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Tankar om

Jaha, då blev det som befarat. Handelsbanken lägger ner sitt kontor i Bergby. Man ser inte längre behovet av ett lokalt kontor 
när kunderna mer och mer övergått till digitala tjänster. Men har vi haft något val egentligen? Och sedan banken tog bort 

kontanthanteringen så blev det ju ännu färre ärenden att uträtta över disk. Nej, nu ska vi åka till stan om vi vill banken nåt. 
Går kanske för många av oss, men kan bli väldigt besvärligt för 
andra.
    När jag för många år sedan tillfrågades om en styrelsepost 
för en av våra banker och jag frågade vilka krav, som då 
ställdes på mig blev svaret; du ska ha personkännedom om 
de människor vi lånar ut pengar till. Nåt sånt gäller förstås 
inte längre (för hur ska man kunna ha personkännedom i 
Gävle om människorna i Hamrånge), nej nu har bankerna 
helt andra visioner. Nu är det din beskattningsbara inkomst, 
resultatrapporter och balansrapporter som gäller. Och det 
är väl alldeles för mycket begärt, att banker ska tänka på 
landsbygden. Det är förmodligen inte där de tjänar de stora 
pengarna. Och tjäna pengar, det verkar ju vara bankernas 
stora mål.
   Men när verksamheter läggs ner på landsbygden så ga-
par inte bara lokaler tomma. Det innebär också att service 
försvinner, vilket i sin tur riskerar skapa en negativ spiral. 
Därför är idéer och innovationer så oerhört viktiga och att 
entreprenörer likt Bergmans Fisk vågar satsa. Lika viktigt 
är också engagemanget från civilsamhället med Hamrånge-
gruppen i spetsen. Det är tack vare deras engagemang som 
utbyggnaden av Bergby skola och anläggande av allaktivi-
tetshus kommit till stånd, därtill påbörjas tidigare än som var 
planerat från början. 
   Deras turistgrupp arbetar också vidare för att med ett hel-
hetsgrepp marknadsföra bygden, va-gruppen bevakar vat-
tenförsörjningen och trafikgruppen arbetar vidare med has-
tighetsbegränsningar. Men bara för att vi i Hamrångebygden 
har ambitioner och vill att saker ska hända, innebär det inte 
att de snabbt kan realiseras. Se bara på trygghetsboendet som 
vid det här laget dragits i en verklig långbänk.

Kan inte annat än tycka synd om Ockelbo som gick miste 
om Synsamsatsningen. Den hade  betytt mycket för en 
landsortskommun med 5800 invånare. Men här har kom-
munallagen styrt och den är generell för stad och landsbygd. 
Jag har sagt det förr och säger det gärna igen; om man vill 
att landsbygden ska leva och utvecklas så måste också lagar 
och paragrafer anpassas därefter. För se stad och landsbygd 
är olika.

Och det här med digitalisering. Det kan ju diskuteras hur 
länge som helst, men nog har det gått lite för fort, kan jag 
tycka. Myndigheter, förvaltningar och vilka de nu vara 
månde, kan inte ta för givet att alla kan det här med appar, 
bank-id och 1177. Många äldre och även inte minst synska-
dade, hamnar utanför den här tekniken 
och då måste det finnas alternativ som 
fungerar.

Men, nu är våren på väg. Det var 
veckor sedan tussilagon tittade fram. I 
alla fall hos Ingela i Häckelsäng.

Så GLAD PÅSK på er och
      Lev väl!
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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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Hugo Bäck från Stall Vi Tre i Åbyn utsedd till Årets äldre kallblod vid 
Rommetravet
Fin utmärkelse igen till kallblodstra-
varen Hugo Bäck, uppfödning och 
ägd av Stall Vi Tre i Åbyn, när han 
inför årets travgala (som genomfördes 
digitalt) utsågs till Årets äldre kall-
blod vid Rommetravet.

Det var hans meriter under fjolåret – vid 
tio tävlingar som sämst åtta varav place-
ringarna två och fem i tävlingar med den 
yttersta eliten i klassen.
   − Han var även nominerad till Årets 
montéhäst,  men där kom han tvåa, häl-
sar Åsa och Magnus Bäck.
    Hugo Bäck är nu uppstallad hos 
travtränaren Jörgen Westholm vid Rom-
metravet.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

Seger i montétävling vid Hagmyren i augusti 2020.

