Alla Tider´s
Smått & Gott i Hamrångebygden			
Tel till red. 073-181 40 90				

Nummer 9 Årgång 17
Oktober 2020

Vilka tjejer vi har!
Norrhams unga damlag
kämpade med den äran
och nådde sin målsättning
redan första året; att hålla sig
kvar i division 2

NIF:s innebandylag Flickor
15 gjorde en fantastisk
insats, när de mot tufft
motstånd vann Göransson
Cup i Sandviken

Innehåll i månadens Alla Tider´s
sid 2
sid 3
sid 5

Tankar om
Historier från Hälsingland och Gästrikland
Fysiskt besök eller videosamtal – nu kan du själv välja din
kontaktmodell med Hamrånge hälsocentral
sid 6-7 Månadens företagare – bygdens plåtslagare
sid 10 Vindkraft ett aktuellt ämne på Hamrångegruppens bord

sid 12-13
sid 14
sid 15
sid 15
sid 15

Årets bärplockarläger – värsta nedskräpningen någonsin
Öppet Hus i kyrkan
De ﬁxade det! - Norrhams damlag kvar i tvåan
Norrsundets innebandytjejer vann Göransson Cup
i Sandviken
En hälsning från Hamrånge PRO

Alla Tider’s
Tankar om

H

östmörkret sänker sig allt djupare, snart går vi in i november.
Det är inte min favoritmånad, naturens vackra färger har gett upp, träd och buskar är kala och mörkret än mer påtagligt.
Nu gäller det att skapa skön och trivsam miljö inomhus istället och en värmande brasa i kaminen och att tända ljus och lyktor
kan bli en fin kompensation.
Blir du också trött på att i alla möjliga sammanhang matas
med hur du ska leva eller inte leva, hur och vad du ska äta
och inte? Insändarsidorna är fyllda av experter som tror sig
veta det enda rätta och uppmanar dig att följa deras övertygelser. Än varnas det för kött, än varnas det för dioxin i fisk,
ibland är mättat fett bra att äta, ibland är det helt förkastligt.
Och hur du ska leva miljömedvetet, det finns det hur många
som helst av som vet.
Jag tänker nog så här jag, att lagom är bäst. Lite av det ena,
lite av det andra och njuta av det man tycker om. Jag fortsätter äta kött, jag fortsätter äta strömming och jag brer smör
eller Bregott på mackan. Och jag njuter gärna av ett glas vin.
Inte tänker jag ha dåligt samvete för det. Andra tycker annorlunda och ja, det ska inte de heller ha dåligt samvete för. Jag
respekterar dem, så får de respektera mig.
Det är klart vi ska värna om miljön. Det finns många både
bra och enkla saker i vår vardag de flesta av oss kan göra.
Men när det tar sig fanatiska former och uppmaningar, nej då
vill jag inte vara med.
På den politiska agendan så ska nu samhällsbyggnadsnämnden inleda en planläggning för att pröva bostäder i centrala
Norrsundet på den mark, som Gavlegårdarna köpt in av
Hamrånge församling. Samhällsbyggnadsnämnden vill ”att
särskilt fokus ska läggas på att i kommande detaljplan utreda
rådande vatten- och spillvattensituation och att detaljplanens
genomförande ska representera en tillväxt som är långsiktigt
hållbar utifrån idag rådande situation”. Hmm…
Den processen kan bli intressant att följa.
Detaljplanen beräknas vara antagen senast tredje kvartalet
2022 och på området vill Gavlegårdarna uppföra 1-2 flerbostadshus i 3-4 våningar med 12-16 lägenheter i varje hus.
Behovet av bostadsbyggande i Hamrånge, framförallt trygghetsboende, initierades från bygden redan för sex år sedan,
både vad gäller Bergby och Norrsundet. Förslaget i Bergby
har dragits i långbänk, någon detaljplan är ännu inte antagen,
trots att idéerna presenterades för flera år sedan och än mindre har någon byggnation kommit igång. Kanske blir processen enklare i Norrsundet. Det återstår att se.
Coronan har ställt till det för oss lite till mans och stundande allhelgonahelg blir inget undantag. Gravsmyckning och
ljuständning på kyrkogården kan vi genom att hålla avstånd
göra som vanligt, men ljusgudstjänsten i församlingshuset är
enbart för anhöriga och det serveras inget kaffe i Österheds
kapell.

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

•
•
•
•

Trailing
Transporter med bil och släp
Totalentreprenad husgrunder
Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68

Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

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

5789:2989:1589:-

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

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

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

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Gratulerade tjejen Leah, när hon
fyllde 9 år, det gjorde i alla fall mormor och morfar. Det blev inga kramar,
men vi fick ses och det var det viktigaste. Norrtälje har legat väldigt långt
bort i år.

