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Tankar om

Ännu en tidning har fått lägga ner. Med minskade annonsintäkter var det den här gången Gästriklands Tidning som 
drabbades. Tidningen som var ett landsbygdens språkrör. Så vem ska nu föra ut landsbygdens talan?

   Ja, ja, jag vet att vår dagspress ständigt hävdar att de är tidningar med lokal prägel som de värnar om, men det vill nog 
inte jag hålla med om. Om man nu inte tycker att det är cen-
tralorten Gävle som är det lokala förstås. För landsbygden 
är bevakningen minst sagt minimal. Och om ingen utanför 
bygden kan läsa om oss, då vet de ju inte heller vad som 
händer på vår landsbygd och hur vår landsbygd mår.
   Och sociala medier med korta inlägg i all ära, men jag 
tror, att det skrivna ordet behövs för att för en bred läse-
krets åskådliggöra landsbygden ur många synvinklar. Det 
behövs så innerligt väl och därför är det så sorgligt att 
Gästriklands Tidning försvinner.

Men det är mycket som är svårt att förstå. Tycker jag.
    Inga nya diesel- eller bensinbilar ska få säljas i Sverige 
om tio år. Vi ska köra fossilfritt. Gott och väl att vi ska 
värna miljön, men… vi har ju redan idag HVO-diesel och 
det forskas och utvecklas hela tiden metoder för att på 
olika sätt producera fossilfri diesel. Varför sägs det inget 
om de alternativen i debatten. Ska vi inte kunna köra på 
sånt fossilfritt då? Eller är det någon som bestämmer och 
styr att det ska vara skillnad på fossilfritt och fossilfritt? 
Hmm… Är inte det kapitalförstöring?
   Men det är kanske jag som inte förstår?

Missbruk av välfärdsbidrag är det i stor omfattning i 
vårt land. En miljonrullning utan like. Oseriösa och krimi-
nella element har lurat åt sig enorma summor inte minst 
inom assistansersättningar och vårdnadsbidrag. Borde det 
inte ringa en klocka någonstans, när så mycket pengar 
rullar iväg? Eller att man i systemet lägger in kontroller 
och, framförallt, följer upp. Borde väl gå i vår digitala 
värld? Njaa, det kanske måste till en utredning först?
   Men det är kanske jag som inte förstår?

Och inte finns det pengar någonstans. Alla måste spara. 
Skola, fritid, äldreomsorg, sjukvård, socialtjänst. Vad är 
det för fel? Struktur och organisation, har man tänkt på 
att se över det? Men det går väl inte förstås. Måste nog 
tillsättas en utredning först i så fall. Och sånt tar som be-
kant lång tid. Inte är det säkert att den resulterar i konkreta 
resultat heller.
   Men det är kanske jag som inte förstår?

Gängskjutningar, sprängningar, mord. Det går knappt 
en dag utan att sånt berättas i våra nyhetsmedia. 

   Oacceptabelt, javisst. Men så sätt 
ner foten då, kära politiker. Våga ta 
beslut. Nu. Dribbla inte med om och 
men och göm er inte bakom utred-
ningar. Det har vi varken råd eller tid 
med.

   Men det är kanske jag som inte för-
står?
  Lev väl!

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

Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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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

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

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

Alla Tider’s

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
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service
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− Vilken fantastiskt fin dag vi fick – så här länge brukar vi inte vara ute 
på våra promenader. Nio kilometer vandring runt Skatudden i Norr-
sundet blev en helt ny upplevelse för Friluftsfrämjandets promenad-
grupp.

Christina Boman är med i Friluftsfrämjandet och brukar 
själv åka in till Gävle för att följa med på deras arran-
gerade promenadturer. Men så föddes idén, att varför inte 
vända på det hela och hälsa dem välkommen till Ham-
rångebygden istället.  
    − Bussförbindelserna passar perfekt och det går lika 
bra att åka från Gävle till Norrsundet, som f rån Norrsun-
det till Gävle.
   − Dessutom har vi ju så många fina smultronställen att 
erbjuda och då tänkte jag att en tur runt Skatudden kunde 
vara passande som ett första objekt, säger hon.
   Och jag fick följa med jag också.

