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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Närmare 100 barn stod startklara på Wijtorget inför Bergby-
loppet, där också målgången var.

Bergbyloppet

– en hellyckad aktivitet 

för bygdens barn
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Tankar om

Har du summerat sommaren? Blev den bra? Hoppas det, för det är rätt skönt att minnas tillbaka på fina sommarupple-
velser när vintermörkret närmar sig.

   För egen del har jag många fina minnen, att plocka fram även om det också finns vemod bland allt det fina. Vi skulle 
ju träffas igen, min storebror och jag och han hade bjudit 
upp mig till dans. Men ödet ville annorlunda. Curt drab-
bades av sjukdom med en kamp som han till sist förlo-
rade. Det blev en grav jag fick besöka istället för ett åter-
seende och en dans. Livet är inte alltid rättvist, jag är bara 
så tacksam att jag fick möta och lära känna honom och 
han kommer för alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta.
 
Desto ljusare är minnena från sommarens utflykt med 
släkting Kerstin till hennes och Stefans torp i Alfta. En 
fantastisk dag, där hon visade mig runt i en vacker häl-
singebygd fylld av kulturhistoria jag inte tidigare sett. Det 
minnet tar jag med mig i vintermörkret.
 
”Tjejträffen” platsar givetvis bland minnena jag tar 
med. I somras träffades Christina, Ulla, Siv, Yvonne och 
jag hos Anita i Holmsveden och tänk vad nostalgin flö-
dade. Anita hade sparat biobiljetter från ungdomstiden 
med filmens namn, skådespelare och vilket betyg vi gav 
filmen. Och så förstås vilka killar vi gick på bio med. Det 
var ju minst lika viktigt som själva filmen. Och tänk, när 
vi var unga kunde man gå på film både onsdag och sön-
dag på IOGT i Hamrångefjärden.
 
Jag har några minnen från sensommar och höst, som jag 
också tar med mig. Konserten med Andreas Weise, som 
jag såg tillsammans med dotter och svärson. En verklig 
höjdare för mig. Den killen gillar jag. Och hans musik.
   Och så förstås tredagarsresan till Vemdalen tillsammans 
med Berit och Monica. Fjälluft och promenader, avkopp-
ling och Berits goda mat med ett glas Amarone till. Inte 
alls dumt ska ni veta. Och mer trevligheter väntar framö-
ver. Kerstin nr 2 och jag åker på julmarknad till Jamtli
(i år hann vi få biljetter) och sen ska Christina och jag på 
konserten Elvis Christmas med Henrik Åberg.
   Vänner är allt bra att ha. Tänk vad de förgyller livet.
 
Medaljregn blev det igen för Bergmans Fisk när SM i 
Mathantverk nyligen avgjordes i Sandviken. Ett guld var-
dera till Magnus och Dennis, Ulla tilldelades brons för sin 
senapssill och till Bergmans Fisk & Vilt med Martin vid 
rodret gick ett silver och ett brons. Stort Grattis till er.
 
Till sist, ett litet tips till intresserade, 
som vill se några gamla fiskarsläk-
tingar från Kusön på film. (Hedbom, 
Wigert, Åkerblom, Öhlund och 
Östling) Filmen ”Kusön på 50-talet” 
finns på Youtube, hälsar Rolf Wigert.
 
Ha det gott och

  Lev väl!

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

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

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!

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

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.

1/1 sida kostar 5360:-
1/2 sida kostar 2800:-
1/4 sida kostar 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

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende

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

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Alla Tider’s



Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Bergby

Höstmarknad 
i Bergby Centrum 

26/10

Gott & mysigt på

Bergby konditori!

BAGARE

Välkommen in
på en fika

med bröd och
konditorivaror
från vårt egna 

bageri0297-100 28

Erbjudande under marknadsdagen

Fläskfilé Black & White
Med potatisgratäng,

rödvinssås / bearnaisessås,
lök och sparris

130:-

Marknadsdagen
har vi öppet 9-17 

Inför allhelgona
Stor sortering av gravlyktor, 

ljus, ljung, buketter 
och gravdekorationer

Extraöppet 2 november 9-14
Välkommen in

Vijv.36 , Bergby  0297-100 90

Wendins Blommor

Diakonikonsert 

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

LÖRDAG 26/10
Klockan 10-17

Marknadsgata från Ica – Gamla kiosken
OBS! Endast en dag

• Knallar - med allt mellan himmel och jord

• Knallar - med veteranbildelar (stort urval)

