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Innehåll i månadens Alla Tider´s

2020 
I år ska vi bekanta oss lite närmare

med våra företagare i olika branscher
 

Först ut är de som tar hand om våra husdjur

Din Husveterinär 
Eva-Maria

Katarina 
med Kattis 

Hundmottagning

Hästdoktorn 
Lena
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Tankar om

Julmaten är uppäten (fast det tog lite tid) och vågen, den låter vi stå oanvänd ett tag. Visar i alla fall inga önskvärda siffror. 
   Det nya decenniet är här och nu ska vi bara komma ihåg att möblera nya siffror på rätt sätt vid alla dateringar. Nåja, ska väl 

inte bli alltför krångligt det heller. Det mesta ordnas ju på digital väg numera.

Nytt år och nya tag, så vad finns det för planer för Alla 
Tider´s då? Jomenvisst ska den fortsätta dimpa ner i era 
brevlådor. Med ett undantag; i år får vi hoppa över julinum-
ret på grund av att vi inte får ihop semesterpusslet med alla 
berörda, för den planeringen är redan igång ska ni veta. 
   Bland alla annonser som ni ser i tidningen varje månad 
finns ett otal företag med sina namn. Men vilka är perso-
nerna bakom företagen och hur ser deras verksamhet ut? 
Det tänkte jag vi skulle titta lite närmare på under året. En 
bransch, eller kanske två, varje månad och först ut är företa-
gen som tar hand om våra husdjur, Din Husveterinär, Kattis 
Hundmottagning och Hästdoktorn. De kan du läsa om på sid. 
4-6.

Naturligtvis ska vi följa utvecklingen för Hamrångebygden 
ur olika perspektiv. Vad händer med VA-frågan? Blir det 
något trygghetsboende i år? Eller övrigt bostadsbyggande?
    För jag säger ju bara det – oj, oj, oj, vad det planeras för 
bostadsbyggande  i centrala Gävle. Vid Gavlehov, vid Estra-
den, Läkeroltomten, Alderholmen, Hemlingby och ett helt 
nytt bostadsområde på Näringen. När får vi se de konkreta 
planerna för våra ytterområden? Det räcker inte bara med att 
ta fram översiktsplaner, man måste göra verklighet av dem 
också.
   Syns man inte, så finns man inte, det är ett uttryck som 
brukar användas i marknadsföringssammanhang inom olika 
företagsbranscher. Applicerbart givetvis även på en kom-
mun och då borde det vara hög tid att på allvar marknadsföra 
HELA Gävle kommun. ”Nu bygger vi trygghetsboende och 
bostäder i Hamrångebygden”. Vad sägs om sådana rubriker?

Har du tänkt på vilken makt media har i att styra oss i vårt 
tänkande? Fokusering och styrning i deras ”välanpassade” 
doser gör att vi läsare/lyssnare kanske inte alltid kan eller 
orkar analysera innehållet i budskapen. Och se våra politiker. 
De vänder näsan åt det håll som vinden pekar. Fokuseras det 
på en sak tillräckligt länge, då blir den till en sanning. Inte 
bara för en ort, en stad, en region, ett land utan för en hel 
värld. Lite farligt, tror jag. För tänk, om de har fel? Vilka blir 
konsekvenserna? 
   Tyvärr är det oftast de negativa nyheterna som får de stora 
rubrikerna, men det hände ju massor av positiva saker också 
i vår värld. Larry Forsberg är en härlig krönikör i en av 
våra dagstidningar och han lyfte några sådana ämnen under 
2019  i sin första krönika för året; Terrordåden minskade, 
flera utrotningshotade djurarter började återhämta sig, de 
livsviktiga korallreven utanför både Australien och Jamaica 
börjar må bättre. Allt färre skolungdomar röker och dricker 
alkohol, den svåraste formen av hudcancer överlevs  idag av 
fler än hälften av de drabbade. Världens barn har totalt sett 
aldrig haft det så bra som under 2019, rekordmånga barn går 
i skolan och antalet barn som svälter 
fortsätter att sjunka.
   Men det är klart, allt detta stod ju 
”bara” i en rapport från FN. Några 
lösnummer extra säljer kanske inte 
tidningar på sådana nyheter? 

