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Tankar om

Att lyssna. Att verkligen lyssna. Det är inte bara en konst, utan en svår konst det. Minns att jag en gång gick en kurs, som bl.a. 
innehöll just konsten att lyssna. Vi skulle sitta två och två, den ena skulle bara prata, den andra bara lyssna. Utan att avbryta. 

Tror det var fem minuter. 
Och inte var det lätt inte. Vi människor vill ju både ifrågasätta, 
kommentera och tala om.
   Men att förbli tyst till den andra personen pratat färdigt är nu 
förstås inte samma sak som att verkligen lyssna. Att under tiden 
fundera på vad du själv ska säga, när du ”lyssnat” färdigt är 
inget bra koncept och vem har inte hört uttrycket ”Det är som 
att prata för döva öron”? Det är skillnad på att lyssna och att 
bara höra.
  Den vise grekiske medeltidsförfattaren Plutarchos menade till 
och med att lyssnandet blir verktyget som ger oss redskap att 
både analysera, reflektera och kommunicera.
   Lika aktuellt idag. Det är viktiga instrument för att nå kon-
struktiva lösningar och gå framåt. Kommunikation är ju grun-
den för alla relationer. För vad leder det till om människor istäl-
let får känna sig överkörda, känna att inte bli lyssnade på?  Sånt 
gör ont och inte brukar det bli så bra heller. Vill man nå fram-
gång och få människor och samhälle att utvecklas är det bäst att 
jobba underifrån och få berörda medborgare och invånare med 
sig. Det finns det många bevis på.
   Så kära makthavare, lyssna, analysera, reflektera och kom-
municera. Lägg därtill till en skopa sunt förnuft. Då tror jag det 
kan bli riktigt bra.

Glad och varm i hjärtat blir jag, när jag under mina promena-
der runtom i Hamrångefjärden möter unga mammor och pap-
por med småttingar i vagnarna. För mig är de flesta helt nya 
ansikten, jag känner dem inte, men de hälsar glatt. En liten tjej, 
cyklande bredvid sin mamma med barnvagn, sade till och med 
goddag, när vi möttes första gången. Härliga ungar, hon måste 
nog ha tyckt jag var en riktigt gammal tant. (Men OBS! Nästa 
gång vi möttes sa vi hej, både hon och jag). Och på många av 
tomterna jag passerar finns både lekredskap och leksaker och 
jag hör glada barnaskratt. En ny generation har kommit och vad 
bra, att det är just barnfamiljer. Såna vill vi ha. Inte bara i Ham-
rångefjärden utan i hela Hamrångebygden.

Desto mer förtvivlad i hjärtat blir jag över lilla Esmeraldas 
öde. En liten försvarslös treåring utlämnad till en försvarsadvo-
kat och en kammarrätt, vars handlande och beslut fick så fruk-
tansvärda konsekvenser. Så fruktansvärt onödigt och tragiskt. 
Jag skäms över en försvarsadvokat som driver det här med 
rimliga tvivel in absurdum och jag skäms över en kammarrätt 
som gömmer sig bakom lagar och paragrafer. Det kostade en 
liten oskyldig flicka livet. Nu är, sägs det, en lagändring på 
gång som ska stärka barnens rätt gentemot biologiska föräld-
rar, men… först ska en utredning göras som kan ta 1-2 år. Då 
tycker jag, att om pågående ärenden finns, ska de frysas tills 
den utredningen är klar och ny lag finns på plats. Fallet Lilla 
Hjärtat får aldrig, aldrig någonsin hända 
igen. Det var nog före kammarrättens 
beslut som den viktigaste utredningen 
borde gjorts. Då hade lilla Esmeralda 
fortfarande varit i livet. 

Nu möts vi nästa gång den 21 augusti, 
så
Skön och trevlig sommar på er och.                             
   

   Lev väl!

Alla Tider’s

Annonsbokning, priser mm

Annonsbokning 2020, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar 

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

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

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

Tel 073-181 40 90

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-
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eller ring 073-181 40 90.

1/1 sida kostar 5789:-
1/2 sida kostar 2989:-
1/4 sida kostar 1589:-
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Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

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

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

BEJLUND Entreprenad AB

• 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

Jim Lundkvist
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Åsa Fällgren gästutställare i Johan Thunbergs galleri
Keramiker med framgång (VM-trea i drejning 2018) och konstnär är hon 
Åsa Fällgren från Norrsundet och under juni månad ställer hon ut både ke-
ramikföremål och akvarellmålningar i välkände Johan Thunbergs galleri i 
Älvkarleby.

− Vernissage var det den 6 juni, då också en lärarkollega till mig, Petra Nilsson, 
sjöng visor med association till min utställning, berättar Åsa.
   Det är många konstnärer som står på kö för att få bli gästutställare hos Johan 
Thunberg och Åsa anmälde sitt intresse och började förbereda sin utställning re-
dan för ett år sedan.
   − Egentligen skulle jag gjort utställningen tillsammans 
med en annan keramiker, men hon fick ställa in sitt delta-
gande på grund av corona, så då blir det tavlor och föremål 
enbart från min produktion istället.

Björksav och bägarlav heter hennes utställning och na-
turen är ett genomgående tema både i hennes keramiska 
produktion och målandet. Det är därifrån hon hämtar sin 
inspiration, säger hon. 
   − Ett av mina keramikföremål kallar jag Naturens kretslopp. Och alls inte 
bara för prydnad och utsmyckning, det fyller sin funktion som bruksföre-
mål också, säger hon.
   Säl, räv och fåglar återfinns i hennes vackra och verklighetstrogna 
akvareller och utställningen finns kvar på Laxön till och med den 30 juni. 
Senare under sommaren kommer Åsa även att finnas med i Wij Trädgårdars 
utställningslokal i Ockelbo.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Nu blir det Å-race i Norrsundet
− Kanske kan det här också bli en tradition, tillgång 
till vatten har vi ju, säger initiativtagarna Magnus 
Risberg och Mattias Lundberg.