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

Önskar er alla en skön höst och
		

BEJLUND Entreprenad AB

Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Historier från Hälsingland och
Gästrikland
Och vilken plats skulle väl då vara mer passande för berättelser om sägner, folktro och spektakulära händelser än
Axmar Hytta?
Föreningen Hyttan inbjöd och om gruvfrun, vittror, skogsrå,
tomtar och vättar berättade historikern Robert Fors och radiojournalisten Viktor Hansson. De båda har tillsammans gjort
podcasten Historier från Hälsingland och därtill utvecklat konceptet med berättarkvällar.
Var det månne självaste Emanuel Swedenborg, systerson till
den beryktade brukspatronen Järn-Brita i 1700-talets Axmarbruk, som några ungdomar såg i slottsparken en mörk kväll
under 1960-talet? Vilka var ungdomarna och var det sant att
bakrutan i bilen exploderade, när vålnaden uppenbarade sig?
Sägnen säger också att steg hördes i slottets korridorer liksom
ett mystiskt brummande i masugnarna. Och att alla bruk har
tomtar, det visste du väl?
Om stigmannen Sote i den beryktade ödeskogen Ödmården
på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland under medeltiden finns olika berättelser. En att han var en skogens Robin
Hood, som tog från de rika och gav till de fattiga, en annan att
han minsann var en både ond och grym rövare.
Gruvfrun styrde i gruvorna i bägge landskapen och i gruvorna
fick man varken skrika, spotta, svära, vissla eller sjunga. För då
kom hon, majestätiskt vacker. Med olycka om hon var klädd i
svart, men när hon visade sig i vitt, då var hon på glatt humör.

Viktor Hansson och Robert Fors berättade historier från
Gästrikland och Hälsingland i Axmar Hytta.
Enligt sägen fanns både sjörå och skogsrå. Mycket vackra och
tilldragande kvinnor, men med ihålig rygg eller svans. Och när
nya E4 drogs fram vid Skarvberget, precis där en vitterstig gått,
då kom vittrorna. Trafikolyckorna har varit flera och konstiga
fel på bilar har uppstått.
Tyvärr bottnar många sägner från århundraden tillbaka i både
Hälsingland och Gästrikland i den grymma verklighet som
människor levde i. Det berättas om mylingar – nyfödda barn
som ogifta mödrar i sin förtvivlan mördade och brände eller
dränkte och där de själva sedan halshöggs och brändes på bål.
Om Brita Andersdotter från Delsbo, som blev trippelmörderska
i kampen för att få en far till sin oäkta son.
Har du någon historia eller sägen, som du vill att Robert Fors
och Viktor Hansson ska berätta gå då in på deras hemsida
www.historierfranhalsingland.se, så finns kontaktuppgifter dit
du kan vända dig.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Informerar om Landsbygdsutvecklingsprojektet
Följande ärenden beviljades och/eller utbetalades till Hamrångebygden
under året från Gävle kommuns ytterområdessatsning

Ansökan om planbesked
(beviljat 2019, utbetalt 2020)
Utveckling hamnen Axmarby
(beviljat 2019, ännu ej utbetalt)
Pumptrackbana i Bergby
(totalt Norrham(beviljat 2019 752 500:-)
Slututbetalt 2020,
Bänkar och bord pumptrackbana
Utbyte belysning elljusspår
Digitalisering VHS-band
Inköp regntåg Vifors IP
Inköp linjeringsmaskin Vifors IP
Anläggande discgolfbana Heden
Inköp av projektor
Påfyllning sand Salthars badplats
Anslutning kommunalt avlopp
Skepparkåken
Ny karta över ”Näset”
SÖKTA, ÄNNU EJ BEVILJADE
Byggnation ny läktare, Vifors IP
Renovering sarg Lindövallen,

Åbyns byamäns samfällighetsförening
8 370:Axmarby Intresseförening
131 580:72 413:17 700:13 350:16 800:26 760:13 640:180 000:74 900:13 212:-

Norrham
Norrham
Hamrångefjärdens IK
Norrsundets Arbetarteaterförening
Norrham
Norrham
Hamrångebygdens Discgolf ideell för.
ABF Norrsundet
Hamrångegruppen/KNUFF

510 000:52 300:-

Norrsundets Motorbåtsklubb
OK Ödmården

134 900:98 913:-

Norrham
Norrsundets IF
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Alla Tider’s
Anno 2000
– september
oktober
... anställdes Olle Wängsäter som projektledare som
nätverksentreprenör och inspiratör via företagarföreningen. Projektet syftade till att
inventera bygden och dess
förutsättningar för att skapa
ett positivt företagsklimat och
en attraktiv bygd
... ville aktörer gärna se fler
campare i Hamrångebygden
... tände Hamrånge Lions en
mila till förmån för cancerforskningen
... diskuterades fjärrvärme i
Norrsundet, där spillvärmen
från industrin skulle kunna
värma både bostäder och
lokaler
... röjde John Eriksson Kyrkstigen
... kom Mikael Höglund med
hunden Krut på andra plats,
när länskampen för älghundar avgjordes i Svartnäs
... planerades för dykningar
vid Engmanvraket
... blev det protester, när
Gavlegårdarna planerade
flytta sina fastighetsskötare i
Hamrånge till Gävle

