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Innehåll i månadens Alla Tider´s

MÅNADENS FÖRETAGARE – 
 MÅLARE OCH GLASMÄSTARE



Tankar om

Sjuttiotvå? Jag? Näe! Inte klokt vad åren går.
    Men mot siffrorna i körkortet (står nåt om 1948) hjälper ju inga protester och spegeln ljuger inte den heller. För att inte tala 

om sättet att ta sig upp ur sängen på morron. Ajajaj. Vilken tur då, tänker jag, att tankar och känslor inte följer samma kronologiska 
tideräkning. För när tjejgänget från tonåren (jodå, jag kallar oss 
fortfarande så) träffas, har vi precis lika roligt, skrattar lika myck-
et åt alla roliga minnen från förr, delar med oss av våra liv, som 
vi alltid gjort. Inom oss är våra känslor desamma.
    Åren har gett oss många glädjeämnen med fina upplevelser, 
livskamrater, barn och barnbarn, till och med barnbarnsbarn 
numera. Men också sin beskärda del av sorger och besvikelser, 
såsom livet ju är. Och en livserfarenhet, som ingen kan ta ifrån 
oss.
   Corona och ålder till trots, så trivs jag rätt bra med tillvaron 
ändå. Kan man annat göra, när man har en egen hovleverantör 
av tio liter alldeles nyplockade och rensade lingon? Levererade 
till dörr av Kenneth och Anita från Holmsveden.
  
Med perspektiv på livet kommer förstås både tankar och fun-
deringar. Och tyvärr kan jag inte annat än undra över vart mitt 
land Sverige nu är på väg. Mord, gängkriminalitet och skräm-
mande övergrepp på oskyldiga hör till dagliga nyheter. Vi läser 
och hör om grava missbruk och utnyttjanden av vårt lands olika 
bidragssystem. Barn far illa, till och med dör på grund av brist-
fälliga lagar. 
    Toppskiktet av de kriminella går fria genom att låta yngre, 
som utmäts lägre straff enligt den straffskala vi har, utföra de 
kriminella handlingarna. Släktbaserade klaner arbetar för att 
skapa en annan dagordning än vår demokrati. 
   Att vi dessutom har korruption på hög nivå med såväl stora 
byggföretag, som politiska partier och föreningsliv är skräm-
mande. Och bluff när inom studiecirklar redovisas. Hur kan 
man? 
   Naturligtvis löser man inte problemet med gängkriminalitet 
och dess följdverkningar bara med hårdare tag, hårdare lagar 
och hårdare straff. Det måste vara i kombination med förebyg-
gande åtgärder. Man kan inte bara göra det ena. Men, krimi-
nella element ska sitta inom lås och bom. För allas vår trygg-
het. I hemmen, på gator och torg, men också för att förhindra 
nyrekrytering till den kriminella världen. Men bevilja inte bara 
mer pengar. Se också till att de förvaltas på bästa sätt. Och vår 
demokrati måste vi värna. Grupperingar som vill annat måste 
bara stoppas. 
   Nu höjs röster och jag sällar mig till dem. För nu är klockan 
mer än fem i tolv kära makthavare. Vi kan inte vänta, så;  Sätt 
ner foten!  Ordentligt! Våga ta ansvar! Inte hänvisa till utred-
ningar, utan se till att lagar omgående anpassas till den verklig-
het vi lever i. Lagar som ger möjlighet att vidta de åtgärder som 
krävs. Inga tama skrivningar som ger utrymme till tolkningar 
hit och dit. Ge polis instrument att bemöta kriminalitet och 
våld. 
     Jag är orolig. På allvar. Vad är det för framtid vi serverar 
våra barn och barnbarn?
   
Så har Hamrångegruppen haft sitt 
första möte efter corona- och sommar-
uppehåll, bl.a. med byggnationer och 
vattenfrågan på agendan. Mer om vad 
det handlade om kan du läsa på sid.5

  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,
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Tel 073-181 40 90
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BEJLUND Entreprenad AB
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HANDLA IDAG, DET DU VILL 
KUNNA HANDLA IMORGON!

 
Genom att gynna det lokala affärslivet 

försäkrar vi oss om att butiker, 
restauranger, frisörer m fl finns kvar 
även imorgon. Inte bara till din tjänst 

utan för att hålla hela vår bygd levande
 

SÅ VÄLJ ATT HANDLA LOKALT DU OCKSÅ!

Bergby
Kopparmässen

Bruksboden 
AxmarNORRSUNDET

Produktionsköket Hamrangebygdens delikatesser!

Här bygger vi framtidens fiskeläge 
med restaurang, café och butik.

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

Öppet maj-augusti. Tisdag-fredag 10-17, Lördag 9-13. 
Övriga tider under året, ring för info.

Torghandel påsk – december. (oktober stängt) 
Sandviken torsdag 10-15
Gävle fredag 9-15
Ockelbo      fredag 9-15

Wendins Blommor

AXMAR 

BRUKSCAFÉ

Annelie Samuelsson´s salong

Vi städar det du vill
Hem – kontor 

företag – föreningar – lokaler
Flyttstädning komplett 

med fönsterputs och garanti
Rutavdrag gäller

 
Välkommen att höra av dig

Tel. 072-968 13 57
E-post: stadlyktanhb@gmail.com

AXMAR 
BRUKSCAFÉ
VARMT  TACK TILL ALLA VÅRA 

GÄSTER FÖR EN

FANTASTISK SOMMAR

Nu har vi stängt för

säsongen, men

Första helgen i oktober och

november 3-4/10 och 7-8/11

hälsar vi välkommen till

AFTERNOON TEA 

mellan 13 – 17

P g av Covid 19 – Boka gärna bord

Tel. 070-828 58 97
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Månadsmöte
Fyren ( Rotundan) i Norrsundet
Tisdag den 6 oktober,  kl. 1800

Landsbygdsutveckling:
Inlämning av förslag i projektet

Gävle kommun informerar om
vindkraft utanför Storjungfrun.

Rapporter från arbetsgrupperna :
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, 

hemsida.

VI BJUDER PÅ FIKA

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

Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd under mötet.

Colabit Oil satsar på framställning av fossilfria bränslen med etanol 
som bas i Norrsundet – har köpt marken av Norrsundets Hamn för 51 
miljoner
Dotterbolaget Colabit Produktion AB flyttar nu fokus 
från sin testanläggning för framställning av HVO-
diesel med animaliska och vegetabiliska fetter till en 
ny anläggning med etanol som bas. En helt ny pro-
duktionsanläggning byggs i Norrsundet, som ska stå 
färdig för produktion andra halvåret 2023.