Fortsatt gott 2020 på er alla, se till det 
positiva 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

Annonsbokning 2020, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar 

24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april,
22 maj, 12 juni, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Tel 073-181 40 90

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 5789:-
1/2 sida kostar 2989:-
1/4 sida kostar 1589:-

1/8 sida kostar 889:-
1/16 sida kostar 489:-
Föreningsnotiser 200:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

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

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

Alla Tider’s
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Norrham storsatsar på sitt damlag
− Vi har antagit utmaningen att kliva upp i division II och har givetvis ambitionen  att finnas kvar där även ef-
ter säsongen, säger Johan Berg, som är huvudtränare för det nybildade damlaget.

Damlaget kom förra säsongen trea i division tre och di-
rektkvalade därmed inte upp till nästa division, men fick 
en fribiljett dit, när 
ett av de andra lagen 
i serien tackade nej  
att kliva upp i tvåan.
   − Självklart blir 
det en tuff uppgift, 
som kommer att 
kräva en hel del 
av oss, för vårt 
nya damlag är en 
sammanslagning 
av Flickor 17 och 
fjolårets spelare i 
damlaget, så det är 
många nya som ska 
lära sig ta plats och 
ta för sig i ett divi-
sion II-spel, säger 
Johan.
   Det innebär att alla ungdomarna nu blir seniorspelare 
och kanske inte får så mycket speltid, som de varit vana 
vid i ungdomslaget.
   − För att hävda oss i division 
II-sammanhang krävs att de bästa 
spelarna får spela, så det bästa för 
Norrhams damer hade varit om vi 
kunnat få ihop spelare också till 
ett B-lag och därigenom skapat 
mer speltid för alla. 
   Nu förbereder de sig innan sä-
songen börjar med att delta i cup-
spel som erbjuds, ska även åka till 
Åland på en turnering och spela 
DM första veckan i maj. I början 
av den här månaden spelade de 
Bilma Cup i Ockelbo, där de dock 
i sista matchen förlorade mot Sätra med 0-3.

För närvarande tränar damlaget mest fysträning i 
Norrsundets sporthall. Konstgräsplanen på Vifors IP får 
vänta på varmare väder.
   − Det är ju förstås en nackdel att inte kunna träna på 
konstgräs i samma omfattning som andra division II-lag, 
men det får vi jobba för att ta igen allteftersom under sä-
songen.
   Spelarna själva då, hur ser de på den tuffa uppgiften.
   − Ska bli jättekul och vi känner oss verkligen taggade. 
   Från det förra damlaget finns sju spelare med, övriga i 
22-mannalaget kommer från F 17. Nitton kommer från 

Norrham, tre är från Ockelbo. 
   − Spelarna från damlaget är givetvis oerhört viktiga och 

där har vi också två 
verkliga nyckelspe-
lare i Emma Sjöberg 
och Louice Lang, 
säger Johan. 
   Emma gjorde 30 
mål förra säsongen 
och Louice är en 
allroundspelare, som 
gör allt rätt. De två 
intar sina positioner 
med styrka givetvis, 
men också med en 
stor portion ödmjuk-
het.
   − Vi vet själva hur 
mycket det betyder 
att bli väl omhänder-

tagna, när man kliver upp på seniornivå, så det bli en vik-
tig uppgift att ta oss an, men som vi tror passar oss båda, 
säger de.

Det blir en tuff utmaning för hans 
tjejer, tror Johan och kanske är de 
inte riktigt mogna för spel i tvåan 
ännu, men…
    − Vänta bara om vi kan hålla 
ihop det här laget i 2-3 år. Då kom-
mer vi att vara riktigt starka, säger 
han.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fotnot: Utöver Johan Berg ingår i ledarteamet för Norrhams 
damer även Mattias Sjöström och Roger Wenell som hjälpträ-
nare samt Magnus Risberg, Jenny Risberg och Anna Jupither-
Berg

Norrhams nybildade daglag har antagit utmaningen att spela i division II

Louice Lang och Emma Sjöberg blir två av 
nyckelspelarna

STÖD HAMRÅNGE BYAVAKTER 
GENOM ATT SÄTTA IN

ETT BIDRAG PÅ
BANKGIRO 5962-8677
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Eva-Maria, Katarina och Lena tar hand om våra husdjur
I årets serie om företagare i Hamrångebygden hälsar vi först på hos veterinär Eva-Maria, hundfysioterapeut 
Katarina och hästveterinär Lena.

