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Hamrånge taxistation av idag

Ola Berglund driver Hamrånge Taxi tillsammans med Matz Lehto
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Alla Tider’s
Tankar om

S

verige har passerat 10-miljonersstrecket, när det gäller folkmängd. Sedan början av 2000-talet har vi blivit 1,4
miljoner fler invånare beroende på att fler har fötts än dött och att invandringen varit större än utvandringen. Att
fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen. Prognosen 30 år framåt pekar på 11,3 miljoner invånare och att 70 procent av folkökningen beräknas bli i de
tre storstadslänen. Så urbaniseringen tycks fortsätta.
Men vad är det för fenomen som driver utvecklingen
dithän? Är det för att människor vill eller är det högre
makter (politiken) som styr? Går det inte att vända
trenden, att styra om skutan? För Hela Sverige ska ju
leva. Eller?
Jag blir nästan mörkrädd jag, när jag läser om hur
landsbygdens och för all del även stadsdelars skolor
ska läggas ner och verksamheten koncentreras till skolbyar för alla elever. Tror inte jag är bra. Framförallt
inte för eleverna, dessutom utarmar det landsbygden än
mer. Nej, lyft istället landsbygdens skolor, gör dem mer
attraktiva. Både för personal och elever. Så glad blir
jag över satsningen på allaktivitetshus med bl.a. sporthall vid vår skola i Hamrångebygden. Mer information
kring det projektet kan du få vid ett möte i Fyren den
26 november.
Lokalproducerat ska vi ha. Det mår både människor,
djur och natur bra av. Och då behövs landsbygden. Och
tänk vilka fördelar det varit att få bo på landsbygden
under den pandemi, som drabbat oss. I både stort och
smått i vår vardag. Här har vi naturen inpå knutarna att
njuta av, inte behöver vi trängas i stora köpcentra heller
och tänk så enkelt och effektivt det ordnades med influensavaccinering vid vår hälsocentral.
Presidentval har det varit i USA. En fråga som berör
oss vare sig vi vill det eller inte. Vi lever i en global
värld och där en nation av USA:s kaliber naturligtvis
är en tung aktör. Om den ledarstil som Donald Trump
visat tycker jag inte, det är inte värdigt en president att
agera så, vare sig i ord eller handling. Hoppas nu bara
Joe Biden kan bli en enande kraft, för det finns många
problem att ta itu med. Inte bara i USA utan även internationellt.

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.
Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Annonsbokning, priser mm
Annonsbokning 2020, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar
24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april,
22 maj, 12 juni, 21 augusti,
25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december
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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

Det blir inget traditionellt luciafirande i Hamrånge
i år. Det har coronan satt stopp för. Inga traditionella
julmarknader heller, så i år blir det
upp till var och en av oss själva att
skapa julstämning. Men det ska
nog gå bra det också och så får vi
hoppas att tillvaron inom en inte
alltför avlägsen framtid får återgå
till det normala igen.

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.

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

Ha det gott och
		
Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Träff för lokalproducenter hos Bergmans Fisk
Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för lokalproducerad mat, som förmedlar kunskap och inspiration,
finansierat av statliga medel och EU:s landsbygdsprogram. På temat direktförsäljning arrangerade de tidigare
under hösten en träff för Gävleborgs lokalproducenter hos Bergmans Fisk i Norrsundet.
På grund av pandemirestriktioner var antalet deltagare
begränsat till 35, men här gavs tillfälle att lyssna, utbyta
erfarenheter och diskutera problematik, som många mathantverkare och lokalproducenter ställs inför.
− Krångellistan kan göras lång och just nu är det de
kraftiga höjningarna på tillsynsavgifter från Livsmedelsverket som står högst på listan, sa Bodil Cornell, verksamhetschef hos Eldrimner.
Den nya avgiften uppgår till 1720 kronor per timme
och, menar Bodil Cornell, blir en oöverstiglig kostnad för
småskaliga producenter med små marginaler.
− Det är en fråga Eldrimner arbetar med för att få en
nödvändig förändring till stånd.
Nätverkande och samverkan är en viktig och betydelsefull del inom många områden för småskalig livsmedelsproduktion. Att ta råd och få tips och hjälp av varandra.
Effektiv marknadsföring är en annan del och som kan se
olika ut beroende på vilken marknad man vänder sig till.
Johan Åberg med företaget Åbergs salsa i Gävle berättade att han från starten 2014 och med all tid han också
lagt ner haft en marknadsföringskostnad för att göra sitt
varumärke känt på cirka 500 000 kronor.
− Det har varit nödvändigt och idag säljer jag direkt
mot privatkund.
Dennis Bergman från Bergmans fisk berättade om uppbyggnaden av den kompletta anläggning med restaurang,
rökeri, mottagnings- och beredningslokaler de nu har i
Saltharsfjärden. Restaurang var inte planerat från början,
men ett beslut som växte fram, även om det också var en
stor utmaning.
− Det var ju en helt ny verksamhet för oss, men som
fick en start långt över förväntan, när vi öppnade.
− Så många matgäster kom, att det ibland blev kaos,
men det är sånt vi får lära av när vi nu öppnat inför jul

