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Tankar om

K

öp tre, betala för två.
Ett vanligt försäljningsknep för att få oss att köpa mer. Och joodå, jag har åkt på det jag med.
Visst kan det vara så att du som konsument tjänar en slant, när det gäller vissa varor, men när det gäller en så vardaglig
och enkel vara som sockor, njaa, då är jag inte är säker på vem
som drar längsta strået. För oftast brukar det visa sig, att de
där sockorna har en betydligt sämre hållbarhet än de borde.
Snart dags att köpa nya. Men sockor kanske ska vara typiska slit- och slängvaror nuförtiden?
Svårt att inte skriva om corona i dessa tider, men jag ska
fatta mig kort.
Självklart ska vi inte nonchalera situationen, vi ska alla
och envar ta ansvar och respektera åtgärder som vidtas. Men
jag tycker, att alla medier här har ett oerhört stort och viktigt
ansvar att förmedla saklig information. Tyvärr säljer rubriker och gränsen mellan det sakliga och skrämselpropaganda
kan vara hårfin. Rädslan får fotfäste och vi människor är
flockdjur, så massorna följer med och det gagnar inte syftet
att möta problemet.
Influensor ebbar ut, det kommer corona också att göra,
men under tiden ska vi alla hjälpas åt för att mildra effekterna. Med saklig information som grund. Utan skräckscenarier. Tycker jag.

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Annonsbokning, priser mm
Annonsbokning 2020, senast den 5:e varje månad

Sol, vind och vatten. Naturkrafter att ta tillvara för att ge
oss energi. Kan låta enkelt, men det är oerhört komplexa
frågor, där många, många aspekter måste vägas in. Om inte
rätt val görs idag kan det få väldiga och oöverblickbara konsekvenser. För dig och mig, för vår livsmiljö, för landsbygd
och stad, för företag, stora som små.
För Hamrångebygden är det vindkraften som är aktuell.
Jag kan inte ta ställning, jag vet helt enkelt för lite. Känner
bara att pendeln inte får slå över för långt på ett fokus. Då är
det mycket, som kan raseras för all framtid.

Utgivningsdagar
24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april,
22 maj, 12 juni, 21 augusti,
25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Annonspriser
1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

5789:2989:1589:-

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

Samtliga priser exkl moms.

Fantastiskt roligt känns det att i månadens nummer få
presentera anläggningen Bergmans Fisk Saltharsfjärden.
Hur mycket arbete som ligger bakom, kan vi nog inte ens
ana oss till, men den kommer att bli en verklig tillgång, inte
bara för Norrsundet utan hela Hamrångebygden, och som
kan bidra till än mer positiv utveckling. Och sånt behöver
vi, eller hur?
Varmt Lycka till Magnus, Lars-Göran och Dennis med
satsningen ni gjort.

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor
Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se
Tel 073-181 40 90

En rättelse ska jag också göra. I förra numret skrev jag att
fotoutställningen om Arbetarteatern hämtats ur deras arkiv,
men bilderna kommer från Jan Erikssons egna arkiv och det
är han som tagit fram fotona som visas i bussen på Fyren.

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.

Nu får vi följa coronautvecklingen,
men klart är, att flera planerade evenemang och aktiviteter inom den närmaste tiden är inställda även i Hamrångebygden. Vi får hoppas det inte
blir alltför långvarigt, för det slår mot
såväl föreningsliv som företag.

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

Glad Påsk önskar jag er alla och
			Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
”Växthus för alla” – kan det vara något för Hamrångebygden?
Med projektstöd från Leader Gästrikebygden har arbetskooperativet Fixarna i
samarbete med ABF startat en förstudie
för att undersöka förutsättningar och
intresse för bygemensamma växthus i
Hamrånge.
− Vi vill med förstudien undersöka om det
är möjligt att bygga och drifta ett eller flera
växthus. För att producera lokala livsmedel,
skapa sysselsättning i bygden men där de
också kan bli en naturlig mötesplats i olika
former, sa Therese Metz, styrelseledamot i
Fixarna vid ett offentligt möte, som hölls i
Fyren.
Anders Persson är projektledare för förstudien, Fixarna här representeFörstudien ska pågå under två månader
rade av Mats Bergqvist och Therese Metz är projektägare tillsammans
och projektledare är Anders Persson från
med ABF.
Söderhamn, som själv i en ekonomisk förening (Ecografika) driver flera växthus och frilandsodling. Föreningen Hyttan i Axmarbruk står i begrepp att utHar också grönsaksodlarutbildning och 10 års erfarenhet
veckla den gamla bruksträdgården och ser gärna ett samav växthus- och frilandsodling bakom sig. Det är något
arbete om växthusidén realiseras.
han själv brinner för och som han gärna vill dela med sig
− Det vore värdefullt i vårt arbete, sa ordförande Stig
av till andra.
Jönsson.
− Det finns flera växthusprojekt som lyckats väldigt väl,
medan det förstås också finns sådana, som fått avsluta sin
Text och foto: Marianne Lundqvist
verksamhet, sa han.
Förstudien ska visa vilka möjligheter/begränsningar som
finns och det är många delar att väga in.
− Lämplig mark med nära tillgång till vatten är de naturliga förutsättningarna, men det krävs också en resursinventering. Vilka lokala resurser finns, vilka i bygden har
kunskaper att delge, vilka är intresserade, vilka möjligheter till samarbeten finns. Och investerings- och driftskostnadskalkyler inte minst, liksom ägande- och arbetsformer.
Växthus kan se ut på många olika sätt, menade han.
− Det finns enkla lösningar men det finns också användningsområden som kräver uppvärmning och då blir
anläggningen betydligt mer kostnadskrävande.
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Månadsmöte
Träffpunkten, Bergby
Tisdag 7 april kl. 18.00

T
S
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Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Rapporter från arbetsgrupperna

Se även:www.hamrånge.se

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs
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NU HAR VI FLYTTAT IN I VÅRA NYA LOKALER
PÅ VIJVÄGEN 44 I BERGBY
Vi erbjuder skräddarsydda tjänster utifrån dina behov
och fixar hemstädning, snöskottning, utkörning av
matlådor, gräsklippning, trädgårdsarbeten och
mycket mer
Vissa tjänster ger dig 50% rutavdrag
Välkommen in eller ring 076-128 47 33 så berättar vi mer