Friluftsfrämjandets promenader brukar locka en blan-
dad skara av deltagare, den här gången var det ett gäng 
glada damer, som klev av bussen utanför Coop, där Chris-
tina mötte upp. Flera av dem hade aldrig varit i Norrsun-
det förut.
   Vädret hade inte kunnat vara på bättre humör och Chris-
tina hade förberett vandringen, som gick ömsom på vägar, 
ömsom på stigar. Ibland handlade det om balansgång på 
utlagda slanor över våta marker, men vad gjorde väl det. 
Inga som helst missöden och kaffet vid Skatviken sma-

kade ljuvligt 
gott. 
    Skatud-
den nästa, där 
skummande 
vågor slog mot 
strand och på 
sitt eget sätt 
visade upp ett 
naturens skå-
despel. Mäktigt 
värre. Vi vandrade 
vidare mot Sillvik, 
där Erik väntade 
med korv vid gril-
len och vi kunde blicka ut över Saltharsfjärden.

Superlativen var många bland deltagarna, som gärna 
återvänder till Gävles norra kommundel för att vandra.
   − Funderar på Kyrkstigen mellan Axmarby och Bergby 
nästa gång, men det får bli till våren, hälsar Christina.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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 Christina Boman t.v. tog initiativ till 
vandringen i Norrsundet. – Suveränt fin 
upplevelse, tyckte Yvonne Holmqvist, 
som ansvarar för promenadgruppen 
hos Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandets promenadgrupp 
tog bussen till Norrsundet för 
en vandring på Skatudden 

Skatudden bjöd vandrarna på 
ett naturens skådespel

Skatudden nästa för 
Friluftsfrämjandet på 
promenad i Norrsundet
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Totrabadets badhytter restaurerade
Behovet har varit stort, men nu, tack vare beviljade 
medel från kommunens landsbygdsprojekt, har änt-
ligen badhytterna vid Totrabadet kunnat restaureras.

− Verkligen både roligt och skönt att vi äntligen kan få till 
bättre badhytter, säger Per Forsmark, ordförande i Totra 
byförening.
   Han berättar också, att byföreningen under flera år för-
sökt få fram pengar till en restaurering via kommunens 
Kultur & Fritid, men att de därifrån inte fått gehör för öns-
kemålen.
   − Har inte funnits pengar, har vi fått till svar.

Till årets badsäsong ordnades dock via Kultur & Fritid nya toaletter till badplatsen. Välbehövligt även det, då bad-
platsen är mycket välbesökt av framförallt barnfamiljer. Byföreningen ansvarar för skötseln av badet och det är också 
deras medlemmar som stått för restaureringsarbetet av badhytterna, där de även anlagt en handikappanpassad ramp 
och satt upp  insynsskydd, som saknats tidigare.
   − Nödvändiga förbättringsåtgärder, som naturligtvis ska finnas vid alla badhytter, säger Per Forsmark.

Text och foto: Marianne Lundqvist

...och så här blev resultatet

Badhytterna renoverades av Totra byförening...

– Glada att vi äntligen kan renovera badhytterna. Det var 
verkligen nödvändigt, säger byföreningens ordförande 
Per Forsmark.

Alla Tider’s

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
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7 december 11-16

• Fiskdamm för barnen

• Föreningen Hyttans lotteri

• Kolbullar

• Axmar Brukscafé serverar soppa, korv 
och kaffe med hembakt bröd

Varmt välkomna till julstämning 
i Axmar bruk önskar Föreningen Hyttan!

axmarbruk.se    axmarbruk     @axmar_bruk

JULMARKNAD
I HYTTAN
Traditionell julmarknad med hantverk & mathantverk

Norrsundets 
Arbetarmuseum
JULMARKNAD 

MED LOPPIS
Öppet även 
i Kastellet

Söndag 8 december 
10.00-15.00
Välkomna!