Martin Nyberg med företaget Nybergs På Berget från
Bjuråker, Anna Bergenudd med Järvsö Gårdsbageri,
Dennis Bergman från Bergmans Fisk, Niklas Bonnevier
med företaget Charcuterie Gulo Gulo, Järvsö och
Lars-Ove Flodberg från Trollharens Fisk var några av
deltagarna vid Eldrimners träff i Norrsundet, Längst fram
Bodil Cornell, verksamhetschef vid Eldrimner.

liksom till nästa säsong.
Fiske, restaurang, butik, torghandel och leveranser till
andra restauranger ger dem flera ben att stå på, men där
den dåliga tillgången på strömming under hösten varit ett
problem.
− Det har inte gått att möta upp efterfrågan.
I dagsläget trålfiskas stora mängder fisk längs Bottenhavskusten av finska trålare, men även trålare från västkusten. Fisk som sedan enbart går som foderfisk. (Den
största trålaren tar upp 2000 ton fisk vid en trålning). Industrifisket är ett hot mot tillgången, menade Dennis.
− Nu har vi bildat en kustfiskeförening för Bottenhavet,
där vi arbetar för ett fredat område till gagn för kustfisket.
Text och foto: Marianne Lundqvist
Nu har jag öppnat min

GÅRDSBUTIK
Totravägen 60
817 40 Bergby

AXMAR PRESENT & HANTVERKSBOD
HÄR HITTAR DU JULKLAPPEN EL PRESENTEN
SÅSOM SMYCKEN, STICKAT, VÄVT, TEXTIL OCH TRÄ
ÖPPET KL 11-16 • 26-29/11, 4-6/12, 11-13/12, 18-20/12
VID ANNAN TID RING 070-5914617
(INGEN TRÄNGSEL DU GÅR IN ENSAM EL MAX 2 PERSONER)

Kött av nöt – lamm
Häckelsängsringen (falukorv)
Grynkorv
Chorizo
Frukostkorv
Ägg

ISI DESIGN AB,Inger Skoglund www.isidesign.se, isidesign@axmar.nu

Boskär 34 817 94 Axmar,
5 minuters gångväg från Rest Bryggan

Välkommen! Ingela Rossander 073-181 25 56
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Årets bärplockarläger
– här kommer artikel nr 2

I förra månadens nummer belyste Alla Tider´s problemen med s.k. bärplockarläger genom uttalanden från
Länsstyrelsen, markägare och Jens Löf och Therese Pettersson och deras engagemang som privatpersoner. Nu
fortsätter vi med synpunkter från ansvarig inom Gävle kommun samt kommunpoliserna i Gävle och Söderhamn.
Samtliga har uttalat, att samarbete är en mycket viktig
nyckel om man ska kunna komma tillrätta med problemet. Som dock är mycket komplext, understryker man.
− Det allra effektivaste sättet är förstås att kunna förhindra, att lägren över huvud taget etableras. Frågan är bara
om det är möjligt, att nå dithän, säger kommunpolis Stefan Zäll i Söderhamn.
Han skulle önska att en operativ grupp bestående av
polis och personal från socialförvaltningen bildades, som
under sommarsäsongen aktivt och enbart skulle kunna
arbeta med lägeretableringarna.
− Därför att problemen med sin karaktär är så omfattande och resurskrävande och innehåller så många olika
delar.
− En sådan grupp skulle också kunna vara ett stöd för
markägarna.
Problemen har i år inte varit desamma för Gävle och
Söderhamn. Det är i Söderhamns kommun, som lägren av
större omfattning etablerats och orsakat den långtgående
nedskräpningen, medan Gävle kommun inte haft de här
problemen i år.
− Vi har haft olagliga bosättningar på några platser i
Gävle, men inte av samma karaktär som Söderhamn och
där ett utökat samarbete med Kronofogdemyndigheten
underlättat vårt arbete med avhysning, säger Måns Jennehag, kommunpolis i Gävle.
Båda poliserna menar, att lagändringar kan vara nödvändiga för att få de verktyg, som krävs men, säger Måns
Jennehag samtidigt, det kan inte bara vara en polisiär
uppgift.
− För det här problemet finns inga snabba lösningar och
det är många komponenter som måste vägas samman för
att nå resultat.
Båda ingår också i den grupp, som initierats via Länsstyrelsen och som kontinuerligt träffas för att diskutera och
söka lösningar (där även Trafikverket, Kronofogdemyndigheten och kommunerna finns representerade).
Opinionsbildning är också viktig i sammanhanget,
menar Stefan Zäll, och till ett möte som genomförts var
Jens Löf och Therese Pettersson genom sitt engagemang
inbjudna.
− Det kan komma många olika slags inlägg och synpunkter på exempelvis Facebook, men Jens och Therese
har i sitt arbete hela tiden understrukit att det är sakliga
argument som ska föras fram. Och det är väldigt viktigt,
om man ska nå framgång.