I samband med den nya testanläggningen har antalet kol-
lektivanställda reducerats från tio till tre i Norrsundet.
   − Skälet till personalneddragningarna är att tekniken i 
den nya anläggningen är mindre resurskrävande i form av 
bemanning, men vi skapar nu en bredare marknad med ett 
större utbud som kan ge fossilfritt, både jetbränsle, diesel 
och bensin, säger Magnus Nyfjäll, VD i företaget.
    Magnus Nyfjäll kommer från Lysekil och har varit 
verksam inom oljebranschen under hela sitt yrkesverk-
samma liv. Tillträdde förra året tjänsten som vice VD i 
Colabit Oil AB och klev upp som VD i maj i år, då tidi-
gare VD:n Jan Nordlöf övergick till att bli styrelseordfö-
rande.
   − Jag lockades av att kunna bidra till att skapa fossilfria 
bränslen, som kan användas i befintlig fordonsflotta, både 
i företag och privat.
   
Företaget har också flyttat sitt huvudkontor från Norr-
sundet till Gävle. Kvar i Norrsundet finns dock personal 
knutna till testanläggningen.
   − Att vi flyttat huvudkontoret till Gävle beror främst på 
att framöver underlätta rekrytering av personal.
    Den gamla testanläggningen finns kvar, men om och i 
vilken omfattning den kommer att användas för fossilfri 
bränsleframställning är osäkert, säger Magnus Nyfjäll.
   − Råvaran av vegetabiliska och animaliska fetter är 
begränsad, etanol däremot finns på marknaden, så det är 
därför vi istället kommer att använda oss av den tekniken 
som bas.
   
Idag produceras ingen HVO-diesel i Norrsundet. Allt 
bränsle som levereras från företaget köps för närvarande 
istället in från finska Neste. Det finska oljebolaget är 
världsledande, när det gäller tillverkning av förnybara 
drivmedel med animaliskt fett från livsmedelsindustrin; 
återanvändning av matolja, fiskfett och restprodukter från 
matoljeproduktion. Dessa utgör 80 % av basen, medan 
20 % utgörs av vegetabiliska oljor. Den palmolja som 
används kommer, enligt företaget, enbart från certifierade 
palmodlingar. I det HVO-bränsle som levereras till Sve-
rige ingår däremot inte palmolja.
   För närvarande finns ingen HVO-diesel, endast traditio-
nell, i den mack, som finns i Norrsundet.

   − Och det beror helt enkelt på att tillgången på HVO-
dieseln är begränsad och då måste vi prioritera de större 
mackanläggningarna vi har, säger Magnus Nyfjäll. 
   
Med den nya produktionsanläggningen i Norrsundet, 
som beräknas stå klar för produktion andra halvåret 2023, 
säkras råvaran upp för en planerad produktion av 500 000 
kubikmeter HVO-diesel. Av en artikel i Gefle Dagblad 
den 2 september framgår även att Colabitoils fastighets-
bolag köpt in all mark av Norrsundets Hamn för 51 mil-
joner. Enligt uttalande i artikeln ett nödvändigt steg att ta 
inför ansökan om miljötillstånd för anläggningen, men 
också för att säkerställa en fungerande logistik. 
   Hur många arbetstillfällen det kan komma att bli i och 
med den nya anläggningen är svårt att svara på i dag, sä-
ger Magnus Nyfjäll. 
    − Det kommer att skapas arbetstillfällen under bygg-
nadstiden, men personal kommer även att behöva anstäl-
las för driften av den nya anläggningen.  
   Colabit Oil kommer att fortsätta med hamnverksam-
heten och tar även över de kunder och hyresgäster som 
Norrsundets Hamn AB haft. 

Om det också blir en publik mack i Norrsundet är dock 
ännu inte beslutat.
   − Den frågan jobbar vi med och för diskussioner med 
olika parter för att söka nå en lösning, men det är en stor 
investering och vi måste bl.a. undersöka om tillräckligt 
kundunderlag finns, säger Magnus Nyfjäll.

Text: Marianne Lundqvist
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Vattenfrågan och byggnationer på agendan hos Hamrångegruppen – 
12 miljoner investeras i vattenverket i Totra.
Nej, inte heller vid Hamrångegruppens senaste möte kunde besked lämnas från Gavlegårdarna när byggande 
av trygghetsboendet i Bergby kan realiseras. Markfrågan för anläggande av gång- och cykelväg ner mot cent-
rum är ännu inte löst. Dessutom har överklaganden aviserats.

Det är sex år sedan frågan om trygghetsboende på lokalt 
initiativ aktualiserades för Bergby och Norrsundet. Två 
år senare kom förslaget från Gavlegårdarna om placering 
i Bergby; ömse sidor Humlevägen, varefter Trafikverket 
2018 startade en trafikutredning för anläggande av gång- 
och cykelväg från trygghetsboendet till centrum. Två år 
senare är markfrågan ännu inte löst, då man inte lyckats 
nå en av de berörda markägarna. Därefter kommer pro-
cessen att fortgå ytterligare, men risk för ytterligare förse-
ningar finns, då överklaganden aviserats.
   Istället kan det bli så, att Norrsundet får de första trygg-
hetsboendena i Hamrångebygden, för här har Gavlegår-
darna nyligen köpt markområdet bakom Coop av Ham-
rånge församling och där man börjat skissa på vilken typ 
av hyreshus som kan byggas. 
   − Kan bli trygghetsboende eller vanliga lägenheter. 
Lägenheterna ser likadana ut i bägge formerna, men vid 
trygghetsboende måste aktivitetslokal finnas, som dock 
även kan byggas separat intill, sade Lars Janols från Gav-
legårdarna. 
   − Vilken form det blir beror på hur de olika bidragsbi-
tarna, som ju har stor betydelse, ser ut.

