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Tankar om

Jo, det funkade det här med digitalt möte. Premiär för egen del var det när Hamrångegruppen hade sitt senaste månadsmöte 
och visst, visst var det lite pirrigt; skulle jag kunna hänga med i tekniken? Att ansluta gick bra efter de instruktioner jag fått 

av Erika och bilder dök upp på var och en av deltagarna. Informationer och inlägg var lätta att följa. Men jag själv då? Njaa, 
osäkerheten kom förstås smygande (det gör den ju inför allt 
detta nya för oss 70+-are, eller hur?) så jag valde att denna 
första gång hålla mig rätt anonym och bara lyssna och lära. 
Nästa gång blir det säkert lättare. Tror jag. 

Brukar du också bli lite ”tvärsför” och bara känner att du 
vill protestera ibland? Så blir jag, när jag ska ringa till olika 
myndigheter, förvaltningar, företag eller vad det nu må vara 
och jag  inte får prata med en människa. Istället är det en 
röst som ger mig olika alternativ att trycka på och sen ska 
jag avsluta med fyrkant. Men när inget av alternativen som 
räknas upp passar min fråga då, vad ska jag trycka på då? El-
ler; just nu är det många som ringer och du är placerad i kö. 
Din plats är för närvarande…  och väntetiden beräknas till 
… Några kan gubevars ha alternativet att de ringer upp och 
det är ju tacksamt. Eller så säger den vänliga rösten ”Beskriv 
ditt ärende”. Och så gör man det, bara för att få svaret ”För-
låt, jag uppfattade inte”. Då ska man snabbt hitta en annan 
förklaring och hur ska man veta vad det är för formulering 
de vill höra? Nej, jag vill prata med en människa jag för att 
framföra mitt ärende. Och jag gillar inte Gävle kommuns 
policy, att inte kunna ringa direkt till kommunalråd eller 
tjänstemän (om de inte själva gett mig sitt direktnummer). 
Nej jag ska hos kundtjänst tala om vem jag är och vilket mitt 
ärende är, så ska kundtjänst meddela berörd person, som sen 
ska kontakta mig. Undrar vem som är till för vem egentligen.

Mycket vill ha mer sägs det. Och det visar med all tydlig-
het några av våra större företag här i landet. Först har de fått 
miljardstöd  ( borde kanske ha getts med vissa förbehåll) 
för att rädda jobben under coronapandemin. Gott så, men 
sen visar årsresultatet på mångmiljardbelopp i vinst och då 
föreslår de den största aktieutdelningen i Sverige någonsin (i 
alla fall Volvo med 75 miljarder i kassan). Krisstödet de fick 
har bidragit till vinsten, men inte tycker de att de ska behöva 
betala tillbaka miljardstödet de fått för det. Neej då, de har 
följt gällande system och regler. Någon moral pratar de alls 
inte om. Men det kanske inte börsjättar gör? Jag tycker jag, 
att både Volvo och Sandvik ska betala tillbaka det stöd de 
fått. Pengar finns uppenbarligen och det finns många hål att 
stoppa de slantarna i. 
   Och jag tänker på alla de småföretag som kämpar till sitt 
yttersta under denna pandemi för att överhuvudtaget över-
leva. Många av dem har inte haft en chans att ens söka något 
stöd i gällande regelsystem.

En varm hälsning vill jag sända till 
alla inom sjukvården, övrig vård och 
omsorg som under denna pandemi 
vänt ut och in på sig själva för att 
hjälpa och förebygga. Vad skulle vi 
gjort utan dem?

Sköt om er och
      Lev väl!

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

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

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

Tel 073-181 40 90

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-

Dagens Ros  -  Grattis - Tack - Köpes  -  Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.

1/1 sida kostar 5789:-
1/2 sida kostar 2989:-
1/4 sida kostar 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

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

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

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 2500 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

 Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
 Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
 Leif Jansson: 026-66 25 04, leif.j@gavleoffset.se

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 60 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!

