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Travsporten på stark
frammarsch i Hamrångebygden

Jessica Simpsson med
Lövdala Principito vann
Hästägarkannan på
Solvalla

Claes Stolt med Gullkongen
vann vid Sleipnerdagen på
Bergsåker

Stall Billy Svedlund med nystartad träningscamp – seger med
Billy och Brad de Lina på Bergsåker i oktober
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Alla Tider’s
Tankar om

K

anadagässen kom, sedan grågäss, svanar, tranor och tofsvipor. Fågelkvittret tog fart, tussilagon lyste upp vägrenarna, blåsippan tittade
upp i skogsbacken och vitsippan bredde ut sitt täcke mellan björkstammarna. Precis som förr om åren. De brydde sig alls inte om något
som hette Corona.
Men för oss människor kom tillvaron att vändas i en riktning vi inte
kunnat räkna med. För oss ställde och ställer fortfarande viruset
till det. För hur lång tid det vet vi inte. Att träffa barn och barnbarn
under påskhelgen gick inte för sig och befinnande i riskgruppen ska
undvika stora folksamlingar. Helst stanna hemma.
Men frisk luft behöver vi alla och då tänker jag så här, att vilken
tur vi har som bor på landsbygden. Bara att gå ut i naturen, njuta av
stilla ro, eller ta en promenad i bygden ändå. Inte så särskilt troligt
att hamna i stora folksamlingar. Och service som ställer upp för oss
har vi gott om inom både företag och organisaitoner.

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!

Visst ska vi följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten,
men människors rädsla tar ibland obegripliga proportioner. Och
tyvärr tycker jag att våra medier spär på rädslan med sitt sätt att
förmedla nyheter. För har du tänkt på hur rubrikerna skrivs och hur
nyhetsuppläsarna i TV alltid inleder med det negativa? ”Idag har
så och så många dött i Sverige, så och så många intensivvårdas, så
och så många har konstaterats sjuka”. ”Skyddsutrustning saknas
och riskerar…” Det är ju de stora rubrikerna och nyhetsuppläsarens
första ord som vi med automatik direkt tar in. Och sedan späs det
på med forskare och experter som tycker till. Ofta det också i negativa ordalag.
Det är en allvarlig situation som drabbats oss och vi ska absolut
inte nonchalera den, men jag tror bäst vi bemöter situationen med
förstånd och sunt förnuft. Tar in den sakliga information som ges
och inte låter oss skrämmas av de första ord vi ser och hör. Och
framförallt att vi inte anammar den ryktesspridning som sociala
medier skapar.
Vi ska nog vara glada, att vi bor i den här delen av världen, för
pandemin har ändå visat att vi har möjlighet att sätta in och skapa
resurser och svensk sjukvård och omsorgspersonal gör fantastiska
insatser. Krisen har också visat på en fantastisk innovationsförmåga
och vilja bland människor i företag och organisationer att skapa
samarbete för att underlätta vardagen.

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
Utgivningsdagar
24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april,
22 maj, 12 juni, 21 augusti,
25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december
Annonsbokning och annonsmaterial
E-Post: marianne@textmakeriet.se
Tel 073-181 40 90

Kalendarium 24/4 – 22/5
Lördag 25 april
ReDo Secondhand Norrsundet, Lördagsöppet 10.00-14.00
Söndag 26 april
Mässa Österheds kapell 11.00
Tipspromenad arr. IOGT-NTO
Start 11-12 HIK:s lokal Hamrångefjärden
Söndag 3 maj
Psalmgudstjänst, Församlingshuset 11.00
Tisdag 5 maj
Tacolov, Församlingshuset 16.30-18.30
Söndag 10 maj
Gudstjänst, Församlingshuset 11.00
Söndag 17 maj
Mässa, Församlingshuset 11.00
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15

Djupt allvarligt är naturligtvis även det sätt på vilket många
branscher och företag, många verksamheter liksom föreningsliv
påverkas. Resurser måste till, men aj, aj, aj om det bara är de stora
företagen, de som redan har marginaler på sin sida, som prioriteras.
Vi får inte glömma att det är de små och medelstora företagen som
svarar för 70 % av sysselsättningen i vårt land och att det är människor med engagemang som ligger bakom.
Så för oss här i bygden, är det oerhört viktigt att vi nu gör våra
inköp, anlitar våra hantverkare och köper våra tjänster av lokala
företag. För det kommer en tid efter corona också, då vi likt naturen
ska möta en morgondag. Men kanske blir det med nya förväntningar, nya värderingar och nya förutsättningar?
För Alla Tider´s fortsätter livet som vanligt, om än med smärre
förändringar. Intervjuer och annonshantering får göras via telefon, bilder går att fixa
digitalt med hjälp av andra. Skriver gör jag
vid min dator på husets kontor och materialet levereras digitalt till Kenny som fixar
layouten. Den här månaden kan du bl.a.
läsa om travsporten på frammarsch i Hamrångebygden och månadens företagare, ja
de hittar vi i entreprenadbranschen.
			
