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Tankar om
Vattenskyddsområden skyddar bygdens dricksvatten- men de är dåligt utmärkta
Coronapandemin slår hårt mot hembygdsföreningen
… och Fyren satsar på verksamhet i digital form
Vatten, värme och el behöver vi och det ser månadens företagare till att vi får
Med Naturkartan Gästrikland skapar du dina egna naturupplevelser i landskapet
Hamrångebygden i sommar
Tidplanen osäker när utökad anslutning till va-nätet i Hamrångebygden kan ske
… och detaljplanen för trygghetsboendet kan inte antas förrän avtalet med Traﬁkver
ket om gång- och cykelväg är underskrivet
ABF Gästrikebygden får utökat verksamhetsbidrag efter övertagandet av Fyren
Efter 34 år – nu lämnar Åsa och Ove över Norrsundets Tips och Tobak till ny ägare

Alla Tider’s
Tankar om

T

raditioner bryts och aldrig har väl kalendern över sommarens Hamrånge varit så tunn.
Jag hade bestämt mig för att inte ens nämna corona i min krönika. Det matas vi ju med varje dag i alla tänkbara medier.
Och även om den finns med i våra tankar – det ska den ju också göra – så är det betydligt trevligare att förmedla de positiva
tankarna.
Men det går inte att undvika, inser jag. För corona drabbar
ju också Hamrångebygden på olika sätt. Kaninutställning,
bil- och mc-utställning, nationaldagen och midsommarfirandet hör till återkommande arrangemang vid hembygdsgården, men i år får vi klara oss utan dem.
Hur det blir resten av sommaren återstår att se. Och NorrsVi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
undets Arbetarteater då, som i år 40-årsjubilerar och hade
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
tänkt fira med inslag under hela året. Också där har planerna
för att serva dig på allra bästa sätt.
lagts på is tills vidare. Axmarbruk presenterar sitt planerade
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
program – ställer istället in om det krävs, medan Fyren prestor omsorg!
senterar sin verksamhet i digital form.
Ja, inte blir det som det var tänkt denna sommar, men somJonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
mar i Hamrångebygden kan du uppleva ändå. Läs mera i
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
sommarbilagan på sid. 9-13.
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Men kan den situation vi nu befinner oss i månne mynna ut
i något positivt för en landsbygd som vår? Ja tänk, det tror
och hoppas jag. Självförsörjningsgraden måste öka, lokal
mat har satts i fokus. Det måste ju tala för en levande landsbygd. För det är ju här, på vår och andras landsbygd som
det produceras. Mjölkbönder som ser till att vi har mjölk på
bordet, att råvara för ost, smör och andra förädlade produkter
finns. Köttproducenter, både nöt- fläsk- och får sådana, som
ser till att vi har ett varierat utbud för matbordet att välja
emellan. Och lokala grönsaksodlare som servar oss med
läckra tomater och andra sommargrönsaker. Som kustnära
landsbygd har vi ännu en fördel; lokala fiskare, som ger oss
proteinrik föda och delikatesser ur havets skafferi. Måtte
dessa producenter få förutsättningar att fortsätta och få den
uppskattning som deras arbete förtjänar.
”Kanske kan coronan bli den väckarklocka som äntligen
lyfter landsbygden ur dess törnrosasömn och får svenskarna
att på bred front inse behovet av en småskalig välfungerande
samhällsstruktur som är geografiskt – och rättvist – fördelad
över hela landet. Smittan visar varför extrem urbanisering
bör ersättas av extrem ruralisering, för till syvende och sist är
det landsbygden som lägger grunden till allt; utan landsbygd
funnes helt enkelt inga städer” skriver krönikören Katarina
Östholm.
Och Lottie Knutsson, ni vet hon som så sakligt förmedlade
information i samband med tsunamikatastrofen 2004, hon
uppmanar oss att komma ihåg vem som fixar vår middag. I
sin hyllning till Sveriges lantbrukare skriver hon: ”Förhoppningsvis kan allas vårt stöd till hjältarna i vården kompletteras med lite bondekramande, fritt från trakasserier och hot
från militanta aktivister”.
Tillsammans med Terese Bengard,
verksamhetschef på riksorganisationen
Hela Sverige ska leva, lyfter de två betydelsen av den svenska landsbygden.
Må fler anamma de tre kvinnornas
synsätt. Jag gör det gärna.
			
			Lev väl!
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Vattenskyddsområden skyddar bygdens dricksvatten- men de är dåligt
utmärkta
Syftet med skyddsområden är att förhindra verksamhet och åtgärder som kan medföra risk för förorening
av kommunens vattentäkter eller att tillgången på
grundvatten i dessa minskar inom området.
Med restriktioner för grund- och ytvattentäkter i Lössenåsen och Hamrångefjärden är hela vattensystemet
(Hamrångeån) med intilliggande markområden från StorDammsjön ner till sjön Hamrångefjärden klassat som
vattenskyddsområde. Även området invid Lössnaren,
Häckelsängsbäcken med intilliggande markområden från
Norrsundsvägen till Häckelsäng, och området Totravägen-Sandstigen-Gamla Norrsundsvägen. Stor del av sjön

Hamrångefjärden, från Fagervik via Fjärdön och ner mot
Hällskär samt intilliggande mark inkluderande Norrsundsvägen som gräns ner till Epa. Områden som idag är
bristfälligt utmärkta.
Områdena är indelade i primära och sekundära skyddszoner, där olika restriktioner gäller. Är du intresserad
kan du via länken nedan se vilka restriktioner som gäller,
vilka eventuella tillstånd som krävs för olika åtgärder och
om just din fastighet omfattas av skyddsområde.

https://www.gavle.se/service-och-information/byggabo-och-miljo/din-bostad/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/