Välkommen till vårt
ÅRSMÖTE
hos Kattis Hundmottagning
i Bergby
Måndag den 20 april
kl. 18.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och
Katarina visar oss runt i lokalerna och
berättar om sin verksamhet

Alla Tider’s

Rasmus – i konungens tjänst
Efter studentexamen på samhällsvetenskaplig linje stod valet mellan polisyrket eller försvarsmakten för Rasmus Lundqvist från Hamrångefjärden.
− Men jag har alltid varit intresserad av historia
och det bidrog till att militäryrket drog det längsta strået, säger han.
Så vid mönstringen sökte han till GMU –
grundläggande militärutbildning vid Livgardet
i Stockholm, beläget i Kungsängen, och den 16
september 2013 började han sin militära bana.
− Flyttade från Hamrånge till Östermalm kan
man säga, skrattar han.
Livgardet har 120 anställda, 80 av dem soldater och gruppchefer.
Efter grundutbildningen sökte han till Livbataljonen, där Beridna högvakten ingår. Bataljonen har två uppgifter; ceremoniella uppdrag
och skydd av Sveriges försvarsmaktsledning,
Största fritidsintresset är pistolskytte, där Rasmus tävlar för Ockregering och riksdag samt högvakt. I den statselbo Pistolskytteklubb.
ceremoniella verksamheten ingår att genomföra
beriden vaktparad, bevaka både Stockholms och
Drottningholms slott liksom att medverka vid korteger
− Jag fick
och hedersvakter vid utländska besök.
tjänstgöra vid
− Jag hade ju vuxit upp med hästar runtomkring mig,
kungens 70-årsäven om jag själv inte suttit på hästryggen i någon större
dag liksom vid
omfattning. Men det kändes spännande att få prova på
prins Carl Philips
och bli en del av Beridna högvakten.
bröllop, då både i
Inför uppdraget fick han gå en sju veckor lång ridutbild- kortegen och som
ning innan han fick sitta upp på hästryggen som beriden
drabantvakt.
skyddssoldat.
Rasmus har
− Och det är inte alltid lika lätt att rida som det ser ut.
också som en av
Inte minst då genom den stela mundering vi ska klä oss i, två fått represendär estetik och praktik många gånger inte går så bra ihop. tera Livgardet och
Hästarna är vana vid stadstrafiken, men även hos dem
Sverige vid tyska
finns olika personligheter. Några är bättre och säkrare att
Wachtbataljons
rida än andra och det är inte alltid övriga trafikanter, såväl (nära motsvariggående som bilburna, tar den hänsyn de bör ta, berättar
het till Livbahan.
taljon i Sverige)
− Vi har ju poliseskort, men det finns de som ignorerar
årliga Schrippenfest och han fick även representera 2018 i
även den och blir alltför närgångna.
Lettland, då landet firade sin 100-åriga självständighet.
Hästarna vet vart de ska, men det är ändå viktigt att ryt− Och att utbyta åsikter och erfarenheter med deltagare
taren ger hästen rätt kommando.
från andra länder är givande.
− Den gör det du ber den om, säger Rasmus, och det
Förutom den statsceremoniella verksamheten ingår att
kan ju hända oförutsedda saker i trafiken, som gör att
öva med sin enhet och förbättra de personliga färdighekommandot inte riktigt stämmer.
terna som skyttesoldat. Idag är Rasmus furir/gruppchef
Några större incidenter har Rasmus inte råkat ut för,
för sin enhet och nyligen deltog han i en militärövning i
även om han ramlat av hästen några gånger.
Härnösand.
− Vid ett tillfälle, när vi skulle ta hem hästarna från slotNu har han också sökt in på en officersutbildning.
tet, hamnade jag under hästen med en hov på bröstet, men
− Jag vill fortsätta den militära banan, men inte med
det slutade bra.
ambitionen att nå en position som bara innebär skrivbordsarbete. Det är ute på fältet, i terrängen jag trivs allra
Att delta vid korteger och hedersvakter är både speciellt, bäst. Det är där jag vill kunna försvara Sverige.
roligt och intressant att få vara med om, tycker han.
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Rasmus trivs bra i Stockholm. Med sitt arbete men också möjligheterna till fritidsintressen, bl.a. styrketräning.
Men att åka hem till Hamrånge är en ventil han behöver,
säger han.
− Som en kontrast till storstaden, men också att träffa
familjen.
Pistolskytte får han ägna sig åt i sitt yrke, men pistolskytte är även hans största fritidsintresse.
− Det väcktes för tio år sedan, då jag fick följa min farfar, när han övningssköt på skyttebanan.
Sedan tre år tillbaka tävlar han i pistolskytte för Ockelbo Pistolskytteklubb där vinsterna blivit åtskilliga i såväl
Gävleborgs skyttekrets som i interna klubbmästerskap.
Men så övningsskjuter han också så ofta han får tillfälle.
− Utslaget på ett år blir det nog mellan 15- och 20 000
skott.

ABF köper Fyren – avtalet är undertecknat
Nu är det klart. ABF köper Fyren för en köpesumma av 1
650 000 kronor.
- Avtalet skrevs under den 10 mars, säger Torgny Jacobsson, chef och ombudsman vid ABF Gästrikebygden.
När det gäller drifts- och verksamhetsbidrag finns däremot inga beslut fattade ännu.
- Men rent generellt kan jag säga att ABF är stolta över
att kunna fortsätta erbjuda hamrångeborna det kulturutbud vi tidigare gjort, liksom studiecirklar, föreläsningar
m.m.
I och med undertecknandet av avtalet har ABF formellt
tagit över fastigheten och det ansvar som därmed följer.