Din Husveterinär står det på skylten till mottagningen
 
Strävhåriga taxen Pompe, 5 år har 
kommit med husse John Fjällfors till 
Eva-Maria Södermans mottagning i 
Axmarby för kontroll av sina tänder.
   − Vet att det finns tandsten, men 
misstänker också att det kan vara lite 
större problem med en av hans tän-
der, säger John.
   Eva-Maria informerar vad hon tän-
ker göra med Pompe och att, om det 
krävs röntgen av den onda tanden, så 
måste han sövas.
    − Dialog med djurägaren är viktig, 
så att vi båda är överens vad som ska 
göras, förklarar hon.
   Pompe ser fundersam ut och gnäl-
ler en stund, när han blir lämnad 
ensam av husse, men innan han vet 
ordet av har han fått en lugnande 
spruta och strax lägger han sig dåsig 
ner, innan undersökning och behand-
ling börjar.

Eva-Maria är smådjursveterinär och tar emot hundar, 
katter och kaniner på sin mottagning, som hon öppnade 
för två år sedan i den f.d Konsumbutiken.
   − Jag gör även hembesök om djurägaren vill, men det 
blir inte så ofta. Och jag samarbetar  med Katarina på 
Kattis Hundmottagning i Bergby och en dag i veckan är 
vikt för Katthem Bill & Bull Djurskydd i Sandarne, berät-
tar hon.
  Som veterinär tar hon blodprover, gör medicinska utred-
ningar, kastrerar både hundar och katter, vaccinerar  
och gör även mindre operationer. På sin mottagning har 
hon också utrustning för tandröntgen och just tandvård på 
hundar utgör en stor del av de behandlingar hon ger.
   − Hundarna får ju, precis som vi, tandsten och även 
andra åkommor på sina tänder som behöver åtgärdas för 
att de ska må bra.
   Så Eva-Maria rekommenderar tandborstning på hunden  
 

minst en gång per dag och det finns speciella tandborstar 
på marknaden.
    − Det går inte att försäkra hundarna mot tandskador 
och speciellt de små hundarna kräver noggrann tandsköt-
sel, så tandborstning är en bra metod för att motverka 
tandproblem, säger hon.

Eva-Maria påbörjar undersökningen av Pompes tänder. 
Konstaterar tandsten som behöver tas bort, men ser också 
en tand längst in, som nog kräver lite mer åtgärder.
   − Så vi får börja med en röntgen, få se vad som behöver 
göras, och då söver jag honom först. 

Från och med nu koncentreras hela hennes uppmärksam-
het på Pompe,
   − Och att ha en egen mottagning, där jag tar emot ett 
djur åt gången, ger en lugn och avslappnande miljö både 
för mig och djuret.
   Efter tre timmar är Pompe klar för den här gången och 
husse John får hämta sin hund igen.

Alla Tider’s

Pompe på väg att få sina tänder undersökta av Eva-Maria
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Femstjärnigt hos Kattis Hundmottagning
 
Sedan i somras tar Katarina Granström 
emot i sin hundmottagning i centrala 
Bergby. I nyinredda lokaler, specialkompo-
nerade för att ta hand om hundar med mus-
kel- och ledproblem. Också hon huserar i 
en f.d. Konsumbutik, men som även varit 
sportaffär och nu byggts om av nye ägaren 
Johan Berg i samråd med Katarina.
   − Här har jag fått lokaler som passar min 
verksamhet perfekt och här kan jag rehabi-
litera hundar som t ex har artros, är nyope-
rerade eller fått skador på annat sätt.
   Katarina och hennes sambo har själva två 
hundar och det är hundar hon är utbildad 
för. Utbildningar hon kompletterat efter-
hand och hon kan titulera sig diplomerad 
hundakupunktör, certifierad personlig 
hundtränare, hon är diplomerad hundmas-
sör och sedan december kan hon som en av 
två i hela länet lägga till titeln hundfysiote-
rapeut.