Besök vår webbutik shop.gavleoffset.se eller kontakta 
våra säljare.
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Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

070 - 190 11 25

Ska du renovera i sommar ? 
Boka byggställning redan idag 
för a�  vara säker på a�  du kan 
renovera säkert i sommar! 
Eller har du e�  företag och 
behöver använda byggställning 
ibland, men inte vill investera i en 
egen för dyra pengar? 

Ring eller maila mig för a�  få 
e�  kostnadsförslag på exakt så 
mycket byggställning du behöver!
Lukas Bergman 0703600246
lukasbergman@hotmail.com

Nu erbjuder vi hemklippning igen på tisdagar 
för dig som inte kan komma till salongen

Tel. 073-640 80 64 

Välkommen att höra av dig
Millan och Emelie

NU ÖPPNAR VI FÖR SÄSONGEN!
BUTIKEN 2 MARS OCH RESTAURANGEN 5 MARS

Öppettider butiken
Tisdag-fredag 10-17      Lördag 10-15

Öppettider restaurangen
Fredag-lördag 12-20

Söndag 12-17
 

VÄLKOMNA!
För mer info och beställning ring

eller maila oss
Tel. 0297-222 22

info@bergmansfisk.nu
Eller se vår hemsida www.bergmansfisk.nu

 Anno 2001 – februari
... såldes vägkrogen Hagsta Krog till det bel- 
 giska företaget Carestel

... protesterade personalen vid Solbergahem 
 met mot besparingarna

... stoppade omvårdnadsförvaltningen ett   
 möte på Solberga gällande personal- och   
 schemaändringar

... arrangerades Seniorsurf på medborgar- 
 kontoret Knutpunkten

... spelade Norrsundets Arbetarteater upp  
 revyn Innanför wästen

... kallade personalen på Solbergahemmet till 

 presskonferens angående nedskärningarna

... blev IOGT-lokalen i Bergby mötesplats   
 istället för Solberga

... åkte Mia Löfgren från Katrineholm till   
 Kosovo på sitt första utlandsuppdrag som  
 sångartist

... kämpade Solbergas personal vidare
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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

Vi hjälper dig med 
Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag

• Snöröjning    • Utkörning av matlådor
• Enklare svetsarbeten    • Ombud för Gävletvätten, som 

också ombesörjer skrädderi och skomakartjänster
• Försäljning av Scandbio pellets – beställ via vår 

hemsida www.fixarna.se eller köp i lössäck direkt hos oss
Vijvägen 44 Bergby  •  Tel. 076-128 47 33

Välkommen in!

Kontakta oss vid
EL-Installati oner  •  EL-Renoveringar  •  EL-Service    

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

Alla Tider’s

Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

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

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installati on, Service
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: jim@bejlund.se

Jim Lundkvist
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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

Fler åtgärder att vänta i regleringen av Hamrånges vattensystem
− Ja, det blir förmodligen ytterligare justeringar i 
Sörsundet för att vi ska uppnå det krav på vattennivå 
som länsstyrelsen ställer, säger Lars Ljunggren från 
Sportfiskarna.

Efter att vattenståndet kraftigt steg i sjön Hamrångefjär-
den under hösten visade det sig att de regleringar som 
gjorts inte räckte till. Ett vattenstånd på omkring 1,50, tre 
decimeter över det normala, uppmättes.
   Åtgärder som då gjordes var ytterligare rensningar i 
såväl Norrsundet som Sörsundet, men fler åtgärder kräv-
des och en ytterligare rensning gjordes i Sörsundet. Block 
och sten skalades ner. Det gav effekt och vattnet fick en 
ordentlig skjuts över trösklarna. Vattennivån sjönk också 
till knappt 1,40.
   − Nu har länsstyrelsen satt ner foten och deras tolkning 
av domen är, att vattennivån vid en tillrinning av 10 ku-
bikmeter per sekund inte ska ligga över 1,30 och riktigt 
där är vi inte idag. Så troligt är, att ytterligare rensningar 
behövs i Sörsundet, tillägger Lars Ljunggren.
   Han understryker dock, att åtgärderna måste ske stegvis 
för att uppnå rätt balans.
   − Det tar tid för sjön att stabiliseras och vi får inte ta för 
mycket för då blir det problem vid lågvatten liksom att 

naturvärdena kan påverkas. Vi kommer att följa utveck-
lingen noggrant.