Nästa år firar Livgardet 500-årsjubileum, men det blir
något som Rasmus missar, om han kommer in på den officersutbildning han sökt.
− Känns lite synd förstås, men styrs ju av om jag kommer in på utbildningen.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och Ann Svantesson

Text: Marianne Lundqvist

Vårt planerade evenemang

VIKINGAFÄRDER I ÖSTERLED 5 APRIL

är tyvärr inställt p g a Coronaviruset
Vi återkommer med nytt datum
Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum/Ådala

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Alla Tider’s
Björn Bergman från Hamrånge har ansvarat för hela upphandlingen
när SGU:s fartyg för maringeologiska undersökningar nu ska genomgå en omfattande upprustning.
SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökningar) fartyg för maringeologiska undersökningar Ocean Surveyor har
fallit för åldersstrecket i sin nuvarande tappning och nu väntar en genomgripande upprustning. Som föregåtts
av en omfattande och lång upphandlingsprocess med Björn Bergman från
Bergby som upphandlare för SGU:s räkning.
Björn är geofysiker, bor numera i Uppsala, och sedan 15
år tillbaka anställd vid SGU (var bl.a. ansvarig för mobilisering av datautrustningen när Ocean Surveyor för fem år
sedan gjorde undersökningar i havet utanför Norrsundet).
Idag är han enhetschef för all teknik ombord på fartyget,
tillika verksamhetsansvarig på rederiet SGU och har nu
haft ansvaret för upphandlingen av livstidsförlängningen
av fartyget.
− SGU har genomfört maringeologiska undersökningar
sedan 1970-talet, men då med inhyrda fartyg. Ocean
Surveyor, ursprungligen ett norskt fartyg, byggt 1984,
förvärvades av SGU fem år senare sedan riksdagen beslutat att med eget fartyg öka takten i dessa undersökningar,
berättar Björn.
Fartyg brukar designas för en teknisk livslängd på 30
år. Ocean Surveyor fyllde 30 år redan 2014 och var nu i
en situation när hon måste läggas upp permanent eller,
vilket sker för merparten av alla fartyg, genomgå en större modernisering. Den tekniska livslängden för betydande
komponenter var passerad och i maj 2015 fattade SGU:s
ledning beslutet att fartyget skulle rustas upp. Att leda och
slutföra upphandlingsarbetet utsågs Björn Bergman.
− Ocean Surveyor har med sina avancerade mät- och
provtagningsinstrument unika möjligheter att undersöka
havsbotten och nu rustar vi fartyget för 25 års fortsatt undersökningsarbete och blir samtidigt ett av de miljövänligaste och mest ändamålsenliga undersökningsfartygen i
svenska vatten, säger han.
Statliga SGU samverkar med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvaret, Sjöfartsverket, länsstyrelser och kommuner för miljöövervakning och inför
etablering av vindkraft och bottenkablar. Och behovet av
marin kartläggning är stort för att hantera Östersjöns alla
miljöutmaningar, menar han.
− Det är bara 20% av svenskt territorialvatten som är
kartlagt och bara 2% är gjort med högupplösta och moderna metoder.
Upphandlingsarbetet har genomsyrats av miljötänk,
såväl yttre miljöbelastning som arbetsmiljö, men också
att fartygets kapacitet för mätningar och provtagning
ska behållas på nuvarande nivå. Det är bara skrovet som
behålls när fartyget läggs upp på varv och alla delar som
passerat sin tekniska livslängd byts ut, d.v.s. hela bryggut-

rustningen tillsammans
med radarsystem och
den dynamiska positioneringen.
− Det nya värmesystemet kommer att utformas så att uppvärmning
och kylning ska ske
genom värmeväxling
mot havsvattnet de delar
av året det är möjligt
och drivlinan byts från
direktverkande motorer till ett system med
Björn Bergman från Bergby har
fyra generatorer och två ansvarat för upphandlingen av
restaureringen.
elmotorer.
− Och arbetsmiljön
förbättras betydligt genom bullerdämpande åtgärder,
säger Björn.
Processen har tagit över fyra år att genomföra med
åtskilliga PM, underlag, analyser och presentationer för
olika departement och näringsministrar och det fanns en
budget på 100 miljoner att förhålla sig till.
− Kan nog villigt erkänna att det varit många sömnlösa
nätter och det känns nästan som jag doktorerat i fartygsombyggnad, skrattar han.
Första upphandlingen överskred budgeten och fick
börjas om på nytt, men nu är avtalet undertecknat och
kostnaderna finansieras i sin helhet genom att SGU upptar
lån i riksgälden med en avskrivningstid på 25 år.
Det var Oskarshamns varv som slutligen tog hem
upphandlingen och under vecka 13 ställdes fartyget upp
på varvet för den genomgripande upprustningen. Klar för
leverans ska fartyget vara sista mars nästa år.
− Känns oerhört skönt. Nu får vi ett modernt fartyg med
en teknisk livslängd på 25 år, med stark miljöprofil och
bättre arbetsmiljö och lika god operativ förmåga som före
ombyggnationen, säger Björn.
Under restaureringstiden kommer SGU att hyra in sig
hos två andra fartyg för de maringeologiska undersökningar som skall genomföras.
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Arkivfoto Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Nu är ridbanan invigd

Detta händer i Hamrånge församling

Förslaget att anlägga en ridbana som ett alternativ på
Hamrångefjärdens IP har nu realiserats och i slutet av
februari var det invigning med ett 25-tal deltagare.

SÖNDAG 22 mars kl 11.00
Gudstjänst för stora & små, Församlingshuset
ONSDAG 25 mars kl 19.00
Hela Hamrånge bakar, Församlingshuset
Brödförsäljning, allsång, Anders från kondis bjuder på
baktips & trix
SÖNDAG 29 mars kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 5 april kl 11.00
Mässa, Församlingshuset
TISDAG 7 april kl 16.30-18.30
TacoLov– skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,
Församlingshuset
SKÄRTORSDAG 7 april kl 19.00
Mässa, Österheds kapell
LÅNGFREDAG 10 april kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
PÅSKDAGEN 12 april kl. 11.00
Gudstjänst, Hagsta gamla missionskyrka
Kyrkokören sjunger
TISDAG 14 april kl 13.30-15.30
Bibelsamtal, Kyrkans hus
ONSDAG 15 april kl 12-14
Sopplunch, Kyrkans hus
”Kvinnoöden i Hamrånge”. Berit Östlund m fl berättar
SÖNDAG 19 april kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
SÖNDAG 26 april kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell

Naturis och bandy
är idag en svår
kombination och
under senare år
har ingen bandyverksamhet
bedrivits vid
anläggningen i
Hamrångefjärden.
Endast skridskoskola då is funnits
att tillgå. Föreningen har istället
vid flera tillfällen sökt olika lösningar för planens utnyttjande och i höstas hölls ett möte, där idén om en ridbana
presenterades, som möttes av stort intresse.
HIK sökte och beviljades medel via s.k. sprintpengar
inom ramen för Leader och arbetena med ridbanan kunde
påbörjas och färdigställas med ideella insatser. Invigningen lockade ett 25-tal deltagare och anläggningen,
som tagit ca en fjärdedel av bandyplanen i anspråk, kommer nu att kunna användas såväl av enskilda, som vid
träningar och tävlingar.
Bokningar kan göras via HIK:s Facebooksida och banan kommer att kunna användas inte bara för ridning utan
även för agility. Medlemskap i HIK är inget tvång, men
priserna kommer att vara differentierade för medlemmar/
icke medlemmar.