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
På grund av corona kan förändringar ske och på grund av corona gäller också bokning till gudstjänster, eftersom vi 
max kan ta emot 8 gudstjänstdeltagare. Anmäl senast närmaste fredag kl. 15.00 på 026-63 50 30

Söndag 28 mars kl. 11.00
Gudstjänst, Österhed
Kollekt till Act-fasteinsamlingen
Torsdag 1 april kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa, Bergby församlingshus
Fredag 2 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Österhed
Kollekt till Härbärget i Gävle
Söndag 4 april kl. 11.00
Påskdagsgudstjänst, Hagsta Missionshus
Kollekt till Svenska Kyrkan i Utlandet - SKUT

 

Söndag 11 april kl. 11.00
Högmässa, Bergby församlingshus
Kollekt till Kristen humanism i Uppland
Söndag 18 april kl. 11.00
Gudstjänst, Österhed
Kollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS
Söndag 25 april kl. 11.00
Gudstjänst, Bergby församlingshus
Kollekt till Solberga äldreboende

Vill du stödja kollektändamålen, 
swisha på 123 37 033 03

(Meddelande: Skriv Kollekt + datum)

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

Tel. exp. 026-63 50 30
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FRÅN HAMRÅNGEGRUPPENS MARSMÖTE
Trygghetsboende i bygden ser ut 
att dröja
Trygghetsboende i Bergby/Norrsundet går inte mot 
någon snar lösning. Det framkom, när, Lars Berg-
mark från Gavlegårdarna informerade om läget vid 
Hamrångegruppens möte.

− Beslutet vad gäller de två huskropparna i Bergby har 
överklagats. Nu ska länsstyrelsen säga sitt och bifalls 
de överklaganden som gjorts, kan ärendet gå vidare till 
mark- och miljödomstolen och det kan bli en flerårig pro-
cess , sa han.
   Från Hamrångebygden framfördes redan i ett tidigt 
skede risken för överklaganden med den tilltänkta place-
ringen  och där man istället framhöll marken där den före 
detta IOGT-lokalen (privatägd) ligger. Men Gavlegårdar-
na ville bygga på kommunal mark och någon undersök-
ning att förvärva IOGT-marken gjordes aldrig.
   − Rätt eller fel kan diskuteras och det kan vara lätt att 
vara efterklok, sa Lars Bergmark.
   I planeringen ingick även en gång- och cykelväg från 
området längs Totravägen, som Trafikverket ansvarar för, 
vilket då förlängde processen ytterligare. Nu har slutsat-
sen dragits, att den lösningen blir för dyr och alternativet 
blir istället att använda Solbergsvägen ner mot centrum. 
   Oavsett den överklagandeprocess som nu pågår, så 
kommer skarpare intresseanmälningar att inhämtas innan 
byggnation påbörjas, sa Lars Bergmark vidare.
   − Och det kan bli så att husen byggs i olika etapper.

Så kan det även bli när det gäller trygghetsboendet i 
Norrsundet. Markområdet längs Järnvägsgatan mot Coop 
har köpts in av Gavlegårdarna för ändamålet. Planerat för 
två huskroppar men som kan komma att byggas i etapper.
   − Vi har fått ett positivt planbesked för området, men 
där det ändå återstår många delar att hantera, bl.a. risk-
analys vad avser trafikmängd, närhet till järnväg m.m. 
Sedan kan det ju naturligtvis bli överklaganden också här, 
även om vi i förslaget placerat huskropparna så långt från 
befintlig bebyggelse som möjligt.
   Skarpare intresseanmälningar kommer att inhämtas, 
men det kommer ändå att bli en process som spänner 
över flera år.
   − Om allt går planenligt skulle trygghetsboende i 
Norrsundet kunna stå klart någon gång 2024, sa Lars 
Bergmark.

En stor stötesten för all byggnation är dock vattenför-
sörjningen i Hamrångebygden. I nuläget finns bara ut-
rymme för 50 nya lägenheter och är en fråga som endast 
Gävle kommun kan lösa.
 