Trygghetsboendena ryms inom ramen för nuvarande 
vattenförsörjning, men för att skapa förutsättningar för 
ytterligare byggnationer investerar nu Gästrike Vatten 
12 miljoner i vattenverket i Totra för att rena mer vatten 
snabbare. Det arbetet beräknas vara klart under nästa år. 
Och 70 miljoner investeras i kommunens ledningsnät, där 
Hamrånge är ett prioriterat område, för att täta läckor och 
att därigenom också förbättra vattenförsörjningen. Hos 
Gästrike Vatten har man även börjat titta på möjligheten 
att ta fram och distribuera s.k. tekniskt vatten för exem-
pelvis lager- och industribyggnader, biltvättar m m.
(idag används dricksvatten i all vattenförsörjning)
    I Gävle vattens investeringsplan finns en överförings-
ledning med från Gävle till Hamrånge för mer vatten, 
som kan tas i bruk när kommunens nya vattenverk är på 
plats i Älvkarleby kommun och det kan stå färdigt tidigast 
2025, sade kommunalrådet Therese Metz.
   − Men redan nu visar investeringarna i Totra på klara 
förbättringar och kanske är det så, att Hamrånges vatten-
försörjning, tillsammans med de investeringar som görs i 
ledningsnätet, kan klaras utan ny ledning från Gävle, till-
lade hon.
   Om inte, menade mötet, måste projektering för ledning 
mellan Gävle och Hamrångebygden påbörjas, så att an- 
 

 
slutning kan ske så snart möjligt, när det nya vattenverket 
i Älvkarleby står klart.
   Redan nu finns dock, utöver de planerade trygghetsbo-
endena/lägenheterna, möjlighet att bygga både enfamiljs-
hus och parhus i bygden. Det klarar nuvarande vattenför-
sörjning, enligt Therese Metz.

När realiserandet av trygghetsboende i bygden drog ut 
på tiden startades en förening för kooperativa hyresrätter 
på initiativ av Lennart Sjögren.
   − Men vågar vi, med tanke på osäkerheten i vattenfrå-
gan, dra igång den process som krävs för att gå vidare? 
undrade han.
   − Det finns ju också en begränsning av efterfrågan, till-
lade han och efterlyste ett samarbete för olika lösningar 
mellan parterna.
   Gavlegårdarnas ordförande Per-Åke Fredriksson tillika 
med Therese Metz menade att Gavlegårdarna och koope-
rativet ska arbeta vidare oberoende av varandra.
   − Först till kvarn… Blir kooperativet först med sin lös-
ning, ja då blir det de som först får bygga, så får vi se hur 
behovet sedan ser ut.

Från politiskt håll finns en klar viljeinriktning att lands-
bygden ska utvecklas, underströk Therese Metz.
   − Sammantaget är de satsningar som görs de största på 
flera decennier, för utöver trygghetsboenden så ska nästa 
år också byggas allaktivitetshus med sporthall i Bergby,  
landsbygdssatsningen, med möjlighet att söka kommuna-
la medel för utveckling i bygden, har förlängts och servi-
cepunkter har eller ska skapas vid ICA i Bergby och Coop 
i Norrsundet. Vi tillstyrker också att tågstation byggs i 
Hagsta, när ostkustbanan får sitt dubbelspår. 

Därutöver vill samhällsbyggnadsnämnden sätta press 
på privata byggherrar att bygga också på landsbygden ge-
nom s.k. dubbla markanvisningar som innebär, att bygg-
anvisningar i attraktiva områden i Gävle ska kombineras 
med markanvisningar längre ut från centrum och på så 
sätt göra det området attraktivare att bygga på.
   Först ska dock förslaget gå igenom kommunfullmäk-
tige, dessutom ska lämpliga projekt finnas.

Text: Marianne Lundqvist

sid 5

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden



Mer från sommarens Hamrånge   
Kul på sjön i fjolårets tappning fick ställas in på grund 
av corona, men Kul på sjön, det blev det ändå genom 
riktade aktiviteter i samarbete mellan Norrsundets Mo-
torbåtsklubb, Norrham och skolan. 
   − Vi eftersträvar ju ett samarbete med olika aktörer 
såsom föreningsliv och skola, säger ordföranden Lars-
Ove Molin, som tillsammans med Norrhams Christer 
Palm och Maria Eliasson vid Bergby Centralskola rea-
liserade idén.
   Först ut var Norrhams flicklag F09 med deras ledare 
Christer Palm och Tobias Eldh.
   − Tjejerna var helt lyriska efteråt och vi har redan 
börjat skissa på sommaren 2021, då vi kommer att ut-
veckla samarbetet ytterligare, säger Christer, som också 
var seglingsledare under sommarens aktivitet. 

När Hamrånges elever börjar högstadiet har skolan 
haft som tradition att anordna en aktivitet för alla elever 
tillsammans (vandring till Viksjö var ett inslag under en 
lång följd av år). I år blev det ett Kul på sjön, ett upp-
skattat inslag som, det är redan beslutat, kommer att få 
en fortsättning under kommande läsår, säger Maria.
   − Och som vi vill utöka på vårterminen för årskurs 2. 
Det ingår i vår kunskapsplan att eleverna ska lära inte 
bara simning enligt Svenska Livräddningssällskapet, 
utan även sjövett och Kul på sjön tillsammans med mo-
torbåtsklubben är en perfekt aktivitet för det ändamålet. Text: Marianne Lundqvist
    Foto: Madeleine Molin

Först till målet i småbåtshamnen kom 
Angelica Eklund från Stockholm

Sätten att ta sig fram var olika – både vad gällde farkost och 
besättning

Succe´direkt blev det för Å-racet, som för första gången arrangerades vid Fy-
ren av Mattias Lundberg och Magnus Risberg.
   Inte mindre än 55 deltagare stod på startlinjen, i och med olika plastfarkos-
ter, för att ta sig från Fyren till småbåtshamnen. Ivrigt påhejade av en stor och 
road publik. Strålande sommarväder förhöjde stämningen och det var inte 
svårt för arrangörerna att lova repris nästa år.
   − Självklart, det här blev ju väldigt lyckat.
   Det var ett roligt jippo, ingen tävling, men först i mål kom Angelica Eklund 
från Stockholm, som i lugn takt paddlade sig fram till målet.
   − Jag har njutit hela vägen, sa hon.
   Jobbigare var det 
för Andreas Berg-
lund, som dagen till 
ära firade sin 40-års-
dag och med sin 
rosa plastsvan hade 
valt en betydligt tuf-
fare farkost att ta sig 
fram med.
   − Puh, jag är helt 
slut, kommenterade 
han vid målgången.
   För Norrhams 
damlagstränare Jo-

Alla Tider’s
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Norrhams 
tjejer och 
Norrhams 
damlag var 
två av teamen 
som deltog

Vad är det som luktar i Norrsundet?
Ortsbor har ställt sig undrande över den odör som uppstår, både i samhället och vid transport, i samband med 
sophantering i hamnen.