Musiklek, Öppnis & PilgrimsBarn
– se hemsidan för mer info.
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Christer Lantz

Exp. Tel. 0297-572090

Från Hamrångegruppens årsmöte
Hamrångegruppen har många frågor på sin agenda.
Fortsätter bl.a. att driva de för bygden så viktiga frågorna om utökning av va-systemet, trygghetsboende,
bostadsbyggande, trafikfrågor och trafikplanering.
Det framkom av verksamhetsplanen som presenterades
vid årsmötet, men där även andra frågor lyftes fram. Som
nödvändigheten av utbyggnad av Solberga, trevligare
och tryggare utemiljöer, kommunens landsbygdsutvecklingsprojekt, bevaka den lokala utvecklingsplanen och att
verka för den s.k. Örnsköldsviksmodellen med likaprincipen att ”tar man ett beslut för staden ska man ta samma
för landsbygden” .

Vid årsmötet valdes följande ledamöter i Hamrångegruppen:
Ordförande Svante Wallberg, Ove Wahlgren, Kjell-Urban
Näs, Lars-Ove Molin, Stig Jönsson, Sture Larsson, Tommy Berglund, Roger Sjödin, Jan Eriksson
I Rådet (för kommunens landsbygdsprojekt)
Svante Wallberg, Tommy Berglund, Daniel Englund,
Lars-Ove Molin, Christer Lantz, Anna Jupither Berg, Toni
Mellin, Roger Sjödin, Sture Larsson, Benny Lundin, Bo
Stenberg, Rolf Lundberg, Birgitta Öberg.

sid 7

Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
Sjung av hjärtat, sjung…
Av körsång mår man bra sägs det. Och det är något som alla i Hamrånges tre körer understryker med eftertryck. Alla Tider´s har hälsat på hos dem alla vid deras sångövningar. Planerade framträdanden finns också,
men nu kan coronaviruset ställa till det.

− Sånger som När solen
färgar juninatten, Koppången, Sol, vind och vatten
och Over the rainbow finns
i vår repertoar, som vi bl.a.
sjunger vid vår vårterminsavslutning i samband med
en musikgudstjänst i Österheds kapell.
Kören sjunger vid olika
Emma Wallerberg leder Hamrånge
gudstjänster, även i Hille
kyrkokör
kyrka (bl.a. vid Tommy
Nilssons konsert, där Emma
för övrigt själv sjöng tillsammans med Tommy), vid
musikcaféer och vid Valborgsmäss både på Solbergahemmet och vid Hyttan i
Axmarbruk.

Hamrånge kyrkokör
− Man mår bra i både kropp och själ!
Och sedan man en gång börjat, ja då
slutar man inte. Rose har varit med i
kören sen 1983, Per-Gunnar sen 1991
och flera av medlemmarna kan räkna in
åtskilliga år. Som sopraner, altar, basar
eller tenorer. Leder kören sedan 2001
gör Emma Wallerberg, som tillika är
församlingens kyrkomusiker och en
gång i veckan övar man. Nu inför den
stundande påskhelgen.
− Då och framöver kommer ni också
att få se oss i ny klädsel. Damerna bär
ponchos i olika färger och herrarna
alternerar med vit eller svart skjorta,
hälsar Emma.

Rose Geschwindt är veteran
och har varit
med i Hamrånge
kyrkokör sedan
1983 ...

Men det handlar inte bara
om övningar och framträNu övar kören inför den stundande
danden för Hamrånge kyrpåskhelgen
kokör. Den sociala samvaron är också viktig och varje år försöker de tillsammans göra en
körresa eller åka på konsert.
– Kören har idag 22-23 medlemmar, men vi vill gärna bli
fler. Det skulle öppna upp för en bredare repertoar.
− Vi blir gärna 40 så det är bara att höra av sig till mig, hälsar
Emma.

Som körledare lägger hon stor vikt vid
att rösten ska hålla och deras övningar
innehåller långt ifrån bara sång. För här
finns både speglar och korkar med som
rekvisita.
− Det är ett sångpedagogiskt koncept
– Anti-Aging – för både kropp, tal och
sång. Man tränar för att man livet ut
ska få behålla och kanske till och med
förbättra kvaliteten på sin röst, förklarar
hon.
Det är inte alla övningar som börjar
Per-Gunnar
med rekvisita, men på olika sätt ska
muskler från topp till tå mjukas upp och Berglund har
varit med sedan
bli avslappnade. Och hållningen vara
den rätta. Så när vacker sång i stämmor 1991 ...
ljuder i vår kyrka, eller vid andra framträdanden, så ligger mycket arbete och
noggranna förberedelser bakom.
− Vi masserar och slappnar av i våra
ansiktsmuskler, övar för en elastisk
tunga, tänker på hur vi håller vår mage
och hur vi står. Det är avgörande för att
rösten ska hålla och sången bli den bästa.

Norrsundets PRO-kör
− Vi har ju så roligt tillsammans. Och så mår man ju så bra,
när man sjunger i kör.

Förberedelserna är klara och sången
tar vid. En ny sång inför påsken ska övas
in. Hela kören sjunger. Sedan bara sopra- medan Caroline
nerna.
Järpeskog bör− Och nu tar vi altar och basar tilljade i kören för 1
sammans, säger Emma och inleder vid
år sedan.
orgeln.
Sångerna i deras repertoar är oftast sakrala, styrs också av
olika högtider, men det ryms även annan musik i deras framträdanden.