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

Exactus
Byggprojekt AB
Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63

070 - 190 11 25

stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden
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Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Smått & Gott i Hamrångebygden
Fysiskt besök eller videosamtal – nu kan du själv välja din kontaktmodell med Hamrånge hälsocentral
− De fysiska besöken ska alltid vara grunden, men om du som patient föredrar ett videosamtal med din läkare, ja då
kan du välja det, säger vårdenhetschef Torbjörn Eriksson.
Videosamtalen är ett verktyg som utgör en del av den digitala kedja, som håller på att utvecklas inom primärvården.
Om du bor långt från hälsocentralen till exempel, om det
gäller ett återbesök eller enklare åkommor, så kan videosamtal vara ett alternativ.
− Men, understryker Torbjörn Eriksson, videosamtal är ett
erbjudande. Det är alltid patienterna som väljer om de vill ha
ett videosamtal eller göra ett fysiskt besök.
Hamrånge hälsocentral har med sina tre allmänspecialister
och en ST-läkare en hög fast läkarbemanning. Och tillsammans med personal i övrigt en god lokalkännedom. Det gör
att hälsocentralen också är populär för läkarstuderande.
− Vi är till för våra patienter, de ska nå oss på sina villkor
och videosamtal kan bidra till god tillgänglighet i rimlig tid
för alla patienter. Det är en möjlighet med andra förutsättningar och det kommer alltid att finnas läkare tillgänglig för
samtalen.
Anki Mattsson är distriktssköterska och det är hon som
bokar in videosamtalen.
− Självklart är det inte ett alternativ som passar alla. Vi
känner ju våra patienter och jag gör alltid ett urval av vilka,
som kan erbjudas samtal som förstahandsval, när de kallas.
Kallelsen kan sedan revideras om man skulle önska det.
Patienterna får en noggrann information hur de ska gå
tillväga och hur de ansluter sig till videosamtalet. Länk till
mötet skickas via sms eller e-post. Videosamtalen, en ny
mötesplats läkare/patient kan bokas redan idag medan den
digitala kedjan i övrigt inte kommer att vara klart utformad
förrän våren 2021.
Det finns patienter, som i dessa coronatider undviker besök
på hälsocentralen, men här kan de känna sig trygga, säger
Torbjörn Erikson.
− Vi har två ingångar och två separata flöden. Patienter
som har förkylnings- eller luftvägssymtom får komma på

Videosamtal eller fysiskt besök – nu kan patienterna
själva välja vilket hos Hamrånge hälsocentral, hälsar
distriktssköterskan Anki Mattsson och vårdenhetschef
Torbjörn Eriksson.

bokad tid och visas direkt in i ett undersökningsrum via den
bakre ingången, där personalen har all skyddsutrustning som
krävs.
Ingen tid i väntrum alltså och därför är det viktigt att patienten inte kommer för tidigt, utan på bokad tid.
Hälsocentralens väntrum är coronaanpassat och även här
använder personalen skyddsutrustning vid kontakt med patienterna. I apotekets väntrum får högst sex personer finnas
samtidigt.
Årets influensavaccinationer ser också annorlunda ut mot
tidigare. Det blir ingen Drop in, istället är vaccinationsmottagningen öppen veckorna 45 och 46 mellan klockan 17-19
och vaccinationerna görs efter speciellt schema upplagt efter
patienternas födelsedatum. Se separat annons.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Välkommen till

SLÖJDFÖRSÄLJNING I
HAGSTA SKOLA

Nu har vi utökat med en frisör
och hälsar Emelie välkommen till salongen

Lördag 31 oktober 11.00-15.00
Servering – Lotterier
Välkomna!

För tidsbokning ring 073-64 08 064 eller via
internet på www.timma.se/millanfredin
Millan Fredin

Medarrangör:
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Alla Tider’s
Månadens företagare – bygdens plåtslagare
Nu är de två, Geschwindts Plåt och Helsans Service förstås inte bara plåtslagare. För dagens småföretag är det
oftast ett måste att ha flera ben att stå på, så bägge företagen bedriver också annan verksamhet, främst inom
bygg- och snickeribranschen.

Geschwindts Plåt – 20 år i år
- Tänkte väl när jag började, att jag ger företaget ett år för att se hur det
går och jaa, i år firar vi 20-årsjubileum, säger Sonny, som driver Geschwindts Plåt, idag med Ida Eriksson, som enda anställd.
Han hann jobba i tio år som anställd, innan han tog steget att bli sin egen och
ångrar inte det beslutet.
− Nej, det har rullat på under alla år och det har funnits jobb hela tiden. Jag
har aldrig varit arbetslös, säger han.
Under en period hade företaget 14 anställda inkluderande också snickare,
men det gav inget plus i slutänden.
− Det krävde så mycket mer administration, att jag själv inte hade någon tid Dubbelfalsad bandtäckning. Plåtarna ska till
över till plåtslageri och det var ju det jag ville ju jobba med. Det var samtidigt ett fritidshus på Blidö utanför Norrtälje
för få för att hålla lokaler och anställd personal på den administrativa sidan.
Flera anställda innebär också ett större företagaransvar, förknippat med
högre kostnader.
− Så jag landade i den modellen vi har nu med en anställd och ett nätverk
av andra företagare, där vi anlitar varandra vid behov.
Sedan tio år tillbaka har han sin plåtslageriverkstad i f.d. bussgaraget i
Norrsundet. Dessförinnan höll han till både i Gävle och senare även i Hagavagnens lokaler i Hamrångefjärden.
− Själva verkstaden här är cirka 400 kvadratmeter.
Numera kombinerar Sonny plåtslageriet med snickeri- och byggjobb. Dels
för att kunna erbjuda kunden en helhetslösning, men också för att det är en
ökande efterfrågan på sådana tjänster.
− Det lutar åt, att jag mer och mer går över till sådana jobb, även om plåtslageriet kommer att finnas kvar.

