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Alla Tider’s
Tankar om

U

sch vilket år vi snart får lägga bakom oss. Inte mycket blev som det var tänkt, när pandemin slog till. Och ännu är den inte över.
En andra våg har kommit, restriktioner och försiktighet gäller som måste handskas med förnuft. Så hur blir din jul? Min jul?
I skrivande stund vet jag inte, bara att risken finns att den blir annorlunda. Traditionen har under alla år varit att hela familjen med
alla barn och barnbarn -18 stycken är vi tillsammans - har samlats hos oss för julbord och julklappar kring granen. Så det är med
vemod jag befarar, att det kanske inte kan bli så i år.
− Tänk om vi inte kan komma till dig och morfar på julafton.
En sån jul vill jag inte ha, sa elvaåringen Amie, när vi pratades
vid i telefon.
Inte jag heller, men nu är det andra makter som styr.

Känslan med julförberedelser har inte heller varit riktigt densamma. Ja, adventsljusstakar och stjärnor har förstås kommit på
plats hos de flesta, men någon julstämning i övrigt har det varit
tunt med. Ingen Hamrångelucia, inga julmarknader och inga
små tända granar som förr om åren prytt vägen genom centrum
i Norrsundet och Bergby. Men det, det är förstås inte coronans
fel. Nej det beror på Trafikverket, som förbjöd användningen
av deras belysningsstolpar för sådana ändamål. Fy skämst Trafikverket, säger jag, för visst hade ni kunnat fixa det om bara
den goda viljan funnits. Förutsättningar är olika och man måste
faktiskt inte generalisera allting här i världen.
Nåja, de stora granarna har kommit på plats i Bergby och
Norrsundet och i Hamrångefjärden har vi julhuset, som sedan
första advent lyser upp och ger en påminnelse om helg som ska
komma.

BEJLUND Entreprenad AB
önskar er alla
EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT 2021
Jim Lundkvist 070-399 17 68
Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: jim@bejlund.se

Annonsbokning, priser mm
Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

Kanske har också pandemin manat till viss eftertanke. Skapat
nya vanor, som är bra för både kropp och själ. Dessutom har vi
ätit mera hemma och det har stärkt efterfrågan på svenskproducerat kött. Och lantbruk och djurproduktion är ju en viktig del
i kretsloppet, som skapar öppna landskap och biologisk mångfald.
– Att sluta äta kött har blivit en enkel lösning som många gått
på. Men svenskt kött står för så mycket mer. Vi är inte bara en
del av kretsloppet utan också framtidens energiproducenter, säger Jan Forsell, f.d. ordförande i Sveriges nötköttsproducenter.
Så visst passar här som så många gånger förr uttrycket Måtta
med allt och lagom är bäst. Det ena behöver ju inte utesluta
det andra. Vi kan äta kött och vi kan äta vegetariskt, det ska vi
kunna välja själva. Men det är alltid bra att se helhet och konsekvenser, tror jag.

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

Ja, 2020 blir ett år som vi nog alla helst vill glömma och förpassa till historien. Vad 2021 har att bjuda, det återstår att se. Att
coronan släpper sitt grepp ligger förstås högt på önskelistan, så
att vi alla kan leva som vanligt igen. Men också att företagande,
föreningsliv och verksamheter i övrigt kan öppna upp. Det är
många som drabbats hårt både socialt, känslomässigt och ekonomiskt under denna pandemi.
Tack alla läsare och annonsörer för det gångna året. Corona
och andra oroligheter till trots, nu ska vi
njuta av julens högtid så bra vi bara kan.
Var rädda om varandra, ta vara på här
och nu och sköt om er så möts vi igen
2021.

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.