Såväl markägare som stugägare har uttalat en oro över 
den höga vattennivån.
   − Självfallet är det så, att nödvändiga åtgärder måste 
vidtas för att eliminera risken för skador på mark och 
fastigheter, säger Johan Lundberg, ordförande i Åbyns 
byamäns samfällighetsförening, som äger mark vid Sör-
sundet.
   Han är till exempel kritisk till att inte fler träd togs ner 
där och får medhåll av Lars Ljunggren.
   − Med facit i hand, så visst borde fler träd tagits ner. Nu 
blir tyvärr en del skog stående i vatten, vilket innebär att 
träden dör.

Om mark- och stugägare yrkar på skadestånd är det till 
sakägaren Stora Enso de ska vända sig.
   − Projektet har en prövotid på fem år och det är i så fall 
inom ramen för den tiden som skadestånd måste väckas, 
säger han.

Text: Marianne Lundqvist
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Nu fortsätter vi med presentationen av bygdens företagare –
först ut är byggföretagen, där vi börjar med två av dem

Rossvallen Bygg AB som i år firar 
10-årsjubileum…
Sören Rundlöf från Hamrångefjärden hade jobbat 
som anställd byggnadssnickare sedan 1985, när han 
tog steget att 2011 starta i egen regi.

− Jag hade redan som anställd frihe-
ten att ta egna initiativ, men kände 
att jag ville jobba mer på hemmaplan 
och med ett eget företag såg jag det 
som en möjlighet.
   Och han har inte ångrat sitt beslut.
   − Nej, jag har haft fullt upp hela tiden.
   Sören jobbar idag som ensamföretagare även om han 
också haft anställda.
   − Jag stänger väl inte dörren helt till att i en framtid ha 
anställda igen, men det ställer mycket högre krav på mig 
som företagare. Med ett större ansvar och mycket admi-
nistration, som skulle ge mig mindre tid till det jag själv 
vill göra. Jag vill vara byggnadssnickare och jobba med 
mina händer.
   Med anställda måste han ha en längre framförhållning 
när det gäller jobb, säger han.
   − Och det kan vara svårt i min bransch. Mycket av min 

tid skulle då 
också gå åt till 
att jaga jobb.

Sören åtar sig 
alla typer av 
byggnadssnick-
erier. Det har 
blivit garage, 

Attefallshus, altaner,  uterum och renoveringar av olika 
slag. Det var också Sören som byggde orangeriet vid 
Wendins Blommor.
   − Jag samarbetar ju även med andra hantverkare, där vi 
hjälps åt för att ge kunden en färdig produkt och det är en 
lösning som fungerat bra.
   Med kunskap och erfarenhet har Sören byggt upp sitt 
företag, där ledstjärnan varit att göra ett bra och noggrant 
jobb.
   − Det är den bästa marknadsföringen och eftersom job-
ben trillar in, så har man väl gjort nåt bra nånstans, skrat-
tar han.

Tid för en bisyssla i ordets rätta bemärkelse har han ock-
så skaffat sig. Biodling som ger många burkar med härlig 
honung.
   − Ska ju ha något att ägna mig åt på fritiden också.

Text och foto: Marianne Lundqvist    

…och Bengtsson Bygg i Axmar
Ny är han som företagare, men i branschen har han 
varit över 40 år, Roger Bengtsson i Finnharsfjärden.