• Grill – Kolbullar

• Loppisar

NYFIKEN PÅ ATT PROVA SÄLJA?
Kontakta:
Magnus 070-256 47 78
Krister 070 - 514 30 30
Sponsorer:
ITEM INSTALLATIONSFÖRVALTNING AB, GAVLEGÅRDARNA,
ICA BERGBY, WENDINS BLOMMOR, STINAS GARN OCH TYGBOD,
BERGMANS FISK, LG BYGG, SÖREN JOHANSSON LAST &
GRÄVMASKINER, HÄCKLEGÅRD, ÖDMÅRDENS SKOGSTRANSPORT
AB, DAHLBOMS BIL, HAMRÅNGE HANDEL, KNUTPUNKTEN,
HAMRÅNGE FÖRSAMLING, ABF FYREN, KUXABLADET
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Din lokala

byggentreprenör

stoltbyggtjanst@gmail.com

S. Hagstavägen 49

817 93 Hamrångefjärden

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

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 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

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

Alla Tider’s



Influensa- 

vaccination

Fika

Läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor,  

arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns  

på plats för att ge dig goda råd kring allt  

som rör din hälsa och ditt välbefinnade.

Vi vill gärna träffa dig, välkommen!

Apoteket Mården 

20 % på ett helt köp 

hela dagen!
Gäller ej recept- 

belagda läkemedel

Tips- 

promenad

Mät din kropps-

sammansättning 

med hjälp av en 

impedansvåg

Passa på att testa:

• lungor

• blodsocker

• blodtryck

• blodvärde

Hamrånge Din hälsocentral firar 25 år

Välkommen att fira med oss
onsdag 20 november, 16.00–18.00

regiongavleborg.seHamrånge Din hälsocentral

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Hamrånge Din hälsocentral

Välkommen att vaccinera dig mot säsongsinfluensa!
Region Gävleborg erbjuder avgiftsfri influensavaccination till alla invånare som är födda 1953 
eller tidigare

Gravida i andra och tredje trimestern, samt personer, oavsett ålder, med någon av nedanstående 
kroniska sjukdomar

* Hjärt- och/eller lungsjukdom
* Astma
* Instabil sockersjuka (Diabetes)
* Lever- eller njursvikt

* Kraftigt nedsatt immunförsvar 
* Kraftig övervikt (BMI ˃ 40) som påverkar andningen
* Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Vi vill uppmana Dig till vaccinering

Hamrånge din Hälsocentral
vecka 47-50 onsdagar 13:00-15:00 torsdagar 10:00-12:00
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Detta händer i Hamrånge församling

LÖRDAG 26 oktober kl 17.30
Diakonikonsert, Församlingshuset
Entré: 50:- till diakonala verksamheten

SÖNDAG 27 oktober kl 11.00
Taizégudstjänst med kyrkokören, Österheds kapell
Vid kyrkkaff et nomineringsmöte till Hamrånge 
församlingsråd.

LÖRDAG 2 november 
kl 14-17
Kaff estuga på Österhed
kl 18.00
Minnesgudstjänst, Församlingshuset Bergby

SÖNDAG 3 november kl 11.00
Mässa, Österheds kapell

TISDAG 5 november kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,  
Församlingshuset

ONSDAG 6 november kl 12-14 
Sopplunch, Kyrkans hus. 
Järbogänget spelar & sjunger

SÖNDAG 10 november kl 11.15
Gudstjänst,  Fyren i Norrsundet.

SÖNDAG 17 november kl 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset Bergby

SÖNDAG 24 november kl 11.00
Mässa, Församlingshuset Bergby

Bibelsamtal tisdag 5 & 19 november
kl 13.30-15.30 Kyrkans hus.

Varje onsdag, 10.30-12.00 Promenadgrupp.

Samling vid Församlingshuset och promenad i ca 1 

timme. Efteråt fi nns kaff e i Kyrkans Hus. 
För övriga samlingar och info om våra grupper – se

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Alla Tider’s

Ur barnamun
Femåringen Hugo är lite morgontrött när pappa försö-
ker väcka honom.
-Nu måste du stiga upp om vi ska hinna till förskolan, 
säger pappa.
- Jaaa, svarar femåringen, jag ska bara fylla på energi-
depåerna först

DU VET VÄL ATT MED EN ANNONS 
I ALLA TIDER´S NÅR DU ALLA 
HUSHÅLL I HAMRÅNGEBYGDEN

– VI FINNS OCKSÅ ATT TILLGÅ I 
OCKELBO, TRÖDJE OCH GÄVLE 
STADSHUS
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Miljontals flickor i världen 
lever under förtryck och 
utsätts för hot, våld och 
övergrepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

Miljontals flickor i världen 
lever under förtryck och 

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

HÖST I ÅBYN
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Företagsklimatet i kommunen ska bli bättre
Attityd, bemötande, återkopp-
ling och service/samarbete is-
tället för myndighetsutövning, 
förenklade upphandlingar med 
färre krav. Det var några av 
synpunkterna som framfördes, 
när näringslivschef Mattias 
Durnik, näringslivsutvecklare 
Annika Janglund och kom-
munalrådet Helene Åkerlind 
besökte Hamrångebygden för 
ett dialogmöte med företagarna.