			Lev väl!

Uppvaktning undanbedes
All uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Vänligt men bestämt.
Den firar jag och mina barn med familjer tillsammans

Maj Eriksson, Norrsundet
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Ska Norrsundet bli centrum för
hållbar slamhantering?
- Ja, det är vår ambition för här finns de rätta förutsättningarna. Vi har tekniken och här finns perfekta logistikmöjligheter, för båt, bil och tåg, säger Malte Lilliestråle och
Rickard Widerberg vid Norrsundet Slamförädling AB.
Malte Lilliestråle är styrelseordförande i företaget som han
grundade tillsammans med VD:n Kari Karjalainen 2017, Rickard Widerberg är processingenjör och företaget har sitt säte på
det före detta industriområdet i Norrsundet tillhörande Södra
Norrlands Hamn & Logistik.
− Sverige är i behov av en cirkulär lösning för slamhantering
och näringsåtervinning för att hindra att oönskade substanser
sprids till miljön och vi har den tekniken, säger Malte Lilliestråle och Rickard Widerberg.
Tekniken kallas HTC (hydrotermisk karbonisering) och
innebär omvandling av biomassa till kolprodukter genom temperatur och tryck i ett slutet system. Vått, mer än 70 % vatten,
organiskt avfall, t.ex. avloppsslam stoppas in i ett tryckbeständigt kärl, en HTC-reaktor. Temperaturen höjs till ca 200° varvid
trycket automatiskt stiger till ca 20 bar på grund av vatten under
hög temperatur. Efter ca fyra timmar har avfallet förkolnats
och blivit ett biokol med liknande egenskaper som brunkol.
Kolet separeras sedan mekaniskt, varefter endast 30 % vatten
återstår.
− Det är ett sätt att återvinna värdefulla resurser, då kolet kan
användas som fast biobränsle (förbränning) eller upparbetas till
funktionella material, t.ex. filtermaterial eller jordförbättringsmedel som fosfor och kväve.
Idag finns en pilotanläggning i Norrsundet, med syfte att demonstrera tekniken för kunder och företag samt att utveckla
och optimera HTC-processteknik. Piloten, som är en del av ett
RE:source-projekt och delfinansieras av Energimyndigheten,
Vinnova och Formas, behandlar slam satsvis, klarar 100 kg
slam per sats och pilotstudier har genomförts i samarbete med
kommunerna i Gästrike Vatten, även Söderhamns kommun och
Vallviks industrier.
Målsättningen är nu att bygga upp ett kompetenscenter och att
starta upp en process i industriell skala. Utöver processtekniken
är syftet också att etablera en kunskapsnod för HTC och främja
teknikutveckling, (företaget samarbetar redan med flera universitet och Högskolan i Gävle),
− Första HTC-processen kommer att ha en kapacitet på
23 000 ton slam per år och kan byggas ut till över 161 000 ton
per år, säger de.
Allt från kommunala avloppsreningsverk till industrier som
producerar slam är potentiella kunder.
− Inriktat i första hand på Gästrikland och Hälsingland, men
vi för även diskussioner med ett avloppsreningsverk i Stockholm.

Malte Lilliestråle t h startade företaget och Rickard Widerberg t v är
processingenjör vid anläggningen.
Fördelarna med HTC jämfört med
traditionell behandling av slam är
flera, säger Malte Lilliestråle och
Rickard Widerberg.
− Den ger decentraliserade lösningar för slamhantering och hygienisering av slam såsom eliminering av bakterier, virus, parasiter, antibiotika och hormoner.
Den ger inga utsläpp av växthusgaser, har en sluten avfallscirkel och behandlat slam avvattnas enkelt med 80 % mindre energiåtgång än traditionell torkning.
Nu ska erforderliga miljötillstånd för anläggningen sökas. Det
arbetet har påbörjats och är en process som tar ungefär ett år.
Därtill kommer uppförandet av anläggningarna.
− Men någon gång under 2022 bör den första anläggningen
vara klar att tas i bruk.
Kommer satsningen att generera några arbetstillfällen?
− Hur många det kan handla om är osäkert att i dagsläget
säga, men det kommer att behövas personal inom produktion,
administration, logistik och hantering, säger de två.
Norrsundet Slamförädling AB är medlem i föreningen Norrsundets Biokombinat där aktörer som redan finns i Norrrsundet, bl a Colabitoil AB samt andra aktörer som Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Gästrike Återvinnare, Gävle Vatten
och konsultföretaget AFRY är medlemmar. Biokombinatets
syfte är att främja innovationer och företagande inom området
bioekonomi.
				Text: Marianne Lundqvist
			