Coronapandemin slår hårt mot hembygdsföreningen
Sommaren är den period som ska ge hembygdsföreningen nödvändiga intäkter för att förvalta och bevara hembygdsgårdens byggnader och verksamhet. Uteblivna intäkter på grund av Coronapandemin slår därför hårt
mot föreningen.
− Bara juni månads två evenemang – nationaldags- och midsommarfirandet i vår egen regi gör att underskottet fylls på
med 30 000 kronor, vilket givetvis är ett mycket kännbart intäktsbortfall. Vi skulle behöva 400 nya medlemmar för att
täcka bara det bortfallet, säger kassör Sture Larsson.
Motorklubbens bil- och mc-utställning ställs också in och i nuläget går inte att bedöma hur utvecklingen blir för resten av sommaren.
− Vi följer Folkhälsomyndighetens krav, så det kan ju bli ytterligare intäktsbortfall.
Allt arbete vid hembygdsgården sker ideellt och några årliga kommunala bidrag utgår inte.
− Vi kan bara söka särskilda
aktivitetsstöd för kostnader vid
varje enskilt evenemang.
Något sådant stöd kan givetvis
inte sökas för inställda evenemang och även om kostnaderna
också försvinner, så kvarstår alla
löpande fasta utgifter för hembygdsgården, som ska täckas upp
av intäkter från de olika aktiviteterna.
− Så välkommet är givetvis ett
ökat medlemsantal, men vi tar
också gärna emot övriga ekonomiska bidrag, som går att sätta in
på vårt bankgiro 948-7349 eller
swisha till 123 232 7633, hälsar
Sture
Text: Marianne Lundqvist

Det blir inget midsommarfirande vid hembygdsgården i år
... och inget nationaldagsfirande
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med egen dator. Fika finns att köpa.

Alla Tider’s

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!

… och Fyren satsar på verksamhet i digital form

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00

Musikcafé
med Röda korset.
och Sören underhåller.
Träﬀ
punkt
för Hubbe
seniorer
Hamrånge
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby

Telefonnummer:
0297-109 95
På
grund av Corona:

Inom ABF Gästrikebygden har man i digital form
startat upp ABF Agera, för att på så sätt nå ut med
olika verksamheter. Och som en del i Agera finns nu
också Hej Hamrångebygden med olika inslag från
Hamrånge.

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

Såväl Träﬀpunkten som dagverksamheten
Pärlan är stängda tills vidare.
Vi finns inte på plats i lokalerna,
men går
Välkommen!
att nå via e-post: maria.palm@gavle.se
och anna.osterberg@gavle.se

− Finalrocken med Rockskolan till exempel, blir i år i
digital form, jag har en podcast där jag samtalar med
olika personer bl a om Norrsundet tio år efter nedläggningen av industrin och cirkeln om klassisk musik fortlever genom digital intervju och musik med cirkelledaren
Bert Vestergård med Micke Hyvärinen som intervjuare,
säger Reine Lööf, verksamhetsledare hos ABF Gästrikebygden som var med och startade upp Agera.
Att även efter Corona presentera inslag och verksamhet i digital form, tror han kommer att fortsätta och utvecklas.
− Det kommer givetvis aldrig att kunna ersätta de
personliga och offentliga mötena, men däremot kan de
komplettera varandra.
Micke vid Fyren/Rockskolan verifierar att de också arbetar för att utveckla information och aktiviteter digitalt.
− Under rådande omständigheter är ju de offentliga
arrangemangen och mötena

EN SKÖN SOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA
I samarbete med

MEDTA
G
EGET F
IKA

Årsmöte
Hembygdsgårdens dansbana,
Bergby
Tisdag den 2 juni, kl. 1800
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Beslut om Hamrångegruppens budget 2020
Rapporter från arbetsgrupperna
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

helt nedstängda och det här är vårt sätt att ändå nå ut
till människor, så att de istället hemma kan ta del av vår
verksamhet.
− Det finns också idéer hur vi ytterligare ska kunna
använda den digitala plattformen som ett sätt att marknadsföra den verksamhet vi
bedriver, säger han.
Inga offentliga arrangemang planeras inom ramen
för Fyren för närvarande alltså, däremot kommer Rockskolans årliga sommarläger
att starta som vanligt kring
midsommar. Även secondhandbutiken ReDo håller öppet under sommaren.

TÄNK PÅ COVID-19
HÅLL SÄKERT AVSTÅND UNDER MÖTET
ALLA MED INTRESSE FÖR HAMRÅNGBYGDENS
UTVECKLING ÄR VÄLKOMNA.
INGET SÄRSKILT MEDLEMSKAP KRÄVS

Text: Marianne Lundqvist
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Detta händer i Hamrånge församling
SÖNDAG 24 maj kl 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet
SÖNDAG 31 maj kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 7 juni kl 11.00
Konfirmationsmässa, Axmarby missionshus

ÅRSMÖTE

SÖNDAG 14 juni kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
SÖNDAG, 21 juni kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell

Söndag den 14 juni kl. 15.00
Plats; Dansbanan på Hembygdsgården
Efter sedvanligt korta årsmötesärenden avslutas mötet.

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

Med anledning av rådande restriktioner avseende coronaepedemin får det
endast vara maximalt 50 deltagare vid mötet. Stolar och bord kommer att
placeras ut med erforderlig distans. Ingen kaffeservering kommer att
erbjudas.

Exp. Tel. 0297-572090

Välkomna, både nuvarande och blivande medlemmar!

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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Vatten, värme och el behöver vi och det ser månadens
företagare till att vi får
VVS-företaget Bohlins Rör AB
Bohlins Rör är ett företag med anor långt tillbaka i
bygden – startades redan under tidigt 1950-tal av Holger Bohlin. När Jörgen Eriksson och Mattias Weinberg-Eriksson 2004 startade sitt aktiebolag övertogs
namnet Bohlins Rör AB och det är de två som sedan
dess driver företaget.
− Då var företaget beläget i f d tvättinrättningen i Bergby,
men redan året efter förvärvade vi fastigheten , där E4-baren tidigare låg och flyttade då all verksamhet dit, berättar
Jörgen.
Deras vvs-service omfattar inte bara Hamrånge, de utför
vvs-arbeten även i Ockelbo och Gävle, men uppdragen
har ändrat lite karaktär, säger han.
− Sedan tio år tillbaka är vi till största delen nischade på
installationer av värmepumpar, där vi är återförsäljare för
Thermia, medan de traditionella vvs-arbetena i villor och
egnahem minskat.
− Kan vara så att vvs:en i de äldre villorna i bygden nu
till största delen är färdigutbytta.