Gävle kommun har som bekant 
sjunkit till plats 273 av 290 i den 
senaste företagsrankingen, främst 
när det gäller attityden till företa-
gande. 
   − Det är definitivt ingen nöjak-
tig placering och nu måste vårt 
arbete inriktas på att vi ska bli 
betydligt bättre i de här frågorna, 
sade Helene Åkerlind.
   Dialogmöten med företagare 
i kommunen är en del i aktivitetsarbetet för att förbättra 
näringslivsklimatet och målen är högt satta; Gävle kom-
mun ska skapa de bästa förutsättningarna för företagande 
i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen, 
Gävle ska ha en framgångsrik kompetensförsörjning och 
Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva 
platser för företag. 
   I näringslivsprogrammet för 2018-2020, har åtta olika 
delmål, varav dialogmöten är ett, tagits fram. Affärsmäs-
siga relationer, ökad service och intern förståelse, ökad 
kompetens och integration är några av de andra delmålen 
och de ska gälla för såväl tätortens som landsbygdens 
företag.
   − Vi har ett stort arbete framför oss som vi måste göra 
tillsammans och där vi i det arbetet också ska ge våra 
tjänstemän bättre förutsättningar, sade Mattias Durnik.

Hamrångebygden dominerades fram till de stora in-
dustrinedläggningarna 2008 och 2012 av storföretagen 
Stora Enso med massaindustri och sågverk med många 
anställda. Idag präglas bygdens näringsliv av småföreta-
gande med olika behov i sina kontakter med kommunen. 
Och det är viktigt att ha ett landsbygdsperspektiv för 
förutsättningarna skiljer sig ur många aspekter från tätort/
stad, menade mötet.
   − Öppna upp för att se lösningar och möjligheter istället 
för hinder. Generella och låsta tolkningar kan slå hårt mot 
ett litet företag och varje arbetstillfälle är av oerhört stort 
betydelse för vår landsbygd av idag.

Det näringslivsprogram som tagits fram för 2018-2020 
med ledorden Kommunikation –Dialog – Uppföljning - 
Utvärdering, innehåller en rad aktiviteter som ska gagna 
näringslivet och förbättra företagsklimatet och hitintills 
är 78% av dem genomförda.   Bl a genomförs inom kom-
munen en intern utbildning ”Service till företag” för 
nyanställda och befintliga handläggare och chefer med 
företagskontakter. Syftet är att få en ökad förståelse om 
företagande, bemötande, och service och skapa ett lös-
ningsfokuserat arbetssätt.
   − Företagsservice är en annan nyhet, där företagaren 
genom att ringa 026-17 80 00 och trycka 5, får en direkt-
kontakt för sina frågor, sade Annika Janglund.
   Och 20-21 november ska politiker och tjänstemän ge-
nomföra 50 företagsbesök i kommunen.

Hamrånge företagarförening, som är kommunens kon-
taktpart i näringslivsfrågor, fick tidigare ett årligt kom-
munalt bidrag för att bedriva verksamhet med projekt och 
utbildningar, men det bidraget utgår inte längre.
   − Skulle vi gärna se att det återinfördes, för det skulle 
ge oss helt andra möjligheter att utveckla verksamheten 
för våra företagare och därigenom bli till gagn för hela 
bygden, sa föreningens ordförande Stina Persson.
   Dialogmötet i Hamrånge hölls i samband med Ham-
rångegruppens månadsmöte, dit företagare och företagar-
föreningen inbjudits.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Näringslivsutvecklare Annika Janglund, näringslivschef Mattias Durnik och kom-
munalrådet Helene Åkerlind deltog vid dialogmötet i Hamrånge om bättre företags-
klimat i kommunen.

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Norrsundets Kraftsportklubb har fyllt 40 år
 

Egentligen bedrevs kraftsportverksamhet långt tidigare, i provisoriska lokaler och med provisoriska redskap 
bl. a på Kvistholmen och senare i Tomtebo på Rödboharen, men själva klubben, den bildades 1979.
 