− Soporna, som i balform är ett blandavfall till största delen bestående av plast, köps in av värmeverk runtom i landet, 
både från inhemska och utländska säljare, och den affären är uppgjord dem emellan. Vi ansvarar enbart för hanteringen 
i hamnen, vilket vi också har tillstånd till, säger Stig Wåhlstedt, VD vid Norrsundets Hamn AB.
     Varför den starka odören uppstått kan han inte svara på, tillägger han.
   − Olika laster medför många gånger kännbara lukter, men vi i hamnen har inte märkt någon markant skillnad. Men 
om det nu är så, kan jag bara spekulera i vad orsaken kan vara.
   − Vi vet ju inte hur väl rengjord plasten är innan den förpackas i balar och det kan ju vara så att sommarvärmen på-
verkat.
   Kan balarna ha gått sönder i hanteringen och att därigenom den starka lukten uppstått?
   − Det håller jag inte för troligt, då vi är ytterst noggranna med att inget spill sker. Det innebär ju bara merarbete för 
oss och det vill vi naturligtvis undvika.
   Nu närmar sig hösten och om det var så att sommarvärmen bidrog till odören från soporna, så var problemet för-
hoppningsvis av övergående art.

Text: Marianne Lundqvist

han Berg, Mattias Sjöström och Roger 
Wenell blev det lite väl tufft. Först lycka-
des båten med damlaget sno deras paddlar 
och sedan körde de på grund, så en av 
plastbåtarna pajade. Med en deltagare och 
en pajad båt på släp och med bara hän-
derna som paddlar  tog det förstås sin tid 
att nå målet. Men vad gjorde väl det, racet 
var festlig underhållning både för delta-
gare och publik.

Som helhet ett uppskattande arrange-
mang och hela behållningen 3 070 kronor 
skänktes oavkortat till Barncancerfonden.

Text: Marianne Lundqvist
 Foto: Marianne Lundqvist
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Tapetsering av valvat tak är bara ett 
av alla uppdrag som Pettas Måleri 
åtagit sig

Teknik och rätt redskap är förutsätt-
ningen för att göra ett fullgott jobb

Månadens företagare – målare och glasmästare
Nu fortsätter vi serien om bygdens företagare och den har månaden har jag träffat både målare och glasmäs-
tare.

Pettas Måleri 
står det på bilen som vi 
ser runtom i bygden och 
bakom det företaget står 
Peter Wesslén. Ursprung-
ligen är han från Tierp, 
men sedan fyra år tillbaka 
bor han med sin familj i 
Hamrångefjärden.
    − Här har jag hittat min 
oas, säger han.

Företaget startade han 
för tio år sedan. 
   − Men egentligen hal-
kade jag in i måleribran-
schen på ett bananskal
   Uppväxten var tuff, men genom idrotten hittade han 
sina förebilder inom kampsporten. 
   − Har boxats som thaiboxare och på 90-talet var jag 
boxare på heltid hos BK Falken i Gävle.
    I Stockholm, dit han flyttade för att jobba som gro-
vis, fick han jobb hos en målerifirma, som sysslade med 
brandskyddsmåleri.
   − Och jaa, på den vägen är det, skrattar han.
   − Jag har inte gått någon egentlig målarutbildning, utan 
lärt mig yrkets hemligheter genom praktiskt arbete.

Och han har lyckats väl. Idag har företaget Pettas Måleri 
fyra anställda, inklusive honom själv och de har en verk-
lig bredd i branschen. Åtar sig alla typer av målerijobb, 
inget jobb är för litet eller för stort och han räds inga ut-
maningar.
   − Nej, det är det roligaste, säger Petta och lyfter fram 
jobben vid nybyggda Bergmans Fisk i  Norrsundet, där 
de målat och tapetserat allt efter önskemål. Till och med 
logon på ytterväggarna. Tapetseringen i valvat tak på en 
restaurang med krav på exakt precision, lyfter han också 
fram.
   − Då fick vi ta lasern till hjälp.
   Honnörsordet är kvalité och företaget ger två års garanti 
på alla utförda arbeten.
   −. Kunden ska veta att vi gör ett genuint jobb och däri-
utifrån läggs också våra offerter.

På industriområdet i Norrsundet hyr Pettas Måleri 240 
kvadratmeter stora lokaler. Här finns välordnat både för-
råd och lackverkstad med all den utrustning som behövs i 
dagens måleri, där sprutning tagit över penselns arbete.
   − Här sprutar vi allt från köksluckor till dörrar och möb-
ler. Men det kräver sin teknik det också.

   Tekniken och rätt 
redskap lyfter han 
fram för att klara alla 
typer av målarjobb. 
En av hans anställda, 
Kimberly Glöggler, 
är från Hamrånge. 
Hon började hos Pet-
tas Måleri som lär-
ling för sju år sedan.
   − Kvinnor har 
kanske av tradition 
inte varit så vanliga 
i måleribranschen, 
men hon klarar vilka 
utmaningar som  
helst och har idag 
avancerat till arbets-
ledare. Henne är jag 
stolt över.

Lägenhetsruster 
är annars de vanli-
gast förekommande 
jobben för Pettas 
Måleri. De ger både 
kontinuitet och stabi-
litet och deras arbets-
område sträcker sig 
långt utanför Ham-
rångebygden.
   − I ett Upplands-
projekt målade vi 
53 kåkar och vi gör 
många jobb åt både 
bygg- och husfirmor, 
men även privatper-
soner.
   Coronapandemin 
oroade, men, säger 
Petta, om inte plan 
A fungerar får man 
fundera fram en plan B och det har funkat riktigt bra.
   − Och skulle det nu bli än mer fart, när pandemin är 
över, ja då behöver jag nog anställa fler målare.
   Nu står han inför att digitalisera verksamheten, vilket i 
stor omfattning kommer att underlätta all den administra-
tion han själv idag måste sköta.
   − Det är också ett led i utvecklingen av mitt företag, 
säger Petta.
     

Alla Tider’s
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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 bilPICKOS

SNICKERILACKERING O 
ALLSERVICE
070-0903998

Pickos Snickerilackering och Allser-
vice
− En chansning, när jag för fyra år sedan tog över 
ett företag, där jag var anställd och startade upp i 
egen regi, men absolut inget jag ångrar, säger Tommy 
”Picko” Piilola, som driver Pickos Snickerilackering 
och Allservice.