Sonny fixar nytt tak vid ett fritidshus i Axmarby

I år har efterfrågan varit stor inom bägge områdena, också i Hamrångebygden med omnejd. Och det är här han helst vill jobba, även om han under ett
antal år jobbade som underentreprenör vid LSS-boenden runtom i Sverige.
− Men jag trivs inte med att ligga borta i veckorna, även om vi just nu ska
slutföra ett jobb på Blidö utanför Norrtälje.
Privatsidan har ökat under senare år, säger han.
− Tidigare låg jobben till 70 procent på företag och 30 på privatsidan, nu är
det tvärtom.
En hel
Sonny Geschwindt driver företaget med Ida
Eriksson som anställd

Plåtslagare på

“G”

Mobil: 070 - 216 64 80

del specialjobb inom kultursektorn har det också blivit genom
åren.
− De är väldigt roliga att göra, ställer större krav för en bra
slutprodukt och jag har gjort jobb både vid Lövstabruk, Gysinge
och Axmarbruk.
− Och sopkorgar till tågvagnar har det också blivit.
Sonny köper också in fastigheter som han renoverar och sedan
säljer. Byggnads- och snickeriarbeten han fyller ut med vintertid.
− Men det ligger utanför företaget Geschwindts Plåt.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Helsans Service med Peter och Charlie
Månsson
Med utbildning vid verkstadsteknisk linje i gymnasiet och löfte om jobb efter examen var det den branschen han tänkt sig. Nu blev det inte riktigt så
och idag kan Peter Månsson istället se tillbaka på en mer än 30-årig bana
inom plåtslagaryrket.
− Ja, löftet om jobb jag fick vid min praktik vid företaget visade sig inte vara
något löfte, så det blev det att se sig om efter något annat och då hamnade jag
som lärling hos Gävle Plåt. Med en timlön på 18 kronor.
På den vägen fortsatte det, när han tillsammans med sin far startade upp plåtslageri i garaget hemma i Bergby och när fadern gick i pension så tog Peter själv
över verksamheten. Fick så småningom hyra lokalerna i Totra, där det tidigare
bl.a. varit småhustillverkning. 1993 köpte han fastigheten och där har han sedan
dess haft sitt plåtslageriverkstad.
Men helst vill han inte kalla sig plåtslagare utan hantverkare.
− Det är ju så det är, för det skulle inte gå att driva företaget med enbart plåtslageri. Du måste ha fler infallsvinklar och vi har kombinerat med bygg- och
snickeri.
− Det blir ju också mer omväxlande på det sättet.
Under en period hade hans företag, utöver honom själv, tre anställda. Idag är
de två, Peter och sonen Charlie.
− I ett litet företag måste du sköta det mesta av administrationen själv och både
administration och ansvar ökar ju fler anställda du har.
Det gjorde att Peter själv inte hann med att jobba i den utsträckning som behövdes och därför valde han att minska ner på personalen. Som företagare lever
du med ditt jobb. Planering, materialbeställningar, logistik, kundkontakter, ekonomi och övrigt som hör företaget till finns alltid i tankarna.
− Tjugofyra timmar om dygnet, skrattar han.
Men han ångrar inte sitt val att bli företagare, det blir en livsstil,
och han har till stor del kunnat fylla orderboken med jobb i Hamrångebygden.
− Det har varit det bästa och gjort att vi fått jobba i många fina
miljöer.
En nackdel är att det med åren blivit stressigare i hela samhället,
tycker han.
− Och många kunder, framförallt yngre, har skapat sig en bild
hur de vill ha via nätet, men det är inte alltid internet och praktiskt
utförande går ihop.
Takläggning med hängrännor och stuprör är de vanligaste plåtslagerijobben idag, framförallt på fritidshus, men han har också
gjort jobb av helt annan karaktär. Vid Gävle teater till exempel,
där han fick tillverka en helt ny modell av en prydnad, som sedan
förgylldes och fortfarande finns kvar på teatern.
Hos tidigare ägare vid Hakkegård skötte hans företag under en
lång följd av år det löpande underhållet.
− Sådana uppdrag är ju en trygghet för ett litet företag och visst
känns en oro, när de tar slut. Men det dyker alltid upp nya kunder, det
har jag lärt mig med åren.

Som plåtslagare får man inte vara höjdrädd.
Takläggning är bland de vanligaste jobben.

Konstverk i plåt till Gävle
Teater, ett av många
specialuppdrag för Peter
i Helsans Service Plåt
och Bygg

För åtta år sedan flyttade familjen till Gävle och det har visat sig vara
en fördel, även om verkstad och jobb finns i Hamrånge.
− Material finns ju inte att tillgå härute längre. Nu kan vi redan klockan sju på morgonen fylla på allt vi behöver hos företag i Gävle innan vi
åker ut på våra jobb.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat
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Far och son – Peter och Charlie Månsson i
företaget Helsan Service

Skorsten tillverkas

HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

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

Alla Tider’s

ALLHELGONA - FARS DAG - ÅRETS JULBORD
Fira

Fars Dag

den 8/11 hos oss!

Fläskfilé

med gratäng & bearnaisesås
inkl. dryck, kaffe & marängsviss 129kr

Barnmeny fr. 49:inkl. dryck & dessert

Välkommen!

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

Välkomna att fira Fars Dag på
KOPPARMÄSSEN
Förrätt
Skaldjursbakelse

Varmrätt
Pocherad rödtunga med
vitvinssås och pressad potatis
eller
Oxfilé med råstekt potatis, rödvinssås, aromsmör,
griljerad tomat och baconlindad haricoverts

Välkomna till

AXMAR BRUKSCAFÉ
AFTERNOON TEA
Lördag 7/11 och söndag 8/11
13.00 – 17.00
Bordsbeställning
070-828 58 97
Julmys med
gröt och julmacka
1:a och 2:a advent
12.00-16.00

Inför gravsmyckningen har vi
ljung/kransar/risbuketter/
gravlyktor och ljus
Lördag 31/10 öppet 9-14
Fira Fars dag med fina blommor
söndag 8/11 då vi har öppet 9-14

Välkomna

Wendins Blommor
Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

Dessert
Tobleronepannakotta med hallonkompott

Pris:
Två rätter 280:Tre rätter 325:-

JULBORD PÅ KOPPARMÄSSEN
9 december kl. 11-15
12-13 december kl. 13-17
Pris 285:-

5 november öppnar vi restaurangen igen
med öppettiderna
November
Torsdag-söndag 12-22

December
Tisdag-söndag 12-22

Ur vår meny fram till jul
Bergmans Delikatessplatå - 390:Butiken är öppen
Tisdag-fredag 10-17, lördag 10-15

Boka gärna bord tel. 0297-220 20 eller 070-828 58 97

Välkomna!