Idén går ut på, att med start vid Ådala och mål vid små-
båtshamnen ta sig fram med hjälp av alla typer av plast-
leksaker.
   På plats kommer både räddningsbåt och Räddnings-
tjänsten att finnas. Flytvästar för deltagarna är ett krav 
och barn, 12 år och yngre deltar i målsmans sällskap.

Å-racet är ingen tävling med priser, den ska ses som en 
trevlig och rolig familjedag med bl.a. musikunderhållning 
och korvgrillning med välgörenhetsinslag, tillägger Mag-
nus och Mattias.
   - All behållning under dagen kommer att gå till Barn-
cancerfonden.
   15 augusti är det tänkt att arrangemanget ska gå av stapeln. Närmare information kommer att ges via Infoforum 
Hamrånge på Facebook. Och anmäla sig kan intresserade göra till Mattias tel. 070-619 89 30 eller Magnus tel. 070-
256 47 78, som också svarar på dina frågor.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Inte båt, men badring, badmadrass eller annat flytetyg.  
Vad du vill när du deltar i Å-racet med målgång småbåts-
hamnen, hälsar Mattias Lundberg och Magnus Risberg

Bl a keramikföre-
målet Naturens 
kretslopp ställer 
Åsa Fällgren ut hos 
Johan Thunberg på 
Laxön under tiden 
6-30 juni.

Några av hennes akvarellmålningar 
som också finns med vid utställ-
ningen
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Stort Grattis Mikael från Bergby 
-  tog silver i UF-SM
 
Först kammade han med sitt UF-företag Team Win-
Win hem tre priser i regionala UF-tävlingar, varav en 
förstaplats i Årets Säljare Gävleborg. När sedan SM 
i Ung Företagsamhet avgjordes 18-19 maj blev det en 
fin silvermedalj för Mikael Palm från Bergby i katego-
rin Årets säljare Sverige 2020.

En verkligt fin prestation i denna prestigefyllda tävling, 
där över 33 000 elever som drivit UF-företag runt om i 
landet hade chans att delta.
   − Att där ta hem ett silver var onekligen en speciell 
känsla. Kändes jättebra och fantastiskt roligt. Och lite 
stolt är jag nog också, säger han.
    Mikael har precis tagit studenten på ekonomiprogram-
met vid Thorén Business school i Gävle.
   − Efter många funderingar och turer hamnade jag på 
vad som kändes som rätt gymnasieut-
bildning, men den var alls inte tänkt 
från början, Jag var först inriktad på 
att studera teknik eller bygg, berättar 
Mikael.
 
Hans UF-företag Team WinWin har 
sin bakgrund i vad idrotten med sam-
arbete, ansvars- och hänsynstagande 
inom laget har betytt för honom själv 
och som han här ville ge något till-
baka.
   − Jag spelade innebandy i NIF under
en längre tid, men jag lyckades, med 
handen på hjärtat, aldrig någonsin göra 
ett enda mål i en innebandymatch. 
Men för mig har det inte varit den per-
sonliga framgången som varit det vik-
tiga utan gemenskapen och lagkänslan 
man lär sig och får genom idrotten. 
Både på planen och utanför.
   − Jag ser idrotten och föreningsli-
vet som en slags samhällsfostran för 
nästkommande generation. För genom 
idrotten får vi i tidig ålder lära oss vad 
ledarskap är, vi får träna på att samar-
beta, men framförallt lär vi oss att vara 
en bra kompis.
   Så Mikaels affärsidé i UF-företaget 
var att hjälpa idrottslag tjäna pengar 
genom att erbjuda dem att sälja kaffe-
paket. Och det som är bra med att sälja 
just kaffepaket är att det är en väldigt 
tacksam vara att köpa för slutkonsu-
menten, där många köper dem om och 
om igen. menar Mikael.

   

− Tjänsten jag erbjuder innefattar 
säljmaterial, säljtips och kaffepaket, 
där idrottslagen även har möjlighet 
att få sin logotype på påsen, som kaf-
fepaketen levereras i och leveransen 
till idrottslagen sker i miljöbilar från 
Bilmetro i Gävle.
   − Det blir winwin för alla parter. 
Idrottslaget tjänar pengar och support-
rarna köper något de redan planerat att 
köpa. Winwin gäller också i samarbe-
tet  med ICA Nära i Bergby, som låter 
mig köpa Gevaliakaffet till ett väldig 
bra pris. Genom det samarbetet ökar 
de sina inköpsvolymer av kaffe, vilket 
kan innebära bättre inköpspriser från 
deras centrallager.
 
Mikael ser gärna ett eget företagande 
i framtiden. Han planerar en fortsätt-
ning på sitt UF-företag, som han då 
får ombilda och utveckla och i sitt 
företagartänk ser han en kombination 
av olika delar som betydelsefulla.
    − Jag tror på de personliga mötena, 
men också att det ska vara kul. Givet-
vis är den ekonomiska biten av bety-

Mikaels prestationer har renderat 
honom flera fina utmärkelser inom 
Ung Företagsamhet

 ... även vandringspriset som 
Årets säljare i UF Gävleborg
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Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se
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ÅRSMÖTE 
Söndag den 14 juni kl. 15.00 

 

Plats; Dansbanan på Hembygdsgården 
 

Efter sedvanligt korta årsmötesärenden avslutas mötet. 
 

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. 

 
Välkomna, både nuvarande och blivande medlemmar! 

                                                                                           

Juryns motiveringar till utmärkelserna:
 
Årets Säljare 2020: Storytelling har vi använt oss av sedan vi 
blev Homo Sapiens och det fungerar fortfarande. Att kombi-
nera detta med ett genuint intresse för kunden och att skickligt 
anpassa storyn till kundens önskemål är en nyckel till framgång 
i modern försäljning. Att mixa personligt med affärsmässigt och 
att elegant leda kunden till att verkligen vilja köpa – och sedan få 
kunden att göra det – det är en konst som bara en riktigt skicklig 
säljare behärskar. Årets Säljare 2020 är en riktigt skicklig säljare.
 