Från Gävle kommun sitter Leif Östman vid Drift och
förvaltning med i gruppen. Även han instämmer i att något måste till för att hitta lösningar. Det blir ohållbart annars och äganderätten riskerar försvagas, menar han.
− För allemansrätten till exempel, som det ofta hänvisas till från lägren, är ju ingen lag utan en sedvanerätt
och därför inte möjlig att lagföra. Det måste finnas andra
saker att angripa och där lagskärpning kan vara av betydelse.
Bilmålvakter är i sammanhanget ett stort problem – det
finns målvakter, som är registrerade på 3- 4 000 bilar -,
men där ett utredningsförslag på uppdrag av infrastrukturminister Tomas Eneroth nu ligger på regeringens bord,
om ett skarpare regelverk mot målvakterna, bl a vägran
av ägarbyte av fordon.
Utredaren har tittat på möjligheterna att vägra ägarbyte
om den nya fordonsägaren redan är registrerad på ett stort
antal fordon, eller om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder. I sina överväganden har han bedömt att
vägran av ägarbyte i det första fallet bl.a. skulle riskera
att bestämmelsen får motsatt effekt och leder till fler
(ofrivilliga) fordonsmålvakter och ett missvisande vägtrafikregister. Istället har han förordat att ett ägarbyte inte
ska registreras, om den nya fordonsägaren har fordonsrelaterade skulder som uppgår till mer än 50 000 kronor och
som då skulle ge polisen utökade möjligheter att ingripa
och omhänderta fordon.
Den åtgärden, skriver utredaren, leder inte till fler fordonsmålvakter eller till kvalitetsbrister i vägtrafikregistret, den träffar både fordonsmålvakterna och brukarna av
målvaktsfordonen och får, med utökade polisiära ingripanden, den enskilt största effekten på målvaktsproblematiken. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
− Om de föreslagna åtgärderna räcker återstår att se,
men det är i alla fall en början, säger Måns Jennehag.
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Biodags i Fyren
− Nu kan vi visa film i Norrsundet igen. Med modern teknik, hälsar ABF.
För nu sitter den där i A-salens tak i Fyren. Den nya filmprojektorn med beviljade medel från Hamrångegruppen och kommunens Landsbygdsprojekt.
Filmpremiär var det lördagen den 31 oktober, då Arbetarteaterns uppsättning Till Skogs i digital form visades.
Teaterföreställningen med Karl Henrik Sandberg som manusförfattare inför Skogsarbetarförbundets kongress 1987
och som kom att spelas upp av Norrsundets Arbetarteater
i regi av Erik G Wesslund.
Flera av skådespelarna, som var med 1987, fanns nu i
publiken, som i övrigt var begränsad till antalet på grund
av corona. Och minnen väcktes från teatereran och föreställningen Till skogs.
− Och vi var ju riktigt bra ju, om jag får säga det själv,
tyckte Moggan Gustafsson.
Fler uppsättningar av Arbetarteatern kommer att spelas
upp i Fyren framöver. Det har blivit möjligt genom den
digitalisering av VHS-filmer, som Kalle Boman nu arbetar med.
− Min förhoppning är ju att inte bara VHS-filmer från
deras uppsättningar ska visas i Fyren, utan att det finns
sådana filmer runtom i hela bygden, som jag kan digitalisera och som sedan kan visas i Norrsundet, säger han.
Visningarna från Arbetarteaterns uppsättningar är ett led
i föreningens 40-årsjubileum och nästa film på agendan
blir Splitvedskvinnor skriven av Christian Löf.
Om filmverksamheten kommer att utvecklas ytterligare
utöver de digitaliserade filmerna är ännu inte bestämt,
säger Ulrica Källström, verksamhetsansvarig vid Fyren
och ABF.
− Det skulle vara fantastiskt roligt om vi kunde bli som
en biograf igen och vi undersöker just nu förutsättningarna, men några konkreta planer finns inte för närvarande.