Alla hundraser är välkomna, hundägaren bokar själv sitt 
besök och efter en noggrann undersökning, där Katarina 
går igenom hunden,  känner på leder och muskler, gör 
hon tillsammans med hundägaren upp en individuell re-
habiliteringsplan beroende på skada och omfattning.  Med 
sitt breda spektra av utbildningar kan hon specialdesigna 
olika behandlingar och en del av behandlingarna kan fås 
via remiss från veterinär.
   − Jag undersöker vad som är huvudproblemet, om det 
är senor, muskler, ligament, överbelastning eller muskel 
spänningar.
   En rehabplan betyder mellan 10-15 besök, men det är 
också viktigt att hunden tränas hemma mellan besöken, 
säger hon.
   − Och kom ihåg att värma upp hunden innan träning. 
Det räcker med en rask koppelpromenad på 10-15 minu-
ter.  
   

I hallen står foppatofflor på rad.
   − Till husse och matte, innan vi går in till rummet med 
vattentrasken, förklarar hon.
    Vattentrasken är en bassäng med gåband, som fylls upp 
med 30-gradigt vatten och där hunden sedan går som ett 
träningsmoment.
   − Vatten avlastar musklerna och ger en behaglig träning.
   Därefter får hunden duscha och sedan lägga sig att vila.
   − Då brukar de snarka ordentligt, skrattar hon.

Själva träningslokalen är fylld med allt som behövs för 
att ge hunden den rätta rehabiliteringen. Prylar för olika 
moment såsom vibplatta och olika balansbollar och hon 
kan även laserbehandla hundarna.
   − Jag vill kunna erbjuda vad som krävs för att hundarna 
ska må bra och bli så friska som det bara går, säger Kata-
rina.
   Kattis Hundmottagning samarbetar med Din Husveteri-
när i Axmarby och Hundia i Gävle.

MÅNADSMÖTE
Träffpunkten Bergby

Tisdag den 4 februari, kl. 18.00
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Genomgång av förslag, inlämnade 2019
Rapporter från arbetsgrupperna
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

VI BJUDER PÅ FIKA

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

Norrsundets Arbetarmuseum 
önskar alla 

EN GOD FORTSÄTTNING
på det nya året.

Ett varmt tack vill vi också rikta till alla frivilliga, som
ställde upp vid våra aktiviteter under det gångna året

Museet är för närvarande stängt tills vidare
på grund av renovering i stora salen

Vi hälsar välkommen till vårt
ÅRSMÖTE

i museet söndag 23 februari kl. 13.00

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Vattentrasken är en av behandlingsmetoderna som Katarina kan erbjuda 
sina “patienter”
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Hästdoktorn Lena, som siktar på SM med sin islandshäst
Hon lever som hon lär, Hästdoktorn Lena Larsson. För självfallet finns det hästar hemma på gården i Ham-
rångefjärden. Liksom två hundar och en katt.

− Det är klart att djurintresset har styrt mitt yrkesval, sä-
ger hon.
   Stockholmstjej är hon från början och där fanns det inga 
hästar. Men väl hos kompisar ute på landet och det var 
då intresset väcktes. Och växte. Så när det var dags för 
yrkesval blev det en 5-årig veterinärutbildning sedan en 
kompletterande 2-årig 
hästveterinärutbild-
ning på hästklinik via 
ATG.
   1994 flyttade hon 
till Gävle och Gäv-
letravets ATG-klinik 
och sju år senare blev 
hon hamrångebo.
    − Jag ville ut på 
landet och någon-
stans, där jag kunde 
ha egna hästar.
   Det blev gården i 
Hamrångefjärden, 
där hon idag har fem 
hästar. Här startade 
hon också sitt företag 
Hästdoktorn, som hon 
driver som ambule-
rande verksamhet, åker 
ut när hästägare kallar på hennes hjälp. Idag är hon därtill 
banveterinär på travbanorna både i Gävle, Bollnäs och på 
Hagmyren i Hudiksvall. Uppdrag som upptar alltmer av 
hennes tid.
   − Givetvis åker jag ut när hästägare kallar på mig. Ti-
digare åkte jag över hela Gästrikland, men begränsar mig 
numera till närområdet Hamrånge/Ockelbo och in mot 
Gävle.