Född och uppvuxen i Hamrångebygden och numera boen-
de i Norrsundet, där han utgår från sitt företag varje dag.
   − Däremot finns min lackbox, liksom sliprum och tork-
rum i lokaler i Järbo, så det blir cirka 5 mil enkel resa 
varje dag.
   Tommy driver företaget som enskild firma och han har 
inga anställda.
   − Jag trivs bäst så, även om det kan bli väldigt långa 
arbetsdagar ibland, för man vill ju inte säga nej, när kun-
derna ringer.
   Men allt pappersarbete skulle han gärna vara utan, säger 
han.
   − Jag köper visserligen tjänsten med bokföring och 
momsredovisning, men det blir ändå en hel del pappersar-
bete och det känns tungt.
   − Det är ju inte det jag helst vill göra i mitt företag. Jag 
vill finnas för mina kunder.

Tommys företag är enbart inriktat på sprutmålning och 
just nu har han 7-8 kök på gång, där han ska lackera köks-
luckor.
   − Och det gäller att göra ett noggrant förarbete om slut-
resultatet ska bli bra.
    Idag är det till exempel också många, som vill ha sina 
gamla furukök lackerade i färg. Även furumöbler eller 
andra gamla möbler. Och det är jobb han gärna tar åt sig.
   − Borden i Tönnebro Värdshus har jag sprutlackerat, 

även en 
del på 
Hakke 
Gård, 
innan de 
fick nya 
ägare. 
   Dörrar, 

både ytter- och inner sådana, släpvagnskåpor och ventil-
luckor är sånt han också lackerat. Har även hänt att han 
lackerat om helt nya dörrar, där köparen inte från början 
kunnat få den färg han eller hon önskat.
   − Jag gillar att hjälpa folk, så jag hjälper gärna till, när 
köksluckorna ska hängas på  plats igen också.
   Kunderna väljer själva vilken kulör de vill ha – sånt 
går i trender och just nu är det grått, som gäller, säger 
Tommy.
   − Och vitt är inte alltid vitt. Det finns sju olika färger 
vitt, så det gäller att välja rätt.
 
Kunder har han, i Hamrångebygden förstås, men även 
i Gävle, Sandviken och Ockelbo. Ja, till och med från 
Stockholm.
   − Har förvånat mig lite, men jag kan tänka mig att pris-
bilden därnere ligger på en högre nivå.
   Eventuellt väntar arbeten åt ett fastighetsbolag och det 
skulle skapa en trygghet i företagandet, säger han.
   − Då blir det ju en annan kontinuitet.
   
Corona slog även mot Tommys företag, men det har bör-
jat återhämta sig, tycker han.
   − Nu ser det betydligt ljusare ut.
     

 Glasservice i Bergby
Företaget startades 1985 av Peter 
Lundén, hans far och två med-
arbetare, hette då Gävle Glas-
service. Företaget kom senare att 
övertas av Peter och hans far.

− Det blev ett familjeföretag då och 
så är det fortfarande, men numera 
med mig själv, min fru Samiee och 
mina söner Ricci och Robin, säger 
Peter.
   − Förutom oss fyra har vi också 
en anställd, Per Ådefors, som säl-
jare. 
   Redan tidigt fick företaget många uppdrag i Hamrånge 
och hyrde då in sig i lokaler vid Hamrånge Taxi. Här 
blev jobben fler och fler och Peter med familj beslutade 
att flytta ut till Sjökalla by i Bergby för närmare tjugo år 
sedan. 
Då bil-
dades 
dot-
terbo-
laget 
Glas-
service 
i Berg-
by och 
nu - Dagens bilglasbyten kräver 

speciell utrustning kopplad till 
dator, säger Peter Lundén



Alla Tider’s

TV-pucken nästa för William från Bergby 
När TV-pucken drar igång i början av oktober, så är 
William Persson från Bergby en av spelarna i Gästri-
kelaget. I hård konkurrens blev han en av tre killar ur 
Brynäs U 16-lag som togs ut till turneringen.

− En dröm som går i uppfyllelse, den här chansen får man 
bara en gång i livet, säger 16-åringen, som haft ishockey 
som intresse så långt tillbaka han kan minnas.
   − Började nog redan i 4-5-årsåldern på Lindövallen i 
Norrsundet.
   Senare blev det spel i både NIF och Ockelbo, innan han 
för fyra år sedan kom till Brynäs.  
   − Spelade väl lite fotboll också, men sedan jag kom till 
Brynäs har det varit helhjärtad satsning på hockeyn.

Träningen har alltid varit målmedveten och alls inte 
bara vid Brynäs egna träningstider.
    Han tränar ofta i gymmet i Norrsundet, men betytt 
mycket har också möjligheten att träna skyttet på Lindö-
vallen. Och hans styrka som center är just att han är 
skicklig med pucken och bidrog till att han blev uttagen 
till gästrikelaget, säger han. 
   På Lindövallen har han tränat så fort det funnits tillfälle, 
på lov och andra lediga tider. 
   − Så ofta att jag till och med nött sönder den blå marke-
ringen på sargen, ler han.
   ”Till vardags” går han sista året vid Bergby Central-
skola, en skola han hållit fast vid trots erbjudanden från 
annat håll.
   − Här trivs jag och de har alltid stöttat mig jättefint i 
min satsning på hockeyn. Till exempel har jag kunnat 
sluta tidigare för att åka in på träningarna.

 
   Men det be-
tyder inte att 
skolan får stå 
åt sidan för 
hockeyn. Det 
är en målmed-
veten satsning 
även här.
   − Tror nog 
att inställningen till idrott och 
skola många gånger går hand i 
hand.
   Nu räcker det förstås inte med 
egen målmedvetenhet och stöttning från skolan. Utan 
familjens stöd och all tid de lagt ner, hade det inte varit 
möjligt att komma så långt som han  gjort, säger han.
   − De har alltid funnits där för mig. Både mamma, pappa 
och brorsan.

Men nu är det fokus på TV-pucken som gäller. Inför tur-
neringen tränar William fem dagar i veckan, sätter sig på 
bussen in till Gävle varje dag efter skolan slut. Sedan blir 
det träningsmatcher under helgerna. Turneringen startar 
med gruppspel, för Gästriklands del i Leksand. Slutspelet 
för de lag som tar sig dit, spelas i Umeå under allhelgona-
helgen.
   Och målet, säger William, är förstås att vinna TV-puck-
en 2020.  
   − Jag tror vi har en god chans. Vi har ett starkt lag.