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

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

Jörgen Eriksson och Mattias Weinberg-Eriksson driver
Bohlins Rör sedan 16 år tillbaka

Tidigare hade Bohlins Rör även vvs-arbetena i kommunens och Gavlegårdarnas fastigheter, men de har inte satsat på lokala företag, utan använder sig istället av företag
från Gävle, som åker ut därifrån för att utföra arbetena i
deras fastigheter.
Men roliga jobb vi fått nu senast är vid ombyggnationen
i kyrkan och den nya anläggningen vid Bergmans Fisk i
Norrsundet.
Idag har företaget fyra anställda, förutom Jörgen och
Mattias, även Lars-Gösta Brunstedt och Stefan Tillman.
Men Corona har påverkat även Bohlins Rör och det kan
komma att bli permitteringar, säger Jörgen.
− Allt beror ju på när det börjar släppa och om orderingången då tar fart igen. Just nu är det lite för tyst.
Ångrar sin satsning att bli egenföretagare gör de dock
inte.
− Nej, nej, nej. Vi har kul på jobbet och det kommer en
tid efter Corona också.

Bergby El, som inom kort blir MP
El
Mats Hedqvist började som elektriker i bygden för
företaget Elsystem 1985. Sju år senare tog han över
företaget, bildade Bergby El och har sedan dess servat
bygdens befolkning med allt inom el. Nu blir han pensionär på heltid och från 1 juni tas företaget över av
Mattias Ekström och Magnus Peters, byter samtidigt
namn till MP El.
Mats tog över under 90-talets finanskris, när räntan var
500%.
− Visst undrade man då, vad man gav sig in i, men
under alla år har det faktiskt inte varit en enda dag utan
jobb.
− Så det är bra folk i den här byn, skrattar han och til�lägger, att kanske har det berott lite på honom själv också.
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elektriker efter övertagandet. I alla fall inte till att börja
med.
− Att också vara arbetsgivare innebär ett betydligt större ansvar, inte minst ökar administration och många krav
och det är ju elektriker vi vill vara.

Axham Automation AB

Från 1 juni lämnar Mats Hedqvist t.v. över verksamheten
i Bergby El till Magnus Peters och Mattias Ekström med
företaget MP El

Som ensam småföretagare ställer man upp, när folk
behöver en, menar han och då får det bli både på bekväm
och obekväm arbetstid. Och luncher får man hoppa över
om det behövs. Hans kunder har varit privatpersoner och
mindre företag och det är så han velat ha det.
− De finns alltid kvar, stora industrier kan snabbt lägga
ner och försvinna.
Men nu är Mats nöjd och han ser fram emot pensionärslivet. Rädd att bli sysslolös är han inte.
− Nu kanske jag till och med får tid att sjösätta båten.
Det hann jag inte med sommaren för två år sedan, fast det
var så vackert väder.
Fast han har lovat ställa upp också för MP El om det
skulle behövas.
− Jag finns ju kvar i bygden.
Fyrtionio år i yrket blev det för Mats, men han skulle
slutat tidigare om han inte fått möjligheten att hyra in
Mattias från MP El, säger han. Nu känner han sig nöjd
och är glad att verksamheten lever vidare.
− Och jag vill rikta ett varmt tack till alla kunder jag
haft genom åren, som gett mig förtroendet att fixa deras
elproblem.
MP El är redan verksamt i Söderhamn med omnejd och
Magnus och Mattias, som bor i Mohed resp. Stråtjära,
har båda över 20 års erfarenhet inom elektrikerbranschen.
Företaget kommer även fortsättningsvis att vara verksamt
i Söderhamn, men Mattias, som de senaste två åren varit
uthyrd till Bergby El, får huvudansvaret för Hamrångebygden.
− Har ju lärt känna bygden under de här två åren, och
inriktningen fortsättningsvis blir också på privatpersoner
och mindre företag.
I Hamrånge kommer verksamheten likt tidigare att vara
förlagd till lokaler hos Bohlins Rör och Mattias kommer
att pendla mellan Stråtjära och Hamrånge.
− Det är inte längre det än mellan Stråtjära och Söderhamn.
− Dessutom är det bättre väg, skrattar han.
Magnus och Mattias räknar inte med att anställa fler

I år firar han 10 år som Hamrångeföretagare och huserar med sitt lager gör han i byggnaden, som en gång
var bygdens tvättinrättning i Bergby. Men sitt första
elföretag startade han i Gävle, så i elbranschen har
Mats Höggrund funnits i snart 40 år.
Hamrångebo är han ju förstås från
början, gick hela sin skoltid i Hamrånge, och numera, som boende i
Axmarby, kändes det helt rätt att
satsa på hembygden efter sejouren i
Gävle, säger han.
− Det blev ju liksom lite närmare
till jobbet då.
Hans kunder är mest privatpersoner, men även företag, som han servar med alla typer av elarbeten.
Privatpersoner är största
− Allt från felsökningar till instal- kundkategorin för Mats
lationer vid exempelvis ombyggna- Höggrund.
der, tillbyggnader och fuktskador.
Elektriska arbeten styrs av lagar och bestämmelser och
de flesta av dem kräver en behörig elinstallatör.
− Något som kanske inte alla känner till, säger Mats.
Mats ombesörjer rotavdrag för de som vill ha det så,
och det finns också andra fördelar med att kunna anlita ett
företag på orten, menar han.
− Jag debiterar varken startavgifter eller resor för arbeten i Hamrångebygden. Jag utför också en kontroll, som
inte är bindande, utan kostnad.
− Och är det någon som vill ha annat hantverksjobb
utfört, så står jag, i mån av tid, inte främmande för det
heller, tillägger han.
Text och foto:Marianne Lundqvist
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Med Naturkartan Gästrikland skapar du dina egna naturupplevelser i
landskapet
Hört uttrycket ”Gästrikland är landskapet man bara
åker förbi”? Stämmer inte alls – det visar med tydlighet
Naturkartan Gästrikland som tagits fram via den ideella
föreningen Naturkraft Gästrikland och som lyfter fram en
mångfald av de upplevelser naturen kan ge.
− Föreningen är sprungen ur ett Leaderprojekt och har som
syfte att möjliggöra olika naturupplevelser i vårt landskap.
Både för invånare och besökare, säger Helene Göthe-Lorenz,
som sköter föreningens administration från Knutpunkten i
Bergby.
Naturkraft Gästrikland har två ben att stå på, berättar hon
vidare.
− Det ena är att i samarbete med olika föreningar och studieförbund möjliggöra för landskapets invånare att komma ut
i naturen, det andra benet är att genom samarbete med företag
lyfta fram naturturismen och på så sätt stärka upp företagandet.
Med kartan har ett mycket omfattande och genuint material
tagits fram med tips på allt från vandrings- cykel- och paddlingsleder, liksom kultur- och naturupplevelser, till var du vintertid kan åka långfärdsskridskor och skidor. Den visar också
på var service som boende och restauranger finns och ger på så
sätt var en möjlighet att söka och planera sin egen naturupplevelse i landskapet.
Kartan kan laddas ner digitalt, även till din mobiltelefon,
men den kan också skrivas ut för den som föredrar det.
− Vi har även tagit fram appen Kulturjakten, ett slags Pokemon go, som kan användas av alla åldrar och där Axmarbruk legat i framkant, men där även Högbo bruk och Årsunda – Med Naturkartan kan var och en skapa sin egen
naturupplevelse i Gästrikland, säger Helene Göthe
Strandbaden finns med.
Lorenz
Mer information om Naturkraft Gästrikland, där du också
kan ladda ner Naturkartan Gästrikland hittar du på www.