 

 
 

JULMARKNAD 
HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD 

med bland annat lokalproducerade livsmedel  
 

Förutom försäljare ser vi gärna att andra föreningar i Hamrångebygden 
deltar i vår julmarknad. Anmälan : 070/2771152 

 

Lördag 15 december 
kl 11-15 

Gröt, glögg och fikaservering 

Välkomna! 
                                                                                                                                                               

 

JULMARKNAD med loppis 
Lördag den 14 december Kl 11.00 – 15.00. 

Servering av gröt med skinksmörgås,
glögg samt hembakat bröd.

Anmälan för säljare: 070/292 73 39 senast den 1/12.

Varmt Välkomna!

Hamrånge Hembygdsförening
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Nästa år flyttar Fixarna till Bergby
Arbetskooperativet Fixarna har under flera år haft sin verksamhetsplats vid f.d. Kopparhuset intill Q Staran-
läggningen i Hamrångefjärden, men nästa år flyttar de upp till den f.d. cykel- och sportbutiken i Wij, Bergby, 
en fastighet där även Kattis Hundmottagning finns inrymd. I och med flytten kliver Fixarna ur både butiken 
vid macken och Brittas Café. 

− Det är tråkigt att verksamheterna i Hamrångefjärden läggs ner, men siffrorna talar sitt tydliga språk, kundunderlaget 
räcker helt enkelt inte till för att bedriva butik och café. Vi satsar istället på arbetskooperativets ursprungliga kärnverk-
samhet med hushållsnära tjänster som gräsklippning, röjning, städning, flyttning och snöröjning för privatpersoner och 
företag, säger Jan Eriksson, styrelseledamot i Fixarna.
   I de nya lokalerna, som ägs av Johan Berg och just nu håller på att ställas i ordning, kommer kontor och personalut-
rymmen att inredas. Därtill en kundmottagning för beställning av Fixarnas tjänster.  Idén med ett socialt arbetskoope-
rativ fortsätter som tidigare och för närvarande finns sex fast anställda, därtill sex personer placerade för arbetsträning 
via arbetsförmedlingen. 

Q Stars bränslepumpar blir 
kvar som automatstation i Ham-
rångefjärden, men vad som 
händer med byggnaderna, som 
ägs av Svante Wallberg med 
företaget Meti Förvaltning  är i 
dagsläget oklart.
   − Finns någon intressent som 
vill hyra och bedriva någon verk-
samhet där, så är det en tänkbar 
lösning, annars läggs de ut till 
försäljning, säger han.

Text: Marianne Lundqvist



PRO-körernas Körslaget 
firade två jubileer på en gång
För tio år sedan väckte Claes Horn i Norrsun-
dets PRO-kör idén, att tillsammans med några 
andra PRO-körer bilda ett Körslaget, där man 
kunde träffas och framträda tillsammans och 
inför publik på respektive orter.

Hille, Kilafors och Hamrånge PRO-kör nappade 
på idén och nyligen firades 10-årsjubileet i Fyren. 
Och det var inte bara 10-årsjubiléet, som firades. 
Det var också för 25:e gången körerna framträdde.
   − Och mycket sång och musik har det blivit. 
Inte mindre än 478 sånger och visor har vi fram-
fört genom åren, berättar Leif Löfgren, som leder 
Norrsundets PRO-kör.
  Det vet man genom den noggranna statistik, som 
Sune Eriksson, ledare i Hille-kören fört, berättar 
han vidare.
   − Han har dokumenterat och utvärderat allt vi 
inom ramen för Körslaget gjort. Dessutom fört 
statistik över alla låtar vi sjungit.
   Ove Strömberg, Kilaforskörens ledare, är en 
verklig speleman, behärskar flera instrument och 
är den som sätter ihop buskisspelen som körerna 
avslutningsvis bjuder på vid sina framträdanden.