Det var för ganska precis ett år sedan han startade sitt fö-
retag och blev därmed det senaste tillskottet av snickare i 
Hamrångebygden. En satsning han inte ångrar, för jobben 
har trillat in undan för undan.
− Skulle ju förstås ha startat som egenföretagare för 
längesen egentligen, men det har liksom inte blivit av.

I Finnharsfjärden har han tillbringat mycket av sin tid 
sedan nära fyrtio år tillbaka och permanent flyttade famil-
jen ut för två sedan, när de övertog fastigheten från svär-

Orangeriet vid Wendins 
Blommor är byggt helt i 
Rossvallen Bygg AB:s regi

Sören Rundlöf med Rossvallen 
Bygg AB i Hamrångefjärden
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föräldrarna. Det är också här företaget har sitt säte.
  Innan företagsstarten jobbade han som anställd åt ett 
byggföretag i Stockholm.
  − Då låg jag borta under veckorna och det blev drygt 
både för mig och övriga familjen.
    Som egenföretagare har det blivit mer jobb i Gävle 
med omnejd och han ser förstås gärna att det dyker upp 
förfrågningar ännu närmare hemmaplan..
    − Det har det redan gjort, jag har faktiskt haft fullt upp 
hittills och fler jobb väntar längre fram, vilket förstås pas-
sar mig perfekt.
    Roger utför alla typer av snickerijobb. Reparationer, 
renoveringar, altanbyggen, utbyggnader  m. m.  och han 
samarbetar med andra entreprenörer på orten inom både 
el och plattsättning, när så behövs.
   Han driver sitt företag 
som enskild firma och har 
inga planer på att anställa. 
Det medför både större 
administration och större 
ansvar och då riskerar han 
att inte hinna med det han 
själv vill göra, menar han.  
   − Jag vill hålla jobben 
på en nivå, som jag klarar 
själv och skulle det bli för 
mycket köper jag hellre in 
tjänster från andra bygg-
företag.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

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

FÖRSTA HELGEN I MARS
ÖPPNAR VI FÖR SÄSONGEN!

Mer info och bokningar se
www.axmarbrygga.se

Bokningar även på tel. 0297-320 00

Roger Bengtsson med 
Bengtsson Bygg i Axmarby
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Bidragsansökningar, skyltning i bygden och trafikplanering på agen-
dan vid Hamrångegruppens digitala februarimöte 
I samarbete med Gävle kommun - Enheten för Social hållbarhet, RF-SISU, Rädda Barnen och civilsamhället 
söker Bergby Centralskola 200 000 kronor ur landsbygdsmedlen till projektet Rörelsesatsningen i skolan. 

Förra året startade Gävle kommun ”Rörelsesatsningen 
i skolan” i Forsbacka, Andersberg, Brynäs och vid två 
skolor i Bomhus. Skolorna prioriterades utifrån statistik 
om socioekonomiska faktorer, skolresultat och förenings-
idrottens utbredning, då finansierade bland annat via 
statliga medel. I år fick Bergby Centralskola erbjudande 
att delta, men då statliga medel inte längre finns att tillgå 
ansöker skolan om ekonomiskt stöd via kommunens yt-
terområdessatsning. Hamrångegruppen beslutade att an-
sökan skulle gå vidare till Rådet, som föreslog beviljande 
för slutgiltigt beslut om tillstyrkande av ansvariga kom-
munalråden Jörgen Edsvik och Erik Holmestig.
   − Det handlar om barns fysiska och psykiska välbefin-
nande och att skapa förutsättningar och möjligheter för 
barn och unga att kunna, vilja och våga röra sig hela livet 
och satsningen ska utformas efter de behov som finns 
lokalt, sade rektor Pontus Andersson.
   Och resultat från de skolor som var med i projektet 
redan 2020, där bl. a rastaktiviteter ingått visar positiva 
förändringar bland eleverna