Initiativtagare var Tony Larsson, numera boende i Gävle 
och som startade klubben tillsammans med Rolf Ham-
marsten och Mats Hagsten. Rolf blev också klubbens 
förste ordförande, innan Tony själv övertog ordförande-
skapet under en lång följd av år.
   − Vet ju att Clas Horn, Sven Hellström och Alf Skog-
lund bl. a tränade i lokalen på Kvistholmen och som sen 
fortsatte i Tomtebo. Med då fanns också Björn Wahlström 
och Lasse Spjuth och det var där jag själv började träna 
tillsammans med Hasse Sundström, Janne Ersson och 
Sune Forsmark, berättar Tony.
   Året efter att klubben startats kunde de flytta in i en 
lokal i den då helt nybyggda sporthallen. Och det var stort 
minns både Tony, Mats och Rolf. Mats köpte själv in ett 
av redskapen, men i övrigt hade de tillverkat dem själva 
på fabriken.
   − Förstås väldigt fint att få egen och ändamålsenlig lo-
kal, men jag minns jag tyckte det kändes hemskt att borra 
hål för redskapen i de helt nya väggarna, säger Rolf.
   Varken han eller Mats tränar numer – Nu är det bara 
magmusklerna, som tränas, skrattar Rolf, och för Mats 
var det första gången han i och med intervjun besökte lo-
kalen såsom den ser ut idag. För sedan föreningen bildats 
fick de möjlighet att söka kommunala bidrag och kunde 
därmed utöka och förbättra redskapen, även så småning-
om lokalerna, där klubben fortfarande håller till.
   - Otroligt vilken skillnad mot när vi började. Då var ju 
lokalen knappt en tredjedel så stor och vilka redskap sen. 
Det var roligt att se, tyckte han.
    Och det är en förening som vuxit. Från början var det 
cirka 20 medlemmar i klubben, idag räknar de in över 320 
medlemmar i sitt register. Lokalen är välbesökt och allt 
fler, alla kategorier – tjejer och killar, män och kvinnor 
både yngre och äldre, har upptäckt värdet i att stärka sin 
kropp genom den träning kraftsporten ger.
   − Framförallt är det under de senaste 4-5 åren som 
medlemsantalet ökat kraftigt, vilket naturligtvis är väldigt 
glädjande, och vi försöker också hålla medlemsavgiften 
på en human nivå, så att alla som vill ska kunna delta i 
vår verksamhet, säger klubbens nuvarande ordförande 
Jonas Bogren.
   Jubileet firades på Bergbykrogen, där Patric ”Sillen” 
Silén stod för underhållningen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Tony Larsson tog initiativ till att bilda Norrsundets 
Kraftsportklubb 1979

Mats Hagsten och Rolf Hammarsten var med i den första 
styrelsen, Rolf som ordförande.

Idag är det många som utnyttjar träningsmöjligheterna 
hos Norrsundets Kraftsportklubb. Göran Murén är en av 
dem och han tränar 3 gånger i veckan i lokalerna i Norrs-
undet.

Alla Tider’s
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Norrsundets hamn utvecklar digitalt och satsar på kameraövervakning

Närmare en miljon kronor satsas nu i Norrsundets hamn för att möta kund- och säkerhetskrav.

− Vi förbereder för en bättre service mot våra befintliga 
kunder, men naturligtvis hoppas vi att nya kunder kom-
mer också, säger vd Stig Wåhlstedt.
      Bl.a investeras i en vy våg och det ska bli kamera-
övervakning över hamnområdet för kontroll av lastning 
och lossning.
  − Det ökar spårbarheten, något som våra kunder efter-
frågar.
   Därutöver digitaliseras verksamheten. För att ytterligare 
stärka säkerheten installeras en server på kontoret, så att 
alla uppgifter finns tillgängliga även där, liksom att det 
går att direktspåra via mobil. 

Under sommaren har tåg via industrispåret använts för 
att lagra upp vinterns behov till olika värmeverk.
   − Och om ett år eller två räknar vi med att nå värme-
verken direkt härifrån via järnväg, säger Stig Wåhlstedt 
vidare.
   Fyra anställda ansvarar för företagets verksamhet i 
Skutskär, Norrsundet och Härnösand och behov finns av 
mer personal.
   − Vi har nått smärtgränsen nu för vad vi klarar av, så att 
nyanställa blir nödvändigt.
   Osäkert dock om det blir Norrsundet, där den dagliga 
operativa verksamheten sköts via Norrsundets stuveri.

Text: Marianne Lundqvist

Utställning om Sven Fröjdh i Kastellet

 - Det är viktigt att vi då och då påminns om vår histo-
ria, annars finns risken att den glöms bort.

Åke ”Pillan” Sjökvist har genom åren presenterat flera ut-
ställningar som beskriver Norrsundets industrihistoria och 
människors vardag i Norrsundet. En historia som tog sin 
början under 1800-talets slut och en epok som slutade i 
och med industriernas nedläggning i början av vårt sekel.
   Senaste utställningen han visade var om Sven Fröjdh, 
född i Norrsundet 1913. Han var sågverksarbetare till yr-
ket, men var också kulturarbetare och nöjespappa av stora 
mått. Svarade tillsammans med Arne Persson för manus 
och regi av såväl revyer, som Lilla julaftonföreställningar 
under en lång följd av år. Tillsammans med Stig Nyström 
besökte Sven många norrsundsbor för att ta del av och 
dokumentera kulturhistoria på en gammal industriort. 
Han fick överta glasplåtar och negativ från den tidigare 
fotografen i Norrsundet, Simon Nyberg, men fick också 
foton från äldre norrsundsbors fotoalbum. Samlingar han 
förvaltade väl, men som såldes till dåvarande Kopparfors 