Fyra sånger och en allsång ska respektive kör 
bjuda på, när Körslaget träffas och vid jubiléet i 
Fyren var det värdkören Norrsundet, som inledde 
med Music, Music, Music som allsång. Kilafors, 
med största kören för dagen, hade valt Kalle 
Storm som allsång, Hamrånge PRO-kör som i Gu-
nilla Westberg har den enda kvinnliga körledaren 
av de fyra, tog publiken med sig i Skogsblomman 
och Hille passande Pensionärsvisan.
    Som ett tack och bevis på uppskattning fick 
Körslagets initiativtagare och fortfarande kör-
medlem Claes Horn, tillika Sune Eriksson, Ove 
Strömberg och Gunilla Westberg för deras insat-
ser, motta varsin gåva.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Norrsundets PRO-kör med körledare Leffe Löfgren var värdar vid 
jubileet
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Alla Tider’s

 ...Dragspelssolo bjöd Bertil Sundling på i allsången Music, music, 
music

Claes Horn från Norrsundets PRO tog initiativet till Körslaget med 
de fyra körerna för tio år sedan



sid 9

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 24 november kl 11.00
Mässa, Församlingshuset 
SÖNDAG 1 december kl 11.00
Adventsgudstjänst, Församlingshuset 
Kyrkokören sjunger
TISDAG 3 december kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,  
Församlingshuset
SÖNDAG 8 december kl 11.00
Luciagudstjänst med församlingens barngrupper,
Församlingshuset
ONSDAG 11 december kl 12-14 
Grötlunch, Kyrkans hus
SÖNDAG 15 december kl 11.15
Psalmsångsgudstjänst, Fyren i Norrsundet.
SÖNDAG 22 december kl 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset Bergby

BIBELSAMTAL 3:e och 17:e december  kl 13.30-15.30, 
Kyrkans hus.
PROMENADGRUPP varje onsdag, 10.30-12 Samling 
vid Församlingshuset och promenad i ca 1 timme. Eft-
eråt fi nns kaff e i Kyrkans Hus.

Tack till alla besökare och medverkande i Diakonikon-
serten den 26/10!! Vi samlade in 1 440:- till diakoniar-
betet.
Tack till ICA Bergby och Bergby konditori för att ni 
skänkte fi kat!

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

MED EN ANNONS I ALLA TIDER´S 
NÅR DU ENKELT UT TILL ALLA HUS-
HÅLL I HAMRÅNGEBYGDEN
VI FINNS OCKSÅ ATT TILLGÅ I  
OCKELBO, TRÖDJE OCH GÄVLE 
STADSHUS

Välkomna till

Luciakröning
i Fyren, Norrsundet
Fredag 13 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder. Sång av körer
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Frivilliga gåvor vid kröningen kommer enligt
elevernas önskan att gå till Barncancerfonden
Till alla som gett sitt stöd under året
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År

Vacker gravsmyckning på 
Österhed under allhelgonahelgen
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Kl. 20.00 fortsätter vi med Hamrångegruppens månadsmöte.
Presentation av nya förslag i Landsbygdutvecklingsprojektet.

Arbeta tillsammans för en tryggare Hamrångebygd!
Varmt välkommen till ett öppet möte på Träff punkten i Bergby, tisdagen den 3/12 kl.18.00 - ca 20.00. 

Mötet inleds med en beskrivning av hur polisen, kommunen och civilsamhället samverkar för ett tryg-
gare samhälle och avslutas med en dialog kring hur vi kan utveckla vår samverkan.

Medverkar gör bland annat: Kommunpolisen, Socialtjänstens förebyggandeenhet, Gavlegårdarna, 
Gavlefastigheter och Gävle kommuns landsbygdsutvecklare.

Vi bjuder på fi ka!    •    Väl mött!    •    Hälsningar Hamrångegruppen

Alla Tider’s

Ortsvandringar ska utmynna i resultat – medel söks via landsbygds-
projektet
I Hamrångegruppens regi har ortsvandringar nu genomförts i Bergby och Norrsundet i syfte att åtgärda bris-
ter och skapa en säkrare och trivsammare miljö. Vid gruppens senaste möte redogjordes för vad som framkom-
mit.