Bergby Centralskola visar bra skolresultat, men ligger 
högst bland kommunens skolor vad gäller sjukfrånvaro. 
Något som tenderar öka ju längre upp i årskurserna elev-
erna kommer.
   − Där kan en av orsakerna vara att barn idag rör sig 
mindre och i det sammanhanget, menar vi, kan projek-
tet både bidra, bemöta och förebygga. Och här har vi ju 
också en unik utemiljö att utnyttja.
   Det är dessutom ur flera synvinklar läge att kroka arm 
med det sociala hållbarhetsområdet, inte minst genom det 
allaktivitetshus som börjar byggas nu under våren invid 
skolan, menade Erika Engvall-Stefansson, verksamhetsle-
dare för kommunens ytterområdessatsning.
   − Av de medel vi beviljat under den 4-årsperiod som 
satsningen pågått, så har 15% gått till personella resurser, 
82 % till fysiska projekt som att bygga, anlägga och reno-
vera och endast 3% till sociala projekt, varav 2,5% som 
direkta insatser för barn och unga. Och det är bra att se en 
helhetsbild, för allt hänger ihop.
    Större delen av de sökta medlen går till personalkostna-
der för att genomföra olika aktiviteter på skolan.

 

 
Övriga bidragsansökningar på agendan som sändes 
vidare till Rådet var medel till upprustning av hamnom-
rådet i Axmarby för iordningsställande av minigolfbana 
och förråd i Axmarby Intresseförenings regi och från 
Hamrånge Lions för installation av luftvärmepump i Lot-
tagården. Även de två ansökningarna beviljades av Rådet 
för slutligt beslut av kommunalråden.

I det allaktivitetshus som nu byggs finns en optionsyta 
med kommersiell hyressättning, där intressenter med oli-
ka inriktningar, exempelvis studieplatser och kontor kan 
teckna sig. Där finns även lokalyta för ett gym, men det 
är i nuläget oklart om Norrsundets Kraftsportklubb antar 
erbjudandet. De tappar sin nuvarande lokal i Norrsundet, 
då Livsmiljö säger upp sitt hyresavtal i den sporthallen.
   − Kanske är det möjligt att diskutera hyressättningen för 
den typen av verksamhet, sade Erika Engvall-Stefansson.

 Nuvarande informationsskyltar om Hamrångebygden 
är i behov av att revideras och det finns även förslag på 
skyltning på de olika orterna. För Norrsundets del ska en 
ny skylt sättas upp vid infarten, men enligt förslag även 
kompletteras med skyltar vid Coop.
   − Men det är viktigt att vi i sammanhanget har en hel-
hetssyn för hela Hamrångebygden, menade Hamrånge-
gruppen.

Beträffande trafikfrågor informerade Tommy Berglund 
att Gävle kommuns trafikplanerare nu aktualiserat frågan 
om hastighetsbegränsningar runtom i bygden.

Text: Marianne Lundqvist
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Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten. 
Inget särskilt medlemskap krävs. 

 

Månadsmöte 
 

Tisdag den 2 mars kl.18.00 
 

Mötet ges digitalt via MS Teams. Det går bra att ansluta till mötet via dator eller mobil. 
Anmälan sker via: https://simplesignup.se/event/177169 senast den 28/2. 

Länken finns även på www.hamrange.se 
Anslutningslänk skickas till alla som anmält sig via mail ett par dagar innan mötet. 

 
Agenda för mötet: 

 
- Gävle kommun, Gavlefastigheter och Gavlegårdarna informerar om: 

1) Utbyggnaden av Bergby skola och allaktivitetshus 

 
2) Läget kring trygghetsboende i Bergby och Norrsundet 

 
- Nya projekt 

 
- Övriga frågor 

 
Varmt välkomna! 
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Fyren må vara stängd, men verksamhet pågår för fullt i lokalerna
I november stängde Fyren inklusive Rockskolan och second-handbutiken ReDo ner helt för allmänheten på 
grund av corona. Men febril aktivitet är det ändå genom en omorganisation av arbetsuppgifter för de anställda. 