Foto: Norrsundet Slamförädling AB

I anslutning till HTC-anläggningen kommer en vattenreningsanläggning att byggas som ska rena processvätska. Vätskan,
som är rik på organiska komponenter för utvinning av biogas,
genereras till den egna HTC-anläggningen för vidare utvinningsprocess. Redan befintligt laboratorium kommer att nyttjas
för forskning, utveckling och analytiskt arbete.

sid 3

Annelie Samuelsson´s salong
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

Alla Tider’s

Med anledning av Corona…

Detta händer i Hamrånge församling

Till Dig som är 70+
SÖNDAG 26 april kl. 11.00

Hemkörning
mat och mediciner till dig som
Mässa,
Österhedsavkapell
SÖNDAG
3 maj kl församling
11.00
bor i Hamrånge
Psalmgudstjänst, Församlingshuset
TISDAG 5 maj kl 16.30-18.30
,+DPUnQJHI|UVDPOLQJKDUYLVDPRUGQDWHWWDQWDOYRORQWlUHUVRPNDQ
TacoLov
– pyssel, kort gudstjänst och tacomiddag,
KMlOSDWLOOPHGKHPN|UQLQJDYPDWRFKPHGLFLQHUWLOOGLJVRPLQWHNDQIn
Församlingshuset
KHPGHWSnDQQDWVlWW
SÖNDAG
10 vara
majmedlem
kl 11.00
Du behöver inte
i Svenska kyrkan för att få hjälp
Gudstjänst,
Församlingshuset
För information: ring komminister Clara Bergel Jansson 070-272 99
SÖNDAG
17 maj kl 11.00
83
Mässa, Församlingshuset
Vi kommer aldrig be om pengar innan varorna är levererade - om
SÖNDAG
24 maj kl 11.15
någon gör det och säger att de är från oss, säg nej!
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet
SÖNDAG 31 maj kl 11.00
Betalning sker via swish eller att vi fakturerar kostnaden för varorna
Gudstjänst, Österheds kapell
efteråt. Vi vill undvika kontanter för att minska smittorisken. Själva
leveransen är givetvis gratis.

Musiklek, Öppnis & PilgrimsBarn

Om du känner –
någon
som kan behöva
sprid den
se hemsidan
fördenna
mer information,
info.
gärna. Det är inte enbart den som är 70+ som kan få hjälp, utan alla som
av
någon
anledning
inte har och
möjlighet
andragrupper
sätt få hem– det
För
övriga
samlingar
info att
ompåvåra
se
livsnödvändiga.
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Exp. Tel. 0297-572090

Varmt välkommen in till oss!

För riskgrupper och sjuka i Corona�der:
Vi ordnar din matkasse för upphämtning!
Googla in på vår hemsida ICA Nära Bergby för mer
informa�on.
Gör din beställning under ﬂiken Upphämtning av varor och hämta sedan på baksidan av bu�ken.
Vi samarbetar också med Hamrånge Församling och
Fixarna.

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Hamrånge
Röda Korskrets
informerar

Vi
ställer in alla
Träffpunkt
föraktiviteter
seniorer tills vidare men
återkommer
så
snart
vi kan starta igen
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.

Den traditionella Skogs- och
naturdagen
1 maj inställd
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Hamrånge
LRF
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.

Inga öppna möten är planerade
men
Styrelsens och Rådets möten
fortgår digitalt
ENKÄT
som vänder sig till barn och ungdomar
i Norrsundet för uteaktiviteter
via kommunens Landsbygdsprojekt

Träﬀ
punkt för seniorer
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Hamrånge
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

På grund av Corona:

Såväl Träﬀpunkten som dagverksamheten Pärlan
är stängda �lls vidare.
Välkommen!

Vi ﬁnns inte på plats i lokalerna, men går a� nå via
e-post: maria.palm@gavle.se och anna.osterberg@gavle.se
Hälsningar
I samarbete med Maria och Anna

Scanna QR-koden härintill för
att komma till enkäten
Se även:www.hamrånge.se

Smått & Gott i Hamrångebygden
Detta händer i Hamrånge församling
SÖNDAG 26 april kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell
SÖNDAG 3 maj kl 11.00
Psalmgudstjänst, Församlingshuset
TISDAG 5 maj kl 16.30-18.30
TacoLov – pyssel, kort gudstjänst och tacomiddag,
Församlingshuset
SÖNDAG 10 maj kl 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
SÖNDAG 17 maj kl 11.00
Mässa, Församlingshuset
SÖNDAG 24 maj kl 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet
SÖNDAG 31 maj kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell

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

ÅRETS VÅRMENY
med smakrika nyheter vi varmt
rekommenderar
Förslagsvis Eldad pilgrimsmussla som förrätt och
Ångad fjällröding som varmrätt

Musiklek, Öppnis & PilgrimsBarn
– se hemsidan för mer info.
För övriga samlingar och info om våra grupper – se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. Tel. 0297-572090

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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Travsporten på stark frammarsch i Hamrångebygden
Travsporten har sedan åtskilliga decennier tillbaka anor i Hamrångebygden med fina framgångar såväl inom uppfödning,
som träning och tävling. Och nu, nu följer framgångarna på varandra igen.