En trevlig och minnesvärd återblick blev det för Bosse
Silén, Tommy Alftberg, Moggan Gustafsson och Claes
Horn, några av skådespelarna i Till skogs

Kalle Boman digitaliserar nu gamla VHS-filmer från Hamrångebygden för visning i Fyren.

Text, foto och arkivfoto: Marianne Lundqvist

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

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

070 - 190 11 25

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil
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stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Alla Tider’s
Positivt resultat med den nya vattenregleringen av Hamrånges vattensystem
Under hösten färdigställdes de omfattande restaureringsarbetena av ny vattenreglering vid Sörsundet och
Norrsundet. Syftet har varit att, efter massaindustrins nedläggning och dess tidigare regleringssystem, skapa en
naturlig flödesregim som reglerar fördelningen mellan Norrsundet och Sörsundet och som ska säkerställa vattennivån i sjön Hamrångefjärden.
Alla dammar har rivits, pumpstationen
i Norrsundet likaså. Där har vattenvägen fått ett nytt utlopp och en fin
naturmiljö återskapats.
− Arbetena har gått helt planenligt
och vi har uppnått de resultat som var
målsättningen, säger projektledaren
Lars Ljunggren från Sportfiskarna.
− Nu återstår endast mindre arbeten
för att förbättra miljöerna i Norrsundet
och Sörsundet och det kommer att
åtgärdas till våren.
Att skapa en naturlig flödesregim
har inte varit den enda anledningen
till restaureringsarbetena. Avsikten
har också varit att återskapa vandringsvägar, stånd- och lekplatser för
fisken och för gäddan att ta sig fram
via Sörsundet. Lekgrus och sten har också
strategiskt lagts ut på vattenvägarnas botten och åtgärderna har redan gett resultat,
berättar Lars Ljunggren.
− Så fort vi släppte på, så var det fullt
med både abborre, id, nejonögon och mört
i Norrsundet.

Arbetena med nya utlopp i
Sörsundet och Norrsundet
slutförda – vackra naturmiljöer har skapats tillika
med stora förväntningar
för fisket

En mätingenjör har kontinuerligt under grävningarna dokumenterat höjder
och bredder och skickat in rapporterna
till Länsstyrelsen. Vattenflödena till sjön
Hamrångefjärden kommer framgent att
vara beroende av regleringen vid Viksjöns
vattensystem, som
Orsa besparingsskog
är ansvarig för och där
de har en vattendom
att följa.
− Så den måste naturligtvis fungera som
den ska och jag förutsätter att kommunikation sker fortlöpande,
hur de släpper på från
det systemet.
Vattenflödet i Sör-
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sundet går nu via en huvudfåra och naturliga småbäckar.
De åtgärder som gjorts har dimensionerats så, att översvämningsrisken kring sjön Hamrångefjärden minskar
vid extrema flöden och Långrännan, som rensades under
tidigt 80-tal, utgör nu bara en säkerhetsventil med en särskild tröskel ifall höga flöden skulle uppstå.
− Vi kunde konstatera, att vattennivån i sjön inte höjdes,
när dammarna revs, tillägger Lars Ljunggren.
På grund av coronapandemin har en planerad informationsträff om resultatet av restaureringsarbetena fått flyttas fram till våren.
− Den är tänkt att hållas i Fyren och då också ge möjlighet för intresserade, att se den nya vattenvägen i Norrsundet.
Åbyns byamän, markägare vid Sörsundet är mycket
nöjda med det resultat som uppnåtts.
− För fisket naturligtvis, men också och inte minst för

de naturvärden som nu lyfts fram, säger ordförande Johan
Lundberg.
Miljön från förr, innan regleringarna, är återställd och
här har till exempel fina naturupplevelser skapats med
slingrande vatten genom tät granskog.
− Det blev alldeles fantastiskt bra, rena trollskogen, och
jag vill mena, att de naturliga vattenflödena också kommer att ge ett säkrare vattenstånd i sjön Hamrångefjärden,
tillägger han.
Även från fiskevårdsområdets sida är man nöjda med
resultatet.
− Det blev helt suveränt, hade inte kunnat bli bättre, säger Benny Lundin, som bara mött positiva kommentarer.
− Nu får fisken fritt fram och det kommer att bli ett
eldorado för fisket i Norrsundsån och sjön Hamrångefjärden.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Johnny Fredin