ReDo har styrt över delar av sin försäljning via Tradera, Fy-
rens dansrotunda genomgår en rejäl uppfräschning och inom 
ramen för Dibis pågår projektet Byggnader då och nu.
   − Även om inte butiken är öppen går det att köpa vissa 
saker ändå hos ReDo, främst möbler och sportutrustningar, 
då vi tar upp beställningar för avhämtning på Fyren, men 
med Tradera har ett nytt spår öppnats, som nog kommer att 
bli permanent, säger Sofie Källström.
   Främst är det godbitar av samlarkaraktär, som läggs ut på 
Tradera.
   − Och det är en hel del arbete även med det. Allt ska foto-
graferas och det ska finnas information viktig för kunden till 
varje sak.
   Möbler med pris över 200 kronor körs gratis hem till 
kunden inom Hamrånge och ReDo har ett samarbete med 
Gästrike Återvinnare och Gavlegårdarna för återbruk. På tisdagar finns 
de vid återvinningsstationen i Hamrångefjärden och på torsdagar i He-
desunda, där de tar emot allehanda prylar.

I Fyren drivs Matakuten vidare med utlämning av varor, men i övrigt 
har de anställda fått helt nya arbetsuppgifter under pandemin. En ny 
interiör i rotundan med ny färgsättning, nya tapeter och nya eller reno-
verade möbler väntar gäster och besökare, när Fyren kan öppnas igen. 
   − Det fanns ett stort behov av förbättringsarbeten och nu fick vi tid 
till det, säger Micke Hyvärinen, som tillsammans med Tomas Anders-
son jobbat med den delen. Färg- och tapetval har gjorts tillsammans 
bland personalen och som nu skapar en stilfull kombination.
   − Stilfullt, det är så vi vill att det ska kännas och upplevas, tillägger 
Sofie.

Dibis, digitalisering av gamla foton, är en verksamhet som pågått un-
der en följd av år i Fyren. Inom ramen för Dibis har nu ett nytt projekt, 
Byggnader då och nu, startats och som drivs av Tobias Hedlund, Sophie 
Norlén, Peter Woxström och Vicky Gustafsson.
    − Projektet ska utmynna i en film om byggnader i Hamrångebygden, 
där vi vill jämföra  hur de såg ut förr med hur de ser ut idag, berättar 
Sophie.
   Projektdeltagarna växlar arbetsuppgifter sinsemellan. Scannar bilder, 
åker runt i bygden och filmar och tar fram information och historia om 
byggnaderna. 
   − Och det finns mycket material att utgå ifrån, säger Peter Woxström.
   Butiker, skolor, industribyggnader, kyrkor, stationshus men även 
byggnader med mer udda historia och ändamål.
   De har börjat i Norrsundet, nästa objekt är Hamrånge kyrka.
   − Men det är inte optimalt att filma under den här årstiden, så mycket av det 
arbetet får vänta till längre fram.
   Tills vidare har de samlat in mycket material de kan studera  och koppla till byggnaderna, men de vill gärna möta 

Tomas Andersson från Rockskolan 
har bytt gitarren mot målarpensel 
och målar bl.a. lådor till föremål 
som ska läggas ut på Tradera.

Micke Hyvärinen och Sofie Källström håller i 
trådarna för målning och tapetsering i rotun-
dan. Stilfulla tapet syns i bakgrunden.
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Äntligen – det här har vi väntat på. 
Perfekt is på Lindövallen för bygdens ungdomar

Coronarestriktioner har ställt till det, men utöver förenings-
medlemmar har  Norrsundets IF nu öppnat upp även för 
skolans elever att utnyttja isen på Lindövallen.
   − Det är ju så här vi vill att Lindövallen ska utnyttjas och 
vi blev jätteglada när skolan hörde av sig för att boka tider, 
säger ordförande Bettan Meüer. 
   Först ut var mellanstadiet, där både tjejer och killar 
släppte loss på rinken under en friluftsdag och sen var det 
lågstadiets tur.
   − Och det är bokning som gäller för grupper, så att vi 
fortsättningsvis kan hålla Lindövallen coronasäker, tillägger 
Bettan. Kul utan skridskor hade kompisarna Sidnee, Sandybelle 

och Nova på Lindövallen.