Det finns ett stort behov av att öppna upp områden längs vägar och även vid lekplatser och parkytor, då många platser 
känns otrygga, speciellt vid mörker. På flera håll skyms även vägbelysningen av stora trädkronor.  
   Nu söker gruppen medel via landsbygdsprojektet för att genomföra nödvändiga arbeten och för vilka lämpliga entre-
prenörer med F-skattsedel och motorsågskörkort kommer att anlitas.  Arbetena kommer att ske i samarbete och samråd 
med ansvariga vägföreningar och markägare. 
   
   De först planerade områdena är:

Utöver dessa arbeten framkom vid ortsvandringarna en rad andra områden och punkter som behöver åtgärdas, men 
som först kräver en del utredningar bl.a. markägarfrågor.  
   Efter Bergby och Norrsundet så kommer ortsvandringar att genomföras även på andra orter i bygden.

Text: Marianne Lundqvist

För Bergby
1) Stationsvägen
2) Gångvägen mellan skolorna 
3) Parken vid ingång till Näsets naturreservat 
4) Humlevägen (blivande Tryggbo – trygghetsboende)
5) Lekpark vid Stenvägen

För Norrsundet
1) Väg- och gångväg, Norrsundets Motorbåtsklubb
2) Gångväg vid återvinningen
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Välbesökt marknad 
i Bergby
Knallarna fyllde marknadsga-
tan, besökarna likaså, när årets 
höstmarknad arrangerades i 
Bergby.

En uppskattad aktivitet, innan 
höst går mot vinter, där allt från 
veteranbildelar till leksaker, go-
dis, bakverk och marmelad fanns 
att köpa för hugade spekulanter. 
Trollharens Fisk var på plats med 
sina delikatesser av fisk och in-
läggningar och från Litauen kom 
företaget Baltic express med rökta 
charkuterier. Loppisborden bjöd 
på nostalgitripp och servering av 
kolbullar var ett givet inslag. 
   För den yngre besökarskaran 
lockade förstås leksaks- och go-
disstånden, men de kunde också 
välja en ridtur på ponny eller 
hälsa på kaniner.
   De lokala butikerna höll öppet under dagen och såväl konditori som krog fylldes snabbt.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Efter marknaden – diakonikonsert 
i församlingshuset 
Musik i olika genrer bjöds det, när församlingen bjöd in till diakonikonsert i 
församlingshuset.

Först ut på scenen var glada Superbarnen med Discokulan, Mr Glitter och Ma-
dam Skönhet, som både sjöng och bjöd på sig själva i Honky Tonky (de kunde 
också stolt visa upp vandringspriset, som de vid den senaste Melodifestivalen 
mot Hille tog hem till Hamrånge).
   Därefter satte sig Märtha Bohlin vid 
pianot och spelade musik av Pettersson-
Berger. Micke Melin och Emma Wal-
lerberg sjöng först tillsammans, sedan 
Emma solo i Esmeraldas sång. Ingvar 
Sundin, f.d. präst i församlingen klev 
fram på scenen med sin gitarr och sjöng 
och Karolin och Timo Järpeskog bjöd 
på Bob Dylan, innan Ami Fransson och 
Ann-Marie Ahlenius var för sig avslu-
tade till egna pianoackompanjemang.
   Konserten gav 1440 kronor, som går 
till församlingens diakoniverksamhet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Marknadsgatan fylldes snabbt av besö-
kare

Nostalgi på marknadsborden

Lokala butiker höll också öppet under 
marknaden

Från Litauen kom Baltic Delikatess 
med rökta charkuterier

 F d präst i församlingen – nu 
var Ingvar Sundin tillbaka och 
bjöd bl.a. på Två mörka ögon

Ami Fransson sjöng Turning 
tables till eget pianoackom-
panjemang

Superbarnen med Discokulan, 
Mr Glitter och Madam Skön-
het bjöd festligt på Varm korv 
boogie
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Välkommen!
Vid E4, Ockelbovägen 40

Tel 0297-10555
Öppet 7-22 

www.rasta.se

        Kall och varm
Den kalla: 