Traditionell slöjdförsäljning hos Hamrånge Slöjdare
Vad vore väl en allhelgonahelg utan slöjdförsäljning hos
Hamrånge Slöjdare?
Med ett coronaanpassat arrangemang tog de emot sina besökare i Hagsta skola, där nio hantverkare och slöjdare dukat
upp allt från stickat, virkat, träslöjd, hemvävt till smycken i
utställningssalen. Hamrånge Slöjdare själva hade försäljning
av alster från den egna vävstugan och visade även upp vackra,
hemstöpta konstverk.
− Ljusstöpning har varit en aktivitet hos oss i 15-20 år och
tack vare bidrag från Gästriklandsfonden har vi nu kunnat investera i ett termostatreglerat stöpkärl, som inte bara underlättat arbetet betydligt utan också ger oss en jämnare och finare
produkt, berättade Anita Nordgren och Elsie Persson.
Till sin hjälp numera har de även ett avsmältningskärl med
räfflad insida. Kärlet placeras på en
platta och värms
upp och när ljusen
sätts i så får de en
räfflad kant nertill,
som gör att de sedan står stadigare i
ljusstaken.
Text och foto:
Marianne
Lundqvist

Avsmältningskärl
– ett enkelt men effektivt verktyg för en
räfflad nederkant av
hemstöpta ljus

Vackra konstverk i
stearin hos Hamrånge
Slöjdare
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Julbord och Julmys
Vi hälsar varmt välkomna till

Vårt julbord
med traditionell buffé,
exotiska specialiteter
och smakrika nyheter

JULBORD PÅ KOPPARMÄSSEN
9 december kl. 11-15
na!
12-13 december kl. 13-17
Välkom
Pris 285:Boka på tel.0297-220 20 eller 070-828 58 97

TISDAGARNA 1/12 och 8/12
dukar vi upp med extraanpassat
julbord för riskgrupper 16.00-20.00
Sittningstider 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 och 18.00
För bokning, öppettider och övrig info
– se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokning kan även göras via tel. 0297-320 00

JULMYS PÅ AXMAR BRUKSCAFÉ
Gröt och julmacka
1:a och 2:a advent 12.00-16.00
Bordsbeställning 070-828 58 97

Restaurangen
November
Torsdag-söndag 12.00-22.00

December
Onsdagar 17.00-22.00
Torsdag-söndag 12.00-22.00

Butiken är öppen
Tisdag-fredag 10.00-17.00 • lördag 10.00-15.00
Torghandeln
Sandviken Torsdagar 10.00-15.00

•

Gävle och Ockelbo Fredagar 10.00-15.00

För fullständig meny, info och bokning, se vår hemsida bergmansfisk.nu Tel. 0297 - 222 22

Smått & Gott i Hamrångebygden
DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
SÖNDAG 29 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst, Församlingshuset
Sångare ur kyrkokören
MÅNDAG 30 november kl 13.30-15.30
Bibelsamtal, Församlingshuset

Jag skriver
åt Dig - om Dig - för Dig

TISDAG 1 december kl 16.30-18.30
TacoLov, Församlingshuset
Pyssel – andakt – tacomiddag.
Ingen anmälan – bara kom!

• Artiklar
• Textbearbetning
• Dokumentationer
• Informationsblad
• Skrivtjänster

SÖNDAG 6 december kl 11.15
Högmässa, Fyren Norrsundet
SÖNDAG 13 december KL. 15.00
Luciagudstjänst, Församlingshuset

Tel: 0297-200 37, 073-181 40 90
E-post: marianne@textmakeriet.se
www.textmakeriet.se

SÖNDAG 20 december KL. 11.00
Vi sjunger adventspsalmer, Axmarby missionshus
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. Tel. 0297-572090

STORT TACK
alla sponsorer och alla ni som via swish lämnat
bidrag vid våra matcher under säsongen

Wijtorget, Bergby

Lördag 5 december 10.00-14.00
Svenska kyrkan i Hamrånge
samlar in pengar till julinsamlingen. Lotterier m.m.

VI BJU
DER
PÅ FIK
A

T
L
L
Ä
BRYT EN

Månadsmöte

Fyren, A-salen i Norrsundet
Tisdag den 1 december, kl. 1800

T
S
IN

Landsbygdsutveckling:
Inlämning av förslag i projektet
Kommunpolisen informerar om
verksamheten i bygden.

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

TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och
andra övergrepp.