naturkraft-gestrikland.se

Text och foto: Marianne Lundqvist

Foto: Laila Bissman

Foto: Laila Bissman
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blir inte riktigt likt tidigare år. Coronapandemin ställer till det.
Men Gävles norra kommundel hälsar dig ändå till en bygd fylld av kultur och intressant bygdehistoria
med de naturens oaser, som bara en kustnära landsbygd kan erbjuda: Här finns de trolska skogarna
med flera naturreservat, vackra havsvikar, tjärnar och sjöar och ett öppet landskap med åkrar, ängar och
betande djur. Med Naturkartan Gästrikland kan du därtill skräddarsy dina egna upplevelser i Hamrångebygden. Och alldeles ny för sommaren är i fantastisk miljö den stilfulla anläggningen i Saltharsfjärden,
där Bergmans fisk i butik och restaurang fyller ditt lystmäte. Här kan du se ståtliga havsörnar segla ovanför, när du njuter din måltid på bryggan. I Norrsundet hittar du även Second Handbutiken ReDo.
Axmarbruk med sitt kulturreservat bjuder både historiska upplevelser, njutbar omgivning och mat i
toppklass på välrenommerade havskrogen Axmarbrygga. Intill krogen finns en stor husbilsparkering,
servicehus med dusch och toalett. Ett besök i charmiga Axmar Brukscafé är ett måste, där Lena serverar
både enklare maträtter och delikata, hembakta bakverk i genuin miljö. Bruksboden erbjuder dig inte
bara Bed & Breakfast utan även ett rikt sortiment av egentillverkade produkter i sin butik.
Historiens vingslag från järnbrukets 1600-tal känner du i den välbevarade Hyttan och i den vackra
slottsparken med ädla lövträd och gamla byggnader. I Axmarbruk finns vandrings- cykel- och kajakleder
där du på egen hand kan utforska både hav och land och en fascinerande undervattensvärld kan du uppleva i Axmar Blue Park. Bläckhornet ger dig förstklassig konst och hantverk att både titta på och köpa
och under tiden 27 juni till 5 juli arrangeras populära marknadslördagar.
En verklig naturupplevelse i varierat skogslandskap blir vandringen, ca 8 km lång, längs historiska Kyrkstigen med start i Axmarby och fram till Bergby.
I Bergby ligger Hamrånge hembygdsgård, som i välbevarade byggnader visar kulturarvet från bondesamhällets dagar. Vår vackra kyrka hålls i år stängd för renovering, gudstjänster kan du istället besöka i
Österheds kapell. I Bergby centrum finns kommersiell service, hälsocentral med apotek, konditori, krog
och en alldeles egen Hamrångebutik med bara lokalproducerat i disken. En nyanlagd pumptrackbana
blir barnens och ungdomarnas favorit. Facilt boende hittar du på Heden hos Hedenstugan Bed & Breakfast och intill ligger ett fint utegym som drivs i idrottsföreningen NorrHams regi.
I fiskelägena Gåsholma och Trollharen finns sommarcafé resp. restaurang och bägge fiskelägena erbjuder havets läckerheter i sina butiker.
Totrabadet är badet för hela familjen och här hoppas Norrsundets Motorbåtsklubb även i år kunna arrangera Kul på sjön för barn och ungdomar (beroende på utvecklingen av Corona).
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Hamrånge Hembygdsgård 2020
Verksamheten vid sommarens hembygdsgård kommer att se annorlunda ut på grund av den rådande
Coronapandemin. De evenemang som hembygdsföreningen själva ansvarar för under juni månad –
Nationaldagsfirandet och Midsommarfirandet − ställs därför in. Vi följer Folkhälsomyndighetens
krav och om evenemang därefter blir möjliga att genomföra informerar vi om detta via annonsering
i Alla Tider´s och lokalpress och går också att hitta på vår hemsida www.hembygd.se/hamrange och
på Facebook.
Hembygdsgårdens bevarande och evenemang genomförs helt och hållet med ideella krafter och vi
välkomnar alla som vill delta i det arbetet. Varje tisdag mellan 9-12 samlas vi för arbetsdagar vid
hembygdsgården och du är välkommen vid enstaka tillfällen eller som återkommande medarbetare.
För dig som deltar finns möjlighet att ordna fikat själv, alternativt att du tar med dig fika hemifrån.
Någon servering från kökskommittén kan vi tyvärr tills vidare inte erbjuda på grund av Coronapandemin.
Vår verksamhet och vårt arbete att bevara Hamrångebygdens historia och kultur stödjer du
bäst med ett medlemskap i Hamrånge Hembygdsförening. Enskild 100:-, familj 200:- insättes
på bankgiro 948-7349. Ange namn på alla som avgiften gäller samt gärna e-postaress.
Övriga bidrag är också varmt välkomna att insättas på samma bankgiro, men går även att skicka
via swish nr 123 232 7633.
Vid begravningar eller andra högtider kan vår minnesfond användas, för att stödja oss.
Samma bankgironr, skriv Hamrånge hembygdsförenings minnesfond. Begravningsbyråer kan i
allmänhet hjälpa till.
Alla kulturarrangemang sker i samarbete med Kultur och Fritid Gävle och ABF Gästrikebygden.