Leverpastej, skinka, sill, bröd & smör   
lax, ägghalva, rödbetssallad

Den varma: 
Prinskorv, köttbullar, revben,  
potatis och Janssons frestelse

Serveras den 1/12

199kr

jul-
tallrik

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 29 november

Fredagar 18.00
Lördagar 14.00 och 18.00

Söndagar 14.00
Sista Julbordet serveras

lördag 15 december
Pris: 400:-

Barn 20:-/upp till 12 år

Ring för bokning 0297-33 105
Öppettider i butiken – se vår 
hemsida trollharens� sk.se

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

VÄLKOMNA TILL VÅRT
JULBORD PÅ KOPPARMÄSSEN

Tisdag 10/12 kl. 11.00-15.00
Söndag 15/12 kl. 13.00-17.00

Pris 250:-

VÅR JULBUFFÉ I
AXMAR BRUKSCAFÉ

Lördag-söndag 7-8/12 13.00-17.00
Lördag-söndag 14-15/12 13.00-17.00

Pris 280:-

Övriga tider efter överenskommelse

Alla Tider’s



sid 13

                                  

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

                                  

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

Måndag 2 december kl. 15.00-18.00
Vernissage med årskurs 9 från Bergby Centralskola 
i samarbete med fotoklubben Rudan
Utställningen si� er uppe 2/12 � lls vidare

Torsdag 12 december kl. 11.00
Hamrånge PRO-kör kommer och sjunger julsånger

Fredag 13 december kl. 11.00
Hamrånge Lucia med följe besöker Träff punkten
 

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

December 2019

                                  

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

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

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

 
Tänk på  våra flygande vänner i vinterkylan

Hos oss hittar du fågelfrö i lösvikt och i säck.
Solrosfrö, viltfågelmix, talgbollar, jordnötter och hampfrö. 

Vi har även fågelholkar, talgbollshållare 
och andra fågelmatare.

Välkommen in!
Våra öppettider: Mån-fre 9-17.30  (Lunch 12-13)

Vijvägen 42, Bergby    •    0297-100 65

Johan Berg på
Gotland Grand National
Vilken premiär det blev för Johan Berg, när han för 
första gången körde endurotävlingen Gotland Grand 
National. En 77:e plats blev det av de dryga 500 delta-
garna i klassen 40-49 år, som tog sig i mål.

− Det här gav definitivt 
mersmak, nästa år ska 
jag med igen och då 
anmäler jag Anna i dam-
klassen också, skrattar 
han.
   Johan klarade fem varv 
i den prestigefyllda täv-
lingen på tiden 3 timmar 
och 27 minuter utan någ-
ra större missöden. En 
vurpa i hästskosvängen 
och inbäddad i lera vid 
mål.
   − Tyckte det gick rik-
tigt bra, men visst var det 
tufft.

Därtill var det 
en framgång utan 
några större förbe-
redelser. Som ung 
grabb åkte Johan 
cross, men nu var 
det över 25 år sen 
han satt på en cy-
kel i tävlingssam-
manhang.
   − Började träna 
i våras, så det blev 
väl kanske 25-30 
timmar samman-
lagt.
  För att få mera 
rutin blir det mer 
satsning inför 

nästa års endurotävling.
   − För det här, det var en verklig upplevelse, som jag 
gärna gör om. Då siktar jag på att klara sex varv inom 
utsatt tid, säger Johan.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

Lerigt värre var det –både för förare och cykel
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Exkursion i Näsets naturreservat
Förra året bildades Näsets naturreservat i Hamrånge, ett 45 ha stort område 
med lövblandad barrskog på den skogsklädda höjdryggen i Åbyn, och under 
en höstdag anordnades en exkursion i Naturskyddsföreningens regi med Per-
Olof Ericksson som ledsagare.