Årets tjänst 2020: Med denna tjänst täcker företaget både för-
eningars ekonomi och konsumentens behov på ett kreativt och 
geografisk skalbart sätt
 
Årets Prestation 2020: En person som gjort en stark personlig 
resa och skapat ett företag som ser ut att kunna leva vidare är 
värt all uppskattning

Inställda evenemang i juni och juli 2020
Med anledning av rådande restriktioner avseende corona 

pandemin, av hur stort antal personer som får samlas, har 
styrelsen för Hembygdsföreningen beslutat att de evene-
mang som föreningen ansvarar kommer att ställas in un-

der juni och juli månad.
Däremot erbjuder Hembygdsföreningen möjlighet för 

föreningar och/eller enskilda personer att hyra dansba-
nan för möten. Där kommer stolar och bord för maximalt 

50 personer finnas att tillgå. Ingen kaffeservering kom-
mer att erbjudas.

Kontakt för bokning av dansbanan kan ske via telefon till 
070-292 73 39 alt. 070-657 57 02.  

Styrelsen

delse, men det är inte det fokuset, som är min drivkraft, 
säger han och lyfter istället fram aspekterna med idrotten 
och föreningslivet, som han vill vara med och stötta ge-
nom sitt företag.
    − Jag tror, att idrotten skapar en gemenskap som i sin 
tur leder till goda ringar på vattnet i vårt samhälle. Kom-
munikation, sympati och att behandla varandra väl. Det 
tror jag är ett bra koncept även i företagandet.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Häckle Gård – mjölkgård med 
förädlingsprodukter
I teamet vid Hamrångebygdens största mjölkgård ingår 
Lennart, Maria och Lina Sjöberg, som var och en har olika 
ansvarsområden. Mjölkbilen hämtar varannan dag och då 
har de 130 korna fyllt mjölktanken med 8 000 liter mjölk. 

Största delen går till mejeriet, men 
en del av mjölken stannar på går-
den och blir till verklig kulturmat 
som kalvdans, ostkaka och koost 
och sedan säljs hos Hamrångebyg-
dens Delikatesser.
   − Att på så sätt förädla en del av 
mjölken ger ett bättre ekonomiskt 
utfall, säger Maria., som också står 
för tillverkningen av produkterna.
   − Kalvdans lärde jag mig av min 
svärmor, likaså osten, men ostka-
kan görs efter ett recept av Lilly 
Borglund från Bergby, berättar hon 
vidare.
   Nu till sommaren gör Maria 
även tätmjölk, eller filbunke, som 
den också kallas och förr var en 
självklarhet på frukostbordet. (Då 
användes tätört som bakteriekultur 
för att skapa tätmjölken, idag finns 
färdig täta att tillgå som tillsam-
mans med den vanliga mjölken 
processas till tätmjölk).
   Utöver produkter från gårdens 
mjölkproduktion görs även återtag 
från slakteriet av styckade köttpro-
dukter från levererade slaktdjur, 
som också säljs i delikatessbuti-

ken.

Hådellgården med egen glasstill-
verkning
 
startades av Katarina 
Eklund och Mats Wigren 
i samband med sågverks-
industrins nedläggning i 
Norrsundet.  Från början 
med inriktning på getter 
och tillverkning av getost, 
men där glasstillverkning 
för närvarande är den 
största produkten.
 

− Getterna finns fortfarande på går-
den, idag över 200 stycken, och tan-
ken är att vi också ska dra igång get-
ost- men även korvtillverkning igen, 
när vårt produktionskök står färdigt, 
säger Mats.
   Inventarierna är inköpta, men 
delar återstår ännu att färdigställa i 
lokalerna och gör att också glasstill-
verkningen just för tillfället går på 
sparlåga.
    − Men vi måste komma igång så 
fort det bara går, för kunder står på 
kö nu till sommaren.
   Katarina har gått utbildning i get-
osttillverkning och för glassen labo-
rerar de själva fram olika smaker.
    − Vi har några Dexterkor på går-
den också, som ger mjölk till glas-
sen, men den mängd de producerar 
räcker inte, så vi måste också köpa 
in mjölk.
   Glass med smak av saltkola, tall-
skott och körsbär har rönt stor efter-
frågan och allt fler frågar efter deras 
proteinglass. Till de större kunderna 
säljer de glassen i 5-literstråg, men 
den finns också i 160- och 400-milli-
litersförpackningar.
   Hådellgårdens glass säljs i delika-
tessbutiken, men även Bergby kondi-
tori vill kunna erbjuda glassen. Den säljs också på Länsmuseet 
och Mats och Katarina ser flera andra potentiella kunder, när 
tillverkningen kommer igång.
   − Och lite kuriosa är det allt att vi fick leverera glass till ett 
bröllop i Åmot, efter önskemål från brudparet, som kom ända 
från Chicago, tillägger de.

KG:s gårdsbutik i Hamrångefjär-
den ett väletablerat begrepp
 
Härligt röda lyser snart tomaterna i det 250 kvadratmeter 
stora växthuset hos Karl-Gunnar och Lena i Hamrångefjär-
den. Tomaterna utgör 
största delen av deras 
grönsaksodling, men 
där även gurka liksom 
sallad och potatis på 
friland ingår.
 
Karl-Gunnar började 
odla grönsaker i liten 
omfattning hemma på 
gården 1986. Först på 
friland, sedan blev det Röda läckerheter till matbordet hos 

Karl-Gunnar Berglund med KGs 
Gårdsbutik

Månadens företagare 
               är alla de som förser oss med lokalproducerat på bordet

Mats Wigren och Katarina 
Eklund driver Hådellgården 
i Bergby

Mmmm.... Lokalprodu-
cerad glass från Hådell-
gården

Blåbärsglass var det här!