Text och foto: Marianne Lundqvist

kunde han ta emot kunderna i lokaler i den egna fastighe-
ten.
   − Men lokalerna i Gävle har vi haft kvar hela tiden. På 
dagens bilar med olika sensorer i rutorna krävs det till 
exempel helt andra resurser för att byta en bilruta och 
den utrustningen, som är uppkopplad mot dator, har vi i 
Gävle.
   − Förr kunde vi byta en bilruta på tio minuter, idag tar 
det en timme.
   På äldre bilmodeller åtar de sig även byte av bilrutor i 
Bergby och de ansvarar för all kontakt med försäkrings-
bolagen.

Men konkurrensen från de stora bilglasföretagen är tuff 
och därför har de alltmer nischat in sig på fönsterreno-
veringar och inglasningar av både altaner och balkonger. 
Med kvalité och snabb service som motto. De jobben görs 
både i Bergby och Gävle.
   − Nu väljer många att renovera sina gamla fönster, som 
ju har en betydligt bättre träkvalité än dagens och då byter 
vi också ut till energiglas.
   − Och det är roligare att jobba med gamla fönster, tyck-

er Peter.
   Kunden 
väljer själv om 
fönstren då 
ska kittas med 
linolje- eller 
syntetiskt kitt 
och linoljekittet 
bakar de själva.

Företaget ser-
var allt inom glas och plast och kunder har de både bland 
företag och privatpersoner. De har bl.a. renoverat en stor 
del av fönstren på Gävle slott liksom på länsstyrelsen och 
lantmäteriet.
   −De stora jobben ger självklart en större trygghet för 
verksamheten.
   Hos Gävle Glasservice/Glasservice i Bergby kan du 
även få hjälp med glasslipning liksom solfilmsmontering 
för bil och fasader.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

- Jag kom med! En glad 
William Persson som blev 
uttagen till gästrikelaget i 
TV-pucken

Företaget nischar sig mer och 
mer mot renovering av fönster
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Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Mer mörker, mer mys
LILLA LYSKVÄLLEN PÅ BRYGGAN

Lördag 26 september
Njut av både gamla och nya favoriter

i vår höstmeny

Öppet fredag-söndag hela hösten
t o m 15 november

Redan nu kan du boka årets Julbord, med 
premiär 21 november
För info om bokning,

meny och öppettider se vår hemsida

 

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

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

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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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

Alla Tider’s

Sista september 

stänger jag

Varmt tack alla fina 
kunder för att ni 
förgyllt min butik 
genom åren

Stina Persson

Kontakta oss vid
EL-Installa� oner  •  EL-Renoveringar  •  EL-Service    

Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63  •  info@mpel.nu

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
 

SÖNDAG 27 september kl. 11.15 
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet Norrsundets brukssextett spelar

SÖNDAG 4 oktober kl. 11.00 
Mässa, Församlingshuset

TISDAG 6 oktober kl. 13.30-15.30 
Bibelsamtal. Ledare: Sture Larsson 
Höstens träffar anpassas efter rådande läge. 

TISDAG 6 oktober kl. 16.30-18.30 
TacoLov, Församlingshuset, Pyssel – andakt – tacomiddag. 
Ingen anmälan – bara kom!

LÖRDAG 10 oktober kl. 18.00 
Öppet hus Hamrånge kyrka 14.00-18.00 
”Älgmålsbön”, Hamrånge kyrka

SÖNDAG 18 oktober kl. 11.15 
Taizégudstjänst, Fyren i Norrsundet

TISDAG 20 oktober kl. 13.30-15.30 
Bibelsamtal. Ledare: Sture Larsson 
Höstens träffar anpassas efter rådande läge. 

SÖNDAG 25 oktober kl. 11.00 
Mässa, Församlingshuset

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

Exp. Tel. 0297-572090

ÖPPET HUS OCH ”ÄLGSMÅLSBÖN” I 
HAMRÅNGE KYRKA LÖRDAG 10 OKTOBER 

KL 14 – 18 ÖPPET HUS
Det är ”halvtid” i den invändiga renoveringen av 
Hamrånge kyrka. Första etappen åtgärdades fram till 
i våras och efter nyår börjar nästa etapp. Isolering 
av golv och tak är gjorda, predikstolen är flyttad och 
läktaren är återställd. Våren 2021 ska ställningar 
sättas upp för målning av tak och innerväggar. Allt 
beräknas klart i maj 2021, då kyrkan är klar och 
öppnas igen.
I höst står arbetet stilla av olika anledningar. Kyrko-
rummet är tomt, inga bänkar eller övrig inredning.  
Det kan vara intressant, att få se hur det ser ut just 
nu och få höra mer om renoveringen så här i pausen 
mellan två halvlekar. 
Kaffeservering, m.m.

KL. 18 ”ÄLGMÅLSBÖN” 
Lördagen avslutas med en ”Älgmålsbön inför älgjak-
ten: Vi ringer in helgen i kyrkklockorna och samlas 
kring musik och tankar om natur och miljö;
skog, djur och skapelse.

VÄLKOMMEN! 
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Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Nu blir det lägenheter på 
”Verket” igen
Två av de gamla bruksgårdarna blev kvar, 
när Gavlegårdarna rev sitt bostadsbestånd på 
Verket. Rockskolan  huserade under en tid  i 
ett av husen, det andra kom att användas som 
flyktingboende. Nu har nya ägare av området 
tillträtt och påbörjat renovering av de sam-
manlagt sexton lägenheterna.

− Köpekontraktet skrevs den 7 augusti och vår 
ambition är att lyfta fastigheterna både in- och 
utvändigt, göra även det yttre bostadsområdet  
trivsammare, säger bröderna Tomas och Jonas Sö-
derman från Gävle, som tillsammans med svågern 
Ralf Sigfridsson startat fastighetsgruppen Crevento 
AB (tidigare Lilla Gubben AB).
    Totalt har de förvärvat ca 10 000 kvadratmeter av 
tidigare ägare, men i första hand är det  bostadsfastig-
heterna och området intill, som de kommer att lägga 
fokus på.
   − Vi har i nuläget inte funderat eller planerat angå-
ende den övriga marken.
   Och intresset för lägenheterna, som samtliga är två-
rummare med en bostadsyta på 58 kvadratmeter, är 
stort. Fem av lägenheterna är redan renoverade, den 
sjätte på väg och dessa är redan uthyrda. Kontrakt har 
tecknats för ytterligare sex och inom ett halvår räknar de 
med att alla lägenheterna ska vara uthyrda.   
   Badrum var redan iordningsställda och fönster utbytta i 
en av fastigheterna. All el var ny liksom stammarna till va 
och uppvärmning sker via bergvärme. I övrigt renoveras 
samtliga lägenheter till samma standard. Till exempel spe-
gelvänds köken och köksluckorna får en vit eller grå färg. 
Renoveras ska även alla trapphus liksom utvändig fasad 
på bägge fastigheterna.
   − Vi är måna om att fastigheterna ska få en seriös stäm-
pel och vi gör urval på hyresgäster enligt Creventos krav. 
Ser till exempel gärna äldre hyresgäster i lägenheterna.