Så låter det
övertygande
samstämmigt
i Norrsundets
PRO-kör, som
sedan elva år
tillbaka har Leif
Löfgren som
körledare. Med
en scen- och
musikbakgrund
som sträcker sig
Kören övar varje onsdag i Fyren
över sextio år
tillbaka, har han
en självskriven rutin för uppdraget.
− Min genre sträcker sig från skiffle till PRO-sång kan man
säga, skrattar han.
− Men nuförtiden är det PRO-kören som är mitt enda måste.
Att ha roligt och känna glädje när vi sjunger är det viktiga,
understryker han, och körens repertoar är inriktad på gamla
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Hamrånge PRO-kör

schlagers. En låt som
alltid finns med på deras
repertoar är En vän som
du.
− I övrigt är det jag
som letar fram låtarna
och så får körmedlemmarna tycka till om det
passar. Sen kör vi.
− Men egentligen är
vi ju inte bara en kör
utan en musikgrupp, för
förutom mig och gitarren, så finns brorsan
Håkan med på bas och
Bertil Sundling förstärker med dragspel.

där Gunilla Westberg håller i taktpinnen sedan fyra år tillbaka. Varje torsdag övar kören i ABF-lokalen i Bergby.

Leif Löfgren är körledare
Kören övar varje
onsdag i Fyren och
då är det öppet hus
för alla som vill
komma och lyssna.
− Vi brukar ha
en trogen publik
på 10-15 personer
och det är också
ett effektivt sätt att
rekrytera nya med- Berit Östblom från Valbo och Annelie
lemmar, säger Leif. Östblom från Harkskär sjunger med
På så sätt kom
Norrsundets PRO-kör.
Margareta Bergman - Vi har anknytning till Norrsundet och
in i kören. Likaså
här har vi ju så fantastiskt roligt, säger
Lisbeth Grötting.
de.
− Jag följde min
rullstolsburna pappa hit för att lyssna och jaa, sen blev jag kvar
i gänget, säger Lisbet.
Tillgång till Fyren som repetitionslokal betyder mycket och
när det är dags för kaffet som serveras, då blir det social samvaro med mycket snack och mycket skratt. Inte minst viktig och
det är alls inte bara norrsundsbor, som sjunger i kören.
Från Harkskär kommer Annelie Östblom och från Valbo svägerskan Berit.
− Jag är ju född och uppvuxen i Norrsundet, så för mig var
det självklart att välja Norrsundets PRO som förening, när jag
blev pensionär, även om jag bor i Gävle och att få sjunga kören
är hur roligt som helst, säger Annelie.
Berit instämmer.
− Jag är ingift Östblom, men jag känner mig lika hemma här
jag och trivs förträffligt i sångkören. Det är sjunde året jag är
med.
Idag räknar Norrsundets PRO-kör in 28 medlemmar och
framträder vid många olika tillfällen. Kakfrossan på Träffpunkten i Bergby är årligt återkommande, men de besöker också
platser utanför bygden.
Närmast på programmet har Körslaget 4 april i Kilafors med
Fyrklövern av PRO-körerna Hamrånge, Hille, Kilafors och
Norrsundet stått, men som nu får ställas in på grund av coronaviruset.

− Det här är verklig
friskvård det, för det är
minsann inte alla möten
man går hem från med ett
sånt välbefinnande, som
sedan vi sjungit tillsammans, säger Lars-Erik
Larsson.
− Och så är det så
trevligt med en blandad
kör, där kvinnor och män
sjunger tillsammans, fyller Bengt Bergqvist i.
Gunilla har körens
mandat att välja ut sångerna, sen får alla tycka till
om det låter bra.
”Nej, vi ska inte avsluta
strofen så, för där är inte
sången slut”, tycker
Tore, som tidigare var
körledare. ”Du spelar den
sista versen, kan du tona
ut som du vill”, säger
Gunilla till dragspelaren
Henry. ”Ska vi inte ta den
i F istället” kommenterar
han, om nästa låt.
Snart ljuder sångerna
och det blir en kavalkad
av välkända melodier,
som kören sjunger till
ackompanjemang av Gunilla på gitarr och Henry
på dragspel.

Mona Åkerman, Gunilla Ljunggren
och Elsa Axman sjunger i Hamrånge
PRO-kör

Gunilla Westberg är körledare...

... och Henry Jonsson sköter dragspelet

Idag har kören 16 medlemmar. Något fler kvinnor än män. Och de vill
gärna bli fler.
− Så du som vill vara
med, kvinna eller man,
hör bara av dig eller kom
när vi övar, hälsar Gunilla.
Kören framträder vid
Ann Bergroth är nyaste körmedlemolika tillfällen. Och alls
men
inte bara inom PRO utan
även i bygden i övrigt, liksom också utanför Hamrånge.
− Och vi står till förfogande för de som vill höra oss. Vi kommer mer än gärna, tillägger hon.
Ann Bergroth är nyinflyttad till Bergby och hon har nyligen
börjat sjunga med kören. Ett utmärkt sätt att bli bekanta med
och träffa nya människor, säger hon.
− Men jag sjöng i kör där jag bodde tidigare också och vet att
det ger väldigt mycket tillbaka.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Alla Tider’s
Yrkesdag på skolan
Att få kontakt med yrkeslivet redan
under skoltiden är viktigt och nyligen
arrangerades en yrkesdag för årskurserna 6 -9 vid Bergby Centralskola, där
eleverna fick träffa och ställa frågor till
företagare och personer i olika yrkeskategorier
− Ett besök från företag och personer
inom olika yrken kan vara det som avgör
en elevs första yrkesval. Viktigt för dem
men också för framtiden i Hamrånge, sa
Ulf Ögren, studie- och yrkesvägledare vid
skolan.
Arbetstider och lön dominerade bland
frågorna men de kunde också få svar på
vilka utbildningar som krävdes, hur en arbetsdag ser ut, hur arbetsmarknaden ser ut
både i och utanföri Hamrånge m.m.

Tillsammans med elever från Polhemsskolans restaurangprogram ordnade
eleverna lunch för föreläsarna under yrkesdagen.