   Tolv miljoner läggs på att förbättra vattenförsörjningen 
inom befintligt nät, dels genom förbättringar i vattenver-
ket i Totra, som också ska säkra upp vattenkvalitéten, 
även åtgärda vattenläckor på nätet, men några effekter 
därav har Gästrike Vatten ännu inte kunnat uppmäta.
   − Vi väntar på installatörer från Sydeuropa, men de har 
inte kunnat komma hit än på grund av pandemin, säger 
Lena Blad vid Gästrikevatten.
   Hamrångegruppen följer frågan.

      

Utbyggnaden av och vid Bergby 
skola 
Från Gavlefastigheter redogjorde Bo Rickegård och 
Markus Wedin över de förestående byggnationerna , 
som var tänkta att påbörjas under mars månad, men 
som fått skjutas fram en månad.

− Arbetena inleds med utbyggnaden av skolan, som blir i 
två våningar, omfattar sex klassrum, grupprum och perso-
nalrum.
   Etapp 2 av Bergby skola, som nu alltså genomförs, låg 
på bordet redan år 2000. Idéer och förslag har reviderats 
flera gånger sedan dess till det slutliga förslag som nu 
påbörjas. 
   − Skolan länkas samman till det nya allaktivitetshuset 
med sporthall, bibliotek och fritidsgård, det blir ett entré-
torg på framsidan och nuvarande entrédel med bibliotek 
kommer att byggas om till anpassade lokaler. Utrymme 
för t.ex. gym och kontor finns i den del som omfattar op-
tionsyta med kommersiell hyressättning.
    Bo Rickegård underströk det arbete som civilsamhället 
i Hamrångebygden lagt ner.
   − Deras engagemang har starkt bidragit till att byggna-
tionerna till och med tidigarelagts några år tidigare än vad 
som var planerat från början.
   Ytterligare två miljoner har tillförts budgeten för att 
förbättra utemiljön för vissa önskade ändamål och skolan 
ställer sig mycket positiv till den satsning som nu görs.
    − Vi har Gävle kommuns minsta högstadium, så att 
den här satsningen görs är en oerhört viktig signal inför 
framtiden. Får vi nu bara till ett tågstopp också, så kan vi 
pricka av vår önskelista, sa rektor Pontus Andersson.
   − Glädjande är också att några elever från Hille nu sö-
ker sig till vår skola.
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Nya bidragsansökningar inom 
ramen för kommunens ytterområ-
dessatsning
Två ansökningar om bidrag presenterades vid mars-
mötet. Hamrångegruppen som sökte 20.500 kronor för 
att ta fram en fasadflagga med nyframtaget sockensi-
gill och Arbetskooperativet Fixarna som sökte 768.000 
kronor för att anlägga Växtplats för alla.

− Fasadflaggan är tänkt att kunna sättas upp hos företag 
och organisationer runtom i bygden och även komplet-
teras med en turistbroschyr med samlad information om 
hela Hamrångebygden. Ett led i vår marknadsföring helt 
enkelt,  sa Lars-Ove Molin, som tagit fram det nya sock-
ensigillet.

Fixarna startades 2013 med syfte att skapa nya arbets-
tillfällen i en bygd som då drabbats hårt av arbetslöshet.  
Under året har närmare tjugo personer varit anställda och 
det har skaptas sysselsättning och praktik för fyrdubbelt 
så många genom åren.
   − En viktig del i kooperativet är att skapa nya verk-
samhetsgrenar när så finns möjlighet och en tro på att 
det ytterligare kan uppfylla kooperativets ambitioner, där 
all vinst går till att skapa fler anställningar eller återin-
vesteras i verksamheten, sa Mats Bergqvist och Ulrica 
Källström från kooperativets styrelse, när de presenterade 
projektet Växtplats för alla.
   Projektet har föregåtts av en förstudie under ett år för 
att undersöka förutsättningarna och har sedan tidigare 
beviljats 1,3 miljoner från Leader Gästrikebygden, medel 
i huvudsak avsedda för projektledning, administration 
och overheadkostnader och som är villkorade ett positivt 
beslut på det nu angivna beloppet.
   − Nu har vi blivit erbjudna att köpa mark i Bergby, som 
ligger strategiskt för ändamålet mellan väg 583 och Ham-
rångeån, sa Ulrica Källström.
   Idén är att anlägga ett område för odling på friland och 
i växthus för lokal matproduktion kopplat till utbildnings-
verksamhet och att skapa arbetstillfällen, även arbetstill-
fällen för personer, som via arbetsförmedlingen behöver 
stöd till arbete. Brunnsviks Folkhögskola har uttalat ett 
klart intresse för utbildningsverksamheten och Ulrica ser 
ett samarbete med Produktionsköket i Bergby för vidare-
förädling, liksom att leverera produkter till ortens restau-
ranger.
   − Vi ser en odlingsplats för ett 20-tal elever/deltagare, 
men naturligtvis ska det vara öppet också för enskilda att 
odla här.
   Båda projekten sändes vidare till Hamrånge-Rådet för 
beslut, som tillstyrkte ansökningarna. De går nu vidare till 
Gävle kommun Jörgen Edsvik/Erik Holmestig för slutgil-
tigt beslut.
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Så här kommer fasadflaggorna med sockensigill 
att se ut.