Torghandeln
Sandviken
Torsdagar 10-15
Gävle och Ockelbo
Fredagar 10-15
För fullständig meny, info och bokning
se vår hemsida bergmansfisk.nu

Smått & Gott i Hamrångebygden
Vi hälsar varmt välkomna till

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 oktober kl 11.00 Högmässa, Församlingshuset
LÖRDAG 31 oktober kl 16.00 och 18.00
Ljusgudstjänster till de dödas minne, Församlingshuset
Endast för de anhöriga på grund av begränsat utrymme i lokalen.
Musik: Emma Wallerberg, Anna Jorpes & Micke Melin
SÖNDAG 1 november kl 11.00
Högmässa, Församlingshuset
MÅNDAG 2 november kl 13.30-15.30
Bibelsamtal. Ledare: Sture Larsson, Församlingshuset
TISDAG 3 november kl 16.30-18.30
TacoLov, Församlingshuset, Pyssel – andakt – tacomiddag.
Ingen anmälan – bara kom!

Fars dagshelg
6 november

SÖNDAG 8 november kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren Norrsundet, Valbo blockflöjtsensemble

Årets julbord med
premiär 21 november

SÖNDAG 15 november kl. 11.00
Högmässa, Församlingshuset

Med våra klassiska rätter, men
där vi också bjuder på exotiska inslag

MÅNDAG 16 november kl. 13.30-15.30
Bibelsamtal. Ledare: Sture Larsson, Församlingshuset

Sista julbordet serveras 21 december

TISDAG 17 november kl. 18.00
Julstuga, Församlingshuset, Julgröt och pyssel
Maria från Wendins blommor hjälper oss göra julkransar

För bokning, öppettider, info om
hur vi coronaanpassar julbordet samt övrig info
– se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokning kan även göras via tel. 0297-320 00

SÖNDAG 22 november kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell
SÖNDAG 29 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst, prel. i Hamrånge kyrka
Sångare ur kyrkokören och Norrsundets brukssextett
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. Tel. 0297-572090

Trevlig Allhelgona
till alla våra
kunder och gäster
Välkommen in
inför helgen!
Anders, Ulrica,
Margitta och Susanne
Tel. 0297-100 28

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

Månadsmöte

A
BAG RE

Fyren, A-salen i Norrsundet
Tisdag den 3 november, kl. 1800
Landsbygdsutveckling:
Inlämning av förslag i projektet
Byavakterna informerar om verksamheten i bygden.
Rapporter från arbetsgrupperna :
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

STÖD HAMRÅNGE BYAVAKTER
GENOM ATT SÄTTA IN
ETT BIDRAG PÅ
BANKGIRO 5962-8677

Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd under mötet.
Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs
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Alla Tider’s
Vindkraft ett aktuellt ämne på Hamrångegruppens bord
− Politikerna måste komma ut till oss, gärna vid en paneldebatt, så att även vi berörda får komma till tals, innan beslut tas. Var står man till exempel nu, när det gäller Utposten 1? Fakta måste lyftas fram och belysas.
Det var röster som höjdes vid Hamrångegruppens senaste
möte, där kommunens roll vid vindkraftsutbyggnad var
ett huvudämne. Aktuellt genom omdebatterade Utposten
1 utanför Norrsundet och nu igen inte minst genom de
planerade vindkraftverken utanför Storjungfrun som berör
både Söderhamns och Gävle kommuner.
Annika Häggem arbetar med mark- och exploatering i
Gävle och hon redogjorde via länk, hur och när kommunen kommer in i processen med ansökan och tillstånd.
− I en process ska parterna värna om god mark- och
vattenanvändning och i planeringsfasen yttrar vi oss till
Länsstyrelsen och lyfter då frågor vi tycker är viktiga att
ta hänsyn till.
Därefter kommer projekteringsfasen, då kommunen
ska tillstyrka eller avstyrka den ansökan som föreligger.

Kommunens tillstyrkan är en förutsättning för att processen sedan ska gå vidare till mark- och miljödomstolen.
− Här ska kommunen väga in hänsyn till natur, miljö,
landskap, näringsliv och bullerpåverkan.
När det gäller Storgrundet och Storjungfrun pågår nu
samrådsmöten med vindkraftsföretaget WPD. I deras senaste ansökan gäller det 50-83 vindkraft, 320 meter höga.
Här är både Söderhamns och Gävle kommun involverade,
där Söderhamn berörs av ett större område, medan det för
Gävle kommun berör området norr om Gåsholma med
Kusön och Kusö kalv. Samrådstiden sträcker sig fram till
31/10, så synpunkter måste lämnas in inom den tiden.
Text: Marianne Lundqvist