Veterinär Eva Maria Söderman berättade om sin resa. Hon
har en 22-årig bana som veterinär bakom sig och driver idag företaget Din Husveterinär i Axmarby. Hon berättade att alls inte
betygen i årskurs 9, inte heller gymnasiebetyget är avgörande
för en sådan karriär.
− Mina betyg från naturvetenskaplig linje räckte inte för att
komma in på veterinärutbildningen, så jag utbildade mig först
till djursjukvårdare, arbetade sedan som sådan under några år
och den arbetslivserfarenheten sammantaget med högskoleprov
gav mig en plats på den 5-åriga veterinärutbildningen.
− Det gäller bara att vara målmedveten. Och tycka om djur
förstås, för det är brist på veterinärer idag, så arbetsutsikterna är
goda.
Erika Engvall-Stefansson tog eleverna med på sin resa och
där hon är idag som verksamhetschef för Gävle kommuns
landsbygdsprojekt. De utbildningar hon valt, men också engagemanget inom fotbollen har varit byggstenarna.
− Och man ska inte underskatta det man lär sig genom idrotten, att samspela med andra i både med- och motvind. Det är
viktiga erfarenheter att ha med sig.
Anna Sohlman, regissör och filmproducent berättade om sitt
yrke och hur förutsättningarna förändrats genom den digitala
tekniken. Att det också finns många andra yrkeskategorier inom
produktionerna, där efterfrågan idag är stor.
− Sminköser, elektriker, inspelningsledare, de som jobbar
med dekorer och rekvisita, men det är jobb som finns där produktionerna finns och de inspelningsplatserna är ofta tillfälliga
om inte ateljéer finns att tillgå. Så då måste man vara beredd att
flytta med.

Det var första gången som en yrkesdag av den här omfattningen, med elever från årskurs 6 till och med 9, även Milboelever,
som läser flera ämnen vid Bergby Centralskola, genomfördes.
Och den kommer att följas av fler under kommande läsår, sa
Ulf Ögren.
− Nu ska vi göra en utvärdering av denna och se vad som var
bra, dåligt och vad som kan göras bättre till nästa gång.

Ungdomspolisen, skolsyster, ICA, kyrkan, Gästrike Räddningstjänst, ett företag som bygger dataprogram var andra som
berättade och svarade på frågor. Och tillsammans med elever
och lärare från Polhemsskolans restaurangprogram fick eleverna göra en lunchbuffé till föreläsarna.
− Vår utbildning är specifik genom att vi samarbetar med
flera företag i branschen, där delar av vår utbildning förläggs
till deras restauranger, berättade läraren Daniel Hammarlund.

Text och foto: Marianne Lundqvist

VI FIRAR 40 ÅR I ÅR!
Välkommen att fira med oss, när vi gör hela
året till ett jubileumsår med återkommande
utställningar och temadagar.
Under sommaren planerar vi för
ett folklustspel vid Ådala friluftsteater
På grund av Coronaviruset kan vi
tyvärr inte ge några exakta datum
för kommande temadagar/utställningar
för närvarande. Men håll utkik,
mer information kommer
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Månadens företagare - i marsnumret hälsar vi på hos våra frisörer
Annelies Frisersalong i Norrsundet

		

För fyra år sedan tog Annelie Samuelsson
över salongen i centrala Norrsundet. Till en
början hade hon en frisörstol kvar på salongen i Gävle, där hon arbetade sedan tidigare, men hoppades då att hon skulle kunna
satsa enbart på Norrsundet.
− Och det gick faktiskt snabbare än jag
vågat hoppas på. Bokningskalendern blev
snart fulltecknad och dessutom är det flera
av mina gamla kunder i Gävle, som har
mig kvar som frissa och åker till salongen i
Norrsundet.
Sin frisörbana började hon för över trettio
år sedan. Först i Stockholm, sedan på olika
salonger i Gävle och därefter med egen salong i familjens fastighet i Strömsbro.
− Men med hundar och jakt som familjens stora intresse, så längtade vi ut på
landet och för tolv år sedan flyttade vi till
Axmarby. Så när jag fick möjlighet att ta
över salongen i Norrsundet, tvekade jag inte
länge. Det blev ju betydligt närmare till jobbet också.
För något år sedan köpte hon fastigheten,
där salongen ligger. Byggde om och fick en
betydligt större och ändamålsenligare lokal
för sin verksamhet. Här har även dottern
Viktoria i två år under sin elevtid som frisör
praktiserat på salongen två dagar i veckan.
− Men framöver kommer hon att vara här
mer sporadiskt, då hon precis börjat studera,
säger Annelie.
Salongen är öppen heltid fem dagar i
veckan och förbokning gäller.
− Men jag är flexibel när det gäller öppettider. Det styrs av kundens önskemål, hälsar
hon.

Bergbysalongen med Millan
Millan Fredin är med Bergbysalongen
det nyaste tillskottet av frisörer i Hamrångebygden. Hon öppnade sin salong
strax före jul 2018. Och faktiskt i samma lokaler som det längre tillbaka var
frisersalong, men då bara för herrar.
Klockan närmar sig halv sju, men
ännu är inte arbetsdagen riktigt över för
Millan.
− Nej, jag anpassar mig efter mina
kunder, några vill komma redan 7 på
morgonen, och det är ju något jag kan
erbjuda som egen företagare och att jag
dessutom har salongen i Bergby, där jag
bor med min familj, säger hon.
Frisör har Millan varit sedan 15 år
tillbaka och arbetade som anställd vid
frisersalong fram till fem år sedan.
Därefter hyrde hon stol i salongen, men
hade även frisering hemma i villans
källarplan. Stolen i Gävle har hon fortfarande kvar och arbetar där på måndagar. De övriga fyra dagarna finns hon i
salongen i Bergby.
− Och det är faktiskt så att flera av
mina kunder i Gävle åker hit istället.
Inga problem med parkering, dessutom
gratis, och så brukar de passa på att
handla i småbutikerna här ute på samma gång. Så det gynnar även andra än
mig och det är ju jättebra.