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

En Riktigt Skön, God Jul och Ett Gott
Nytt År med massor av glädje önskar
jag er alla.
			Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Lars-Ove har vektoriserat Hamrånges sockensigill från originalet
Inom Hamrångegruppen pågår ett arbete med att ta fram flaggor och vimplar/fasadflaggor med Hamrånges
sockensigill från 1685, som kan placeras ut på olika platser i Hamrångebygden. För att få sigillet tydligt i ett
större format har Lars-Ove Molin bearbetat, vektoriserat, sigillet i ett dataprogram.
− Den befintliga digitala kopian av sockensigillet är
Han fick låna originalet från hembygdsföreningen och har
troligen baserad på en avbild av det tryck som finns
sedan ägnat åtskilliga fritidstimmar på att
i Per Wikbergs Hamrångeboken från 1970,
fotografera av originalet med ett digitalt
vilket innebär att det vid tryck i ett större
mikroskop med hög upplösning och
format gör bilden taggig och suddig.
sedan digitaliserat stämpeln i olika
Därav mitt arbete med vektorisering,
CAD-applikationer och bildsäger Lars-Ove.
redigeringsprogram. Tack vare LarsHan började med att göra
Oves arbete kommer vi nu att kunna
efterforskningar på vem som
se Hamrånges sockensigill anno 1685
tagit fram originaltrycket i
prydas i större sammanhang och i
Hamrångeboken, undersökte historik
perfekt återgivning runtom i bygden.
gällande sockensigill generellt och
hur man får hantera den här typen
Fotnot: Den nya flaggan på
av symboler. Tanken från början var
torget i Bergby är en del av
att ett original från Hamrångeboken
Lars-Oves arbete, dock är det
skulle kunna
inte den nya loggan som ses på
skannas in och
den flaggan ännu.
I och med att originalet är en
underlätta arbetet,
Foto: Lars-Ove Molin
lacksigillstämpel så är bilden
men så fick Larsspegelvänd på stämpeln för att
Ove veta, att
avtrycket i lacket ska bli rätt
originalstämpeln
vid stämpling på ett papper.
fanns förvarad på
hembygdsgården.
Foto: Lars-Ove Molin
− Och inget är
bättre än att utgå
från originalet,
Hamrånge Sockensigill, förstorat foto av
när man ska
originalstämpel.
digitalisera ett
Vid detaljgranskning kan man se att originaobjekt.
Sockensigillstämpeln finns tillsammans med
kommunalnämndens ordförandeklubba uppsatt på en träskiva på hembygdsgården.

let skiljer en del från den tidigare digitaliserade versionen. Bland annat att den yttre kransen
är helt annorlunda och att det finns en ytterligare
ring med snedställda symboler utanför vapenskölden.

Foto: Abbas Lafih
Julhuset i Hamrångefjärden tändes 1 advent och gav en försmak om stundande helg.
70 000 lampor lyste upp i den mörka vinterkvällen och nya inslag för i år
var bl a en julkrubba och ett arrangemang med Harry Pottertema.

Hamrånge Lions tände marschaller i
både Bergby och Norrsundets centrum.
och intäkterna från de sålda marschallerna gick till Barndiabetesfonden.

Alla Tider’s

60 ÅR-2019

60 ÅR-2019

VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2020!

VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2020!

VÄLKOMNA ÅTER!
Önskar
Önskar
Ola, Niclas
och Therese
med personal
Ola,
Niclas
och Therese med personal
VÄLKOMNA ÅTER!

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

60 ÅR-2019
VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2020!

HAMRÅNGE FÖNSTERPUTS
VÄLKOMNA ÅTER!

Rena och fina fönster
– det fixar vi
Välkommen att
höra av dig!
07
Peter 070-864 38

Önskar
Ola, Niclas och Therese med personal

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

ytt år

N
God Jul & Gott

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!
Vi tackar våra kunder för i år
och önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi på Fixarna önskar
alla i Hamrångebygden
En Fröjdefull Jul &
Ett Gott Nytt År

Hamrånge Taxi

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet
Jag finns på salongen måndag-fredag
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

God Jul och Gott Nytt År
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God Jul & Gott Nytt År

Smått & Gott i Hamrångebygden
Bergbyelever vann – nu
sprids deras bidrag över hela
världen

“Dansar i månskensdans
Dansar i snöns kalla sken
Månens kalla sken”
Tova Dalethsson

Tova Dahletsson, Ida Byström, Ellen Palm,
Leia Nordin Sand och Tilde Fredin. Det är
de fem tjejerna i Bergby Centralskola, som
blev bäst i Sverige i den världsomspännande
diktskrivartävlingen World Childrens Haik
Contest. Nu kommer deras bidrag att tryckas
upp i en bok och visas på TV-skärm i Japan
Airlines flygplan.
Det var deras bildlärare Åsa Fällgren, själv medlem i Svenska Haikusällskapet sedan tio år tillbaka, som upptäckte tävlingen, och i samarbete
med svenskaläraren Frida Lindgren fick deras
elever i årskurs 4 förra hösten lära sig skriva
haiku och göra illustrationer till.
Haiku är en japansk konstform där man skriver tre rader, den första med fem stavelser, den
andra med sju och den tredje raden med fem
stavelser igen och i tävlingen ingick också att
eleverna skulle göra illustrationer till.
Temat var sport och deras bidrag skickades in
till tävlingen med ett överväldigande resultat. Av
fem vinnare i Sverige kom nämligen samtliga
från klassen i Bergby, flera elever fick också andra- och tredjepris. Tävlingsresultatet kom i höstas och beskedet skickades hem till var och en.
− Vi blev ju jätteöverraskade och förstås jätteglada när beskedet kom nu i höstas, att vår skola
hade Sveriges bästa klass i haiku. Klart man är
stolt över sina elever, säger Åsa.