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

Hamrånge Företagarförening
TILL HAMRÅNGEBYGDENS FÖRETAGARE!
HUR VILL NI SE FRAMTIDEN FÖR
HAMRÅNGE FÖRETAGARFÖRENING?
Ska den läggas ner? Utvecklas? Har ni frågor, idéer och synpunkter?
Välkommen �ll Församlingshuset, Bergby
Tisdag 10 november kl. 18.00
då vi som en första och särskild punkt diskuterar denna vik�ga fråga
Däre�er kallar vi härmed alla medlemmar �ll
ÅRSMÖTE
med sedvanliga årsmötesförhandlingar
sid 10

Smått & Gott i Hamrångebygden

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

Installation, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

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

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

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

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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Alla Tider’s
Årets bärplockarläger – värsta nedskräpningen någonsin
Tidningsartiklar och otaliga inlägg på Facebook vittnar om att problemen med lägren av bärplockare från södra Europa i
år förmodligen varit de värsta någonsin. Privatpersoner har engagerat sig och från markägar- kommun- och myndighetshåll är man överens; nu måste vi samarbeta och hitta de rätta verktygen för att förhindra att problemen fortsätter.
Hamrångebygden tycks i år inte haft några läger förutom vägen
mot Romsen. Det är i Tönnebro och norrut som problemen
eskalerat.
− Och nytt är att bilarna de nu färdas i är svenskregistrerade
och som bärplockarna, innan de lämnar lägren, monterar bort
olika delar från och sedan slaktar eller bränner, säger Jens Löf
och Therese Pettersson från Hagsta, som engagerat sig som
privatpersoner.
− Vi fick höra att det var en omfattande nedskräpning bl.a. i
Tönnebro och åkte själv dit för att titta. Vi hade nog aldrig kunnat föreställa den bild som mötte oss. Det går inte att beskriva,
helt enkelt.
De bildade en Facebookgrupp – Nedskräpningen i våra skogar − som snabbt växte. Hittills har den haft över 90 000 besök
och som visar att problemen engagerar och finns långt utöver
Gästrikland och Hälsingland.
Många svenska bäruppköpare bedriver sin verksamhet i organiserad form. Men i de här lägren gäller friplockning och det
finns ingen kontroll.
− Så vilka är uppköparna? Hur sköts hantering och hygien
i lägren? Var hamnar bären? Är leveranserna fräscha? Och hur
mår barnen, som finns i lägren, undrar Therese.
− Lägren strider ju också helt emot vår allemansrätt. Den är
en rättighet, men innebär även skyldigheter vi alla ska följa.
Lika bestämda som de är i sin kritik, lika bestämda är de, att
en lösning måste sökas i samförstånd med berörda myndigheter, markägare och kommuner. Frågan kanske måste ända upp
på regeringsnivå eftersom lagändringar förmodligen kommer
att vara nödvändiga, menar de.
− Sverige måste få de rätta verktygen och då är det viktigt att
alla förslag som läggs fram är väl underbyggda för att ge den
effekt alla tillsammans vill uppnå.
Vikten av samarbete och att problemen verkligen lyfts fram
understryker också Nelli Kopola, samordnare av brottsförebyggande frågor vid Länsstyrelsen. Det är helt nödvändigt att
komma tillrätta med dessa läger, där man alls inte bara ägnar
sig åt bärplockning utan också åt stöldverksamhet och människohandel, menar hon.
− Ett samarbete finns redan sedan två år tillbaka mellan Länsstyrelsen, Trafikverket, Polisen, Kronofogdemyndigheten och
kommuner längs E4 men bör även bestå av markägare. Vissa
lättnader har uppnåtts, personerna i lägren behöver inte längre
identifieras till exempel.
Men avhysning är ändå en segdragen procedur för närvarande
och mer behövs för att systematiskt kunna avlägsna lägren.
Lagändringar kan vara nödvändiga, men problemen är inte bara
en juridisk fråga, säger Nelli Kopola.
− Lagarna ska ju sättas i verket också och då behövs mera
insyn och social kontroll, för det finns många delar att titta närmare på. Miljöbrott, bränder i skogarna, hindrande av utryckningsfordon när vägar blockeras m.m.
− Och inte minst brister oförenliga med FN:s barnkonvention,
för i lägren finns många barn från blöjåldern och uppåt.

Therese Pettersson och Jens Löf från Hagsta har engagerat sig som privatpersoner i problemen med bärplockarläger.
I sammanhanget är dessutom bilbulvanerna ett stort problem.
De finns över hela landet och bilarna de tillhandahåller är både
oskattade och oförsäkrade.
− Så det är också en fråga som söker sin lösning.

Torbjörn Häll är skogvaktare med ansvar för tillsyn och
skogsvård hos Stora Enso och som även han understryker betydelsen av samarbete för att nå den lösning som de menar är
absolut nödvändig.
− Det är en svår problembild som måste lösas, men vi är för
begränsade i den lagstiftning som finns.
− Och via kollegor kan jag nog generellt säga att årets läger
varit av större omfattning, därtill med en annan sammansättning
än tidigare och med olika grupperingar.
For dem som markägare innebär lägren inte bara en stor miljöpåverkan, där det har funnits ända upp till tjugo bilar i vissa
läger.
− De begränsar många gånger våra tillfartsvägar och vi kan
inte sköta vårt skogsarbete, som vi ska. Dessutom är det en
fruktansvärd misär i lägren, där till och med blöjbarn finns.
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I det korta perspektivet kommer nu Stora Enso att sätta upp vägbommar i
sina skogar.
− Inget vi egentligen önskar, för vi vill ju att människor ska ha tillgång till
skogen. Det är dessutom bara en kortsiktig lösning och löser inte problemet
på sikt, menar Torbjörn Häll.
Han har lyft frågan både bland olika myndigheter, polis och kommuner,
även politiker. Men det måste ända upp till politikerna på riksplanet, tillägger
han.
− Lagstiftningen måste ses över och anpassas till den verklighet vi lever i.
I nästa nummer av Alla Tider´s fortsätter vi belysa problemen med bärplockarlägren utifrån kommunernas och polisens perspektiv.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Therese Pettersson

Kontakta oss vid
EL-Installationer • EL-Renoveringar • EL-Service
Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63 • info@mpel.nu

Varmt välkommen
in till oss!