Lena behandlar allt från sårskador till kolik, hon gör 
ultraljuds- och fiberoptikundersökningar liksom akuta ut-
redningar och hon ger råd och tips per telefon. Därtill gör 
hon bedömningar och avvägningar om mer omfattande 
vård såsom operationer krävs.
   − Där blir det givetvis en dialog med hästägaren, vad 
den omfattande vården kommer att innebära och vad den 
kan komma att kosta. Det handlar ofta om stora pengar då 
och är inte hästen rätt försäkrad kan det bli en dyr historia 
för hästägaren.
   Idag hyrs många fritidshästar in på lösdrift. Ett bra al-
ternativ, menar Lena. Så länge hästen är frisk.
   − Men blir den sjuk eller skadad är det svårt att behand- 
 

la i en lösdrift där det går många andra hästar och ofta 
också är kallt, i alla fall vintertid. Det kanske inte heller 
finns tillgång till tvättmöjligheter. Så tillgång till enskilt 
utrymme är något som hästägare kanske bör tänka på.
   − Liksom att hästkunskap är viktigt. Inte bara för tjejen 
eller killen som får sin första häst, utan också för för-
äldrarna. Hästar är oftast snälla, men de är stora och har 

väldiga krafter, så 
man kan inte lägga 
hanteringsansvaret på 
ett barn.

Hemma i Ham-
rångefjärden har 
Lena fyra egna is-
landshästar i hagarna. 
För närvarande ett 
sto, en hingst och två 
unghästar.
   − Just nu för många 
egentligen, skrat-
tar hon, men det är 
meningen att unghäs-
tarna ska säljas.
   Visst har hon job-
bat även med trav-

hästar, hade under en 
tid egen travare, och 

hon har suttit i träningssulkyn bakom storheter som Stig 
H Johanssons Queen L. Men det är islandshästar hon fast-
nat för.
   −De är i allmänhet både lugna och mycket trevliga och 
vi passar ihop.
   Mycket av sin fritid lägger hon på 17-årige hingsten 
Vakandi, som hon hoppas kunna delta med i sommarens 
SM-tävlingar för islandshäst.
   Vakandi var en elithäst med fina framgångar bakom sig 
när Lena kom i kontakt med honom för sex år sedan. Då 
var han ganska svårt skadad med en osäker framtid och 
var till salu.
   − En frisk elithäst av den kalibern skulle jag aldrig ha 
råd att köpa, men jag bedömde att han skulle kunna blir 
bra igen och chansade. Fick köpa honom till ett humant 
pris.
   − Det blev ändå mitt dyraste impulsköp någonsin.
    Men hennes chansning gav utdelning. Prisrosetter och 
pokaler talar sitt tydliga språk och nu satsar ekipaget på 
att tävla i elitklass i SM. Ridning med träningsinslag blir 
det 4-5 dagar i veckan..
   − Och Vakandis energi är det inget fel på. Nu är det nog 
mera jag själv som är bromsen, säger Hästdoktorn Lena.

 I sommar hoppas Hästdoktorn Lena få tävla i SM med sin islän-
ning Vakandi



sid 7

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

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

 
ÅRSMÖTE

PRO Hamrånge inbjuder till årsmöte, 
församlingshuset Bergby. 

Torsdagen den 20 februari 2020 klockan 12.00
Parentation, kören, kaffe och lotterier.

Välkomna!

Hamrånge

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

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

Folkteatern har redan varit på besök 
hos Lilla Teatern i Axmarby
I egen regi skapade de Lilla Teatern av det f.d. ordenshuset och 
auktionshallen i Axmarby och tankar och funderingar hos Ca-
tarina Persson och Oskar Gustafsson var att lokalerna skulle 
bli en plats för blandade arrangemang.

Och kanske gick det fortare än de själva kunnat ana, för redan un-
der senhösten kom Folkteatern på besök med föreställningen För-
vandlingen av Franz Kafka, som spelades upp vid två tillfällen inför 
fullsatt lokal.
   −Fantastiskt roligt att det gick att realisera så snabbt. Nu hoppas 
vi förstås på mer samarbete framöver, säger de två.

Lokalerna har genomgått en remarkabel förändring i deras regi. I 
utförande och färgsättning men där den gamla karaktären har bibe-
hållits på ett charmfullt sätt, som återger känslan av ordenshus från 
förr.
   − Och vad vi vet nu, så är ett bröllop inbokat till sommaren, till-
lägger Catarina.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Linnea från Hagsta vann årets socionom-SM
Varje år arrangerar Akademikerförbundet SSR en SM-tävling för socionomstudenter och i år tog Linnea 
Björkqvist från Hagsta tillsammans med sin kurskamrat Jovana Nordström från Gävle hem titeln.