Att hon satsade mer på hemmaplan
ångrar hon inte.
− Nej, inte för en sekund. Här fick jag
en lokal anpassad efter mina önskemål,
men det främsta skälet var förstås min familj. Familjelivet
måste funka, det är det viktigaste och vi har två tjejer på 6
och 2 år som självklart kommer i första rummet.
Att den andra damfriseringen i Bergby stängde i slutet
av förra året har också genererat nya kunder.
− Ja, det har jag märkt av.
Två frisersalonger i Hamrångebygden ser hon bara som
en fördel.
− Vi behöver inte slåss om kunderna, jag ser oss istället
som kollegor, där vi till exempel kan rekommendera varandra vid behov.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Nu har nästa generation i fiskarsläkten Bergman tagit över – på måndag öppnar butiken i den nya anläggningen i Saltharsfjärden
Det har varit en lång process, över sex år har den tagit, men nu är Magnus, Lars-Göran och Dennis Bergman snart framme vid målet. Butiken öppnas först,
till sommaren är det dags för restaurangen.
− Jo, det har varit många turer fyllda av planering, diskussioner, ansökningar, möten, förhandlingar, tillstånd och
studiebesök, men så här i efterhand kan vi se att det nog
haft sina fördelar att det inte gått för fort. Att de olika delarna blivit väl genomarbetade, säger Dennis.
De har hunnit tänka efter längs vägen och landa i det
som blev slutresultatet.
− Och vi har nog utvecklats en hel del själva också på
den här resan.
Alla tre är uppvuxna och väl förtrogna med fiskerinäringen, men de tips, de råd och den kunskap de kunnat få
genom släktbanden har betytt väldigt mycket, säger de.
− Liksom förstås input, både tips och fallgropar, från
min yngre bror Martin, som driver Bergmans Fisk & Vilt
i Vilhelmina, tillägger Magnus.
Och nu står anläggningen där. Ännu inte helt färdig, men
i ett förträffligt läge för sitt ändamål. Där gästerna inte
bara kommer att kunna njuta av en utsikt ända bort mot
horisonten, utan också se ståtliga havsörnar segla över
havet.
Lokalerna är stora och ljusa, allt är minutiöst genomtänkt för att fungera på ett rationellt, men också, och inte
minst, på ett ergonomiskt sätt. Egenfångad fisk tas in från
sjöboden, inköpt fisk i porten på lokalens andra sida. Fisk
som sedan ska in i rökeriet går på ställning via takräls och
kan köras direkt in i de olika rökugnarna.
− Det här var ju moment som gjordes helt för hand tidigare, så det blev många tunga lyft.
Flera frysrum finns, så ett hela kedjan, från rå fisk till
färdig vara i butiken, går systematiskt till. En stor kyldisk står
och väntar på att fyllas av deras
delikatesser.
− Mycket traditionellt som vi
vet att kunderna vill ha, men det
blir förstås också en hel del nyheter allteftersom.
En kock har anställts från
1 april, som kommer att ut-

Inga tunga lyft i den
nya anläggningen. Fisken på sin ställning till
rökeriet går via takräls,
visar Magnus.

veckla sortimentet och sedan ansvara för restaurangköket.
− Exakt datum, när den öppnas, kan vi inte säga ännu,
mer än att det
ska bli i majjuni någon gång.
Och att menyn
kommer att bestå av fisk och
vilt.
Huvudentreprenör för
arbetet har
varit Pierre En– Känns otroligt skönt! Magnus, Lars-Göran
treprenad AB
och Dennis Bergman har snart förverkligat
från Gävle, ett
sin nya anläggning med rökeri, butik och
samarbete som
restaurang i Saltharsfjärden
fungerat perfekt,
säger de tre. Men för olika underarbeten har de så långt
det varit möjligt anlitat lokala företag.
− I allt från grund- och markarbeten till målning och vi
är verkligen nöjda med de arbeten som utförts.
Lars-Göran visar upp bardisken i restaurangdelen, som i
övrigt ännu inte är riktigt klar.
− En sådan här bardisk finns det bara en av. Överdelen
är gjuten i ett enda stycke och där vi har Erik Öhrn att
tacka för det slutgiltiga resultatet, säger han.
En hel del av byggnadsarbetena har de själva varit och
kommer att vara engagerade i.
Magnus, Lars-Göran och Dennis kommer sedan att
rotera mellan de olika arbetsuppgifterna i företaget, i allt
från fiske till beredning, rökning och försäljning. Men de
behöver också anställa personal.
− Och det är samma sak här. Vi vill ha lokal förankring
och söker i första hand personal från Hamrångebygden.
Det förfarandet har vi redan börjat med.
I och med att den nya anläggningen nu färdigställs så tar
generationen med Lars-Gunnar och Anders Bergman ett
steg bakåt. Försäljningen vid Sjöboden läggs ner och Anders varvar ner sitt engagemang. Men givetvis kommer de
att finnas till hands i den nya organisationen, säger de.

Traditionell rökning med granris
i ugnarna.
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− Omfattningen i verksamheten ökade år från år och
att fortsätta i våra nuvarande lokaler blev ohållbart, men
vi höll ut på övertid, Ulla och jag, för att invänta realiseringen av den nya anläggningen, säger Lars-Gunnar.
− Och det känns fantastiskt bra, att den nu äntligen är
klar och att fiskerinäringen i släkten kommer att leva vidare.
Anders, tillsammans med Karin, instämmer.
− Satsningen var helt nödvändig för att fisket skulle
leva vidare här i Norrsundet och vi gläds med grabbarna.
− Och självklart kommer jag att hjälpa till med själva
fisket, när de behöver mig, tillägger Anders.

NU ÖPPNAR VI BUTIKEN
I VÅR NYA ANLÄGGNING!
Måndag 30 mars kl. 10 - 17
hälsar vi Välkommen in
till en välfylld disk med våra delikatesser.
Därefter är butiken öppen vardagar
tisdag-fredag 10 – 17 och lördagar 9 – 13.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och Dennis Bergman

ÅRSMÖTE
NORRHAM
HAMRÅNGEBYGDENS IF
Plats: Vifors IP
Tid: Söndag 19 april
kl. 16.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Välkomna

ÅRSMÖTE
Åbyns samfällighetsförening
Plats: Klubbstugan
(bastun) Hamrångefjärden
Tid: Torsdag 16 april
kl. 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- Kaffe
Välkomna

Inför påskhelgen finns vi i
Bergby och Sandviken
Onsdag 8 april 10 – 15

T
L
ÄL

T
S
IN

I Ockelbo och Gävle
Torsdag 9 april 10 – 15
GLAD PÅSK
till er alla
Magnus , Dennis och Lars-Göran Bergman

Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Träﬀpunkt för
Hamrånge
April
2020
Oktober
2014
Träffpunkt
för
seniorer

Hamrånge
Fredagen
17 april
kl.13.30
Alla onsdagar
i oktober
(1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Musikcafe
med Röda
korset