Lina, Maria och Lennart Sjö-
berg är teamet bakom mjölk-
gården Häcklegård

Nötkött i variation från Häck-
legård

Delikat ostkaka från Häckle-
gård
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ett litet växthus, som sen blev det 250 kvadratmeter stora, där 
de idag odlar fram cirka 2,5 ton tomater varje sommar.
   − För det mesta har det gått bra, men det är inte självklart 
att lyckas varje år. Det är mycket som ska klaffa, säger Karl-
Gunnar.
    − Man lär sig något hela tiden och fullärd i den här odlingen 
blir man nog aldrig.
   Odlingssäsongen börjar i april-maj och i början av juli är de 
första tomaterna mogna för försäljning.
   − Men de allra första körsbärstomaterna brukar mogna till 
skolavslutningen och de njuter vi själva inom familjen.
   Karl-Gunnar och Lena sköter det mesta själva. Allt från od-
ling till försäljning i den egna gårdsbutiken, där också egentill-
verkad salsa och ägg från gårdens höns står på hyllorna.
   − Vi pusslar med våra ordinarie arbeten, men försöker hålla 
butiken öppen så ofta det går.
   Deras odlingar är helt igenom ekologiska och säljs under 
märket Svenskt sigill. Däremot är de inte längre KRAV-märkta, 
på grund av att kostnaderna för att vara med i KRAV blev allt-
för höga.

Axmar Bruksbod i Axmarbruk
har egentligen Bed & Breakfast som huvudsaklig verksam-
het, men där de inte bara serverar lokalproducerat till fru-
kostbordet utan också säljer produkterna i sin bruksbod.
   

Verksamheten drivs av 
Ulrike Steiner och Jan 
Stagenmark. Ulrike med 
ansvar för odling och 
tillverkning av marme-
lad, sylt, saft, chutney 
och olika inläggningar. 
Jan med ansvar för går-
dens biodling och de 

produkter som 
den verksamheten 
genererar. Både 
honung och bipol-
len. Därutöver 
håller han kurser 
i biodling och 
anordnar även 
bi- och fladder-
mussafari.
     Vid frukostbordet serverar Ulrike alltid sina gäster hembakt 
bröd och Café Sarria, ett kaffe som kommer från en familjeägd 
gård i Caucaregionen i Colombia och med ett litet rosteri i 
Gävle.
    − Och så har vi skaffat höns, så frukostäggen är helt lokal-

producerade, skrattar hon.
   På hyllorna i butiken finns också linoljesåpa, bivaxdukar och 
teer, vinäger och grillolja,som de själva smaksatt, liksom egen-
tillverkade kryddblandningar för olika maträtter och ändamål.
   − Men inte enbart av egna råvaror, för allt går ju inte att odla 
här.
   Butiken håller de öppen under helger och helgdagar 12-16 
hela sommaren.

Axmar Bär & Fisk
Nyskördade jordgubbar hör till sommarens verkligt njutba-
ra smakupplevelser och de levereras till oss av Jomsin och 
Krister Pettersson med företaget Axmar Bär & Fisk.

− I år har vi unge-
fär 4 000 plantor 
som ska skördas, 
men nästa år blir 
det 2 800 ytterli-
gare. Därtill odlar 
vi smultron, men i 
mindre skala, säger 
Krister.
   Snart är bärplock-
arsäsongen igång, 
men exakt när skör-
den börjar är svårt att 
säga, menar han.

KG: s Gårdsbutik
Hamrångefjärden Tel. 070-682 25 68

När skörden har börjat hittar du våra goda 
ekologiska jordgubbar i butiken i Axmarby 
och e� er mångas önskemål kommer vi även 
att sälja våra jordgubbar i Bergby centrum 
under fredagse� ermiddagar

Axmarstig 28
Axmarby

Tel 070-21 42 910

Försäljning även av:
•  Hemlagad sylt av svarta vinbär, hjortron, 
 blåbär, hallon, jordgubbar och drottningsylt
•  Ost
•  Sillinläggningar
•  Ättiksströmming

axmarby bÄr & fisk

Välkomna!
Jomsin & Krister

Krister och Jomsin Pettersson med 
företaget Axmar Bär & Fisk
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   − Det kan bli till midsommar, men vi har påbörjat plockning-
en ända in i juli vissa år. Årets plantor ser fina ut, men blir det 
många kalla nätter, så påverkas bärens mognad.
   Under den mest hektiska tiden med plockning finns två thai-
ländska kvinnor, boende i Valbo, anställda. Nytt för i år är att 
försäljning kommer att ske, utöver i  butiken i Axmarby också i 
Bergby centrum under fredag eftermiddagar .
   − Det har varit efterfrågat av många, så den önskan ska vi 
tillfredsställa så gott vi kan.
   Men nyskördade jordgubbar är inte det enda som säljs av 
Axmar Bär & Fisk. I både deras butik och i Bergby kommer 
de att sälja egentillverkad sylt av lingon, blåbär, svarta vinbär, 
hjortron och hallon, även drottningsylt.
   − Och i Axmarby säljer vi också ost, inlagd sill och ättiks-
strömming. Liksom förstås surströmming, när den tiden kom-
mer.

Hamrånge Får & Lantbruk
- Det började egentligen med sju får av en ren tillfällighet 
för tio år sedan och jaa, sen har det vuxit till vad det är idag 
och med lite idéer att kanske utveckla ytterligare, säger 
Ingela Hemström-Rossander som driver sitt företag i Häck-
elsäng.

Verksamheten är 
KRAV-märkt och 
på åkrarna betar 
numera både får 
och köttdjur.
   − Jag har 40 
tackor och lite över 
40 nöt, berättar 
hon.
   Flera av fåren 
fungerar som-
martid även som 
”naturvårdare”. 
Betar gräset både 
på Häckelsängs fäbodar 
och på Kusön.
   Fåren är egen uppföd-
ning, men kalvarna köps 
in från en KRAV-gård i 
Hernebo.
   − De är avvanda, när 
de kommer, så de behö-
ver ingen mjölkersätt-
ning hos mig.
   På gården finns även 
några fjällkor.
   − Men bara för hus-
behov.
  Ingela säljer största 
delen av produkterna 
från gårdens djur i kött-
lådor direkt till kund, 
men även i butiken 
Hamrångebygdens de-
likatesser och en del av 
köttet förädlas via charkuteri och blir till korv i olika smaker, 

som också säljs i butiken.
   − Både falukorv, frukostkorv (som då heter frullisar), chorizo 
och grynkorv.
   Invånarna i hönsgården har blivit fler och hon funderar även 
på kaninuppfödning.
   − Det finns efterfrågan på kaninkött.
   Från sju får har Ingela blivit bonde på heltid och hon dröm-
mer om en egen gårdsbutik.
   − Det skulle underlätta arbetet en hel del och dessutom bli 
rationellare, säger hon.