Årsmöte
Tisdag den 6 april kl. 18.00

Månadsmöte
Tisdag den 6 april kl. 19.00

Båda mötena sker digitalt genom 
inloggning på Internet.

Information och instruktioner
för anmälan finns på:

www.hamrange.se
Hamrångebygdens webportal,

med lokal informati on.

ALLA MED INTRESSE
FÖR HAMRÅNGBYGDENS UTVECKLING

ÄR VÄLKOMNA.
INGET SÄRSKILT MEDLEMSKAP KRÄVS

Möte 1 : Sedvanliga årsmötesärenden
Möte 2 : Inlämning av förslag ti ll Landsbygds- 
    utvecklingsprojektet. Övriga frågor
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Tisdagar kl 13-19
Onsdagar 10-17 (april – oktober) 
Lördagar kl 10-15 (juni – augusti) 

För att sprida ut antalet besökare på fler dagar 
utökar vi öppettiderna på återvinningscentralen i 
Hamrånge från och med april.

För en värld som 
räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Utökade öppettider på  
Hamrånge återvinningscentral

Tack för att du tömmer 

säcken och sorterar  

innehållet i rätt container.
Observera eventuellt ändrade öppettider i samband med 
helger och röda dagar. Aktuella öppettider hittar du alltid 
på gastrikeatervinnare.se

350-årsjubileum och 300 år sedan rysshärjningarna på en preliminär 
agenda i sommarens Axmarbruk
− Att planera för ett jubileumsprogram i det läge vi nu befinner oss i är inte så lätt, men vi utgår tills vidare 
från att restriktionerna ska lätta framåt sommaren och att säsongsprogrammet ska gå att genomföra, säger 
Föreningen Hyttans ordförande Stig Jönsson.

Det var 1671, som Claes Depken fick 
privilegium att anlägga masugn, ham-
mare och två härdar vid Skärjån och 
därmed lade grunden till Axmarbruk 
och en 250-årig järnbruksepok. Un-
der sommaren visas en utställning om 
Axmarbruks historia i Hyttan, en ju-
bileumstidskrift, Axmar Bruk 350 år, 
kommer att lanseras och senare under 
sommaren inbjuds till jubileumskonsert 
i Hyttan. 
   Kristi Himmelsfärdsdag 18 maj 1721. 
Det var dagen som för alltid kom att 
ristas in i Hamrånges historia. Det var 
dagen då de ridande kosackerna plund-
rade, stal och brände ner gård efter gård 
till dess hela bygden var ödelagd. Nu 
uppmärksammas den ödesdigra dagen 
för 300 år sedan, först genom en kyrk 

 
vandring längs kyrkstigen från Axmar-
by till Österheds kyrkogård i maj, som 
följs av en berättarkväll i Orangeriträd-
gården i juni, där Leif Syrén berättar 
om Rysshärjningarna 1721.

I planeringen för sommarens Axmar-
bruk ingår också invigning av nya 
kajen, marknadslördagar, Axmar 
Midnatts Race, en presentation av 
Järnslottsidén med Leif Bolter och 
konst- och hantverksutställning i 
Bläckhornet. 
   Axmarbrygga öppnades redan i mars 
och i maj öppnar Axmar Bruksbod 
B&B och Axmar Brukscafé.