Matchen börjar nu.
Bollen flyger i korgen
Vi vinner matchen.
Ellen Palm

De fem tjejernas
vinnande bidrag:

Jag ska rida häst
Jag ska rida i skogen.
Jag hoppar med häst
Leia Nordin Sand

Nu ska vi spela matchen
Matchen börjar klockan 7
Vi vann matchen J
Ida Byström

Isa spelar fotboll
Med sin kompis Annika.
De spelar mot Åsa.
Tilde Fredin

Bildlärare Åsa Fällgren
initierade elevernas deltagande i tävlingen.

Installa�on, Service

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Och eleverna inte bara vann. För förutom diplom och presenter sätter de också sin skola på
världskartan, när deras bidrag både trycks upp i
en bok och visas på TV-skärm i Japan Airlines
flygplan.

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

www.thermia.se

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

SE HIT! SE HIT! SE HIT!
MER INFORMATION OM VÅR PANTINSAMLING!

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

Vi tar emot ALLA aluminiumburkar, såväl svenska
som importerade. Även ALLA PET-flaskor.
Om du vill, så hämtar vi.
Ring KG Berglund 070-682 25 68
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Alla Tider’s

Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare
Från
BERNT SEGERKVIST
till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Tel. 070-399 07 45

Trevlig helg
önskar
JB Core AB
Johan Berg

önskar alla en
God Jul &
Gott Nytt År
Tel 073-640 80 64

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
från
BB BENGTSSON BYGG
Din lokala snickarfirma
Tel. 072-500 21 01

GOD OCH SKÖN JUL &
ETT GOTT NYT ÅR
önskar jag er alla
Tel. 070-373 68 22

GOD OCH FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
till er alla
från Peter och Charlie

HELSANS SERVICE

PICKOS
SNICKERILACKERING
OCH ALLSERVICE
önskar alla
En Fröjdefull Jul
& Ett Gott Nytt År
Tel. 070-090 39 98

Mats, Catharina och
alla getterna på
Hådellgården önskar er
En Fröjdefull
Jul &
Ett Gott Nytt år

		
Önskar
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
Öppet för alla!
Maud Axelsson
Auktoriserad och medicinsk fotvårdare
Välkommen
Tel. 070-323 10 45 • 026-12 73 48

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
från
UNDO
i Axmarby
Datorer och nätverk
Gunnar Lindström

Tel. 070-327 91 35
sid 6

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar
AXMAR TIMBER
Arne Sjöblom
070-217 73 51
www.axmartimber.se
@ Axmartimber

Din
HusVeterinär
önskar God Jul & Gott Nytt År
Öppet i mellandagarna
Tel. 072-360 91 91

önskar alla en riktigt
God jul och
ett Gott nytt år
073-694 00 71

TREVLIG HELG
OCH ETT
GOTT NYTT 2021
Sjökalla Ved &
Sliperi AB
070-521 76 73
GLAS-SERVICE I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar glas,
speglar, altanglasning m m
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Smått & Gott i Hamrångebygden

070-190 11 25
Hamrånge Får och Lantbruk
med gårdsbutik
önskar er alla
God och Glad Jul & Gott Nytt År
Totravägen 60, Bergby
Tel. 073-181 25 56

HAGSTA KÖTT
OCH VILT
önskar alla
Tel: 070-203 73 96
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
önskar
HAMRÅNGEEXPRESSEN
AB
Nordin Åkeri
Tel. 070-670 92 52
Från
AXMARBY KONSTHANTVERK
till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR

önskar alla en GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR!
Boka rum via
www.hedenstugan.se

AXMAR BRUKSBOD
Tack alla kunder och gäster
för det gångna året
Vi önskar er alla en
RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL
JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

MIKAEL HÖGLUND
Såg & Hyvleri, Axmarby
önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

önskar alla En God Jul
& Ett Gott Nytt År
www.bokstugan.se
BERGBY VERKSTAD
önskar
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

gt
Stän 6/1
1
4/1 –

God Jul och Gott Nytt År
till er från mig
AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar
HÄSTDOKTORN
Leg. vet. Lena Larsson
Min tel.tider:
Vardagar 8-9, torsdagar 18-19
och i mån av tid
073-088 18 58
www.hastdoktorn.se

NORRSUNDETS STUVERI
Önskar alla
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
0297-224 00

En fröjdefull jul &
Ett gott nytt år
önskar vi
och kossorna
på Häcklegård

Till er alla från
med

Alla Tider´s

EN GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
Marianne Lundqvist
073-181 40 90

Exactus Byggprojekt AB
Din lokala byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63
stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Trevlig Helg till Er alla
Väl mött 2021
Sonny Geschwindt
sid 7