− Jätteroligt naturligtvis. Men oväntat. Vi hade aldrig 
vågat hoppas att vårt bidrag skulle nå så långt, säger Lin-
nea.
   De två studerar vid Högskolan i Gävle och Linnea har 
ett år kvar av sina studier. Frågeställningen de skulle ar-
beta med i tävlingen var ”Hur socialtjänsten kan arbeta 
för att bättre tillgodose barn och ungas behov vid place-
ring på HVB”.
   Åtta par deltog och uppdraget inleddes med en föreläs-
ning. Därefter fick de 7 timmar på sig att skriva uppgif-
ten, som sedan skulle presenteras i power-point. Tre av 
lagen gick sedan vidare, där de fick utveckla sin presenta-
tion ytterligare.
   − I vår presentation lyfte vi 
fram vikten av att klargöra 
vilka behov barnen/ungdo-
marna har, innan beslut tas 

vem eller vilka man ska samverka med.
   Nyligen avslutade Linnea en praktikperiod vid socialtjäns-
ten i Ockelbo, där hon trivdes väldigt bra. Det finns många 
olika vägar att gå som socionom, men hon vill gärna fortsätta 
inom socialtjänsten, när hon är klar med sina studier, säger 
hon.
   − Jag vill arbeta med människor och jag kände att det var 
arbetsuppgifter som passade mig.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Välkommen till 
vårens slöjdcaféer

i Hagsta skola
28/1, 11/2, 25/2, 

10/3, 24/3
kl. 18.00-21.00

Norrsundets

ÅRSMÖTE
med Norrsundets PRO

11 februari kl. 14.00 
Fyren

Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar – paren-
tation - underhållning

Välkomna

DANS I FYREN
till Pär Norlings 

orkester
Tisdag 18 februari 

14.00-18.00
Fri entré 

Serveringen är öppen 
Lotterier

Norrsundets PRO och 
ABF i samarbete

– Jätteroligt att vi kunnat presentera 
en första föreställning av Folktea-
tern i Lilla teatern i Axmarby, säger 
Oskar och Catarina.

Skådespelarna i Förvandlingen, Björn 
Johansson, Nina Gunke Stangertz, 
Cecilia Wennesten och Victor Ström.

Linnea Björkqvist vann 
årets Socionom-SM i 
Stockholm den 5 december
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Här är diplomen som delades ut vid skolans terminsavslutning
 
Fyra olika diplom delades ut till elever i de olika klasserna i samband med höstterminens avslutning.

”En god förebild”
Förskoleklass  William Paulsson Emilia Uusirantanen
Be1          Heylie Wahlström Ella Englund Metz
Be2  Eric Lundqvist  Julia Åkersten
Be3  Fabian Fogelberg Leia Flodin 
Be4  Leia Sand Nordin Tilde Fredin 
Be5  Lukas Midfelt Hult Sarah Jarl 
Be6  Alexander Eriksson Erica Lundén 
Be7  Johan Forsberg  Alicia Karlsson
Be8  Jesper Jansson  Emilia Säll
Be9  Mikael Tao Söderman Ami Fransson 
Studion     Vallentin Bergholm
 
Motivering:  En god förebild är en person som på ett föredömligt sätt    bemöter medmänniskor 
med respekt, empati och förståelse. Denna förebild ställer också upp på Bergby centralsko-
las värdegrund och fastställda regler. ”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som 
finns kring eleverna.

”Terminens kämpe” 
Be4  My Holmgren   
Be5  Alfred Bergman Westin   
Be6  Engla Lundberg   
Be7  Chris Anthony Lisondra 
Be8  Ebba Enegren 
Be9  Kevin Ekström
 
Motivering:  Har tilldelats ”Terminens kämpe” för 
sin flit, envishet, hårda arbetsinsats och för att 
ha utvecklats positivt under terminen.

”Terminens raket”
Be4  Emil Lundqvist
Be5  Kevin Lebedjev
Be6  Liam Palm
Be8  Sebastian Larssson
Be9   -
 
Motivering:  Har tilldelats ”Terminens raket” för 
att genom sitt engagemang och sin vetgirig-
het ha ökat sin måluppfyllelse betydligt under 
terminen.