Text: Marianne Lundqvist
 Arkivfoto: Marianne Lundqvist
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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
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Lanthandel i Axmarby – nu 
undersöks förutsättningarna
Det var många som lade märke till Axmarby Lant-
handel AB bland nystartade företag i dagstidning-
arna. Bildandet av företaget är ett led i visionen att 
starta en obemannad sommarbutik i Axmarby.

− Jag vill understryka, att vi just nu undersöker förutsätt-
ningarna, och det är många saker som måste lösas, om 
och innan vår vision kan realiseras, säger Stefan Ehn, 
som står som vd i företaget.
   Ambitionen är att starta ett koncept för en obemannad 
liten butik med ett grundsortiment.
   − Obemannade butiker ligger i tiden och tekniken för 
att bedriva en sådan har gått framåt, säger Stefan Ehn.
   I dagsläget träffar de samarbetspartners, jobbar med till-
stånd, funderar över sortiment m.m. Tanken är att boende 
i Axmarby ska kunna komma med önskemål för att på 
sikt hitta ett sortiment som passar så många som möjligt.
   − Vi är ännu bara i startgroparna och det är mycket som 
ska klaffa,  men vi gör en seriös satsning för att hitta möj-
ligheten med en sommarbutik. Och kommer vi i mål med 
det väsentliga, ser vi inga hinder att detta kan utvecklas 
till en riktigt bra samlingsplats för boende i områdena 
runt Axmarby, säger Stefan Ehn.

Text: Marianne Lundqvist

 Anno 2001 – mars
… firade OK Ödmården 25-årsjubileum

… övertog Gavlegårdarna fastigheten i Norr 

 sundet, där biblioteket inrymdes

… var det gott om lodjur i Hamrångeskogarna

… spelades två SM-finaler i tjejbandyns U15  

 och U17-serie på Hamrångefjärdens IP  
 med HIK som arrangör

… räddades en havsörn som krockat med  

 tåget invid sjön Lössnaren i Bergby

… förelades Fortum Kraft AB av länsstyrelsen  

 att utföra mätningar av Hamrångeån för att
     skapa underlag för en bedömning av   
 eventuella rensningsbehov

… stoppades ladprojektet i Hamrånge i brist  

 på arbetskraft

… firade Norrsundets IF 75 år



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

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

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

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

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

Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

Från oss till er 
EN RIKTIGT GLAD PÅSK

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



Från oss till er 
EN RIKTIGT GLAD PÅSK

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

Just nu njuter vi av påskens och
vårens alla blommor, nya krukor

och exklusiv choklad från Åre
Välkommen in!

Öppettider i Påsk
Skärtorsdag 9-17.30

Långfredag, Påskafton 9-14
Påskdagen, Annandag påsk: Stängt

Vijvägen 36, Bergby
Tel.0297/10090

Wendins Blommor

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.seVälkommen att njuta vår delikata 

vårmeny under påskhelgen!

Skärtorsdag och Långfredag 
Sittningar bokas mellan 16.00-18.00, öppet till 20.30

Påska� on 
Sittningar bokas mellan 12.00-18.00, öppet till 20.30

Påskdagen
 Sittningar bokas mellan 12.00-17.00, öppet till 19.30

Annandag Påsk
Sittningar bokas mellan 12.00-16.00, öppet till 18.30

Mer info och bokningar se
www.� marbrygga.se

Bokningar även på tel. 0297-320 00

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!

Hamrånge Taxi

HELSANS SERVICE 
Hantverkarna Far & Son

• Allt inom Bygg   • ROT-arbeten
• Byggnationer   • Plåtslageri

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32

E-post: info@helsans.se

Välkommen till
Vår restaurang med förstklassig meny

Öppen varje fredag-lördag 12-20, söndag 12-17

Vår butik, där du hittar delikatesserna till ditt eget 
påskbord. Öppen påskveckan måndag-torsdag 10-17

Fiskvagnen finns under påskveckan 
I Sandviken onsdag 10-15

I Gävle och Ockelbo torsdag 10-15
 

För mer info och beställning ring eller maila oss
Tel. 0297-222 22  •  info@bergmansfisk.nu
Eller se vår hemsida www.bergmansfisk.nu



• kaffebröd
• gobitar
• bakelser
• tårtor
• mackor
• sallader
• matbröd

Mån – fre 07.00 – 17.30
Lör 09.00 – 14.00
Sön Stängt
Tel. 0297 – 100 28

Välkommen till  vårt 

konditor i på tor get

All produktion sker i vårt egna 
bageri med gamla  na recept

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!