God Jul & Gott Nytt år
önskar jag er alla
Mikael
070-525 27 14

Alla Tider’s
Vi hälsar varmt välkomna till

Kopparmässen
Våra öppettider under jul och nyår:
24/12-27/12 stängt
28/12-30/12 öppet 10.30-13.00
31/12-3/1 stängt
4/1 10.30-13.00
5/1-6/1 stängt
Fr.om 7/1 öppet 10.00-14.00
JULTALLRIK - kall, varm och dessert
för avhämtning Pris 220:NYÅRSERBJUDANDE
Tre rätter, pris 350:Skaldjursbakelse alt. viltbakelse
Oxfilé, potatisgratäng, madeirasås, grönsaker alt.
Rödtunga med vitvinssås, sparris, pressad potatis
Tobleronepannacotta med rårörda hallon

Välkomna till
sista helgen med
årets julbord
Serveras 18, 19, 20 december

Ring för beställning senast 28/12,
avhämtning senast kl. 16.00 den 31/12
Tel. 070-828 58 97 0297-220 20

VI TACKAR ALLA VÅRA GÄSTER FÖR DET
GÅNGNA ÅRET OCH ÖNSKAR ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Tack till alla våra gäster under det gångna året
på Kopparmässen och Axmar Brukscafé
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
Lena, Åsa och Magnus

För bokning, öppettider och övrig info
– se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokning kan även göras via tel. 0297-320 00

Våra öppettider inför julen:
Fiskvagnarna
Bergby
22/12
Sandviken
22/12
Gävle
23/12
Ockelbo
23/12

10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-15.00

Restaurangen
Torsdag-söndag t o m 20/12

Butiken:
Tisdag-fredag
Lördag
Julveckan
Måndag-onsdag

Från
Trollharens Fisk & Restaurang
önskar vi alla
En God Fröjdefull Jul & Ett Gott Nytt år

10.00-17.00
10.00-15.00
10.00-17.00

Vi har öppet i butiken varje dag
11.00 – 17.00 t.o.m. 23/12
Tel. 0297-331 05

12.00-22.00

Gör det enkelt i dessa tider!
Beställ vår sill- och
laxtallrik till julen
Pris: 159:För mer info och beställning
ring eller maila oss
Tel. 0297-222 22
info@bergmansfisk.nu

Julöppet i vår butik

19-23 december 11.00-17.00

där du kan välja bland
delikatesserna till julbordet

070-220 91 64

Inlagd sill, gravad lax, pepparlax, rökt ål m m

En Riktigt God, Fröjdefull jul och
ett Gott Nytt år

Vi tackar alla våra kunder och gäster för det
gångna året och önskar er alla
EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Dennis, Magnus och Lars-Göran med personal
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önskar vi er alla, Håkan och Margareta

Smått & Gott i Hamrångebygden
Äntligen, nu är det klart – nästa år börjar allaktivitetshuset i Bergby att byggas
Diskussioner har förts och idéer och förslag bollats under flera år mellan berörda förvaltningar i
kommunen, Gavlefastigheter och representanter
för civilsamhället i Hamrångebygden – Hamrångegruppen, skolan och föreningslivet. Och nu
realiseras planerna. Byggnationerna med det nya
allaktivitetshuset startar till våren och beräknas
vara klara hösten 2022.
− Känns fantastiskt skönt att allaktivitetshuset nu äntligen blir
verklighet. Det skapar en helhet som stärker hela Hamrångebygden, säger Svante Wallberg, som suttit med från civilsamhället vid
alla möten och diskussioner för Hamrångegruppens räkning.
Det är också han som i diskussioner med skola, föreningsliv och
fritidsgård i bygden inhämtat och sedan framfört alla synpunkter
för att alla intressenter skulle tillgodoses på bästa möjliga sätt.
Bygdens skola, Bergby centralskola, består idag av flera olika
huskroppar, där vissa delar är i ett byggnadstekniskt dåligt skick
och vissa lokaler inte anpassade efter dagens verksamhetsbehov.
Frågan om ett allaktivitetshus har drivits och förts fram från Hamrångebygden under en följd av år och 2018 gav kommunfullmäktige Gavlefastigheter i uppdrag att utreda möjligheten till ett sådant
kopplat till skolan och i samarbete med boende i Hamrångebygden.
I allaktivitetshuset får skolans elever en ny sporthall, men den
uppfyller också ytkraven för olika sorters seriespel och, den får ett
sekretariat, läktare med publikgång och cafeteria.
− Vi såg det som viktigt att bygga också för framtiden och läktaren var ett absolut krav från vår sida. Så vi kan nog säga, att det
blev som vi ville, tillägger Svante Wallberg.
I allaktivitetshuset kommer också bibliotek och fritidsgården
Zebran att inrymmas och i byggnaden finns dessutom option för
kontor/kansli och andra sporter och aktiviteter om intresse finns.
Skolbyggnaden byggs även den ut med sex nya skolsalar och tillhörande grupprum, samtidigt som de lokalytor som nu är bibliotek
åter kan tas i anspråk för skolans verksamhet.
− Vi är helnöjda, har fått alla våra önskemål tillgodosedda, säger
rektor Pontus Andersson.
Största vinsten är, tillägger han, att all skolans verksamhet nu
hamnar på ett ställe.
− Så nu kan vi flytta ”hem” den verksamhet som för närvarande
finns i 1947 års skola och vi slipper också skolskjutsarna, framförallt för högstadieeleverna, till idrottslektionerna i sporthallen
i Norrsundet. Bra för ekonomin, bra för miljön och dessutom en
tidsvinst för eleverna.
Pontus Andersson menar också att de nya lokalerna kommer att