”Diplom i högsta måluppfyllelse” 
Be7  Anders Zetterström 
Be8  Jakob Ehn 
Be9  Nora Jern 

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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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

Alla Tider’s

Vilken framgång för Jocke – 9:a i Novemberkåsan!
Tävlingen är inte bara bland de äldsta och mest kända 
i endurosammanhang. Det är därtill den allra tuffaste. 
Och när den kördes 30 november/1 december i Es-
kilstuna, då fanns en hamrångebo bland de tio bästa. 
För Jocke Nordin från Bergby, som dessutom kör i 
elitklass, han körde till sig en fin niondeplats i den pre-
stigefyllda tävlingen.

− Hade jag nog inte riktigt vå-
gat räkna med själv, även om 
jag kanske tänkt tanken, att det 
skulle kännas fint att få komma 
bland de tio bästa, säger han.
   Jocke började sin bana redan 
som 4-åring på storebror Jeffs 
crosscykel. Genom åren blev 
det en hel del crosstävlingar 
med framgång, det vittnar inte 
minst det välfyllda prisskåpet 
om. Numera är det enduro som 
gäller.
   − Passar mig och min åkstil.

Prestigefyllda Novemberkå-
san, som arrangeras av SMK-
klubbar runtom i landet är en 
tävling som sätter sina åkare 
på verkliga utmaningar längs 
sträckorna som ska köras. Den 
första startar klockan 9 på mor-
gonen.
   − Då åker man mycket och 
memorerar banan för det är ju 
kvälls- och nattvarven som i 
mörkret är den största utma-
ningen.
   Men för Jockes del hade det 
kunnat sluta redan efter den första sträckan i Eskilstuna.
   − Då gick bakdrevet och kedjestyrningen sönder, men 
det fixade sig, så jag kunde fortsätta.

   Att ha ett bra team av kompisar i sin närhet är A och O 
för att fixa en sån här tävling, säger Jocke.
   − Och inte minst mina föräldrar. De har stöttat mig 
under alla år, så utan dem hade jag aldrig kommit så här 
långt. Matlådorna med pasta och köttfärssås, som mamma 
fixat gnom åren är nog oräkneliga.

   För det här med mat är vik-
tigt. Kroppen måste tillföras 
energi, för sån går åt i massor. 
Liksom att byta kläder för att 
hålla sig torr.

 Kallt, blött och lerigt känne-
tecknar Novemberkåsan, totalt 
är det 30 mil som ska köras i 
tuff terräng. Målgång efter den 
första sträckan fyra timmar 
senare, sedan paus för att äta, 
fixa till cykel och övrig utrust-
ning om det behövs, för redan 
klockan fem går starten för 
de två övriga varven á 10 mil 
vardera. 

   − Sen är det bara att köra.
   Undantaget depåbesök för 
att fylla på med mat och byta 
utrustning.
   Drygt nio timmar tog det för 
Jocke att köra de 30 milen, som 
renderade honom den fina pla-
ceringen. Och planeringen inför 
nästa kåsa, som för övrigt ska 
gå i Gävle, har redan börjat.
   − En ny cykel ska det bli och 
sen gäller det att träna.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist 

och privat

Jocke Nordin svarade för en verkligt fin presta-
tion, när han körde in på en niondeplats i årets 
upplaga av Novemberkåsan

På väg ut i terrängen. Kallt, blött och lerigt, bara 
en del av den tuffa utmaningen.



Dagbarnsvårdare 
i Bergby sökes

 
För vidare information 
kontakta dagbarnsvår-
dare Helen Sundqvist 
079-072 97 13
 
Enhetschef Pedagogisk 
omsorg Britt Hintze 
026-172486

 
Nu börjar JUNIS

Vi leker, pysslar, tävlar 
och fikar.

Du som är mellan 7 och 
12 år får gärna vara med.