Tula HB gör matlådor av lokala 
råvaror
Företaget startades i slutet av förra året av Toni Mellin från 
Häckelsäng och hennes syster.

− Jag brukade hjälpa 
till i delikatessbuti-
ken och då föddes 
idén, att varför inte 
göra matlådor av lo-
kala produkter, som 
också kunde säljas i 
butiken.
   Toni och hennes 
syster hade under 
flera år bakat bröd 
för försäljning i olika 
sammanhang till 
förmån för projektet 
GOHECHI (God help 
the children), ett barn-
hem i Tanzania, så ett 
samarbete dem emel-
lan fanns redan.
   − Vi bildade företa-
get och jaa, så började 
vi med matlådorna 
med varierat innehåll. 
Först ut var Eskölådan, gjord på 
strömming från Bergmans, sen har 
det blivit både tacopajer, lasagne 
och kåldolmar med köttfärs från 
Häcklegård m.m. och vi har också 
gjort rostbiff av lokala råvaror med 
egentillverkad potatissallad till.
   Toni värnar om traditioner med 
mat från förr och mat med naturliga 
råvaror. Hon bakar också vikinga-
bröd, som säljs i butiken.
   − Enkla råvaror med lokalodlat 
kornmjöl som grund.

Text: Marianne Lundqvist
  Foto. Marianne Lundqvist och privat

Toni Mellin gör matlådor med lokala 
råvaror.

Ingela Hemström-Rossander säljer 
lokalproducerat via sitt företag Ham-
rånge Får & Lantbruk

Alla Tider’s
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 axmarbruk  

 axmar_bruk

SOMMARENS HÖJDPUNKTER

Marknadslördagar – Utställarna dukar upp lokalproducerat hantverk och 
mathantverk – varje lördag 4 juli–8 augusti, 11-15

Musik i Hyttan, Swung – Görgen Antonsson, Urban Andersson och Bertil 
Fält spelar folkmusik och egna låtar, 12 juli, 15-17, bokas på visitgavle.se

Musik & allsång i Hyttan – Rydgren Westin & Jonsson bjuder på allsjöns 
sköna musik och allsång, 26 juli, 15-17, bokas på visitgavle.se

Axmar Bruksdag & marknad – Musikunderhållning, guidad tur, 
kulturjakt, lekar för barnen, marknad m.m. 8 augusti, 11-15

Familjedag Vi reser bakåt i tiden med Länsmuseet, sagor, berättelser och 
lekar för barn och vuxna, 15 augusti, 11-15

Föredrag i Hyttan Överlantmätare Bengt-Olof Käck berättar om historiska 
kartor över Axmar bruk, 20 augusti, 19-20.30

Läs mer på axmarbruk.se
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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.

HEMESTRA I 
AXMAR BRUK
Kom till Axmar bruk, upplev den historiska miljön och känn vindarna 
från havet. Här kan du vandra, cykla, paddla kajak längs några av våra 
leder, vara med på någon av alla våra aktiviteter, besöka Bläckhornet, 
Axmar Brukscafé eller Axmar Brygga, handla i Axmar Bruksbods 
gårdsbutik, eller, om du hellre vill, strosa runt och bara vara.

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

Njut gastronomi i toppklass hos oss

Öppet varje dag

Måndag –Lördag 12.00 – sista sittning 19.00

Söndag 12.00 – sista sittning 18.00

Midsommarafton 12.00 – sista sittning 16.00

Missa inte kajakloppet

Axmar Midnightrace 26 juni med
start vid Axmar Brygga 20.30

 

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72  •  www.bohlinsror.se

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installati on, Service

FLYTTLOPPIS 
PÅ HEDEN 32
27 JUNI 11.00-15.00

Möbler, husgeråd, verktyg, cyklar, 
sparkstöttingar m m

Välkomna
Märta och Hasse

(OBS! Vi håller oss till 50-personersregeln)
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Snart slår Magnus, Yasmin, Lars-Göran, 
Daniel, Jonathan och Dennis upp portarna till 
restaurangen i Saltharsfjärden.

Snart välkomnas gästerna till restaurangen hos Bergmans Fisk
Interiören är klar, möblerna på plats, köksutrust-
ning likaså och glas och porslin snart uppackat. 
Exteriört byggnader som smälter perfekt in i miljön 
med stor veranda och en vidunderlig utsikt som 
hämtad från den vackraste tavla.

Det är en stilfull restaurang av klass, som nu snart står 
färdig i anläggningen hos Bergmans Fisk. Men ännu får 
gästerna ge sig till tåls lite grand.
   − Det är en del mindre detaljer som återstår och vi 
vill att allt ska vara på plats, när vi 
öppnar, så vi räknar med att det blir 
någon gång efter midsommar, säger 
Magnus.
   Lars-Göran visar runt och man slås 
av hur oerhört väl genomtänkt varje 
detalj är. I allt från färger till möbler, 
lampor, utsmyckning, tapeter och den 
iögonfallande bardisken. Temat asso-
cierar till Norrsundethistoria, hav och 
fiskerinäring; tre stora fiskar som mo-
tiv täcker tapeten på en av väggarna, 
ja till och med de två toalettrummen 
pryds av tapeter med fiskmotiv. Och 
i taket ska ratten från bogserbåten 
Björn, som trafikerade Norrsundets 
hamn under åren 1941-1957 hängas 
upp. (en båt med historia, värd att berättas i sin 
helhet en annan gång).
   I restaurangen finns plats för 90 gäster, på veran-
dan med höj- och sänkbara glasväggar finns plats 
för ytterligare 150. På den fristående bryggan intill 
kan gäster slå sig ner för en glass, en kopp kaffe 
med Bergmans baguette med laxröra.
   − Eller en bira och böckling.
   Lokala entreprenörer och hantverkare har an-
litats så långt det varit möjligt och har genom-
syrat hela anläggningen. In i minsta detalj.
   − Ekplankan, som gästerna kommer att få flera av maträtterna serverad på till exempel, är 
designad och tillverkad av Johan Berg.