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!
KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS
VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT
SAMARBETAR MED
FÖRSÄKRINGSBOLAG
REPARERAR ALLA BILMÄRKEN

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

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Alla Tider’s
Öppet Hus i kyrkan
Intresset var stort och 120 personer kom, när församlingen inbjöd till Öppet Hus för att visa hur arbetet
med restaureringen av Hamrånge kyrka fortskrider.
I maj nästa år ska allt vara klart och invigning ske.
− Den har vi redan börjat planera, sa komminister Clara
Bergel-Jansson som fanns på plats för att visa och berätta.
Idag är kyrkorummet helt tomt på bänkar, altarring,
dopfunt och andra inventarier är borttagna och kyrkorgeln på läktaren står väl inbäddad för att skyddas under
restaureringsarbetena. Det ursprungliga brädgolvet finns
på plats, men täcks av skyddande skivor. Tungan på orgelläktaren har tagits bort, ett större och ändamålsenligt
kök håller på att göras i ordning och kapprum och toaletter får också ett större utrymme. Dessutom har de nedre
bänkraderna tagits bort för att ge plats för exempelvis
kyrkkaffe, soppluncher eller andra samkväm. En kyrka i
tiden.
− Nu blir kyrkan mer tillgänglig, kan användas och
utnyttjas för fler ändamål och det är så vi vill det ska
vara. Tror nog det kommer att uppskattas av församlingsborna, tillade hon.
− Så här har jag aldrig sett vår kyrka förr, sa 93-åriga
Evy Wahlbom som kom tillsammans med sonen Hans
under Öppet Hus-dagen. Mångårig kyrkobesökare och
under en lång följd av år aktiv i den kyrkliga syföreningen.
− Men det här blir bra, det tror jag säkert.
Märtha Bohlin har sedan 1957 tjänstgjort åtskilliga
gånger som kyrkomusiker i kyrkan. Kanske kommer du
att spela vid invigningen också?
−Njaa, det får vi se, skrattar hon.
Räknade trappstegen upp till predikstolen gjorde hon
redan nu.
− Sjutton stycken var det.

Hans och Evy Wahlbom visades runt och fick information
av komminister Clara Bergel-Jansson

Märtha Bohlin, mångårig kyrkomusiker var en av besökarna. – Intressant att se och det här blir säkert bra, tyckte
hon.

Under november kommer byggställningar att sättas upp
inför alla målningsarbeten som ska göras.
− De kommer dock inte att påbörjas förrän nästa år,
eftersom de äskade medlen inte betalas ut förrän då, sa
Clara Bergel-Jansson.
Därefter ska kyrkbänkarna och alla inventarier ställas tillbaka,
så mycket arbete återstår innan den planerade invigningen.
Arrangemanget med Öppet Hus var mycket uppskattat av besökarna
− Väldigt intressant att få se och nu ser vi verkligen fram emot
invigningen nästa år.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Tomt på inventarier i kyrkan, men predikstolen har
fått sin nya och ursprungliga plats
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De fixade det! - Norrhams damlag kvar i tvåan
När Norrhams damlag efter förra säsongen gick upp
i division två, var målsättningen klar redan från början.
−Vi skulle hålla oss kvar i den divisionen, det var vi
alla helt inställda på, säger Johan Berg, som tillsammans med Mattias Sjöström och Roger Wenell tränar
laget.
Och visst fixade tjejerna den utmaningen. En verklig bedrift med tanke på att många av spelarna kom direkt från
Flickor 17 och att division två innebar en helt annan nivå
på spelet än de då var vana vid.
− Vi hade hoppats på 6-8 segrar, men det blev 11, til�lägger Johan, som självfallet är mycket nöjd med sina
adepter.
− Det här är ett verkligt lovande lag, som definitivt har

Norrsundets innebandytjejer
vann Göransson Cup
i Sandviken

kapacitet att höja sig ytterligare ett steg. Det vi behöver
göra är att träna på att hålla bollen mer.
Det blev visserligen förlust, 0-4 på hemmaplan mot Hille
IF i sista matchen, men vad gjorde väl det. Norrhams
damlag var redan klara för fortsatt spel i division 2 och
kan med tillförsikt se fram mot nästa säsong.
Slut på den här fotbollssäsongen är det dock inte för
laget, för under oktober väntar en cup i Sundsvall och
eventuellt en cup hos Djurgården.
− Och vi fortsätter med våra träningar, utomhus så
länge det går, därefter annan typ av träning inomhus till
sista november. De får ledigt under december, men redan
i januari drar vi igång igen inför nästa säsong, hälsar Johan.
Text: Marianne Lundqvist

En hälsning från Hamrånge PRO
Den 10 september lyckades vi få till en träff med våra
pensionärer på hembygdsgårdens danspaviljong. Det
bjöds på musik av den eminenta orkestern Fredagsgänget
och träffen blev ett skönt avbrott i det begränsade utbudet
av aktiviteter inom PRO Hamrånge i Coronatider. Det
känns verkligen bra att hembygdsföreningen upplåtit
dansbanan och möjliggjort utomhusmöten i bygden. Vi
hoppas förstås också att vi får njuta av Fredagsgänget
även i framtiden, då Covid 19 är ett minne blott.