Vi ses TORSDAGAR 
KL. 18 – 19.30 

från 6/2 i HIK:s lokal, 
Hamrångefjärden

JUNIS Smajlisarna

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 HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

                                  

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

Fredag 21 februari kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset.
Pu� e och Gunnar underhåller.
Lo� erier

 

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

Februari 2020
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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

Fika fi nns a�  köpa

Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 26 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 2 februari kl 11.00
Mässa, Församlingshuset 
TISDAG 4 februari kl 16.30-18.30
TacoLov med dopkalas – skapande, kort gudstjänst 
och tacomiddag,  Församlingshuset
SÖNDAG 9 februari kl 11.15
Musikgudstjänst m. Norrsundets brukssextett, Fyren i 
Norrsundet
ONSDAG 12 februari kl 12-14 
Sopplunch, Kyrkans hus
SÖNDAG 16 februari kl 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset 
SÖNDAG  februari kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
SÖNDAG 1 mars kl 11.00
Psalmsångsgudstjänst, Församlingshuset 

Musiklek, Öppnis & PilgrimsBarnen –
se hemsidan för mer info.

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

Exp. Tel. 0297-572090

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

7/2 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Järbogänget underhåller
21/2 kl. 13.30
Musikcafé på Träff punkten, med Putte och Gunnar
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Kalendarium 24/1 – 21/2

Torget

Ett stort varmt TACK till ALLA mina kunder 
genom 45 år (nästan)
Och TACK för alla fina presenter jag fått 
TACK OCH KRAM

AnnKatrin (Bergby Damfrisering)

Tack

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligt men bestämt. Gäller alla.                                                                                                                      

Birgitta Larsson, Norrsundet

Uppvaktning undanbedes

Begravningar i församlingen under december

6/12 Astor Boberg, Gävle
 Ove Lundqvist, Axmar
13/12 Bengt Malmström, Gävle 
 Tord Falk, Norrsundet
20/12 Gerd Jonsson, Norrsundet
 Ann-Britt Fällgren, Norrsundet

Fredag 24 januari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Lördag 25 januari
ReDo Second Norrsundet lördagsöppet 10.00-14.00
Söndag 26 januari 
Gudstjänst Österheds kapell 11.00
Tisdag 28 januari
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Onsdag 29 januari
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 30 januari
Bingo med Hamrånge PRO 
Församlingshuset Bergby 14.00
Fredag 31 januari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 2 februari
Mässa Församllingshuset, Bergby 11.00
Tisdag 4 februari
TacoLov, Församlingshuset, Bergby
Möte Hamrångegruppen, Träffpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 5 februari
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 6 februari
JUNIS, HIK:s lokal, Hamrångefjärden 18.00-19.30
Fredag 7 februari
Musikcafé med Röda Korset
Solberga 13.30
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 9 februari
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 11 februari
Årsmöte Norrsundets PRO, Fyren, Norrsundet 14.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare 
Hagsta skola 18.00-21.00
Onsdag 12 februari
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Torsdag 13 februari
Bingo med Hamrånge PRO 
Församlingshuset Bergby 14.00
Fredag 14 februari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 16 februari
Gudstjänst Församlingshuset, Bergby 11.00
Tisdag 18 februari
Dans i Fyren med Norrsundets PRO/ABF 14.00-18.00
Onsdag 19 februari
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 20 februari
Årsmöte Hamrånge PRO, Församlingshuset 12.00
Fredag 21 februari
Musikcafé med Röda Korset 
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00

Alla Tider’s

Med en annons i Alla Tider´s når du enkelt 
alla hushåll i Hamrångebygden.
Vi finns på webben hamrange.se 

och axmar.nu
 

Nästa nummer av Alla Tider´s 
kommer den 21 februari

Nu körs kraftverket vid Kvarndammen 
igen
För ett och ett halvt år sedan fick Nilsson Kraft stänga kraft-
verket vid Kvarndammen i Bergby, då enligt Länsstyrelsen 
lagligt tillstånd saknades för fortsatt drift.
 
Men den 1 januari förra året trädde en ny lag i kraft, som innebar 
att alla gamla kraftverk i Sverige, skulle få köras tills ny ompröv-
ning skett. Lagen tolkades olika av olika instanser, men nu har Mil-
jööverdomstolen efter överklaganden från några kraftbolag sagt sitt 
i ärendet. Kraftverken får köras tills ny omprövning skett. Ompröv-
ningar enligt vad Per Nilsson vid Nilsson Kraft erfarit, kommer att 
pågå under en 20-årsperiod.
   - Det handlar ju om 1500 kraftverk som ska omprövas.
   Själv fick han tillståndsbeslutet att köra igång igen i början av 
december förra året.
   - Så nu är bägge turbinerna vid kraftverket igång igen, säger han.

Text: Marianne Lundqvist