Tomas och Jonas äger sedan tidigare bl.a. en fastighet 
i Filipstad och har båda erfarenhet av fastighetsrenove-
ringar. I samband med förvärvet i Norrsundet såldes en 
fastighet i Sandviken ingående i fastighetsgruppen Cre-
vento AB.
   − Vi såg en potential i de här två bostadsfastigheterna 
och lade därför ett bud, när de kom ut till försäljning. An-
budet antogs och jaa, nu är vi på gång i Norrsundet, hälsar 
Tomas, Jonas och Ralf.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fastighetsgruppen Crevento AB med Ralf Sigfridsson och brö-
derna Tomas och Jonas Söderman har köpt och renoverar nu 
samtliga lägenheter i de två bostadshusen på “Verket”

Köken helre-
noveras och 
får vita eller 
grå skåp-
luckor



Alla Tider’s

Stina stänger butiken, men 
fortsätter servicen till sina 
kunder hemifrån
I över åtta år har Stina Persson drivit Stinas Garn- och 
Tygbod i Bergby, men sista september stänger hon buti-
ken.
    − Det är pensionsdags och jag vill trappa ner mina en-
gagemang.
    Men det har varit fantastiskt roliga åtta år, säger hon.
    − Så mycket lön har det kanske inte blivit, men lönsam-
hetsmässigt har butiken gått ihop och jag har verkligen 
fått leva min dröm att ha en egen hantverksaffär.
   − Sen har den ju fyllt en social funktion också och kun-
derna har alls inte kommit bara från Hamrånge. 
   För till Stinas Garnbod har kunder även från Gävle, 
Storvik, Söderhamn och Ockelbo hittat. 

Stick- och sömnadsintresse har Stina alltid haft.
   − Var nog bara i sexårsåldern, när jag lyckades klura ut 
hur man skulle göra aviga maskor.
   Sin första symaskin fick hon, när hon var tretton och 
sömnadsarbeten har Stina även erbjudit butikens kun-
der. Allt från att byta dragkedjor till att sy balklän-
ningar.
   − Vet inte hur många dragkedjor jag bytt genom åren, 
skrattar hon.
   Efter en egen idé har hon sytt åkpåsar för rullstolsburna 
och det kommer hon att fortsätta med, liksom servicen till 
kunderna. Flyttar den bara till ett rum i bostaden i Norrs-
undet.
    − Någon tygförsäljning blir det däremot inte. Av ut-
rymmesskäl förstås, men tyger av idag är så dyra och du 
måsta köpa in stora kvantiteter för att få ett hyggligt pris.
   Garnerna från Järbo Garn fortsätter hon med och det 
blir de traditionella garnerna hon alltid erbjudit, som 
kommer att fylla hyllan därhemma.

Mer tid blir det nu också för hamrångedräkten, där tyget 
vävs hos Hamrånge Slöjdare och sedan sys upp av Stina.
   − Eller syr om, om din egen dräkt blivit för liten eller 
för stor.
   Just nu håller hon på att lära sig sy även hatten till dräk-
ten och hon förmedlar också dräkter mellan säljare och 
köpare.
   Sista september slår butiken Stinas Garn & Tygbod 
igen, men fram till dess har hon utförsäljning. Skolan har 
fått en del material liksom Hamrånge Slöjdare.
   − I nuläget har ingen nappat på att ta över hela butiken, 
däremot visat intresse att liksom jag bedriva verksamhet 
hemifrån på annat håll i bygden.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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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

Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

Efter drygt åtta år lägger Stina Persson 
ner sin garn- och tygbutik i Bergby.
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Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Radio Gävleborg med Larry Forsberg sände från Fyren
Var ligger Hamrånge? Bergby? Norrsundet? Hamrångefjärden? Axmar? Och varför heter det egentligen Ham-
rångebygden? undrade Larry Forsberg.
Frågor som många, framförallt utomstående, ställer sig, men som Stina Hammarberg och Monica Sjökvist gav 
svar på, när Radio Gävleborg sände en förmiddag från Fyren.

Hamrånge är inget ortsnamn, det är bara församlingen 
som har det namnet. Däremot har Bergby, Norrsundet, 
Hamrångefjärden och Axmar (som i sig innehåller orter-
na/byarna Axmarby, Axmarbruk och Gåsholma), var för 
sig egen postadress.
   − Och i samband med ett projekt som drevs i början av 
2000-talet, så togs beslutet om samlingsnamnet Hamrånge-
bygden för samtliga orter, berättade Monica.
   Innan ostkustbanan drogs fram på 1920-talet bestod 
Bergby av flera olika byar och det var i Wij by, som järn-
vägen drogs fram. Men bynamnet Wij fanns på otaliga 
orter i landet och därför valdes istället namnet Bergby, 
som sedan blev det gemensamma namnet för alla byarna.
   − Kan kanske bero på att Wijs grannby hette Berg, till-
lade Stina.
   Vilken ort är det då som är centrum i Hamrångebygden?
   − Det var ju i Wij by (Bergby idag), som den nya kyr-
kan byggdes 1854 och då fanns inte orten Norrsundet. Så 
jag tycker nog att Bergby är centralorten, där vi dessutom 
har hälsocentral, pastorsexpedition, skola, bank, äldre-
boende och ett utbud av kommersiell service, menade 
Monica.
   Och Stina 
fick under 
sin skoltid en 
förklaring från 
läraren Folke 
Bergsten vad 
Hamrångebyg-
dens då största 
orter stod för: 
Bergby var 
jordbruksbygd, 
i Hamrånge-
fjärden fanns 
det service 
och Norrsun-
det med sina 
industrier var 
arbetsplatsen. 

Little Leffe 
and his skiff-
leband. Så hette 
bandet som Leffe 
Löfgren tillsammans med brodern Håkan startade 1958. 
Då var Leffe 15 och Håkan 13.
   − Det var ju under rock- och skiffleeran. Vi var fem  
 

 

unga killar med hemgjorda instrument, det var bara mitt 
dragspel, som var det enda riktiga instrumentet, minns 
Leffe.
   Nu kan de två se tillbaka på ett livslångt musikliv både 
inom och utom Hamrångebygden. Håkan var heltidsmusi-
ker och turnerade under tjugo år.