Åldersspannet födda 2004/2007 var inget hinder för
tjejerna i NIF att ta hem den slutliga segern i Göransson Cup, även om de mötte motståndarlag med
spelare födda enbart 2006/2007 i gruppen Flickor
15-16.
− De gjorde en verklig kämpainsats och det är lite smått
fantastiskt att våra tjejer kan vara med och ge storstadslagen en match.
− Det var nog knappt de trodde det var sant själva,
när slutsignalen gick i finalmatchen. Det blev både
skratt och tårar, även bland ledarna, sa tränaren Mattias
Lundberg.
I deras grupp deltog lag från Uppsala, Umeå, Leksand
och Vännäs och NIF tog sig till slutspel efter att först ha
hamnat på tredje plats i gruppspelet. Seger i semifinalen mot Umeå Västra IBK tog dem vidare till final mot
Leksand LI20, där de sedan säkrade slutsegern genom
att vinna med 2-1.
− Vi är oftast det yngre laget i cupsammanhang, men
visar gång på gång, att vi har något extra i detta lag. Så
nu ser vi fram emot kommande seriespel och så klart
nästa cupäventyr på Storvreta Cup i Uppsala 27-29 december, hälsar Mattias.

Uppskattad underhållning av
Fredagsgänget vid Hamrånge
PROs träff på hembygdsgården.

Vi vill rikta ett stort tack till orkestern, hembygdsföreningen och alla besökare, som kom med det vackra vädret och gjorde dagen till ett trevligt minne.

Text: Marianne Lundqvist
					 Foto: Privat
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Hans-Gunnar Silén ordförande
Foto: Katarina Åkersten

Alla Tider’s
Torget
Tack

Kalendarium 23/10 – 20/11
Söndag 25 oktober
Högmässa, Församlingshuset 11.00
Lördag 31 oktober
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Ljusgudstjänster till de dödas minne, Församlingshuset
Endast anhöriga 16.00 och 18.00
Söndag 1 november
Högmässa, Församlingshuset 11.00
Måndag 2 november
Bibelsamtal, Församlingshuset 13.30-15.30
Tisdag 3 november
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Möte Hamrångegruppen, Fyren Norrsundet 18.00
Lördag 7 november
Afternoon Tea, Axmar Brukscafé 13.00-17.00
Söndag 8 november
Gudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Afternoon Tea, Axmar Brukscafé 13.00-17.00
Tisdag 10 november
Möte med Hamrånge Företagarförening
Församlingshuset, Bergby 18.00
Efter mötet följer årsmöte för medlemmar
Söndag 15 november
Högmässa, Församlingshuset 11.00
Måndag 16 november
Bibelsamtal, Församlingshuset 13.30-15.30
Tisdag 17 november
Julstuga, Församlingshuset 18.00

Byavakterna rapporterar:
... stals all brödleverans vid ICA Nära i Bergby
... att årets bärplockarläger sett annorlunda ut med
många och svenskregistrerade bilar
... okända bilar cirkulerat runt i bygden
... stöld av varor på ICA av personer med utländsk
härkomst
... inbrott på Bergbykrogen även Trödje Pizzeria
... personer av utländsk härkomst ertappades med
stulna varor på ICA Nära Bergby
... flera avställda bilar synts runtom i bygden
... personer i avställd bil filmade runtom i småbåts
hamnen
... okända besök i småbåtshamnen

Vårt varma tack för den fina omtanke ni gav vår pappa
Sven-Olof Lindblom vid hans bortgång genom vackra
blommor och gåvor till fonder.
Anna-Lena och Anders

Tack
Tack till alla er som hedrat minnet av Nisse Bergman,
Saltharsfjärden.
Yvonne med familj

Tack
Varmt tack till personalen på Solbergahemmet för den
goda omvårdnad och omtanke ni gav vår mamma Ingrid
Wijk under hennes tid hos er.
Raina och Rolf

Tack
Varmt tack till alla som hedrade minnet av vår älskade
Bengt Eliasson med hälsningar, blommor och gåvor till
fonder.
Ett extra tack till Hemtjänsten i Hamrånge för ett fint och
omvårdande arbete.
Eliasson/Ögren med familjer

Begravningar och gravsättningar utan
ceremoni augusti-september
17/8
1/9
4/9
4/9
11/9
18/9
25/9

Nils Bergman, Norrsundet, då hans aska ströddes
ut i havet utanför Saltharsfjärden
Inger Wijk
Ingrid Wijk
Dagny Thunman, Bergby
Eivor Söderlund
Bengt Eliasson, Bergby
Sven-Olof Lindblom, Bergby

Komplettering efter förra månadens artikel om odör vid sophantering i Norrsundet
De svenska värmeverken köper inte in soporna från utlandet, de får istället betalt för att ta emot dem. 2014 var
summan 800 miljoner, en summa som ständigt stiger enligt Janne Östergren från Bergby.

... bil stulen på Höjdvägen i Bergby
... två bilinbrott efter Tallbacksvägen i Bergby

Nästa nummer av Alla Tiders
kommer 20 november