Jessica Simpsson och Lövdala
Principito
Hon har sin verksamhet på Lövdala gård i Hagsta, som hon
driver tillsammans med sin man Pierre. Jessica tog över driften
av gården 2002 efter Erik Engberg, som under en lång följd av
år bedrev en framgångsrik travhästuppfödning. Därifrån har
hon målmedvetet byggt upp en egen verksamhet med träning
och uppfödning. Och under fjolåret kom de verkliga framgångarna för Lövdala gård, där Jessica har huvudansvaret för både
träningsverksamhet och skötsel av hästarna.
− 2019 sprang våra hästar in över 765 000 kronor och den
största segern svarade Lövdala Principito för, när han i december vann loppet Hästägarkannan på Solvalla med en segersumma på 250 000 kronor.
− Oj, vilken känsla det var. Det var verkligen stort och nästan
svårt att ta in, säger
Jessica.
Gladdes gjorde hon
och Pierre tillsammans med kusken
Emelia Leo, en tjej
som Jessica själv valt
ut som körsven till
sina hästar.
− Jag ville satsa på
någon som var både
ung och skicklig och
Glada efter segern i Hästägarkannan
att det dessutom blev
en tjej ser jag som ett – Jessica och Pierre Simpsson tillsammans med kusken Emilia Leo
extra plus.
Utöver Lövdala Principito finns ytterligare tre egna tävlingshästar på gården – Lövdala Symphonie, Naughty Boy och
Famiglia AM liksom de tre fölstona Interlace, Blueberry Volo
och Americque Proom AS. I februari i år nedkom Interlace
med senaste tillskottet, ett stoföl med ingen mindre än Prix
d´Ameriquevinnaren Maharadja som pappa. Ytterligare tre
unghästar, varav två egna uppfödningar och en inköpt som konsortiehäst finns i Lövdala Gårds regi, men som inte hålls i det
egna stallet.
Uppfödningen inriktas på att sälja avkommorna som andelshästar och Jessica har en medveten strategi att satsa på bra kvalité i avelsarbetet.
Men det är ändå helheten som är det viktigaste, menar hon.
− Alla bitar måste falla exakt på plats, om man ska lyckas.
För marginalerna är så oerhört små och noggrannhet är A och
O.
− Vi tillåter oss inte att missa någonting i det avseendet, vare
sig det gäller foder, träning, beteshagar, veterinär- eller hovvård.
Lövdala gård satsar också på träningsverksamhet utöver de
egna hästarna.
− Jag gick Wångens proffstränarkurs förra året och räknar

med att ta ut min a-tränarlicens i år, säger Jessica.
Hästar har varit en del i hennes liv sedan barnsben. För henne
är det inte bara ett arbete utan en livsstil, där nedlagda arbetstimmar inte räknas.
− Djur är mitt liv, på gården har vi också katter och en hund,
så jag känner mig verkligen priviligierad att på det här sättet få
ägna mig åt det jag älskar allra mest.
− Och med det material vi har nu, ser jag ljust på framtiden.