AB efter hans död och idag finns på Stadsarkivet i Härnö-
sand och Länsmuseet, Gävle.
   Det mesta av materialet finns kopierat hos Norrsundets 
Arbetarmuseum och det är därifrån som Pillan hämtar 
material till sina utställningar och som han därigenom 
låter andra i bygden på ett överskådligt sätt få ta del av.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Åke “Pillan” Sjökvist hade sammanställt utställ-
ningen om Sven Fröjdh

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service
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Bergbyloppet – en hellyckad aktivitet för bygdens barn

− Vilket jättebra initiativ, det här vill vi ha fler gånger.

Superlativen var många och uppskattande över arrangemanget Bergbyloppet som genomfördes för första gången i bör-
jan av oktober i regi av Bergby Köpmän,
   − På grund av snöbrist fick vi ju ställa in Lilla Vasaloppet i vintras, som vi brukar arrangera tillsammans med Norr-
ham, och så väcktes idén att under året göra ett lopp, där barnen fick springa istället, säger Lena Sandin-Henriksson på 
ICA-Nära.
   Och det var något som verkligen lockade. Närmare 100 barn var anmälda, som fick välja på två olika sträckor i Berg-
by centrum och där de allra yngsta tog sig runt med hjälp av mamma eller pappa.
   På Wijtorget väntade sedan stor prisutdelning med medalj, diplom och en goodie-bag till var och en och därefter 
bjöds alla deltagarna på varm korv med festis.

Text: Marianne Lundqvist
 Foto: Privat och Marianne Lundqvist

Varsitt diplom, medalj och goodie-bag fick syskonen Liam, Milton 
och Nora Nissniss efter Bergbyloppet.

Uppvärmning med Inge Sjöberg för alla barn 
innan loppet.

Alla Tider’s

DAGS FÖR VINTERDÄCK
Det bytet fixar vi!

Ring bara 076-128 47 33

 Mums med varm korv, tyckte Tilde, Adam, Roxanna och Noah
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Banvallen på ostkustbanan förstärks bl.a genom Hamrångebygden

Grävmaskiner, grustransporter, ja till och med arkeologiska 
utgrävningar har varit ett stående inslag längs ostkustbanan 
sedan i somras, så undrar du vad som händer längs järnvägen 
i vår bygd?

Inte bara i Hamrånge, utan hela sträckan Gävle-Maråker ska 
banvallen på Trafikverkets uppdrag förstärkas med tryckbankar 
och axeltrycket därmed ökas från 20 till 25 ton. En åtgärd många 
undrar över, eftersom en ny sträckning av ostkustbanan planeras. 
Den beräknas dock, enligt nu gällande uppgifter, inte vara klar att 
trafikeras förrän 2031 och att det därför är av stor vikt att förbättra 
befintlig järnväg för att kunna höja både en kapacitet och lastning 
på tågtrafiken, som är nödvändig. Arbetena beräknas vara färdig-
ställda i oktober nästa år.
   För att förstärkningen ska kunna ske tas mark i anspråk för an-
läggning av vägar och grusplaner längs sträckan. Efter utfört ar-
bete kommer marken att återställas i samråd med markägarna 
   − Materialet kommer vartefter att återanvändas vid fortsatt för-
stärkningsarbete längs sträckan, säger Stefan Schelin, en av under-
entreprenörerna. 

På uppdrag av Trafikverket har även arkeologiska undersökning-
ar gjorts, men det är bara i Hamrånge, som utgrävningar behövts, 
säger arkeolog Ann Lindkvist vid Uppsalaföretaget SAU, som ge-
nomfört arbetena.
   − Det är en värdefull och spännande fornlämningsmiljö i dal-
gången, där vi i området mellan järnvägen och gamla kyrkogår-
den/ån i Bergby hittat slagg och härdar, tänkbart från järnhantering. 
    − Någon datering är ännu inte gjord, men fynden kan härröra från järnåldern eller i vart fall före 1500-talet, säger 
Ann Lindkvist.
   Ytterligare ett fynd har gjorts på samma område som visar på ett kulturlager härrörande från  någon form av byggnad 
på stolpar. Fornlämningarna kommer inte att påverka Trafikverkets arbete, däremot blir det en ändring i Riksantikva-
rieämbetets Fornreg som innehåller uppgifter om arkeologiska uppdrag och lämningar.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Planer och vägar anläggs intill ostkustbanan för 
att kunna förstärka banvallen

Framgångar för hamrångetjejer i 
dressyr-DM
Ockelbo Ryttarförenings ponnydressyrlag med bl. a de tre 
hamrångetjejerna Hannah Öhman, Natalie Wallberg och 
Agnes Nordgren tog hem slutsegern i dressyr-DM div. 4, när 
sista omgången av tävlingarna avgjordes i Ockelbo.