KOPPARMÄSSEN, Norrsundet

Serverar dagens lunch mån-fre 10.00-14.00
Catering: Boka till din studentfest - vi levererar
Smörgåstårtor & bufféer, á la carte
Vi ordnar även fester, bröllop
och minnesstunder m m
STÄNGT 30-31 MAJ
Välkommen till oss
Lena, Åsa & Magnus
Tel. 0297-220 20 070-828 58 97

VÄLKOMMEN IN TILL OSS I VÅRA NYA
LOKALER PÅ VIJVÄGEN 44 I BERGBY!
Här säljer vi fiskeutrustning och fiskekort och här
får du information om och bokar hushållsnära
tjänster du behöver: Gräsklippning, slyröjning,
allehanda trädgårdstjänster
Vi utför även cykelreparationer, mindre svetsarbeten
och biltvätt
Timpris 380:-/tim, vissa tjänster 50% rutavdrag
Ring så berättar vi mer! 076-128 47 33

Hamrångebygden
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Hamrångefjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden
och Dammsjön.
Köp fiskekort över nätet via iFiske.se eller med Swish nr 1231206333
Övriga försäljningsställen av fiskekort:
Bergby: Fixarna
Hamrångefjärden: KG Berglund/KG:s Gårdsbutik
Norrsundet:Norrsundets Tips & Tobak,
Totra: Benny Lundin					
Upplysningar tel. 076-808 51 89
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Varmt välkommen
in till oss!
INOM KORT ÖPPNAR VI RESTAURANGEN!

vår hemsida
bergmansfisk.nu
HärSebygger
vi framtidens
fiskeläge
Här bygger
vi
framtidens
för mer informationfiskeläge
med restaurang, café och butik.
med restaurang,
café och butik.
Butiken öppen
Öppet maj-augusti.
10-17, Lördag 9-13.
Mån Tisdag-fredag
– fre 10.00-17.00
Öppet maj-augusti.
Lördag 9-13.
Övriga
tiderTisdag-fredag
under
året, ring10-17,
för info.
Lördagar
10.00-13.00
Övriga tider under året, ring för info.

Torghandel påsk – december. (oktober stängt)
TorghandelSandviken
påsk
– december.
(oktober
stängt)
Fiskvagnen
finns
i
torsdag
10-15

Sandviken
torsdag
10-15
Gävle och Sandviken
torsdagar
Gävle
fredag
9-15 10.00-15.00
Gävle
fredag
9-15
Ockelbo
Gävle och Ockelbo fredagar
10.00-15.00
Ockelbo

fredag 9-15

Välkomna!
Tel. 0297-222 22

Skön sommar önskar vi er alla
Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Tel. 0297-226 01 eller 073-047 17 71
Tel. 0297-226 01 eller 073-047 17 71

Bergbykrogen

Wendins Blommor

Wijtorget Bergby

A lá carte och pizza
Servering eller avhämtning
Fullständiga rättigheter
Uteservering sommartid
Skön sommar till er alla
och Välkommen in!
Tel. 0297- 101 23

Florist • Butik
• Orangeri • Trädgårdshandel

Öppettider Mån-Fre 9.00-17.30
Lör 9.00-14.00
Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

Trollharens
Fisk & Restaurang

SOMMARÖPPET
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I Coronatider avvaktar vi med
att öppna restaurangen
men vår gårdsbutik med
lokalproducerade produkter
från havet och GB:s glass är
öppen varje dag under tiden
1 juni-31 augusti

Foto Tomas Ärlemo
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Välkomna till
AXMAR BRUKSCAFÉ
Vi öppnar dagligen fr o m 30 maj

AXMAR BRUK

Mån – fre 11.00-17.00

I sommar har vi extra många nyheter och
aktiviteter – här är några av dem:

Lörd - sönd 12.00-17.00

• Kajakuthyrning och ny iläggningsbrygga, tre nya paddelleder,
vandrings- och cykelleder – kartor finns på Google maps och hemsidan

Morsdagserbjudande 31 maj

• Paketerbjudanden med lunch, middag & boende, bokas på visitgavle.se

Förrätt: Kräftcheesecake med örtolja

• Skulpturutställning i Hyttan, Thomas Höglund, 27 juni–5 juli, 9-18
• Marknadslördagar i engelska parken, 4 juli–8 augusti, 11-15

Varmrätt: Rödtunga med vitvinsås,

• Onsdagsfrossa & trubadur på Axmar Brukscafé, 8 juli–23 aug, 19-22

sockerärter och pressad potatis alt.

• Musik i Hyttan, 12 & 26 juli, bokas på visitgavle.se
• Konst & hantverk i Bläckhornet & maritim utställning i Båthuset, fr 27 juni
• Axmar Bruksdag & marknad, 8 augusti, 11-15

Kycklingrullad fylld med lufttorkad skinka,

• Familjedag med Länsmuseet, en resa bakåt i tiden, 15 augusti, 11-15

färskost, äppelcidersås

• Berättarkväll vid brasan, med Länsmuseet, 17 september, 19-21

Dessert: Hallonsufflé med vaniljglass

• Berättarkväll i Hyttan, med Robert Fors & Viktor Hansson, 4 okt, 19-21
• Guidningar, café, gårdsbutik, B&B, restaurang
Med ödmjukhet inför att vi inte riktigt vet hur sommaren kommer att se ut är vår plan att
vi ska genomföra de inbokade aktiviteterna. Vi följer FHM's rekommendationer och anpassar oss
därefter. Du hittar uppdaterad information på axmarbruk.se och på facebook.com/axmarbruk.

Onsdagsfrossa med trubadur
8 juli – 5 augusti • 19.00-22.00

Läs mer på axmarbruk.se
axmarbruk
axmar_bruk

Välkomnar Dig ut i naturen!
Följ
lederna
på våra kartor på våra kartor
Följ
lederna
Välkomnar Dig ut i naturen!

Vi har 200 kartor för
paddling och cykling
Vi har 200 vandring,
kartor
för
- en mångfald av möjligheter!
vandring, naturkraft-gestrikland.se
paddling
och cykling

VÄLKOMMEN TILL
GÅSHOLMA FISK OCH
SOMMARCAFÉ
NU ÖPPNAR VI
FÖR SÄSONGEN

- en mångfald
Ta hjälp av den digitala guiden
Naturkartan Gästrikland i mobilen
av möjligheter!

