset på Solberga 13.30
Lördag 5 oktober
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 6 oktober
Gudstjänst Österheds kapell med
invigning av nya askurnlunden 11.00
Tisdag 8 oktober
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 9 oktober
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Torsdag 10 oktober
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset 14.00
JUNIS, HIK:s klubblokal
Hamrångefjärden 18.00-19.30
Lördag 12 oktober
Loppis/bytardag och Bergbyloppet för barn
Start Bergby Centrum 11.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 13 oktober
Högmässa Hille kyrka 11.00
Tisdag 15 oktober
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30-15.30
Slöjdcafé Hagsta skola 14.00-17.00
Onsdag 16 oktober
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Skoförsäljning Jobi skor, Träffpunkten 11.30-12.30
Torsdag 17 oktober
Månadsmöte Hamrånge PRO, Församlingshuset, Bergby
12.00
JUNIS, HIK:s klubblokal Hamrångefjärden 18.00-19.30
Fredag 18 oktober
Musikcafé med Röda Korset Träffpunkten 13.30

Lördag 19 oktober
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Söndag 20 oktober
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.00
Tisdag 22 oktober
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Onsdag 23 oktober
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 24 oktober
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset 14.00
JUNIS, HIK:s klubblokal
Hamrångefjärden 18.00-19.30

Torget
Dagens Ros
... till personalen på Solbergahemmet och tack för
fin om vårdnad av vår mor Karin Engblom.
Ingrid och Lasse med familjer
… och hjärtligt tack till KG, Lena och paret Hansson för den trevliga lysfesten ni ordnade för oss i
Hagalund
Vi som var där
… och tack Ingela för dillkronorna. Du räddade min
gurkinläggning.
Marianne
… till Pani Bylin och Carina vid hälsocentralen för
att ni så smidigt fixade min nageltrång
Monica Hulth

In Memoriam
29/9
Fyra år av stor sorg och saknad efter min älskade
Johns bortgång
Dorrit Eriksson

Begravningar i församlingen
under augusti
23/8

Karin Engblom, Bergby

30/8

Hans Larsson, Bergby
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