Fisk är givetvis det dominerande även på menyn, som för övrigt är helt klar, berättar köks-
chefen Jonathan Rosell. Jonathan är en välrenommerad kock med många år bakom sig inom 
branschen, vara 10 i ledande ställning. Säsongsarbete i Funäsdalen och Båstad, men han har 
även jobbat i Österrike, på Teknikparken och Engeltofta och han var med att starta upp res-
taurangen Sarahs i Gävle. Närmast kommer han från Kompassen. 
   − Det här ska verkligen bli en rolig utmaning, säger han, här finns ju utmärkt råvara och 
inte minst redan välkända förädlade produkter av klass att utgå ifrån, säger han.
   Menyn är ett helt eget koncept, som han designat för restaurangen i Norrsundet. Med 
okomplicerade maträtter och färskpotatis till, tillägger han.
   − Här kommer man även att kunna njuta av Ockelbokyckling och tjälknöl på älg och alla 
rätter kan anpassas för både vegetarisk och vegan kost, liksom för gluten- och laktosintole-
rans. 
   Som sin närmaste ”man” har han en kvinna, välbekant som slottsfrun i Gävle, Yasmin 
Mossberg.
   − Slottet är ju nerstängt sommartid, så det här passar mig perfekt, säger hon.
   Utöver de två kommer ytterligare fyra anställda att ingå bland restaurangpersonalen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Med rätta associationer. Tapet på 
en av väggarna.

Flera av maträtterna kommer att ser-
veras på ekplanka á la Johan Berg

Restaurangen ligger med hänfö-
rande utsikt mot öppet hav

Verandan med plats för 150 gäs-
ter har höj- och sänkbara glasväg-
gar

Kökschef och kock. Jonathan 
Rosell och Yasmin Mossberg
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Avtalet undertecknat mellan 
Norrsundets Hamn AB och 
Norrsundets Motorbåtsklubb
−Känns oerhört skönt att det äntligen är klart, nu vågar vi 
satsa och planera inför framtiden, säger Lars-Ove Molin, 
ordförande i Norrsundets Motorbåtsklubb.

I första hand kommer klubben att restaurera upp dusch och 
toalett i gäststugan, men även fräscha upp gästhamnsområdet.
   − Fler och fler söker båtplats hos oss, så det behövs verkli-
gen.
    Arrendeavtalet gäller i 20 år och omfattar inte bara området 
vid själva gästhamnen utan även området som tidigare använ-
des för vedupplag.
   − Det öppnar ju upp för att förverkliga visioner vi haft och vi 
ser gärna ett samarbete med Bergmans Fisk och den satsning 
de nu gjort, säger Lars-Ove.

Text: Marianne Lundqvist

Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 14 juni kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell 11.00
MIDSOMMARDAGEN 20 juni kl 14.00
Gudstjänst, Axmarby missionshus
SÖNDAG 21 juni kl 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 28 juni kl 11.15
Mässa, Fyren Norrsundet
SÖNDAG 5 juli kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge hembygdsgård
SÖNDAG 12 juli kl 11.00
Gudstjänst, Häckelsängs fäbodar
SÖNDAG 19 juli kl 11.00
Gudstjänst, bruksparken i Axmar
SÖNDAG 26 juli kl 11.00
Gudstjänst, Nisses hage i Råhällan
SÖNDAG 2 augusti kl 11.00
Gudstjänst, Å-mattan vid ån Gamla kyrkogården
SÖNDAG 9 augusti kl 11.00
Gudstjänst,  Hamrånge hembygdsgård
SÖNDAG 16 augusti kl 11.00 
Gudstjänst, Hagsta missionshus
SÖNDAG 23 augusti kl. 11.00
Gränsmöte i Oslättfors. Sammanlyst

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

Exp. Tel. 0297-572090

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

sid 11

Varmt välkommen 
in till oss!

Skön sommar önskar vi er alla 
Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Öppettider under
midsommarhelgen
Midsommaraft on 8 – 14
Midsommardagen 8 – 20

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

Vi firar midsommarafton på 

Udden med Coronaregler

och butiken öppen 9 – 12

 

Butikens övriga öppettider 

inför midsommar

Måndag – torsdag 10 –17

Välkomna!

 

Vi finns med fiskvagnen i

Bergby tisdag 16/6 10-15

Sandviken onsdag 17/6 10-15

Ockelbo torsdag 18/6 10-15

Trevlig midsommar till er alla från 

Bergmangänget

Tel. 0297-22 222



Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

INGEN SEMESTERSTÄNGNING I SOMMAR
Istället finns jag på salongen sporadiskt, 

så ring – jag har öppet när det passar dig
Tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

Trevlig sommar önskar jag er alla!
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Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

070 - 190 11 25

Passa på att boka gräsklippning, 
ommålning och trädgårdsarbete 

innan midsommar. 
Välkommen att kontakta oss 

på 076- 311 76 21.

KÖPES
Vävstolsdelar, plåt-
leksaker, LP-skivor, 
bilyxor, trätråg, 
teakmöbler, trägub-
bar-hästar-skrin, 
50-60-tals stolar-bord-
lampor-affärsinredning
Gamla skåp, skänkar 
och bord, pallar, lång-
bänkar, övrigt allmoge

Sören 070-206 97 16

 

Ingen semesterstängning i år!
Vi har öppet hela sommaren

TORSDAGAR  9 – 15 (lunch 12-13)
Tel. 0297-101 06

TREVLIG OCH SKÖN SOMMAR 

ÖNSKAR VI ER ALLA

Bergby 
Verkstad
har semesterstängt 
veckorna 28-33

Öppnar åter igen 
måndag 17/8.