6 juni – 16 augusti
11.00-18.00 varje dag
Övriga tider ring
för överenskommelse

naturkartan.se/sv/naturkraftgastrikland

naturkraft-gestrikland.se

Foto: Laila Bissman

Läs mer om aktiviteter och arrangemang från våra företag och
föreningar i Evenemangskalendern:
naturkraft-gestrikland.se /evenemangskalender
Bli medlem du med! 100 kr Swish: 123 042 62 96
Naturkraft Gästrikland ideell förening Organistationsnummer: 802495–3484
Med stöd av

Foto: Laila Bissman

Här kan du i genuin fiskelägesmiljö njuta
av våra delikata lax- sik- och räksmörgåsar
till kaffet. I Coronatider beställer du och
serverar vi vid borden och det går bra att
betala med swish.
Havets läckerheter kan du handla i vår
gårdsbutik och vi har även stuguthyrning

Ta hjälp av den digitala guiden

Varmt välkomna
Håkan & Margareta
070-220 91 64

Naturkartan Gästrikland i mobilen
naturkartan.se/sv/naturkraftgastrikland
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vårt
Välkommen till
get
konditori på tor

Hamrangebygdens delikatesser!
Wijtorget i Bergby
BARA LOKAL- OCH NÄRPRODUCERAT
I VÅRA DISKAR!

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

Öppettider under sommaren
Fredagar 12.00-17.30 • Lördagar 10.00-14.00
Butiken drivs nu av
Delikatessens Ekonomisk Förening

Beställ vår omtyckta
smörgåstårta 8,10,12,15 bitar.

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

Tel. 0297 – 100 28

LILLADISCOT. SE

Hyr små enkla Discogrejor till ditt lilla kalas!
Olika färdiga lådor och busenkelt att hantera, plug and play🤩🤩
Bokning och frågor ring 070-627 57 38 BoKolioo Produktion

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

Fira Världens bästa mamma
här hos oss på Axmar Brygga
Årets Världens bästa mamma-meny består av
bryggans mest klassiska trerättersmeny
Axmarröra
Sallad, citrondressing, grillat vitlöksbröd

Stekt rödtungaﬁlé
Serveras med svamp, räkor, skaldjurssås och
vitvinssås, hummerglaze och pressad potatis
Vaniljglass i ﬂarn
med varm hjortronsylt och grädde
Pris 399:- (ord. pris 425:-)

sid 13

Alla Tider’s
Exactus
Byggprojekt AB

Trevlig sommar önskar
Anna och Matilda
på Handelsbanken
Tel. 0297-609 30
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

Din lokala
byggentreprenör

Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått

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

Mikael
070-525 27 14

stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Välkommen till

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

070 - 190 11 25

Trevlig sommar önskar jag er alla
Millan Fredin

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

ors Dag
M
Fläskfilé

Fira

!

den 31/5 hos oss

med gratäng & bearnaisesås
inkl. dryck, kaffe & marängsviss

Barnmeny 49:-

119kr

inkl. dryck & dessert

Välkommen!

Vid E4, Ockelbovägen 40
Tel 0297-10555
www.rasta.se

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

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Tidplanen osäker när utökad anslutning till va-nätet i Hamrångebygden kan ske
Det planerade trygghetsboendet i Bergby är prioriterat för anslutning till va-nätet. Utöver det finns idag
ett ytterst begränsat utrymme för ytterligare anslutningar. När det kan ske är dock osäkert - förhoppningsvis under 2020-2021, skriver Gästrike Vatten på
sin hemsida.
Idag är cirka 2700 personer i Hamrångebygden anslutna
till kommunens va-nät. Det finns både behov, intresse och
önskemål om ytterligare bostäder med både villor och lägenheter både i Norrsundet och Bergby och Gästrike Vatten har därför av Gävle kommun fått uppdraget att bygga
ut nätet för cirka 110 fastigheter.
Idag tas råvattnet upp via tre borrhål i Totra och det
vatten som sedan renas i vattenverket har problem med
kvalitén. Det finns inte heller tillräcklig mängd vatten och
om mer vatten ska produceras finns ytterligare risk för
försämring av kvalitén, Därför är antalet som för närvarande kan anslutas till va-nätet begränsat till 100 personer
och här har Gävle kommun prioriterat trygghetsboendet

med 43 lägenheter i Bergby.
Under 2019-2021 fokuserar Gästrike Vatten på kvalitet
och har installerat kontinuerlig klordosering för att säkerställa att dricksvattnet inte har någon bakteriell påverkan.
Men ytterligare åtgärder krävs för att minska mängden
organiskt material och mangan. Under 2020-2021 läggs
extra fokus på utökad kapacitet genom att leta läckor och
förnya ledningsnätet, som ska leda till både bättre vattenkvalitet och bidra till att fler kan anslutas.
− Förhoppningen är att de åtgärder vi nu lägger ner
på vattenverk och ledningsnät ska göra det möjligt, men
tidplanen för anslutning är idag osäker, skriver Gästrike
Vatten.
Den slutliga lösningen för va-frågan i Hamrångebygden
med anslutning till helt ny vattentäkt via Gävle lär dock
dröja till tidigast 2025-2027 och någon projektering för
den utbyggnaden är ännu inte påbörjad.
Text: Marianne Lundqvist

… och detaljplanen för trygghetsboendet kan inte antas förrän avtalet
med Trafikverket om gång- och cykelväg är underskrivet
Trygghetsboende i Hamrångebygden ser ut att bli en
segdragen historia och det finns ännu inget beslut hos
Gavlegårdarna om det ska byggas i en eller två etapper. Först ska detaljplanen antas och innan det kan
göras måste ett avtal undertecknas mellan Gävle kommun och Trafikverket angående gång- och cykelväg
till busshållplatserna och centrum.
Frågan om trygghetsboende aktualiserades redan 2014,
då på lokalt initiativ en enkätundersökning om hur
hamrångeborna ville bo i framtiden gjordes i samarbete
mellan Hamrångegruppen och Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg med stöd av Leader Gästrikebygden.
Intresset var mycket stort och svarsfrekvensen uppgick
till hela 70,6 procent. Frågan diskuterades vidare med
Gavlegårdarna som våren 2016 presenterade ett förslag
på placering av trygghetsboende i Bergby - ömse sidor
Humlevägen mot Totravägen.
I början av 2017 trodde man att trygghetsboendet skulle
kunna påbörjas 2018 och stå klart 2019. Men så startades
en trafikutredning våren 2018 för att ge gående en säkrare
väg från trygghetsboendet och ner mot centrum. Det dröjde över ett år, innan Trafikverkets besked kom var vägen
skulle anläggas, men… så skulle också ett avtal undertecknas mellan Gävle kommun och Trafikverket, innan