Claes Stolt och Gullkongen
- Egentligen hade jag ju
tänkt sluta med det här
med hästar, men Gullkongen har verkligen fått
mig att tänka om. Han
blev som en nystart, kan
man säga.
Hästar har Claes ägnat
sig åt sedan mer än 30 år
tillbaka.
− Började som 18-åring,
mest av en slump, för det
är inget jag växt upp med.
Men intresset tog fart
ordentligt och sen dess
har det handlat om hästar.
Träningen med rockard är igång och
Både fritids- och yrkesmässigt. Till ”vardags” är 19 maj är det tävlingsdags igen för
Claes och Gullkongen
han hovslagare, godkänd
sådan av Jordbruksverket
och med ett brett arbetsområde.
− Och ingen risk att bli arbetslös.
Han har både ägt och tränat många hästar genom åren, men
hovslagaryrket är tungt och många gånger påfrestande för kroppen, så det var därför han kände att det jobbet var tillräckligt.
Om det nu inte varit för Gullkongen alltså.
Jaa, tänk hur det kan bli, säger han och berättar hur det hela
kom sig.
− Det var en kompis som hörde av sig och berättade att dåvarande ägarna av Gullkongen tänkte låta den då treårige valacken gå till slakt, eftersom han var så svår att hantera. Bråkig
och snudd på farlig.
− Du får överta honom gratis, sa han.
Claes såg att det var en fin häst med kapacitet, så han antog
utmaningen.
− Men han var väldigt spänd och det kan jag säga, att utan
min före detta svärmor Camilla Löfstedt, så hade jag aldrig klarat att få honom till den häst han är idag. Hennes hästkunskap
och hantering blev ovärderlig.
Som 4-åring blev Gullkongen inkörd och sen, ja sen har framgångssagan fortsatt. Hästen kvalade in i oktober 2017 och kom
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fyra i sin första start. 2018 blev det fyra segrar, i fjol fem med
segern i V64 på Bergsåker i september som ett fint minne, då
han sprang på fina 24,1. Och 2020 började med en seger redan i
januari, följdes sedan av en fin seger vid V65 och Dagens Dubbel på Gävletravet månaden därpå med Jorma Kontio i sulkyn
och med nya rekordet 23,8 på kort distans. Det var första gången med annan kusk än Claes själv i sulkyn, men i fortsättningen
räknar Claes med att sköta både träning och tävlingskörning
själv.
På grund av en skada har det varit ett tävlingsuppehåll för
Gullkongen, men nu är han friskförklarad och träningen har
kommit igång igen.
− Nu ser allt bra ut och vi räknar med första starten den 19
maj på Rommetravet, säger Claes.
På sina 42 starter har Gullkongen elva segrar, två andraplatser
och tre tredjeplatser. Han har blivit utsedd till Månadens häst
och under fjolåret blev han vinstrikaste nordsvenska häst på
Gävletravet. Och visst har Claes stora förhoppningar för sin
adept också framöver.
− Han är ju bara i början av sin karriär och det är en fantastisk
häst med stor kapacitet och egenskaper för att skönja många
fler framgångar, säger han.
Framgången med Gullkongen har gett mersmak och nu är
Claes också delägare i en lillebror till hästen tillsammans med
Göran Molander och Stig H Johansson och han har också anmält intresse för ett föl som ännu inte är fött.
− Vi får se hur det går, men Gullkongen har helt klart visat att
det är värt allt arbete som måste läggas ner.

Stall Billy Svedlund
− En egen träningsverksamhet var min målsättning, nu gäller
det att utveckla den i rätt riktning också.
Att det skulle handla om hästar var Billy klar över sedan tidiga tonår. Både farfar och pappa hade travhästar. Men att inriktningen mer skulle bli på träning än tävlingskörning, det växte
fram. Och han satsade målmedvetet för att skapa sig så mycket
kunskap och erfarenhet som möjligt.
Billy gick travskolan i Wången och gjorde praktik hos välkända tränare som Lasse Lindberg, Jim Frick och Åke Svanstedt. Fortsatte ut i världen hos Jean-Michel Bazire i Frankrike,
sedan blev det både USA och Estland.
Därefter började han som lärling hos Fredrik B Larsson på
Eriksunds stuteri utanför Sigtuna och sedan som lärling hos
Hans R Strömberg i Rättvik, då han bl a fick sitta i sulkyn bakom stjärnhästen On Track Piraten.
− Och att hålla i tömmarna på en sådan häst, det är verkligen
en speciell känsla.
2012 blev han tillsammans med brorsan Kevin utsedd till Årets
talanger, som ger ungdomar mellan 16 och 21 år möjligheter att
vidareutvecklas inom travsporten. En uttagning som baserades
på deras egna meriter och målmedvetenhet.
− Och det blev ju ett plus att ha med sig i bagaget.
Sista lärlingsjobbet hade han hos Markus B Svedberg, en
klasskompis från Wången, på hans gård utanför Strängnäs.
Men sedan kände Billy, att han var mogen för steget till en egen
proffstränarkarriär och satsning på en egen träningscamp.

Tre av fyra bröder Svedlund ägnar sig åt travsporten. Billy
till höger med nystartad träningscamp i Hamrånge, Lukas
är tränare hos Jörgen Westholm och Kevin har återvänt till
Hamrånge som tränare/hovslagare.
Sin proffstränarlicens fick han för 2½ år sedan och nu har han
sin träningsverksamhet på föräldragården i Hagsta. Bor själv
strax intill tillsammans med sambon Mikaela i farföräldrarnas
hus. För närvarande har han, inklusive de egna hästarna, tio
hästar i träning.
− Men det är inte optimalt. Jag tar gärna emot fler, för här
finns fina träningsmöjligheter, stallplatser går att utveckla allteftersom och Mikaela finns med mig i arbetet.
Vid behov har även brodern Kevin, som efter anställningar
hos olika travtränare nu återvänt till Hamrånge, klivit in och
hjälpt till via sitt företag med träning och hovslageri på agendan.
De hästägare i bygden som har tränarlicens samarbetar när
det gäller träningsmöjligheter. Både vad gäller rakbana och
backträning.
− Och sandbana har jag tillgång till via en granne längre bort
i byn.
Till sommaren/hösten kommer de första hästarna från träningsstallet ut på tävlingsbanan, men Billy kör även travlopp åt
andra hästägare.
− Det ger extrainkomster, men också mer erfarenhet och kontakter. Inte minst viktigt, när man som jag håller på att bygga
upp verksamheten.
Det är enträget arbete, i sol och regn, i sommarvärme och vinterkyla, som gäller. Och visst undrar man, när man sitter där i
sulkyn och vädret och kylan är som allra sämst, vad det är man
håller på med egentligen, säger Billy.
− Men jag får jobba med det jag tycker om, och det uppväger.
Sedan drömmer väl alla tränare om den där riktiga topphästen, som ska ge träningscampen topprenommé, skrattar han.
− Fast det är klart, alla kan ju inte få en On Track Piraten.