underlätta vid rekrytering av lärare till skolan.
− Det enda som ur den synvinkeln saknas är ett tågstopp i
Hamrånge, så det finns kvar på vår önskelista.
Vad som händer med huskropparna, nuvarande fritidsgården
Zebran och 1947 års skola är inget beslutat, men såväl rivning som
avyttring har diskuterats, säger Bo Rickegård vid Gavlefastigheter.
Beträffande sporthallen i Norrsundet har dock ännu inga diskussioner förts från Gavlefastigheters sida. Däremot kliver Kultur &
Fritid, som hyr sporthallen idag, ur sitt hyresavtal.
− Det avtalet flyttar vi istället över till aktivitetshallen i Bergby,
säger Ann Bylund vid Kultur & Fritid.
Även Norrsundets Kraftsportklubb hyr lokaler i sporthallen, men
där finns, enligt uppgift, inget beslut taget om, man ska flytta sin
verksamhet till den nya aktivitetshallen.
Kostnaden för projektet är 70 miljoner.
− Det är en viktig satsning för Hamrångebygdens barn och
unga. Bergby centralskola får bättre förutsättningar samtidigt som
allaktivitetshuset bidrar till stärkta möjligheter för en aktiv och
meningsfull fritid. Framförallt för barn och unga, men som ska
kunna glädja många fler, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa
Wiklund Lång.

Text: Marianne Lundqvist

Vi önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Anna & Matilda
Följ oss på Facebook,
Handelsbanken Bergby

Alla Tider’s

FRÅN OSS TILL ER
EN RIKTIGT GOD, SKÖN JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR
Bergby konditori
Välkommen in till oss
Här hittar du godsakerna till julkaffet
och smörgåstårtan till nyårsfirandet!
I år har vi öppet mellandagarna
28/12-30/12 7.00-17.30
Nyårsafton 9.00-14.00
Anders, Ulrika, Margitta och Susanne
0297-100 28

Wendins Blommor
Tack alla som handlat lokalt under året!
Vi har öppet även på julafton 9.00-14.00
med stort utbud av julgrupper
Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-10090

BE RGBY K ROGE N

Våra öppettider under jul och nyår:
Julafton och juldagen stängt
Annandag jul öppet 12.00-20.00
Nyårsafton stängt
Nyårsdagen öppet 12.00-20.00
Tel. 0297-101 23

BE RGBY K ROGE N
På julafton kl. 13.00 hälsar vi våra medmänniskor
Välkomna in i gemenskapen då vi bjuder på jultallrik

Välkommen till Er
lokala ICA-butik

Hamrångebygdens
Delikatesser

Välkommen in till oss
HÄR HITTAR DU
LOKALPRODUCERAT TILL JULBORDET
Våra öppettider inför jul och nyår
Måndag 21/12, tisdag 22/12, onsdag 23/12 12.00-17.30
Tisdag 29/12, onsdag 30/12 12.00-17.30

Våra öppettider i jul och nyår:
Julafton 8-13
Juldagen 10-18
Annandagen 10-20
Nyårsafton 8-18
Nyårsdagen 10-20
Vi har inventering 2/1 och öppnar då ca kl. 13 eller så
fort vi är klara.

God Jul & Gott Nytt År önskar
Lena & Pelle med hela gänget
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

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

Smått & Gott i Hamrångebygden
Lindövallens ishockeysarg renoverad
Sargen vid ishockeyrinken i Norrsundet var i behov av renovering och tack var beviljade medel från kommunens Landsbygdsprojekt har nu de nödvändiga åtgärderna kunnat göras.
Sargen har fått nya överliggare runtom för att ge en bättre och säkrare
sarg för bygdens barn och ungdomar. Arbetet har utförts av företaget
Daco Rinksystem från Ersmark utanför Skellefteå.
− Det är inte så många företag i landet, som gör de här jobben,
men vi både bygger och renoverar sarger, berättade Patrik Wass, som
Afrim Elskani och Patrik Wass från företaget
under en vecka utförde jobbet tillsammans med Afrim Elshani.
Daco Rinksystem renoverar ishockeysargen
För renoveringen hade 98 913 kronor beviljats.
Text och foto: Marianne Lundqvist

vid Lindövallen.