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

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

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

svenskakyrkan.se/act
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Hamrånge Lions
säljer granristomtar

Alla Tider’s
Grattis Benny – årets kulturstipendiat i
Norrsundet
− Nu blir jag chockad.
Det var den spontana kommentaren, när Benny Lundin, som precis
gjort sig beredd att inför publik tillsammans med Bosse Silén berätta om premiärvisningen av den första digitaliserade filmen Till
skogs i Fyren, fick beskedet att han var utsedd till årets kulturstipendiat i Norrsundet.
− Det här med kulturstipendiet är ju en mycket välbevarad hemlighet innan själva utdelningen sker. Speciellt för stipendiaten själv,
sa Bosse, som sitter i kommittén för Arbetarteaterns kulturstipendiefond.
Nu var ju stipendiaten redan på plats av skäl som ovan, så det var
bara för Bosse att överraska och läsa upp motiveringen undertecknad av Curt Carlsson, Christian Löf och Bo Silén:
Benny har under lång tid värnat kulturen i Hamrångebygden. Var
med från starten av teaterföreningen. Skådespelare i första uppsättBenny Lundin blev årets kulturpristagare i
ningen av De Bröto Bygd. Har även stått på scenen i andra uppNorrsundet
sättningar under åren. Även provat på rollen som producent. Eldsjäl
för bevarande av den unika naturen på Fjärdön. Vid utgrävningarna
av Totrakastalen var Benny en av deltagarna. Likaså vid dokumentationen och det marinarkeologiska arbetet med
Engmanvraket i Axmar. Deltagit i bevarandet och vårdandet av fiskevattnen i bygden.
Text och foto: Marianne Lundqvist

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!
KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS
VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT

Genom att vara miljösmart
kan Du också göra Norrham en tjänst!

SAMARBETAR MED
FÖRSÄKRINGSBOLAG

Varannan tisdag och fredag framåt (ojämn vecka)
kommer du kunna stödja vår förening genom att
skänka din pant till oss.
Vi tar emot alla aluminiumburkar, även importerade
burkar
Den pant du vill skänka ska avlämnas på Hagavägen
21. (KG:s tomatodling).
Du behöver inte meddela att du kommer och vem som
helst får lämna av sin pant.
Sprid gärna informationen!

REPARERAR ALLA BILMÄRKEN
VANSBRON, OCKELBO
Tel. 0297-410 22 070-327 96 13
E-post info@gastrikebilskadecenter.se
www.gastrikebilskadecenter.se
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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

www.thermia.se

Jag finns på salongen måndag-fredag

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

Mina tider är flexibla, men förboka din

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

tid på tel. 070-226 39 87
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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Välkommen till en kväll med temat
”aktiviteter för barn och ungdomar i
Hamrångebygden nu och framåt”
Varmt välkommen till en kväll med temat ”aktiviteter för barn och
ungdomar i Hamrångebygden nu och framåt” torsdagen den 26
november, kl.18.00- ca 21.00, på Fyren i Norrsundet.
På agendan:
- Information om utbyggnaden av Bergby skola och allaktivitetshus
(Gavlefastigheter informerar om projektet)
- Information från förstudie om föreningssamverkan i Hamrångebygden
(RF/SISU informerar om förstudien)
- Fika
- Samtal kring utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar i
Hamrångebygden nu och framåt
(Samtal under ledning av Per Svensson, RF/SISU)
Pga rådande omständigheter kan vi endast ta in 50 personer i lokalen.
Vi ber er följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.
Anmälan sker senast den 22/11 via:
Länken: https://simplesignup.se/event/174236 eller
Hamrångegruppens hemsida: www.hamrange.se
Ange i anmälan om du har för avsikt att delta fysiskt eller digitalt.

Väl mött!
Hälsningar
Hamrångegruppen i samverkan med Gävle kommun

Gävle kommun 801 84 Gävle Besök Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 Fax 026-12 54 56 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Smått & Gott i Hamrångebygden
Anno 2000 – november
… lockade fiskeresor polska fiskare till Norr
sundet
… diskuterades nyckelbiotoper och bevaran
det av höga naturvärden för biologisk 		
mångfald vid en skogskväll
… stödde Hamrångegruppen en utbyggd
verksamhet av Rockskolan
… slog Sjöboden i Hamrångefjärden, då 		
Gästriklands största båtfirma med kom		
plett marinaser vice, igen
… beslutade kyrkorådet som en besparing
såtgärd, att Hamrånge kyrka skulle stängas
från trettondedag jul till palmsöndagen 		
efterföljande år
… var vattennivån så hög, 1,80 meter, i sjön
Hamrångefjärden, att översvämningar 		
drabbade både åkermark och fritidshus
… sattes en paviljong upp vid mellanstadiet i
Bergby för att uppnå en bättre arbetsmiljö
för elever och lärare
… stängdes E4 mellan Axmartavlan och 		
Hagsta av på grund av risk för underminering.
… arrangerade dåvarande Hamrånge GIF
konsert i kyrkan med Tommy Nilsson som
avslutning på skyltsöndagen i Bergby
centrum.

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

Varmt välkommen
in till oss!