De tre omgångarna gick hos Ockelbo Ryttarförening, Gävle 
Ponnyklubb och Hofors Ridsällskap och det var en väldigt jämn 
tävling mellan Storvik och Ockelbo. Storvik vann första om-
gången med Ockelbo på andra plats. Andra och tredje omgången 
vanns av Ockelbo, som därmed också tog hem totalsegern i sin 
division.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Privat

Tre hamrångetjejer, Natalie Wallberg, Agnes Nordgren 
och Hannah Öhman fanns med i laget som vann totalse-
gern i dressyr-DM div. 4.

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Välkommen!

Vid E4, Ockelbovägen 40
Tel 0297-10555

Öppet 7-22 
www.rasta.se

Fläskfilé
serveras med potatisgratäng & bearnaisesås  

Dessert: en läcker Marängsviss
Inkl. dryck, sallad & kaffe 

den 10/11

Fira

Fars Dag

129kr

Barnköttbullar 
inkl. dryck och 

dessert 49:-

JULBORD PÅ BRYGGAN

Varmt välkomna
till Årets Julbord

där vi utlovar flera
kulinariska nyheter!      

Julbordspremiär 17 november

Sista julbordet serveras
22 december

För bokning, öppettider och övrig 
info se www.axmarbrygga.se

Tel. 0297-320 00

Trollharens
Fisk & Restaurang

hälsar
VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS

SKÄRGÅRDSJULBORD
som vi serverar från 30 november

Fredagar 18.00
Lördagar 14.00 och 18.00

Söndagar 14.00
Sista Julbordet serveras söndag 16/12

Pris: 400:-
Barn 20:-/upp till 12 år

Ring för bokning 0297-33 105
trollharensfi sk.se

Boka gärna bord tel. 0297-220 20 eller 070-828 58 97

Välkomna!

JULBORD PÅ KOPPARMÄSSEN
Tisdag 10/12 kl. 11-15

Söndag 15/12 kl. 13-17

Pris 250:-

Alla Tider’s

Fars Dag
& JulborD
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MÅNADSMÖTE
Fyren i Norrsundet

Tisdag den 5 november kl.18.00
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet

NYHET : Rapport från ORTSVANDRINGAR

Trygghet, säkerhet, trivsel och trafi k har � llsammans med 
kommunen, Gavlegårdarna, Trafi kverket, X-trafi k, ICA, 
m.fl . kontrollerats i Bergby och Norrsundet.

VI BJUDER PÅ FIKA

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

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)

Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
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 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

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
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
 

Välkommen!

I samarbete med

Lördag 9 november kl.14.00-17.00,
Vernissage Utställning

Kolla Hamrångebygden- 3:e axplocket
på vad bygden har a�  erbjuda.
Arrangör Fotogruppen Rudan

 
Fredagen 29 november kl. 13.30
Kakfrossa med Röda Korset.

Underhållning av Norrsundets PRO kör, under 

ledning av Leff e Löfgren
Lo� eri
 
Fika fi nns a�  köpa

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: maria.palm@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

November 2019

                                  

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

AFTERNOON TEA
Lördag 2/11 och söndag 3/11

12.00 – 16.00

FARS DAGSERBJUDANDE
Söndag 10 november 13-17

Förrätt
Skaldjurscheesecake

med blandad sallad och dressing
Varmrätt

Pocherad rödtunga med vitvinssås
eller

Helstekt oxfi lé med rödvinssås, potatis-
gratäng

och rostade grönsaker
Efterrätt

Choklad- och kolapaj med likörgrädde
Pris:

2 rätter 290:-
3 rätter 330:-

JULBUFFÉ
serverar vi 2:a och 3:e advent

kl. 13.00

Boka gärna bord till samtliga evenemang
tel. 070-828 58 97

Lena med personal

Välkomna till

AXMAR

BRUKSCAFÉ

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten

• Dräneringar

• Markplanering

• Vägbyggen

• Trailing

• Transporter med bil och släp

• Totalentreprenad  husgrunder

• Försäljning av grusmaterial,   

 sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist
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Alla Tider’s

Huvudförhandling har hållits 
angående ändring av utlopp från 
sjön Hamrångefjärden

Stora Enso Pulp AB ansöker hos Mark- och mil-
jödomstolen att få vidta en rad åtgärder och för-
ändringar för att ändra nu gällande utlopp från 
Hamrångefjärden och därmed upphäva nu gällande 
vattendom. I början av oktober hölls huvudförhand-
ling i Norrsundet i ärendet.