		

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och Privat

Fotnot: Södra Hagstavägen i Hamrångebygden har växt till
något av ett uppfödnings- och tränarcentrum inom travsporten
för förutom Lövdala gård och Stall Billy Svedlund finns numera
även Håkan Wallberg/Lisa Grahn på en av gårdarna med Stall
Hakkestad.
Fina framgångar på travbanan har Jimmy Åsberg/Malin Gustavsson rönt med stoet Selma Töll. Deras gård finns på Åbydal.

sid 7

HANTVERKARE OCH FÖRETAGARE
TILL DIN HJÄLP
– OCH ROT- OCH RUTAVDRAGET
FIXAR VI
r
Vi fira
år
20 år i
Plåtslagare på

“G”

Mobil: 070 - 216 64 80

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att höra av dig!
Peter 070-864 38 07

Installa�on, Service

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

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

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

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

Våren är här...
då återuppstår

ÅBYNS ALLTJÄNST
Vi åtar oss liknande uppdrag som tidigare, det mesta r örande ommålningar, trädgårdsskötsel, städning & fönsterputs, renovering och underhåll. Vi utför det mesta!

Välkommen att höra av er på
076-3117621
Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått

SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare

Mikael
070-525 27 14

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

• Allt inom Bygg • ROT-arbeten
• Byggnationer • Plåtslageri
Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se
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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

Alla Tider’s

Månadens företagare …

… den här gången hälsar vi på hos entreprenadföretagen

Tronelius Mek & Mark AB
Säte i Hamrångefjärden har Tronelius Mek & Mark AB,
som startades 2012 av Jonas Tronelius.
− Själv bor jag i Norrsundet men företaget med maskinhallar
och kontor ligger på mina föräldrars fastighet längs Hagavägen,
där tidigare företaget Hagavagnen låg, berättar han.
För närvarande är Jonas enda anställda i företaget och från
början fanns heller inga maskiner.
− Då jobbade jag med mitt företag som inhyrd hos olika entreprenörer.
I företagets maskinpark finns idag en lastmaskin med snöröjning som främsta uppdrag.
− Det schemat är fulltecknat, då jag på uppdrag av Gästrike
Vatten snöröjer vid samtliga pumpstationer och reningsverk i
Hamrångebygden, även det i Axmarby. Jag snöröjer också åt
Infranord ända upp till Sunnäsbruk liksom ett flertal vägar i
Hamrångefjärden och en snösväng tar mig upp till 15-18 timmar.
Våren betyder sandupptagning, främst i Hamrångebygden,
men där han som entreprenör kör åt ett annat företag.
Under sommaren väntar andra arbetsuppgifter och i maskinhallen står för de ändamålen ett buskröjningsaggregat liksom
en stubbfräs anpassad för mindre tomter.
− Buskröjningsuppdrag har jag förutom i Hamrånge även i
Åmot.
Jonas åtar sig även mindre markarbeten och i mån av tid reparationer för mindre redskap och maskiner, till
exempel gräsklippare.
− Men också en och
annan traktor kan det bli.

Jonas Tronelius är innehavare av företaget Tronelius Mek & Mark med säte i
Hamrångefjärden

Om att utveckla företaget säger han så här:
− Visst finns en sådan
vision, men det är ett
stort steg att ta och just i
dessa tider känns det för
osäkert. Det handlar ju

inte bara om ansvar och att få bra personal utan att även kunna
få reservdelar om något skulle gå sönder.
Hitintills har inte hans verksamhetsområde påverkats av pandemin, men det kan ju komma följdverkningar, menar han.
− Och då gäller det att hålla ut och vara beredd , när pandemin så småningom är över. För man måste vara med från början
för att inte tappa fart.

Bejlund Entreprenad AB
Yrkesvalet var klart redan i tidiga år och gymnasievalet
under sent 80-tal var givet för Jim Lundkvist. Det var bara
transportteknisk linje som gällde och grävmaskinist skulle
han bli.
Så blev det också och under en följd av år arbetade han som
anställd, men 1999 startade han som enskild firma BEJs Entreprenad och körde som förare åt olika företag. Fem år senare
köpte han sin första grävmaskin och när han 2009 övertog
föräldragården i Hamrångefjärden satsade han samtidigt på att
utveckla sitt entreprenadföretag. Ombildade det samtidigt till
ett aktiebolag – BEJLUND Entreprenad AB. (BEJ hämtat från
initialerna i hans för- och mellannamn, LUND efter första delen
av efternamnet)
− Inriktningen bestod då och består fortfarande i huvudsak
av att som grävmaskinist köra som underentreprenör till större
företag, men även att utföra liknande arbeten åt mindre företag
och privatpersoner, såsom va-arbeten, dräneringar och markplanering, men också totalentreprenad av husgrunder. Allt efter
kundernas önskemål.
− För några år sedan genomfördes montering av avloppspumpstationer samt
markplanering vid ett
20-tal tomter i Furuvik
och totalentreprenaden har inneburit jobb
för företaget både i
Grävmaskinister i
BEJLUND Entreprenad
AB; Dennis och Jim
Lundkvist