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

T
L
L
Ä

Datacafé med
Hamrånge PRO.
Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Sendraget
underhåller.
Lo�erier
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)

KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS
VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT
SAMARBETAR MED
FÖRSÄKRINGSBOLAG

Klockan 10.00-12.00
Torsdag
23
april
kl.
– 19 Träﬀpunkten
Måndag 6
oktober
kl.18
10.00-12.00
Datacafé
med
Hamrånge
PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
Projektledare
Siv
Nyberg
informerar
“Musik som
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationellaom
anhörigdagen
ochbrobyggare
får besök av
med
egen
Fika
finns att
köpa.
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
hemma”.
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Lionsoch
och Rödaps
korset
finns på
plats.
Kom
och idéer
om
hur du kan
använda musik
Öppet hus.fåVi�uppmärksammar
nationella
anhörigdagen
och får med
besökperav
Vi
bjuder
på demenssjukdom
fika!
soner
med
eller minnessvikt.
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd,
Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och kan
Rödaanvändas
korset finns
på plats.
Musiken
som
e� sä� a� umgås och underlä�a
Fredag
17påoktober
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00
vardagen.
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Maria
frånkl.
Anhörigcenter
FredagBerglin
17 oktober
13.30-15.00 kommer a� informera om deMusikcafé
med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
ras
verksamhet.

T
S
IN
Kontakta oss

Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Vi
bjuder oss
på ﬁka e�eråt.
Kontakta

Telefonnummer: 0297-109 95
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

REPARERAR ALLA BILMÄRKEN

Fika ﬁnns a� köpa

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

VANSBRON, OCKELBO
Tel. 0297-410 22 070-327 96 13
E-post info@gastrikebilskadecenter.se
www.gastrikebilskadecenter.se

I samarbete med

II samarbete
samarbete med
med
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Välkommen!

Från oss till er
EN RIKTIGT GLAD PÅSK
Annelie Samuelsson´s salong
BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

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

Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
Victoria kommer att vara på salongen
sporadiskt framöver
Mina tider är flexibla, men förboka din
tid på tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

vårt
Välkommen till
get
konditori på tor

Installa�on, Service

All produktion sker i vårt egna
bageri med gamla na recept
• kaffebröd
• gobitar
• bakelser
• tårtor
• mackor
• sallader
• matbröd

Mån – fre 07.00 – 17.30
Lör
09.00 – 14.00
Sön
Stängt

Tel. 0297 – 100 28

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

www.thermia.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se
Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37
Gösta 073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

BERGBY EL
Installationer
& Service
Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525
27 14
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Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Varmt välkommen
in till oss!

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

Glad Påsk önskar
Lena & Pelle med hela gänget

• Allt inom Bygg • ROT-arbeten
• Byggnationer • Plåtslageri

Öppettider i påsk
Långfredag 8-20, Påskafton 8-18
Påskdagen 10-18, Annandag påsk 10-20

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se

Bergby

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

Just nu njuter vi av påskens och
vårens alla blommor, nya krukor
och exklusiv choklad från Åre
Välkommen in!
Öppettider i Påsk
Skärtorsdag 9-17.30
Långfredag, Påskafton 9-14
Påskdagen, Annandag påsk: Stängt

Wendins Blommor

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

Vijvägen 36, Bergby
Tel.0297/10090

SÄSONGSPREMIÄR LÖRDAG 4 APRIL
med vår delikata meny
Öppettider:
4 april 12.00, sista sittning 18.00
5 april 12.00, sista sittning 16.00

Välkommen till

UNDER PÅSKHELGEN DUKAR VI BORDEN
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag Påsk

17.00, sista sittning 19.00
12.00, sista sittning 19.00
12.00, sista sittning 19.00
12.00, sista sittning 18.00
12.00, sista sittning 17.00

För tidsbokning ring 073-64 08 064 eller boka
via internet på www.timma.se/millanfredin
Betala med swish eller kontant

Lördag 18 april 12.00, sista sittning 18.00
Söndag 19 april 12.00, sista sittning 16.00

Millan Fredin
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Alla Tider’s

Kom ihåg oss, när ni vill ut och åka…
Vi har bussar för 7 – 49 personer med hög komfort
Bara att slå en signal till 101 74 och beställa!

Vi önskar alla en

Glad Påsk

Hamrånge Taxi

Anna & Stefan
Följ oss på Facebook,
Handelsbanken Bergby

BE RGBY K ROGE N

Vårnytt till dina fönster på hyllorna
Välkommen in

I coronatider:
Vi ger 10% rabatt vid
avhämtning av mat
Dansen till Leif Engvalls orkester
Långfredag 10 april inställd
Tel. 101 23

Ditt lokala städföretag – tel. 073- 694 00 71

Kalendarium 27/3 – 24/4

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Lördag 28 mars
ReDo Secondhand Norrsundet
Lördagsöppet 10.00-14.00
Söndag 29 mars
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Söndag 5 april
Mässa, Församlingshuset 11.00
Tisdag 7 april
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Torsdag 9 april
Mässa; Österheds kapell 19.00
Fredag 10 april
Gudstjänst, Österheds kapell
Söndag 12 april
Gudstjänst, Hagsta gamla missionskyrka 11.00
Kyrkokören sjunger
Tisdag 14 april
Bibelsamtal, Kyrkans hus 13.30-15.30
Onsdag 15 april
Sopplunch, Kyrkans hus 12.00-14.00
Söndag 19 april
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Årsmöte Norrham Hamrångebygdens IF
Vifors IP 16.00
Måndag 20 april
Årsmöte Hamrånge företagarförening
Kattis Hundmottagning 18.00

Våra musikcaféer under
april är inställda

Torget
Torget - En Tistel
… till dig som dumpade plastsäckar med skräp i
ån längs bastuvägen i Hagalund. Det finns återvinningscentral bara några hundra meter därifrån.
				
Lena Larsson
Rapport från Pillan: Hamrångefjärden helt isfri
19 februari 2020. Rekordtidigt?

Begravningar i församlingen under februari
14/2
14/2
21/2
28/2
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Gunn Östberg, Bergby
Ulla Holmberg, Norrsundet
Karl-Gösta Jonsson, Norrsundet
Torbjörn Karlsson, Hamrångefjärden