Eftersom industriverksamheten upphört i Norrsundet 
vill Stora Enso Pulp avveckla sina vattendomar och har 
tillsammans med Sportfiskarna, som i sin tur sett en möj-
lighet att återskapa de naturliga vandringsvägarna och 
lekområdena för fisken, tagit fram förslaget hur en fram-
tida vattenreglering ska ske.
   Förslaget, som Stora Enso Pulp AB nu söker tillstånd 
för enligt miljöbalken innebär utrivning av reglerings-
damm i Norrsundets utlopp från sjön, igenfyllning av 
befintlig huvudfåra, anläggande av ny huvudfåra förbi 
befintlig regleringsdamm och anläggande av nivåhållande 
forsnacke i huvudfåra samt i Sörsundet riva ut överfalls-
dammar och anlägga två nivåhållande forsnackar och ut-
förande av habitatrestaureringsåtgärder i Sörsundet, som 
kommer att svälja den största vattenmängden. Åtgärderna 
innebär att utloppet hädanefter, istället för vid den reg-
lering som hittills förevarit, kommer att följa de tidigare 
naturliga vägarna och viss oro har av ortsbefolkningen 
uttalats över risken för översvämning av markerna intill 
sjön Hamrångefjärden. Men enligt de beräkningar som 
gjorts av DHI Sverige AB dimensioneras de föreslagna 
åtgärderna så att översvämningsrisken kring sjön minskar 
vid extrema flöden och en av trösklarna i Sörsundet kom-
mer också att kunna regleras vid för höga flöden.
   − Så avbördningen ska bli minst lika bra som tidigare, 
säger Lars Ljunggren från Sportfiskarna.
   Dom från Mark- och miljödomstolen förväntas inom en 
månad och arbetena beräknas slutförda under nästa år.

Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider´s på webben: 
hamrange.se och axmar.nu

Nästa nummer av
Alla Tider´s kommer 

den 22 november

Anno 1999, oktober

… reste Milans vänner sin kolmila vid Tönnebro. Olle 
Östlund och Svante Murén skötte ett av vaktpassen.

… minskade Stora Enso sin personalstyrka vid mas-
safabriken i Norrsundet. Inga varsel dock denna gång, 
istället erbjöds avtalspension. 

… beslutade Stora Enso att investera 115 miljoner i 
Kopparfors sågverk, men som också innebar neddrag-
ning av arbetsstyrkan

… restaurerades tjärfabriken i Hagsta

… Belönades Ulla och Lars-Gunnar Bergman för sina 
insatser inom fiskerinäringen av Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien

… invigdes det nya Wijtorget i Bergby centrum

… ingick en nykorad jaktchampion, Krut, ägare Mikael 
Höglund, i Axmarbys jaktlag under älgjakten.

… firade Norrsundets PRO 50 år 

… krävdes restaurering av dammanläggningarna i Stor-
Dammsjöns vänstra gren

… lockade utbildningskampanjen Grönare skog ett stort 
antal skosägare
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SLÖJDFÖRSÄLJNING I 
HAGSTA SKOLA

Lördag 2 november 11.00-15.00
Servering-Lotterier-Loppis
Medarr. ABF

Samarbete med hästsporten en lösning för HIK:s anläggning?
Det är över sex år sedan senior-
bandy spelades på bandyplanen 
i Hamrångefjärden. Utan någon 
större framgång har försök genom 
åren gjorts för att hitta komplet-
terande aktiviteter. Nu finns ett för-
slag att samarbeta med hästsporten, 
som vill anlägga en ridbana som tar 
cirka tjugo procent av bandyplanen 
i anspråk.

 − Vi måste hitta alternativa lösningar 
om vi ska kunna ha anläggningen 
kvar, säger ordförande Christer Lantz. 
   Med endast naturis att tillgå har 
klubben haft svårt att hålla is såväl för 
träningar som seriespel, vilket gjort 
att intresset för bandysporten falnat. 
Klubben har ändå försökt upprätthålla 
en årlig skridskoskola, men även det 
har varit problem med milda vintrar.
  − Och nu har vi ytterligare ett pro-
blem, genom bristen på vatten i Ham-
rångebygden. Vi får helt enkelt inte spola upp bandypla-
nen med dricksvatten.
   Något kommunalt aktivitetsbidrag utgår heller inte 
längre, när ingen ungdomsverksamhet bedrivs, så det är 
tufft att få ekonomin att gå ihop.