   Musikintres-
set kom från 
mormor och 
morfar, kanske 
är det de ge-
nerna de fört 
vidare, säger 
de.
   − Har man 
vuxit upp med 
musik, så finns 
det bara där. 

  Att de har 
ett gemen-
samt med The 
Beatles är det 
kanske inte så 
många som vet.
   − Vi har båda 
varit förband 

till Trio mé 
Bumba. Och inte 

bara förband, vi fick också spela nonstop med Trio mé 
Bumba och det var stort det. 

Fortsätter på nästa sida >>

Stina Hammarberg och Monica Sjökvist redde ut oklarheterna om Hamrånges 
by- och ortsnamn.

Leffe och Håkan Löfgren berättade minnen från sitt över 
sextio år långa musikliv



Kalendarium 25/9 – 23/10
Lördag 26 september
ReDo Second-Hand, Norrsundet öppet 10.00-14.00
Söndag 27 september  
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet 11.15
Lördag 3 oktober
Afternoon tea, Axmar Brukscafé, 13.00-17.00
Söndag 4 oktober
Tipspromenad i Hamrångefjärden 
Arr. IOGT-NTO 11.00-12.00
Mässa Församlingshuset, Bergby 11.00
Afternoon tea, Axmar Brukscafé, 13.00-17.00
Tisdag 6 oktober
Bibelsamtal, Kyrkans hus 13.30-15.30
TacoLov, Föramlingshuset, Bergby 16.30-18.30
Lördag 10 oktober
”Älgmålsbön”, Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 18 oktober
Taizégudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 20 oktober
Bibelsamtal, Kyrkans Hus 13.30-15.30
Söndag 25 oktober
Mässa, Församlingshuset, Bergby 11.00

Begravningar i församlingen under juni-juli

3/7 Pentti Uusirantanen, Axmar, då hans aska 
 ströddes ut i havet utanför Axmarbruk.
14/8 Bengt Olof Jäderström, Gävle
28/8 Inga-Britt Carlsén, Bergby

Hamrånge byavakter 
rapporterar från sommaren

 
Rättelse från augustinumret:
Säcken med rödsand vid Lindövallen var inte sönderskuren. 
Den var transportskadad av NIF vid transport och lossning.

… båtmotor stulen vid Totrabadet
… många bilar, ej hemmahörande i bygden och flera med  
     utländska registreringsskyltar cirkulerar runt 
… självgående gräsklippare stulen från Vifors IP 
… fyrhjuling stulen i Axmarby
… stöldgods i dikeskörd bil med förare och en passagerare
… stöld av varor vid Coop i Norrsundet
… personal vid ICA och Coop känner otrygghet vid stäng 
     ningsdags p g a besökare av utländsk härkomst 
...  bil stulen i Hamrångefjärden

Idel rosor till kyrkogårdens personal
Det år många som hör av sig till Alla Tider´s och vill 
ha en hälsning med beröm till kyrkogårdspersonalen.
   ”Där har blivit så vackert och välskött och det 
känns väldigt fint när vi besöker kyrkogården, där 
våra nära och kära vilar. Det betyder mycket för oss 
församlingsbor”.
   Och en sådan hälsning publicerar jag gärna. Delar 
den helt och fullt. 

Alla Tider’s
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   Det här var under Fyrens storhetstid, när många kända 
orkestrar och artister spelade och uppträdde här. Om den 
tiden vittnar en unik samling gästböcker, där alla som 
uppträdde eller spelade i Fyren skulle skriva sina namn.
   − Våren -63 spelade vi nonstop med Gugge Hedrenius 
8-mannaband.
   Yngsta brodern Curt är den enda av de tre, som har 
musikutbildning, men det kom att dröja till början av 
1980-talet innan alla tre spelade tillsammans.
   − Det var vid countrykvällar i Fyren. 
   I olika sammanhang finns Leffe och Håkan fortfarande 
med i Hamrångebygdens musikliv.
   
Ulrica Källström och Micke Hyvärinen berättade om 
utvecklingen av Fyren och Rockskolan. Fyren, som 
tidigare drevs i Folkets Hus regi, gick under en lång 
följd av år en ojämn balansgång ekonomiskt sett och 
gick slutligen i konkurs. Gävle kommun gick in som 
fastighetsägare, men ville avyttra och hotet hängde över 
Fyren. Det var 2008 och året blev ett ödesår också i en 
annan bemärkelse i bygden. Det var då massaindustrin 
lades ner. Norrsundets föreningsliv gick samman för att 
söka lösningar och Fyren blev en samlingspunkt för alla 
som förlorade sina arbeten. Efter en förstudie om ar-
betskooperativ startades Fixarna, där flera anställda från 
fabriken och sågverket, som lades ner 2012, fick anställ-
ningar. Ett arbetskooperativ som har vuxit sedan dess 
och fortfarande verkar i bygden. Sedan kom flyktingvå-
gen 2014-15, där Fyren blev ett nav för de människor 
som kom till Norrsundet. 
   2020 klev ABF Gästrikebygden in som ägare av fastig-
heten Fyren och därigenom öppnades nya möjligheter, 
menade Ulrica.
   − Det har gjort att vi nu på ett helt annat sätt har möj-
lighet att ändra vår verksamhet efter samhällsbehovet. 
Vi är flexibla och Fyren ska vara ett allaktivitetshus för 
alla i Hamrångebygden. 
    Rockskolan med Micke Hyvärinen som projektledare 
har en över 20 år lång historia. Ligger i anrika Villan, 
även den en fastighet som ägs av ABF.
- Vi har 60-65 elever varje år med en bredd på 4-80 år i 
åldersspannet, berättade Micke.
På grund av Corona har inga öppna spelningar kunnat 
genomföras under året. Finalrocken spelades in och sän-
des digitalt istället. 

Och Larry Forsberg, han hittade en släkting i Norrsun-
det. genom Maj-Britt Berglund, som via sitt DNA hade 
fått träff på Larry. 
   − Måste ju hit och se hur min släkting ser ut, sa hon. 
   Riktigt hur de var släkt kunde de dock inte utröna vid 
detta första tillfälle.

Även jag fick tillfälle att berätta. Om min tid som lokal-
reporter för Gefle Dagblad under tjugo år och därefter 
som redaktör och utgivare av Alla Tider´s lokaltidning.

Text och foto: Marianne Lundqvist