Lång trädkontinuitet och påverkan av skogsbete har skapat en unik lokal av rödlis-
tade och sällsynta svampar, men även mossor och kärlväxter. Många hittades också 
av de 18 deltagarna vid vandringen såsom klibbticka, jordstjärna, rosenhätta, fjäl-
lig taggsvamp (Gästriklands landskapssvamp för övrigt), korkticka och klibbticka. 
Flera olika mossor noterades och bland lavarna filtlav, bägarlav, blåslav, brosklav, 
skägglav och bitterlav.
   Andra upptäckter i naturreservatet var bl.a. ekplantor, lönn, alm, jolster, asp, sälg, 
nejlikrot, skogssallat och harsyra och sällskapet såg eller hörde både tofsmesar, 
nötväckor, ringduvor, blåmes, skata och kråka liksom spår från älg, grävling och 
förmodligen björn.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

Vad händer med det planerade trygghetsboendet i Bergby?
2019 skulle det börja byggas sades det, men ännu har ingen spade satts i jorden.

− Vi har väntat i över ett år på besked från Trafikverket 
beträffande den gång- och cykelväg ner mot centrum, som 
ska ligga med i detaljplanen, förklarar Lars Bergmark vid 
Gavlegårdarna.
   Nu har svar kommit från Trafikverket var den ska an-
läggas och även att de påtar sig kostnad och ansvar.
   − Förhoppningsvis kan vi under december skicka ut 
detaljplanen till berörda för granskning och någon gång i 
början på nästa år kan den då ligga på samhällsbyggnads-
nämndens bord för antagande.
   Förutsatt att inga överklaganden kommer in, så kan 
byggprocessen startas.
   

Detaljplanen omfattar två huskroppar, en på vardera si-
dan Humlevägen, men efterfrågan styr om det blir en eller 
två huskroppar som byggs, säger Lars Bergmark.
   − Det är inget som hindrar att vi bygger i etapper, men 
det kan också bli så att trygghetsboende byggs i en av 
huskropparna och vanliga hyreslägenheter i den andra.
    Vanliga lägenheter får en lägre hyra än trygghetsboen-
de beroende dels på statsbidragens nuvarande utformning, 
som ger ett lägre bidrag till trygghetsboende, men också 
på att det där krävs ytor för gemensamhetsutrymme, som 
ska täckas av hyresintäkter.

Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
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Vernissage Kolla Hamrångebygden på Träffpunkten
Träffpunkten blev först ut att visa Fotogruppen Rudans tredje utställning under temat Kolla Hamrångebygden.

Utställningen syftar till att visa upp olika verksamheter runtom i bygden och den här gången fick besökarna via deras 
foton stifta bekantskap bl.a. med slöjdare, elektriker, entreprenadföretag, en konstnär, en pianostämmare och en yoga-
instruktör.
    − Det här var nog sista utställningen under det här temat. Nästa tema vi tänkte ge oss i kast med har fått rubriken 
Jord, skog och vatten, hälsar Stina Hammarberg.
   Kolla Hamrångebygden 3 kommer att visas t.o.m. 29 november, sedan kommer elever vid Bergby Centralskola att 
visa en utställning i Rudans regi på Träffpunkten.

Text och foto: Marianne Lundqvist

En bondpojkes hästliv 
Jag fick en bok i min hand – En bondpojkes hästliv, skriven av 
Olov Brunlöf från Tönnånger.  
   − Jag ville berätta ur mitt perspektiv, hur livet levdes på ett jord-
bruk i en liten by på landet för inte alltför längesen. För om ingen 
berättar, då är det ju ingen som vet. 

Och berättar, det gör han. På ett enkelt och pedagogiskt språk. Inget 
kverulerande. Utan precis såsom det var. Om pojken, som redan i unga 
år ville bli hästkarl. Om föräldrar som gav honom förtroendet att ta an-
svar. Och utan överdrifter lyfter han genuint hyllningarna till inte bara 
mor och far utan till hela den äldre generationen, som lät honom ta del. 
Ta del på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet på gården. Inte som ett 
måste, utan som en lära för livet.
   Det är en bok som speglar 1950- och 60-tal, om årstiderna på går-
den, om människorna, och om en pojke som, utan att han då själv 
tänkte på det, fick ovärderlig kunskap att ta med sig vidare i livet.
   Det är om det han ville berätta. Och det har han gjort, Olov Brunlöf 
från Tönnånger. På ett fint och äkta sätt.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Marianne Lundqvist

Konstnären Christer Linde både objekt och besökare vid 
vernissaget

Anette Sjöström och Katarina Åkersten “kollade” in Ham-
rångebygden

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Torget

Kalendarium 22/11 – 13/12

Ett varmt tack till Hamrånge PRO för uppvaktning-
en på min födelsedag.