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

• 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
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Hamrånge-bygden, Gävle med omnejd och ner till Stockholmstrakten.
Sonen Dennis valde samma gymnasieinriktning som Jim och
efter några år som lastbilschaufför åt olika företag klev han in i
BEJLUND Entreprenad AB som anställd.
− Som också erbjuder tjänster som vägbyggen och försäljning
av matjord från egen täkt, grusmaterial och sand, tillägger Jim.
Att anställa ytterligare personal och därigenom låta företaget
växa är tankar som finns, men samtidigt riskfyllt att realisera,
då entreprenadverksamhet inom mark och anläggning många
gånger är konjunkturberoende. Fler anställda innebär också
större ansvar. Administrativt, men även genom de skyldigheter
man har som arbetsgivare. Det gäller också att kunna hitta rätt
personal.
Aspekter som väger tungt och håller tillbaka en sådan satsning, menar Jim.
− Ett litet företag kan bli alltför sårbart.
Än mer tveksamt är det nu, även om företaget ännu inte känt
några följdverkningar av corona.
− Vår bransch är kanske inte så känslig i det sammanhanget
för närvarande, men en lågkonjunktur kan förstås försämra
läget.
− Och då är det viktigt att hänga med för att stå beredd, när
vändningen sen kommer.
Maskinparken idag har koncentrerats till två grävmaskiner en band- och en hjulgrävare som båda uppfyller alla gällande
miljökrav och varav Jim och Dennis kör varsin. Det finns ett
sorteringsverk för sortering av matjord, sand och grus och företaget ombesörjer också transporter av såväl matjord, som sand
och grusmaterial.
		

PA Entreprenad

Nedläggningen av massaindustrin i Norrsundet 2008, där
han då jobbade, gjorde att Peter Andersson tog steget att
starta ett eget företag.
− Jag hade redan tidigare gått en 16-veckors utbildning på hjullastare vid Stucab i Söderhamn och kände att mark- och anläggningsbranschen kunde vara något för mig.
Nu blev det ingen hjullastare han investerade i, istället en 3,5
tons minigrävare.
− Tyckte det verkade intressant och såg att jag med en sådan
skulle kunna utföra arbeten
åt privatkunder på tomter och
P A ENTREPRENAD markområden, där inte en stor
maskin kunde ta sig fram.

i Bergby

Jag utför:

- Markplanering
- Dräneringar
- Kabelgrävningar
med minigrävare
Peter Andersson
Tel. 070-604 17 59

Så blev det också, men då
sådana entreprenadarbeten har
en kort säsong så kompletterar
han verksamheten genom att
hyra ut sig själv till olika företag. Både som lastbilschaufför,
men även på olika maskiner.
− Just nu hos Kungsfors
Grävservice vid Microsoftbygget i Sandviken.
Det upplägget trivs han fint

med, allra helst när
uppdragen finns i närområdet.
− Jag har jobbat nere
i Stockholm också, men
det blir lite drygt att
ligga borta hela veckor.
Men visst kan han tänka sig att också utveckla
sin egen verksamhet.
PA Entreprenad med Peter Andersson
− Vore roligt med en
större maskin, men det är
en stor investering, så det gäller att tänka sig för.
Peter bor också i Hamrångefjärden, men har sina lokaler i f.d.
Hamrånge Bilbärgnings fastighet i Bergby, som han köpte efter
sin far, Hasse Andersson.