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
Träffpunkt för seniorer
026 – 10 71 00
Hamrånge
Oktober 2014
www.gavlebegravningsbyra.se

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta
med egen dator. Fika finns att köpa.
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge
Lions och Röda korset finns på plats.
Vi bjuder på fika!

Anna Jupither Berg

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.

Träﬀ
punkt för seniorer
Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Hamrånge
Telefonnummer: 0297-109 95

LÄGENHET UTHYRES
Stor lägenhet på 118 kvm uthyres på Virkesvägen 8 i Bergby
Kök, stort vardagsrum med öppenspis, 2 sovrum, badrum,
gästtoalett och källare med tvättstuga.
Tillgång till trädgård
med uteplats och
möjlighet till odling.

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

Vi vill tacka alla volontärer
som ställer upp för oss
i alla sammanhang
Välkommen!
Vi önskar er alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

I samarbete med

Svara med referenser
via mail till: hubek@
me.com
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Alla Tider’s
Emma julpyntar i Britas hus i Häckelsäng
För fyra år sedan fick vi via TV-programmet Det sitter i väggarna ta del av en intressant familjehistoria, tillika en stilfullt bevarad interiör från Britas hus på släktgården Norelius i Häckelsäng. Nu julpyntar Emma Norelius i samma rum, som
hennes farfarsfarfarsfars familj gjorde.
− Det här huset byggdes tillsammans med
två övriga byggnader på fastigheten av
Olof Norelius 1895 och ursprungsplatsen
från 1600-talet förblev densamma även
efter laga skifte, som för Häckelsäng avslutades 1906, berättar Emma.
I mantalslängder från 1658 och framåt
går att följa samma släkt på gården fram
till idag och i generationer är det söner
som brukligt tar över. Men när Nils Ersson
dör 1834 blir det de tre döttrarna Karin,
Margta och Helena som blir arvtagare, då
ende sonen Erik dör ung. Margta gifter
sig med skattebonden Erik Andersson
och först då får hon tillsammans med sin
man ta över gården. Erik dör 1840, men
Margta äger gården fram till sin död 1874
och dottern Anna och svärsonen Olof Olsson tar över. Olof Olsson är en prominent
person med både kyrkliga och kommunala
uppdrag. Paret får tre barn, två döttrar och
en son och det blir sonen Olof som blir
den nye ägaren. När han gifter sig med sin
Anna 1875 tar paret det nya efternamnet
Norelius.
Näste ägare blir deras son Emil Norelius,
som tillsammans med sin hustru Emilia
får tre barn, två döttrar och en son. Och
här vet historien berätta, att dottern Anna
förälskar sig i drängen på gården och blir
gravid. Något som förstås inte gick för sig
vid den tiden på en stor gård. Så drängen
blir avskedad och Annas son Erik växer
upp på gården i tron att Emil och Emilia är
hans föräldrar. Först när han är nio år, och
när Anna mött en ny man, får han veta att
det är hon som är hans mamma och han får
då flytta till deras hem.
Gården tas över av sonen Olof och det är
Olof, som gifter sig med Brita, som fått ge
namn åt huset som Emma nu med varsam
hand restaurerar.
− Huset hade då stått obebott i 33 år.
Ända sedan 1985, då min gammelfarmor
flyttade in på Solbergahemmet, berättar
Emma.
− Och det känns nästan som det var meningen att det var jag som skulle ta över
huset, för på köksväggen hängde alma

nackan från 1985 kvar, året som också är
mitt födelseår.
I Mittenhuset, som ursprungligen byggdes som pighus, växte Emma upp. Där bor
hon för närvarande med sin familj och i
Nisses hus (där hennes farfar med familj
bodde) bor Emmas pappa Urban. Och i år
blev hon tillsammans med sin pappa delägare av släktgården.
Britas hus med sina 7 rum och kök hade
stått orört sedan gammelfarmor Britas
dagar, men under en lång följd av år har
familjen alltid firat jul i den vackra matsalen.
För Emma väcktes med tiden en nyfikenhet kring huset med sin vackra interiör. Intresset växte och Emma drömde om
att varsamt försöka vårda och restaurera
så nära ursprungligt skick som möjligt.
För att en dag själv kunna flytta in med
sin familj i Britas hus.
− Jag längtade i flera år, att få sätta
igång, men alla sa, att det var ett omöjligt
projekt. Så tyckte min mamma, att jag
skulle skriva till Det sitter i väggarna och
berätta om huset och att vi fick den möjligheten kom ju att betyda väldigt mycket.
Nu fick jag inte bara historien, utan också
många råd och tips, för att kunna förvalta
gården på bästa sätt.
2015 påbörjades restaureringen med
byggnadsvård och året därpå var Britas
hus med i Det sitter i väggarna. Emma
gick på skattjakt med sin familj i lador
och lider för att kunna lägga pusslet hur
nedre planet i Britas hus såg ut från början
och innan renoveringar under 1950- och
60-talet.
− Vi ville ju kunna återanvända det som
gick, om det fanns kvar. Och tänk, det
fanns det.
Vi hittade de gamla köksluckorna,
fönsterfoder och taklister. Och den gamla
vedspisen, eller sättspisen, som den egentligen hette. I huset fanns möbler och porslin kvar. Och silverskedar med initialer.
Emmas entusiasm för Britas hus växte.
”Antar att det är så här det känns att vara i