Hamrånge Företagarförening
kallar till

EXTRA ÅRSMÖTE

Lena och Pelle med personal

för fastställande av beslut
gällande framtiden för föreningen

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

TISDAG 8 DECEMBER KL. 18.00

Bergby

Församlingshuset, Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Alla Tider’s
Månadens företagare
Hamrånge Taxi – ”går som tåget”
− Ja, nu sitter vi i en guldsits. Har full körning sedan vi
vann den senaste upphandlingen för sjukresor och färdtjänst. Dessutom har vi också skolskjutsarna i Hamrånge,
säger Matz Lehto, som tillsammans med Ola Berglund
driver Hamrånge Taxi AB. Matz började köra taxi 1988
och Ola köpte sin bil 1997.
I deras fordonspark idag ingår tre taxibilar, en turistbuss,
som även går som skolbuss, och en handikappbuss. Utöver Matz och Ola finns tre anställda; Lotta Hedström som
kör skolskjutsarna, Tomas Danielsson
som ansvarar för handikappbussen
och Ulf Redlund som kör taxibil.
Susanne Olsson kör extra på taxibil,
samtidigt som hon lär upp sig inom
verksamheten.
− Och så har vi ju våra pensionärer
Agne Nilsson och Christer Larsson,
som hoppar in när det behövs. Utan
dem skulle vi inte klara alla våra körningar, säger Matz.

Idag drivs Hamrånge Taxi AB av Matz Lehto och Ola
Berglund

Droskägarföreningen blev Hamrånge
Taxi och utökades så småningom
med både bärgningsbil, ambulans
och bensinstation. Här fanns till och
med en egen verkstad, där Agne
Nilsson började som 15-åring 1963
och sedan blev ambulansförare. Som
pensionär rycker han fortfarande in
som chaufför vid behov.
Från början var taxistationen
bemannad dygnet runt och alla
taxibilarna gick på privatkörningar.
När det var dans på Fyren under
50-60-talet till exempel var det fem
bilar som rullade i skytteltrafik. Idag
är stationen obemannad, telefonen
kopplas istället till den taxiförare
som tjänstgör.

Hamrånge Taxi är ett företag med
anor långt tillbaka. Är förmodligen
det allra äldsta nu verksamma företaget i bygden och med en väl dokumenterad historia. Från början fanns
Agne Nilsson började redan som
flera enskilda taxiägare i Hamrånge,
15-åring vid Hamrånge Taxi, då
men 1951 beslöt sex av dem att bilda
vid verkstaden. Blev sedan ambulansförare och hoppar fortfarande
Hamrånge Droskägarförening och
(som pensionär) in som chaufför vid
hade då sin verksamhet förlagd vid
1990 blev Hamrånge Taxi aktiebobehov
Elis Larssons Åkeri. Flyttade så smålag. Bärgningsbilen hade då tagits
ningom över till Texaco innan man i
över av ett privat företag, men ammitten på 1950-talet satte upp en mindre byggnad på den
bulansen fanns fortfarande kvar och fem taxibilar, ägda
plats, där verksamheten fortfarande ligger. Under åren
av var och en ingick i verksamheten. Även en skolbuss
1960-61 byggdes den nya taxistationen och det är samma fanns.
lokaler man huserar i än idag. Allt bibehållet i original.
− Men förutsättningarna förändras och vi med dem.
− Och det lär ska ha varit en celeber tillställning, när
Det är ett måste om vi vill vara kvar, menar Matz.
den officiellt invigdes av självaste Fröken Sverige Siv
Vid årsskiftet 1991-92 drogs Hamrånges ambulans in,
Åberg, berättar Matz.
efter omorganisation i ambulansverksamheten. Färdtjänst
och sjukresor blev istället en allt viktigare del i verksamheten och sedan Hamrånge Taxi vann upphandlingen
2016 har färdtjänst och sjukresor ökat kraftigt. Idag utgör
dessa resor 90% av körningarna, 10% är skolskjutsar,
medan de privata körningarna är väldigt få.
− Vi har inte heller resurser längre att kunna ta privata
körningar i någon större omfattning eftersom alla våra
bilar går på färdtjänst och sjukresor, som ofta är långa och
tar lång tid
− Så det händer att vi redan klockan 4 på morgonen ska
finnas på plats långt upp i Hälsingland för sjuktransport
till Gävle eller något annat sjukhus. Förklarar kanske
Första “taxikuren” vid Elis Larssons Åkeri
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också varför våra bilar inte syns så ofta i Hamrångebygden, tillägger Matz.
Nästa år blir det en ny upphandling för sjukresor
och färdtjänst fem år framåt men om Hamrånge
Taxi även då tar hem upphandlingen, kan de förstås
inte säga idag, säger han.
− Men jag tror vi har en fördel av att vara en liten
taxistation med lägre kostnader där vi dessutom
äger byggnaderna, och som gör att vi kan lämna ett
konkurrenskraftigt anbud. Det är timpriset som är
avgörande, vilket ger en förmånligare prisbild för
långa resor.
Upphandlingen för skolskjutsar kommer först
om ytterligare två år, eftersom den görs med 7 års
intervall.
Bert Sjökvist, Erik Forsmark och Ture Hedlund vid den första