Sören Johansson AB
Är det entreprenadföretag som varit verksamt längst i
Hamrångebygden. Förra året firades 60-årsjubileet och nu
drivs företaget av tredje generationen Johansson.
Företaget startades
1959 av Sören och
Ing-Marie Johansson
med en bandtraktor
som första maskin.
Redan tidigt anlitades
Sören Johansson AB
med flera maskiner vid
industrin i Norrsundet, och utvecklades
samtidigt ytterligare
Tredje generationen Johansson driver
med grävmaskiner hos
företaget vidare; Niclas, Therese och Ola
företag som Skanska
och NCC.
Sören gick hastigt bort i cancer 1976 och äldste sonen Kenneth tog då över driften tillsammans med Ing-Marie, som fortsatte sköta administration och ekonomi. På 90-talet gick även
Kenneths bröder Anders och Ola in som delägare och 1996
tilldelades företaget utmärkelsen Årets företagare av Hamrånge
företagarförening.
I samband med att Ing-Marie valde att gå i pension 2002, tog
Kenneths dotter Therese över den ekonomiska delen och kontoret flyttade då från Axmarby till Norrsundets industriområde.
Mellan åren 2003-2006 var företaget som störst sett till antalet
anställda.
− Då skötte vi timmersorteringen vid Stora Ensos sågverk och
var 25 personer på lönelistan. Det största antal vi haft, säger
Therese.
2006 klev Anders av som delägare. Kenneth och Ola drev
företaget vidare och nu fanns även Kenneths söner Peter och
Niclas med som grävmaskinister.
− Sex år senare flyttade vi upp till Bergby, till det f d kommunförrådet och där finns företaget fortfarande.
Kenneth gick i pension 2016 och då gick Niclas och Therese
in som delägare tillsammans med Ola med arbetsfördelningen
att Ola kör grävmaskin, Niclas har den arbetsledande rollen,
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Forts.►

Alla Tider’s
medan Therese ansvarar för ekonomi och administration.
− Vi utför alla typer av markentreprenader, både inom och utom Hamrångebygden, vi sköter bergtäkten i Råhällan åt Råsjö Kross och vi har både privatpersoner,
vägföreningar och olika företag som kunder, berättar Therese.
− Vi har även avtal med Gästrike Vatten, som innebär byten av vatten- och avloppsledningar.
Idag har företaget tio personer i drift, både som anställda och underentreprenörer
och maskinparken består av fyra grävmaskiner, två lastmaskiner och en dumper.
− Det har varit många anställda genom de 60 åren och det har alltid varit en röd
tråd för oss att de skulle känna sig som en del i vårt familjeföretag liksom förstås
också att nöjda kunder är viktigt för oss.
− Förra året gick två av våra anställda i pension med 39 respektive 45 anställningsår hos oss och det ser vi förstås som ett gott betyg, säger Therese.
				

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

VI UTFÖR ALLA TYPER AV
MARKENTREPRENADER.
DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP
VI SÄLJER:
SAND OCH GRUS

070-214 15 90 NICLAS
0297-300 34 KONTOR

www.sorenjohansson.se

Nu är Pumptracken på plats
Cykla, springa, åka inlines eller skateboard. Nya aktiviteter
som blivit tillgängliga för bygdens barn och ungdomar vid
den nyuppförda anläggningen Pump-track invid fritidsgården Zebran i Bergby.
Den blev möjlig genom medel som Norrham sökte via kommunens landsbygdsprojekt och det är också Norrham som kommer
att ansvara för anläggningen.
− Vi tycker det är jätteviktigt att satsa på barn och ungdomar
att också i friare former hitta lämpliga aktiviteter och idén
väcktes, när vi såg många ungdomar åka med sina
kickcyklar i centrum, säger Anna Jupither Berg i
Norrham.
Liknande anläggningar fanns redan i både Forsbacka och Hedesunda med lyckat resultat och Anna
påbörjade tillsammans med Roger Sjödin i Hamrångegruppen arbetet med att realisera idén även i
Hamrånge.
− Sedan har vi haft fantastisk hjälp av Erika Engvall-Stefansson, som är verksamhetsledare i landsbygdsprojektet, tillägger Anna.

intill.
− Det finns inga åldersgränser, men den används under eget
ansvar, så hjälm är obligatoriskt liksom också i övrigt erforderliga skyddskläder.
− Och den får användas till kl. 22 på kvällen.
Kostnaden för anläggningen i färdigt skick ligger på 800 000
kronor, så det är en stor satsning som gjorts och som blev möjlig genom Norrhams engagemang.
− Vi hoppas ju också att den kan locka fler medlemmar till
vår idrottsförening, säger Anna.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Nu finns pumptracken på plats och läget är strategiskt valt.
− Intill fritidsgården är den lättillgänglig, ligger
dessutom både centralt och öppet.
Den används redan flitigt och har rönt mycket uppskattning både från barn och föräldrar.
- Jättekul det här, tyckte barnen för från
− Själva pumptracken är färdig, men hela anläggfritids och sexårs, när de testade den nya
ningen är ännu inte riktigt klar för på området ska också
pumptracken.
belysning sättas upp liksom bord och bänkar och laddningsstation för mobiltelefoner.
− För i tanken ligger att den även ska bli en plats att mötas
Anna Jupither, som från Norrham
på. Både för barn, ungdomar och föräldrar.
varit med om att realisera anläggPumptracken, som är en träkonstruktion, kommer att besiktas
ningen fanns på plats tillsammans
en gång i veckan under säsong liksom inför varje vår. Regler
med barnen.
och förhållningssätt för att använda pumptracken finns uppsatta
- Det här var skoj det, tyckte
Elsa och Ottilia, som testade banan med sina sparkcyklar.