Sättspisen Skoglund & Olson nr
13 finns åter på plats i köket

Vacker stuckatur och stilfull
lampa i matsalen

Släktgårdsdiplom från en
släktgårdsinventering 1933

Smått & Gott i Hamrångebygden
himmelriket – en total lycka”, skrev hon
i sin blogg 2018.

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Att restaurera en
gammal släktgård är
ett omfattande projekt. Emma började
Silverskedar med initialer
med fönstren. Över
200 fönsterbågar, som
skulle glasas ur, färg och hörnbeslag tas bort och sedan
pluggas om. Sedan kittas och målas. Med metoder från
förr – linoljekitt och linoljefärg.
− Tror det är omkring 50 fönsterbågar som är klara nu.
I köket har pärlsponten i taket tagits fram liksom trägolvet under plastmattan. Två av rummen är också klara
och ett tak som var fuktskadat har renoverats med limpa.
En gammal, men säker metod.
− För nu är fuktfläckarna borta.
I en lada hittade hon de gamla pardörrarna till veranda
och balkong, som nu kommit på plats och nya hängrännor och stuprör har tillverkats efter original av en kulturplåtslagare.
Nu har Emma och hennes familj hållit på med restaureringsarbetena i fem år, men mycket återstår. De har ingen
tidsplan, säger hon, det får ta den tid det tar.
− Men kanske kan vi i alla fall flytta in om ett år.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Från och med 29 november gäller bokning till gudstjänster eftersom vi bara kan ta emot max 8 gudstjänstdeltagare. Anmäl senast närmaste fredag kl.
15.00 på 026-63 50 30

Söndag 20 december kl. 11
Högmässa, Församlingshuset Bergby
Torsdag 24 december kl. 11.00
Samling vid julkrubban Församlingshuset Bergby
Fredag 25 december kl. 07.00
Julotta, Församlingshuset Bergby
Fredag 1 januari kl. 18.00
Nyårsgudstjänst, Församlingshuset Bergby
Onsdag 6 januari kl. 15.00
Gudstjänst med efterföljande julfest
Församlingshuset Bergby
Söndag 10 januari 11.15
Högmässa, Fyren Norrsundet
Söndag 17 januari kl. 11
Gudstjänst, Församlingshuset Bergby
Söndag 24 januari kl. 11.00
Gudstjänst Österheds kapell
VI ÖNSKAR ER ALLA EN
VARM OCH GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
OCH SER FRAM EMOT 2021, DÅ VI FÅR
INVIGA VÅR NYRESTAURERADE KYRKA
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Exp. Tel. 0297-572090

Gravskötsel på Österheds kyrkogård 2021

Vi planerar att skicka ut de årliga fakturorna i slutet
av januari 2021. Om ni vill nybeställa gravskötsel
eller ändra nuvarande avtal är vi tacksamma om ni
hör av er innan den 31/12 2020.
Ring eller maila:
Anna Wedin 026-63 50 31,
anna.wedin@svenskakyrkan.se

Gröna skyltar på kyrkogårdarna

Vi arbetar med att uppdatera våra gravregister och
när vi saknar aktuella kontaktuppgifter till innehavaren för graven sätter vi en grön skylt vid gravvården.
Ring eller maila:
Anna Wedin 026-63 50 31,
anna.wedin@svenskakyrkan.se

Alla Tider’s

Jul- och nyårshälsningar från
Hamrångebygdens
föreningsliv
Stort TACK till alla våra sponsorer, spelare, ledare,
föräldrar, medlemmar och andra som på olika sätt
bidragit till vår verksamhet under året.

Hamrånge Slöjdare önskar alla
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ER ALLA

Vinnare i vårt lapptäckslotteri:
Nr 86, 62, 146 Vinnarna är underrättade

Vi önskar alla bastubadare
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År

ABF Gästrikebygden med
Rockskolan, Fyren, DIBIS och ReDo
vill tacka alla ledare, deltagare, kunder,
besökare och övriga medarbetare för
allt ni gjort under 2020.
Vi önskar er alla en GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR!