Idén om en ridbana väcktes av Svante Wallberg och 
medel söktes från Leader Gästrikebygden att i projekt-
form etablera en ridbana. 25 000 kronor beviljades och 
nyligen inbjöd HIK till ett möte, för att undersöka intres-
set för en ridbana. Intresset var stort och tongångarna  
mycket positiva från representanter för hästsporten, som 
såg både fina möjligheter och fördelar med ett samarbete 
med HIK. En majoritet av HIK:s styrelse har också ställt 
sig positiva till idén, men underströks det, vi måste under-
söka organisatoriska och juridiska liksom försäkringsfrå-
gor.
   − Jag är också positiv till en lösning som gör att anlägg-
ningen kan få vara kvar, men en risk- och konsekvensana-
lys är viktig för att undanröja problem som kan uppstå, 
menade Gunilla Hägglund, tidigare ordförande i Ham-
rångefjärdens IK. 
   Paddocken är avsedd som en träningsbana, men även i 
utbildningssyfte och var och en som använder banan ska 
också ansvara för att ta bort den eventuella gödsel som 
blir. 
   − Vi som använder banan får naturligtvis se till att den 
sköts och uppstår frågor så får vi självfallet också lösa 
dem. 
   För att Leaderbidraget ska betalas ut krävs en ideell 
insats på 114 timmar för iordningsställande av banan 

och alla skrev under på att ställa upp. Genom att bara en 
mindre del av planen tas i anspråk av hästsporten kommer 
HIK att även fortsättningsvis kunna anordna skridsko-
skola. Om is finns att tillgå.

Vid mötet bildades en arbetsgrupp, som nu ska arbeta 
vidare med frågan. Och det brådskar, om stolpar ska hin-
na grävas ner innan tjälen går i marken, liksom att också 
bidragspengarna måste användas innan årets slut.

Text och foto: Marianne Lundqvist
 

Om du är intresserad att delta i arbetet med att etablera en 
ridbana i Hamrångefjärden kan du kontakta Christer Lantz på 
tel. 076-11 11 297 eller via mejl christer@zolv.se

Vid mötet bildades en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan om ridbana på 
bandyplanen i Hamrångefjärden. Fr v Kerstin Midfeldt, Elvira Westin, Annie Fors-
gren, Madeleine Holm, Christer Lantz, Louise Pettersson, Svante Wallberg och Emi-
lia Wallberg.
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… till Mia på kyrkogården som sköter min man 
Runes grav så fint under vår, sommar och höst. Jag 
är så tacksam och nöjd.
   Maj Eriksson, Norrsundet

Dagens Ros

… till det mediaföretag i Ockelbo/Hamrånge som 
felaktigt skickade kronofogden på mig

Abbas, Bergbykrogen

Tistel och ris

Lördag 21 september vigdes Louise Larsson och 
Daniel Sannar i Hamrånge kyrka

Vigda
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Lördag 26 oktober
Marknad i Bergby Centrum 10.00-17.00
ReDo Second Hand, Norrsundet 10.00-14.00
Bastun Åbyns Byamän, 
Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Diakonikonsert, Församlingshuset 17.30
Söndag 27 oktober
Taizégudstjänst, Österheds kapell 11.00
Fredag 1 november
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
Öppen 14.00-18.00
Lördag 2 november
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare, 
Hagsta skola 11.00-15.00
Kaffestuga på Österhed kl. 14.00-17.00
Minnesgudstjänst, Församlingshuset, Bergby kl. 18.00
Söndag 3 november
Mässa, Österheds kapell
Tisdag 5 november
Bibelsamtal Kyrkans hus13.30 
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Möte med Hamrångegruppen
Onsdag 6 november
Promenadgrupp, samling Församlingshuset 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 7 november
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset 14.00
Fredag 8 november
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
Öppen 14.00-18.00
Lördag 9 november
Vernissage Kolla Hamrångebygden
Träffpunkten 14.00-17.00
Söndag 10 november
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 13 november
Promenadgrupp, samling Församlingshuset 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 14 november
Medlemsmöte Hamrånge PRO, Församlingshuset 12.00
Fredag 15 november
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
Öppen 14.00-18.00
Söndag 17 november
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby 11.00
Tisdag 19 november
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30 
Onsdag 20 november
Promenadgrupp, samling Församlingshuset 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 21 november
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset 14.00
Fredag 22 november
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
Öppen 14.00-18.00

Hamrånge byavakter rapporterar

… maskerade män med cykel och cykelkärra synliga 
i Hamrångefjärden
… båtmotor stulen i Axmarby
… strålkastare stulna på traktor vid Lindövallen 
... båtmotor med hydraulstyrning stulen vid Kol-
boxen, Norrsundet
... båt med motor stulen från småbåtshamnen, Norr-
sundet

Hamrånge
Röda Korskrets 

informerar
Fredag 8/11 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga med Gunilla Westberg
Fredag 29/11 kl.13.30 Årets Kakfrossa på Träff punkten
Norrsundets PRO-kör under ledning av Leff e Löfgren
underhåll.  Kakförsäljning – så OBS! Ta med egna burkar

Alla hälsas Välkomna!

Alla Tider’s