processen skulle kunna fortskrida. Nu har ytterligare ett år
gått, men ännu har alltså inget hänt.
Det beror på, säger Matilda Säll på Trafikverket, att de
inte lyckats nå den privata fastighetsägare (till f d IOGTlokalen), som först ska ge sina synpunkter på att en del av
den marken får tas i anspråk för gång- och cykelvägen om
Trafikverket anser att behov finns.
Det beror i sin tur på vilket beslut Trafikverket tar gällande, vilken typ av gång- och cykelväg man vill satsa på.
− Om valet faller på den dyrare varianten med trottoarväg, då krävs en ny vägplan, vilket kan försena processen
ytterligare några år. Väljer vi den billigare varianten med
gång- och cykelväg enbart markerade med strecklinjer,
ska det gå snabbare.
Det ska också skrivas ett avtal om marköverlåtelse mellan Gavlegårdarna och kommunen, eftersom det är de
som i dagsläget äger marken.
− Men det är bara formalia, som kan ordnas på någon
vecka, säger Lars Bergmark, affärsutvecklare vid Gavlegårdarna.
Först sedan detaljplanen antagits finns möjlighet att
överklaga och blir det överklaganden kan arbetet med
trygghetsboendet försenas ytterligare.
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Text: Marianne Lundqvist

Efter 34 år som kioskägare säljer Åsa och Ove Norrsundets Tips & Tobak till Gulnaz Dashkoun

Efter 34 år – nu lämnar Åsa och Ove över Norrsundets Tips och
Tobak till ny ägare
− Tankarna har ju funnits till och från – vi är ju pensionärer både Ove och jag och i höstas bestämde vi oss, att
nu är det dags, säger Åsa. Kioskrörelsen annonserades ut och den 1 juni tar Gulnaz Dashkoun, idag boende i
Gävle, över.
− Det var tre stora händelser som hände 1986. Olof Palme
mördades, kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade och vi
tog över kiosken i Norrsundet, skojar Åsa.
Ove jobbade i fabriken och Åsa hade jobbat hos Hamrånge Inredning och i Trödjes gatukök, när Pressbyrån
annonserade efter ny franschisetagare i Norrsundet.
− Vi nappade på det och i början var det jag och en tidigare anställd vid Pressbyrån, som skötte kiosken. Ove
hoppade då in mer sporadiskt, berättar hon.
Då var det kiosk med lucka, men med utökat sortiment
blev de alltmer trångbodda. Åsa och Ove köpte marken
av industrin och kioskrörelsen av Pressbyrån. Byggde ut
och anpassade sortimentet efter kundernas önskemål. Ove
slutade i fabriken och det var han och Åsa som tillsammans skötte hela verksamheten.

Det var fina år ur flera synvinklar, säger hon.
− Full fart i både fabriken och vid sågverket och det
påverkade givetvis vår omsättning. Anställda kom hit vid
både skiftbyten och raster och vi kunde anställa två personer. Höll öppet 9-21 varje dag.
När sedan industrierna lades ner, först fabriken 2008
och sedan sågverket fyra år senare, sjönk omsättningen.
De anställda fick sägas upp och Åsa och Ove fick återgå
till att själva sköta verksamheten. Öppet alla dagar så
skiftade de två varje dag.
− Det var litet motigt i början – man blir ju inte yngre –
men snart var man inne i det igen. Och vi har ju haft nära

− Då var det mycket video, vi tog hem pizza från Pizzeria Roma i Gävle och vi utökade på spelsidan.
− Det var också i början av 90-talet som den största vinsten någonsin gick till kiosken i Norrsundet. Någon vann
1,5 miljoner på Svenska spels Flaxlotteri och det kändes
förstås väldigt skoj.
Flera storvinster har det blivit sen dess, men inte i närheten av den första.

Stort tack till alla våra kunder genom åren
Nu önskar vi nya ägaren Gulnaz Dashkoun
varmt Lycka till
Åsa och Ove

Norrsundets Tips och Tobak

Jag hälsar er alla, gamla såväl som nya kunder
varmt välkomna, när jag nu från 1 juni tar
över Norrsundets Tips och Tobak
Gulnaz Dashkoun
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till jobbet.
De har aldrig ångrat sin satsning, säger de och mötet
med alla människor har varit det roligaste.
− Så det kommer vi att sakna.

Anno 2000 mars-maj
... jubilerade Hamrånge Kvinnoförening, som fyllde 110
år

Nu blir det Gulnaz
tur att möta kunderna
vid Norrsundets Tips
& Tobak.
Gulnaz kommer
ursprungligen från
Kurdistan, men har
bott i Sverige sedan
2004 och i Gävle
sedan 2017. Till att
börja med kommer
hon att pendla till sin
kiosk.
− Men jag vill gärna flytta hit och letar
hus i Norrsundet.
En bakgrund har
hon både inom vården och serviceyrken.
− Jag jobbade bl
Från 1 juni är det Gulnaz som tar
a i cafeteria och det
emot kunderna i kiosken
trivdes jag väldigt
bra med. Jag vill
möta människor.
Och hon räds inte företagandet.
− Nej, det lockar mig verkligen och jag funderade inte
särskilt länge, när jag såg annonsen om försäljningen
av kiosken i Norrsundet. Var bara rädd att någon skulle
hinna före.
Några större förändringar i kiosken har hon inte hunnit fundera så mycket över än, men hon vill hon kunna
erbjuda korv och hamburgare till exempel.
− Det har jag bestämt mig för, men i övrigt är det kundernas behov jag vill tillgodose, så tiden får visa om och
vilka förändringar det blir.
Öppettider och personal blir också bitar att ta itu med.
− Till att börja med hoppas jag på hjälp från familj och
vänner, men en anställd måste jag ha så småningom. En
sån här rörelse går inte att sköta helt ensam.
Text och foto: Marianne Lundqvist