Kajsa Sjöberg, Näset

Tack

… och vårt varma tack till personalen vid Solberga-
hemmet för god omvårdnad av vår mor Vera Hagelin

Kalle och Gunilla med familjer
 Magnus

Dagens Ros

Lördag 23 november
Bastun Åbyns byamän, 
Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Julmingel vid Wendins Blommor, Bergby 15.00-18.00
Söndag 24 november  
Mässa, Församlingshuset 11.00
Onsdag 27 november
Promenadgrupp med Hamrånge församling
Samling Församlingshuset 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 28 november
JUNIS barn och ungdomsaktivitet, HIK:s klubblokal 
18.00-19.00
Fredag 29 november 
Årets Kakfrossa på Träffpunkten 13,30
Lördag 30 november
ReDo Second Hand, Norrsundet öppet 10.00-14.00
Bastun Åbyns byamän,
Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Söndag 1 december  
Adventsgudstjänst, Församlingshuset  
Kyrkokören sjunger 11.00
Måndag 2 december
Vernissage med årskurs 9 Bergby Centralskola, 
Träffpunkten 15.00-18.00
Tisdag 3 december  
Bibelsamtal Kyrkans Hus 13.30-15.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,  
Församlingshuset 16.30-18.30 
Öppet möte för en tryggare Hamrångebygd
Träffpunkten 18.00-20.00
Hamrångegruppens månadsmöte Träffpunkten 20.00
Onsdag 4 december
Promenadgrupp med Hamrånge församling
Samling Församlingshuset 10.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 5 december
Bingo med Hamrånge PRO, Församlingshuset 14.00
JUNIS barn- ungdomsaktivitet, 
HIK:s klubblokal 18.00-19.00
Lördag 7 december
Julmarknad Axmar Hytta 11.00-16.00
Bastun Åbyns byamän,
Hamrångefjärden öppen 14.00-17.00
Söndag 8 december  
Luciagudstjänst med församlingens barngrupper, 
Församlingshuset 11.00
Julmarknad vid Norrsundets Arbetarmuseum 10.00-15.00
Tisdag 10 december
Julbuffé Norrsundets PRO, Fyren, 14.00
Föranmälan senast 5/12 till 070-674 12 50, 070-361 03 25
Onsdag 11 december
Promenadgrupp med Hamrånge församling
Samling Församlingshuset 10.30

Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Grötlunch, Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 12 december
Hamrånge PRO sjunger julsånger på Träffpunkten 11.00
JUNIS barn- ungdomsaktivitet, 
HIK:s klubblokal 18.00-19.00
Fredag 13 december
Hamrånges Lucia med följe besöker Träffpunkten 11.00
Luciakröning Fyren, Norrsundet 18.00

Hamrånge byavakter rapporterar

… inbrott i fastigheter vid Finnharen
… inbrott i bilar vid Vallvägen, Skogsvägen, Fabriks-
vägen, Järnvägsgatan, Kvistholmsvägen, Norrsundet

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 29/11 kl. 13.30 Årets Kakfrossa på Träff punkten
Norrsundets PRO-kör under ledning av Leif Löfgren underhåller
Kakförsäljning – så OBS!   Ta med egna burkar
Ett stort TACK till alla som bidragit till vår verksamhet under året

Alla hälsas Välkomna!

Alla Tider’s

Alla Tider´s på webben: 
hamrånge.se och axmar.se

Alla Tider´s julnummer 
kommer 13 december