Vi önskar alla en 
trevlig sommar.

Trevlig sommar!

Alla Tider’s

ÅRSMÖTE
Torsdag 20 augusti 

kl. 18.00

Hagsta skola 
(utomhus vid behov)

Välkomna!

Glad och skön 
sommar till er alla!

Jag stänger butiken 
för semester

30 juni – 31 juli

Tel. 070-292 73 39
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Välkommen att prova på att paddla kajak,
kanot, SUP och optimistjolle - helt enkelt ha kul

på sjön tillsammans! 

Alla simkunniga barn och unga är välkomna. 
Ta gärna med era föräldrar!

Kul på sjön

Flytvästar finns 
att låna på plats

Tack till:

Vi bjuder på fika och grillad korv
 
Gratis att vara med
 
4 juli kl.10.30-15 på Finnharen (vid NMKs klubbstuga) 

25 juli kl. 10.30-15 på Totrabadet
 
Arrangeras av NMK med stöd från
Gävle kommun och Svenska Båtunionen

OBS! Coronaviruset kan påverka arrangemanget.
Vi följer FHMs råd.

Mer och uppdaterad info fi nns på nmk-boat.se!

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Skolavslutning 2020 med utdelning av diplom 
och utmärkelser från förskoleklass till årskurs 9

Diplom vid läsårsavslutning 2019

”En god förebild”
Motivering: En god förebild är en person som på ett före-
dömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, empati 
och förståelse. Denna förebild ställer också upp på Bergby 
centralskolas värdegrund och fastställda regler.
”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som finns 
kring eleverna. 

Fsk Nellie Ögren och Svante Jäderkvist
Be1 Saga Weinemo-Sundberg och Malte Sima
Be2 Loke Blomberg och Erik Häggblom
Be3 Alice Hägglund och Jeremy Karlsson
Be4 Charlie Öhrn och Alfred Malmesjö Blomberg
Be5 Saga Nordin Sand och Rasmus Lindgren 
Be6 Samuel Eriksson
Be7 Julia Jansson och Johan Forsberg
Be8 Emilia Säll och William Persson
  
”Terminens kämpe” 
Motivering:  Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit, 
envishet, hårda arbetsinsats och för att ha utvecklats positivt 
under terminen.

Be4 Alva Wåhlstedt
Be5 Fanny Wahlström 
Be6 Elsa Wiklund
Be7 Anders Zetterberg
Be8 Jakob Ehn

”Terminens raket”
Motivering:  Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom 
sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat sin måluppfyllelse 
betydligt under terminen.

Be4 Abbas Mohammed Al-Bayati
Be5 Kevin Lebedjev
Be6 Engla Lundberg
Be7 -
Be7 Nyemachi Njoku
 
”Diplom i högsta måluppfyllelse” 
Be6 Engla Lundberg
Be7 Anders Zetterström
Be8 Jakob Ehn och Oliver Fogelberg

”Årets PRAO elev”
Be8 Emilia Säll och William Persson

Åk9   ”Goda studieresultat” 
Bild  Mikael Tao Söderman
Engelska Emil Engström
Hem- och  
Konsumentkunskap Lina Jupither Berg
Idrott och Hälsa  Emil Ivarsson
Matematik  Emil Ivarsson
Musik   Ami Fransson
Biologi   Nora Jern
Fysik   Kevin Ekström
Kemi   Ami Fransson
Teknik   Elias Svedjeholm
Geografi  Nora Jern
Historia   Kevin Ekström
Religion  Kevin Ekström
Samhällskunskap Emma Lindberg
Slöjd   Molly Andrén och Elias Svedjeholm
Spanska  Noah van Heteren 
Svenska  Ellen Meijer
Tyska   Mikael Tao Söderman
 
”Diplom i högsta måluppfyllelse”   Nora Jern 

”Årets Raket”  Victoria Berglund
 
”Årets Kämpe” Samuel Forsmark
 
”God Kamrat” Lions och Hamrånge församlings stipendium
Ellen Meijer och Henrik Wigren

”Mats Jerns stipendium i Svenska”

Emma Lindberg
Motivering: :  Till dig som oftast försöker gömma dig, vara 
tyst och inte visa vad du kan. Men så kastar du av dig masken 
och plockar fram dina förmågor och blommar ut och vi som 
står bredvid får en Wow upplevelse. Du förvånade alla med att 
vara så aktiv under de muntliga Nationella proven. 

”Mats Jerns stipendium i Naturvetenskap”

Mikael Tao Söderman
Motivering:  För ett gott arbete inom de Naturvetenskapliga 
ämnena. För ditt engagemang på lektionerna, din vilja och 
din vetgirighet. 
I diskussionerna har din nyfikenhet berikat, bräddat och 
fördjupat den kollektiva kunskapen
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Neddragning av bidrag till enskilda vägar
Trafikverket har genomfört en översyn av enskilda vägar och flera vägar på  landsbygden har då befunnits inte 
längre vara berättigade till statsbidrag. Och det är alls inte säkert att det kommunala bidraget istället kommer 
att höjas enligt Livsmiljö Gävle, som har det kommunala ansvaret.

Flera vägar på landsbygden uppbär sedan tidigare enbart kommunalt bidrag för sin drift, som då i gengäld är högre, 
och dessa kommer inte att påverkas. Däremot är  
det högst osäkert om de som nu får sina statliga bidrag indragna kommer att kompenseras via ett höjt kommunalt 
driftsbidrag. Berörda vägföreningar får i första hand göra en ny ansökan  
inför kommande budgetför-
handlingar i höst, men enligt 
Livsmiljö Gävle är det i ti-
der med besparingskrav inte 
alls säkert att ansökningarna 
kommer att tillmötesgås, 
vilket i så fall innebär hög-
re vägavgifter för fastig-
hetsägarna för att täcka de 
löpande kostnaderna såsom 
snöröjning, sandning, hyv-
ling o.s.v. 