... kom hamrångegrabbarrna Adam Larsson och Per
Persson på en tredje plats som Electric Banana Band i
Småstjärnorna
... arrangerade hamrångekonstnärerna Ann-Margret
Söderström, Margareta Flyckt och Mona Stålberg vårsalong under temat Kvinnoliv i Hamrånge
... besökte politiker Hamrånges medborgarkontor där
skola och äldre var diskussionsämnen i fokus
... startade Rockskolan upp sin verksamhet vid Fabriksvägen i Norrsundet
... togs initiativ till att placera ut Välkommen till Hamrångebygden-skyltar på strategiska platser
... inbjöd Hamrånge Slöjdare till stor vävutställning
... fick Pappersfacket sin yngste ordförande någonsin i
Örjan Larsson
... hittades unikt fornfynd vid Måsen som visade på
utmarkshantering redan under järnåldern
... stängde Föreningsbanken sitt kontor i Berbgby
... arrangerade församlingen Hamrånges eget Så ska
det låta
... planerades för lokal skolstyrelse i Hamrånge
... reagerade hembygdsföreningen skarpt mot indragna
kommunala bidrag
... undersöktes förutsättningarna att utnyttja massaindustrin för spillvärmeåtervinning
... påbörjades arbetena för en fjärrvärmeanläggning i
Bergby
... arrangerades drop in för bilförsäljning på bandyplanen
i Hamrångefjärden
... accepterade Hamrångegruppen föreslagen ombyggnad av Bergby centralskola med vissa krav
... visade siffror för Hamrångebygdens medborgarkontor
en uppåtgående trend
... arbetade Alf Persson från Hamrånge för ett bibehållande av skogsmuseet Silvanum
... påbörjades ombyggnad till 55+-bostäder i Norrsundet
... studerade kvinnor på distans via Hamrångebygdens
studiecentrum i Norrsundets Folkets Hus
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ABF Gästrikebygden får utökat
verksamhetsbidrag efter övertagandet av Fyren

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

I mars tecknade ABF Gästrikebygden under avtalet
om övertagande av fastigheten, där Fyren inryms från
Gävle kommun.. Köpeskillingen blev 1 650 000 kronor, nu står det också klart hur framtida bidrag ser ut
för att driva verksamheten tidigare.
− Något driftsbidrag kommer inte längre att utgå, nu äger
ju ABF Gästrikebygden fastigheten och får stå för dessa
kostnader själva. Däremot utökas det årliga verksamhetsbidraget från 495 000 till 895 000 kronor, säger kulturchef Sofia Nohrstedt.
Detta för att täcka de utökade verksamhetskostnaderna i
samband med övertagandet av fastigheten. Verksamhetsbidraget skall oavkortat användas till personalkostnader
och andra kostnader avseende den uppdragna verksamhet, enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut.
Där framgår också att i Fyren ska föreningslivet samlas
i ett kulturens allaktivitetshus där ABF Gästrikebygden
får i uppdrag att samordna all verksamhet och aktiviteter
som genomfös i, eller är kopplade till Fyren.
Fyren ska vara en plats för möten, folkbildning och
olika kulturformer och verksamhet och aktiviteter skall
till stor del styras av föreningarnas önskemål. Spridning
av politiska eller religiösa budskap eller verksamhet som
strider mot Gävle kommuns värdegrund får däremot inte
förekomma.
I beslutet står även att Fyren ska vara en levande samlingsplats för boende i Hamrångebygden och verksamheten ska i möjligaste mån vara tillgänglig för alla.

KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS
VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT
SAMARBETAR MED
FÖRSÄKRINGSBOLAG
REPARERAR ALLA BILMÄRKEN
VANSBRON, OCKELBO
Tel. 0297-410 22 070-327 96 13
E-post info@gastrikebilskadecenter.se
www.gastrikebilskadecenter.se

Text: Marianne Lundqvist
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HUNDENS DAG
6 JUNI KL 13-16 • BERGBY

Vid Kattis hundmottaning, Vijvägen 44, Bergby

Vi bjuder på fika
Tipspromenad med fina priser
Vi bjuder på kostnadsfri
rådgivning för din hund
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Din Husveterinär Gävleborg AB
Kattis Hundmassage

Din
HusVeterinär

Din
HusVeterinär
Leg. vet. Eva-Maria Söderman
Smådjurspraktik i f.d. Konsumbutiken, Axmarby
men jag gör även hembesök
Tel. 072-360 91 91
Mail: info@dinhusveterinar.se
Se också dinhusveterinar.se

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

BEJLUND Entreprenad AB

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

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

• Totalentreprenad husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

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

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: bejs@telia.com
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Hamrångefjärden
–trevligt att se

Kalendarium 22/5 – 12/6
Lördag 30 maj
ReDo Second-Hand Norrsundet öppet 10.00-14.00
Söndag 24 maj
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Söndag 31 maj
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Lördag 6 juni
Hundens Dag vid Kattis Hundmottagning, Bergby 13.0016.00
Söndag 7 juni
Konfirmationsmässa, Axmarby missionshus 11.00

Se så fint det blivit med asfaltbeläggning och allt vid återvinningsstationen bakom Q Star...

Begravningar i församlingen under mars/april
6/3
20/3
17/4
29/4

Maj-Lis Berglund, Stockholm
Ulla Stenberg, Hamrångefjärden
Paul Grötting, Norrsundet
Maj Östling, Axmar

Torget
Tack
Hjärtligt tack till PRO Hamrånge för uppvaktningen på min födelsedag
Ingegerd Lövgren, Axmar

...och vid Urmakarvägen har en ny anslagstavla satts upp

- och mindre trevligt att se

All uppvaktning i samband med min födelsedag,
både före, under och efter, undanbedes vänligt
men bestämt. Gäller alla.
Lars-Gunnar Bergman, Norrsundet

Alla Tider´s på webben
hamrange.se, hamrånge.se
och axmar.nu
Nästa nummer av Alla Tider´s
kommer 12 juni sen gör vi sommaruppehåll och
återkommer 22 augusti.
Annonser om evenemang och erbjudanden under sommaren måste
därför skickas in redan till juninumret.

Ortens f.d. IOGT-lokal; Samlade fullt hus vid trettondagens julfester för barn, biograf för unga och gamla,
bingokvällar, musikcaféer, soaréer, artistframträdanden
och mycket mer.
Idag privatägd och förfallet både av byggnad och intilliggande markområde har tagit fart.
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