människor, som kan berätta.
   − För närvarande är det ju svårt också med person-
liga möten, men det hoppas vi ska lösa sig framöver, 
säger Vicky Gustafsson.
   Via projektet har de inte bara ett spännande uppdrag, 
de får därtill kännedom om mycket bygdehistoria.
   − Det är massor vi själva  inte känner till, så det är 
väldigt intressant, tillägger Tobias Hedlund.
   Tänkt är sedan att filmen bl.a. ska visas i olika sam-
manhang och evenemang i bygden.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Sophie Norlén, Tobias Hedlund, Vicky 
Gustafsson och Peter Woxström arbetar 
med projektet Byggnader då och nu



Kalendarium 23/2 – 23/3
Söndag 28 februari 11.00
Gudstjänst, Bergby församlingshus
Tisdag 2 mars 18.00
Digitalt möte med Hamrångegruppen
Söndag 7 mars 11.00
Gudstjänst, Bergby församlingshus
Söndag 14 mars 11.15
Högmässa Fyren, Norrsundet
Söndag 21 mars 11.00
Gudstjänst Bergby församlingshus
Söndag 28 mars 11.00
Gudstjänst Österheds kapell

Torget

Ett stort tack till hemtjänsten och hemsjukvården i Ham-
rånge för den fina omvårdnaden av vår mamma Beth 
Wikberg, samt till Hamrånge Taxi för god service.

    Inga och Ove

Tack

till Tina och Emelie Eriksson som hjälpte mig med flytten 
till Solbergahemmet. Det blev så bra.

Maj Eriksson

Dagens Ros

Varmt tack till er som hedrade minnet av vår käre Lasse 
Lindström och ett tack till personalen på Solrosen, Sol-
berga för omvårdnad av Lasse.

Sunnie
Ing-Marie och Marcus

Barnbarnen

Tack

Begravningar i församlingen under januari
14/1 Beth Wikberg, Bergby

15/1 Britta Malmström, Bergby

15/1 Barbro Rosén Alftberg, Norrsundet

22/1 Mona Risberg, Bergby

29/1 Edith Tängnander, Bergby

29/1 Britta Jönsson, Bergby

Gravsättning utan ceremoni
19/1 Rune Nilsson, Bergby

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

Nästa nummer av Alla Tider´s 
kommer den 23 mars

Alla Tider’s

sid 12

ARBETET MED BOKEN OM 
KUSÖBORNA FORTSKRIDER!

Kanske har du foton, gärna äldre, även skol-
relaterade, eller minnen du vill dela med dig 
av.
Hör i så fall av dig via telefon, sms eller mail 
till

Rolf  070-398 03 37
rolfwigert@gmail.com

Marianne  070-181 40 90
marianne@textmakeriet.se

Vi söker också foton, på Erik ”Kus-Erik” 
Ögren och Anna Tobiasson, Herbert Ölund 
och Rut Jonsson, Valter och Gunhild samt 
Valfrid Ölund, Johan ”Finn-Johan” Ögren 
och Anna Brita Jonsdotter Wilund-Nygren.

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
 
Söndag 28 februari 11.00
Gudstjänst, Bergby församlingshus 

Söndag 7 mars kl. 11.00
Gudstjänst, Bergby församlingshus

Söndag 14 mars kl. 11.15
Högmässa Fyren, Norrsundet

Söndag 21 mars kl. 11.00
Gudstjänst Bergby församlingshus

Söndag 28 mars kl. 11.00
Gudstjänst Österheds kapell 11.00

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

Tel. exp. 026-63 50 30