Text: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

EN SKÖN OCH 

TREVLIG SOMMAR 

önskar jag er alla

ALNEK   REDOVISNING
Ockelbo Ekonomikonsult AB 

Karin Alneberg  Tel. 0297-425 24

Torget

i Bergby med omnejd,  Boende i hus/stuga
Tänker du sälja eller hyra ut ett litet hus, vinterbonat och 
med bekvämligheter? Minst 2 r o k
Fast inkomst och givetvis skötsam
Åsa tel. 073-033 55 75

Bostad sökes

till Hamrånge hemtjänst för all omsorg under lång tid.
Nu när vi flyttar till Gävle kommer jag säkert att sakna er
   Märta Ivarsson

Tack

Begravningar i församlingen under maj

14/5 Thomas Sjöberg, Bergby
28/5 Gunnar Sjöström, Norrsundet
28/5 Gert Lundberg, Norrsundet
29/5 Rune Jonsson, Bergby

Från midsommardagen 
är restaurangen öppen 

varje dag 12-20. 

Förboka gärna.

Butiken öppen 
varje dag 11-20

Välkomna hälsar
Flodbergs med personal

2
Fiskvagnen – Axmar marknad lördagar 4/7-8/8 kl. 11-15

Skolavslutning med förtecken Corona 
För förskoleklass t o m årskurs 8 blev det för första gången en 
digital skolavslutning, och årskurs 9 fick istället för sång, mu-
sik och betygsutdelning i kyrkan en annan, både annorlunda 
och speciell avslutning.

Förskoleklass till och med årskurs 8 fick klassvis se och höra sina 
rektorer på filmduken via TEAMs och diplom delades ut efter på-
annonsering av rektorerna. Klasserna sjöng sina sommarlåtar för 
varandra via TEAMs och slutade på samma sätt med Den bloms-
tertid nu kommer. 
   Avgångsklassen fick en annorlunda avslutning att minnas som 
ingen annan fått. Istället för avslutningsmiddag med lärarna blev 
det cruising genom bygden med EPA-traktor eller mopedbil och 
fika hos Bergmans Fisk.
   Därefter öppnades dörrarna till församlingshuset, där cider i 
champagneglas med pizzaslices och tårtbakelser väntade. I bak-
grunden spelades dansbandsmusik och ett bildspel visades med 
bilder på eleverna när de var riktigt små. Detta år var det skolans 
personal som stod för sången med ”Rosen”, ”Leende guldbruna 
ögon” och ”En kväll i juni” i nya tappningar på repertoaren, innan 
det blev betygs- och diplomutdelning och förstås Den blomstertid 
nu kommer som avslutning.

Text: Marianne Lundqvist



Kalendarium 12/6 – 22/8
Söndag 14 juni
Mässa, Österheds kapell 11.00
Årsmöte Hamrånge hembygdsförening 
Dansbanan hembygdsgården 15.00
Tisdag 16 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Lördag 20 juni, midsommardagen
Gudstjänst, Axmarby missionshus 14.00
Söndag 21 juni
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00
Måndag 22 juni 2020
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 7 Norrsundets IF 2-Ockelbo IF2
Tisdag 23 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Torsdag 25 juni
Fotboll Lindövallen 19.15
Herrar div, 4 Norrsundets IF – IK Huge
Söndag 28 juni
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 30 juni
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 5 juli
Gudstjänst, Hamrånge hembygdsgård 11.00
Tisdag 7 juli
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 12 juli
Gudstjänst, Häckelsängs fäbodar 11.00
Tisdag 14 juli
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 19 juli
Gudstjänst, bruksparken Axmarbruk 11.00
Tisdag 21 juli
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 26 juli
Gudstjänst, Nisses hage i Råhällan 11.00
Tisdag 28 juli
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 2 augusti
Gudstjänst, Å-mattan vid ån, gamla kyrkogården 11.00
Fotboll Lindövallen 15.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF-Valbo FF2/Gevle IF FF P 19
Tisdag 4 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Söndag 9 augusti
Gudstjänst, Hamrånge hembygdsgård 11.00
Tisdag 11 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Fredag 14 augusti
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 4 Norrsundets IF - Årsunda IF
Lördag 15 augusti
Å-racet, Norrsundet, Start Ådala
Söndag 16 augusti
Gudstjänst, Hagsta missionshus 11.00
Måndag 17 augusti
Fotboll Lindövallen 19.00
Herrar div. 7 Norrsundets IF2-Helges IF2
Tisdag 18 augusti
Arbetsdag hembygdsgården 9.00-12.00
Torsdag 20 augusti
Årsmöte Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00

Alla Tider’s

Axmarbruk i sommar

AXMARBRYGGA HAVSKROG
För info och öppettider 
se www.axmarbrygga.se

BLÄCKHORNET
Konst- och hantverksutställning
27 juni – 16 augusti 12.00-18.00

BÅTHUSET 
Utställning 27 juni – 16 augusti 

dagligen 12.00-18.00

MARKNADSLÖRDAGAR
i engelska parken 4/7 – 8/8 11.00-15.00

 med
BRUKSDAG 8/8 11.00-15.00

FAMILJEDAG 15/8 
med länsmuséet 11.00-15.00

FÖREDRAG 20/8 
Historiska kartor över Axmar bruk – över-

lantmätare Bengt-Olof Käck 19.00-20.30

AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet dagligen från kl. 11.00
Under tiden 8 juli-23 augusti

Onsdagsfrossa med levande musik 19.00-22.00

AXMAR MIDNIGHTRACE
Kajaklopp start Axmar Brygga 20.30

AXMAR BRUKSBOD
Öppet helger och helgdagar 12.00-16.00

(eller efter överenskommelse)
www.axmarbruksbod.se

HYTTAN 
Öppen dagligen 27 juni – 2 augusti 9.00-18.00
27 juni – 5 juli Träskulptör Thomas Höglund 

ställer ut 9.00-18.00
12 juli Swung – Urban Andersson, Görgen 
Antonsson och Bertil Fält spelar folkmusik 

och egna låtar 15.00
26 juli Musik och allsång med Sören Rydgren, 

Max Westin och Anders Jonsson 15.00