Och när coronan ger vika hälsar vi alla,
såväl gamla som nya badgäster välkomna till bastun
i Hamrångefjärden
nästa år

Åbyns byamän
DIBIS

Tack alla som med iver
deltagit i Landsbygdsutvecklingsprojektet för
Hamrångebygden
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla

EN RIKTIGT GOD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi alla i Hamrångebygden

Hamrånge Byavakter vill rikta ett stort TACK till alla företag,
både stora och små, för den fina respons och sponsring vi fått
Och TACK alla ni som gett bidrag och skänkt slantar i våra
sparbössor Det betyder mycket för vårt arbete i att skänka
trygghet i bygden.
Du kan också stödja vår verksamhet genom att
sätta in ett bidrag på vårt bankgiro 5962-8677
Vi behöver bli fl er – så välkommen du också!
Ring 070-572 52 34 / 070-619 77 09
för mer info
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Smått & Gott i Hamrångebygden
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar
Hamrångefjärdens IK
NORRSUNDETS IF
Till alla som på
olika sätt stött vår
verksamhet under året
EN GOD,
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR

Hamrånge
Fiskevårdsområde
önskar alla glada fiskare
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT FISKEÅR
Kontakt:
Benny Lundin 076-808 51 89

OK
Ödmården
Önskar alla en
God Jul och
Gott Nytt År

önskar alla i Hamrångebygden
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år
och tackar alla som engagerat sig i
vår verksamhet under året

EN RIKTIGT GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
(utan Corona)
tillönskas er alla från
AXMARBY
INTRESSEFÖRENING

Norrsundets
Arbetarmuseum

önskar er alla
EN GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

Från oss alla
till er alla
En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt år
Norrsundets
Arbetarteaterförening

Till er alla i
Hamrångebygden
Önskar
Norrsundets PRO
En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År
AXMARBY IF
önskar alla sina
medlemmar och sponsorer
EN GOD JUL
&
ETT GOTT NYTT ÅR
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi er alla och
ETT VARMT TACK
TILL ALLA som på olika sätt engagerat
sig och deltagit i vår verksamhet.
HAMRÅNGE HEMBYGDSFÖRENING

RödaKorset
Hamrånge

Önskar er alla en
GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR
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Vi önskar
er alla
En God Jul och
Ett Gott Nytt År
Till er alla från
Hamrånge
Företagarförening
EN RIKTIGT
GOD JUL&
ETT GOTT NYTT ÅR

Från Hamrånge
PRO till alla våra
medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR
HAMRÅNGE LRF
önskar sina medlemmar
och övriga
EN RIKTIGT GOD OCH
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Och tackar er alla för en god
uppslutning vid våra
aktiviteter under året

Landsbygdscenter
önskar
ALLA I
HAMRÅNGEBYGDEN EN
RIKTIGT
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
Vi har nytt telefonnummer
073-819 67 12

God Jul Från Ockelbo

EN RIKTIGT GOD,
FRÖJDEFULL JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla

ALNek Redovisning/
Ockelbo Ekonomikonsult AB
S. Åsgatan 42
Tel. 0297-425 24

OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
r 0297-40095

Å
Gott nytt
h
c
o
l
u
J
God
Bilservice
o
lb
e
k
c
önskar O

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.

Torget

Kalendarium 18/12 – 26/1
Söndag 20 december
Högmässa, Församlingshuset Bergby 11.00
Torsdag 24 december
Samling vid julkrubban, Församlingshuset Bergby
11.00
Fredag 25 december
Julotta, Församlingshuset Bergby 7.00
Fredag 1 januari
Nyårsgudstjänst, Församlingshuset Bergby 18.00
Onsdag 6 januari
Gudstjänst med efterföljande julfest
Församlingshuset, Bergby 15.00
Söndag 10 januari
Högmässa, Fyren Norrsundet 11.15
Söndag 17 januari
Gudstjänst, Församlingshuset Bergby 11.00
Söndag 24 januari
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00

Tack
Ett varmt tack från närmaste familjen till er alla, som på
olika sätt hedrat minnet av vår älskade och saknade Solveig Andersson.

Köpes
LP-skivor, sommarstugemöbler
Tel. 070-206 97 16

Begravningar i församlingen under november
6/11

Sven Erik Hedin, Bergby

12/11

Leif Lundberg, Norrsundet

20/11

Solveig Andersson, Hamrångefjärden

20/11

Stig Axner, Farsta/Hagsta

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se och axmar.nu
Nästa år kommer Alla Tider´s ut på tisdagar. Första numret den 26 januari