Tidigare kördes varje bil 10-11.000 mil per år,
taxistationen på nuvarande plats
numera blir sträckorna 13-15.000 mil och samtliga
fordon inklusive skolbuss, turist- och handikappbuss körs på HVO-diesel. Att även ansvara för skolskjutsarna förstärker verksamheten och turistbussen
anlitas också, när ersättningstrafik behövs hos såväl
X-tåget, som SJ och busslinje 25.
Tio kubik diesel går åt varje månad, men elbilar
är inget alternativ för taxi, säger Matz.
− Vi har så många långa körningar och vi måste
vara säkra på att vi kommer fram till angiven plats
i tid, så något utrymme för batteriladdningar finns
inte.
Matz och Ola äger fortfarande sina bilar, medan
aktiebolaget äger den tredje taxibilen och bussarna.
Vid taxistationen står även deras tvätthall till förJohan Larsson, taxiägare
fogande för andra bilägare.
i Hamrånge 1925-1938
− Det är bara att ringa och boka den tid man vill
ha, hälsar Matz.
Många
detaljer
visar att
taxistationen fortfarande
är kvar i
original

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrånge Taxi

BEJLUND Entreprenad AB

Kom ihåg oss, när ni vill ut och åka…
Vi har bussar för 7 – 49 personer
med hög komfort
Bara att slå en signal
till 101 74 och beställa!

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
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Torget
Köpes

Kalendarium 20/11 – 18/12
Lördag 28 november
ReDo Secondhand, Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 29 november
Adventsgudstjänst, Församlingshuset 11.00
Måndag 30 november
Bibelsamtal, Församlingshuset 13.30-15.30
Tisdag 1 december
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Möte Hamrångegruppen A-salen, Fyren 18.00
Lördag 5 december
Julinsamling Svenska Kyrkan
och försäljning av granristomtar Hamrånge Lions
Wijtorget 10.00-14.00
Söndag 6 december
Högmässa, Fyren, 11.15
Tisdag 8 december
Extra årsmöte Hamrånge företagarförening
Församlingshuset, Bergby 18.00
Söndag 13 december
Luciagudstjänst, Församlingshuset, Bergby 15.00

Julskyltning med torghandel i
Norrsundet skulle det bli, men...
så kom nya coronarestriktioner och planerna på arrangemanget andra advent fick ställas in.
Allt från mathantverk till kläder skulle kunna inhandlas
från de 30-talet torgstånd som var bokade att stå ömse
sidor vägen i Norrsundets centrum. Tomten skulle ta
emot önskelistor från barnen, det skulle bli ponnyridning,
tomtetåg med hästar, godisregn ock discgolf . Dessutom
skulle elbilar, skoter och fyrhjuling visas och kolbullar
serveras.
Men med de nya restriktionerna blev det inte möjligt att
genomföra arrangemanget, säger arrangörerna Magnus
Risberg och Krister Ederth.

LP-skivor, sportstugemöbler
Tel. 070-206 97 16

Tack
Varmt tack till avdelning Solbacken på Solberga för er
goda vård och omtanke om vår far Torkel Åberg under de
sju år han vistades hos er.
Stort tack också till Christer Berg vid Österheds kyrkogård för det vackra arrangemanget vid urnnedsättningen.
Anna-Stina och Erik Olov

Begravningar och gravsättningar utan ceremoni
i församlingen under oktober
2/10
2/10
2/10
9/10

Torkel Åberg, Bergby
Karin Englund, Hudiksvall
Britt-Marie Strandberg/Werling, Stockholm
Björn Hartwig, Hamrångefjärden

Byavakterna rapporterar:
… inbrott i verktygsförråd i Norrsundet
… ruta krossad vid Bergby centralskola
… bil stulen på Heden, hittades vid skolan
… inbrottsförsök vid Q Star i Hamrångefjären
… man ofredade boende i Hamrångefjärden
… båt med motor stals vid småbåtshamnen. Båten
återfunnen, men motorn var borta

Text: Marianne Lundqvist

Nästa nummer av Alla Tiders
kommer 18 december

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