Varmt välkommen 
in till oss!

Glad Påsk önskar vi er alla!
Lena och Pelle med personal

Våra öppettider under påskhelgen:
Långfredag 10-18 • Påska� on 8-18
Påskdagen 10-18 • Annandagen 10-20

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

Efter påskhelgen startar vi en stor 
miljösatsning i butiken, när vi bygger om 

hela vårt kyl- och fryssystem att 
anpassas till EU-direktiven CO-2.
Vi vill tacka alla våra kunder som 

handlar lokalt och möjliggör den här 
satsningen. Hoppas ni också har 

överseende med störningsmoment 
under byggtiden.

Från oss till er 
EN RIKTIGT GLAD PÅSK



Smått & Gott i Hamrångebygden

Månadens byggföretag 

– Stolt Byggtjänst AB
Stolt Byggtjänst AB närmar sig sitt 40-årsjubileum. 
Startades 1984 av Johnny Stolt och har idag sin verk-
samhet förlagd till Hagsta.

− Jag började som snickarlärling direkt efter skolan, job-
bade därefter som anställd, innan jag 1984 startade J.Stolt 
Byggtjänst som enskild firma och två år senare bildade 
aktiebolaget Stolt Byggtjänst AB, berättar Johnny. 
   Från början arbetade han ensam i företaget, där de flesta 
jobben handlade om renovering efter vattenskador. Men 
jobben blev fler och större och med två anställda blev 
inriktningen både golvläggning och ombyggnationer.
   Det största enskilda uppdraget som Stolt Byggtjänst AB 
haft var byggnationen av Restaurang Lyktan i dåvarande 
Folkets Hus.
   − Där blev det också renoveringsarbeten i Fyren, där vi 
bl.a. göt och lade nytt golv.
   Under en flerårig period hade företaget alla renove-
ringsarbeten hos Gavlegårdarna och då ökade antalet an-
ställda till elva.
   − Så många har vi inte varit sedan dess. Då hade vi 
kontor med halvtidsanställd kontorist som skötte adminis-
tration och bokföringi f.d. Lysbolagets fastighet i Bergby 
och lager och byggmaterialförsäljning i Räddningstjäns-
tens nuvarande lokaler.
   
Uppdraget hos Gavlegårdarna tog slut, vilket innebar 
en drastisk förändring för Johnnys företag.
   − Men Stolt var för stolt för att ge upp, så det gällde att 
hitta nya vägar.

   Nu vände sig istället företaget till den privata markna-
den och inriktade sig på avloppsanläggningar och helhets-
lösningar. 
   − Från grund till skorsten och där vi köpte in tjänster för 
el- och va-arbeten.
   Johnny köpte också in fastigheter som de renoverade 
och gjorde om till lägenheter för uthyrning, bl.a. före 
detta hälsocentralen i Bergby och före detta Antikhuset på 
Vifors.
   − Och det är en inriktning vi nog kommer att fortsätta 
med, för behovet av lägenheter är stort, intresset likaså, 
både i och utanför  i Hamrångebygden. Vi hinner inte ens 
annonsera, innan lägenheterna är uthyrda. 

Idag driver han företaget tillsammans med sonen Simon, 
där de utöver snickeri- och byggnadsarbeten även har 
snöröjning vintertid. Sommartid har företaget sammanlagt 
sex anställda med arbeten långt utanför Hamrångebygden, 
både norr- och söderut.
   − Så jobb saknas inte.
   Tidigare skötte han administrationen själv, men köper 
numera tjänsten av en lokal redovisningskonsult.
   − Det var det bästa jag någonsin gjort. Nu slipper jag 
det tunga pappersarbetet och kan ägna mig åt det jag vill, 
det företaget egentligen ska göra istället.
   − För under alla år jag drivit företag har det sagts att 
byråkrati och regelverk ska förenklas för företagare, men 
tyvärr, min erfarenhet är, att det har blivit tvärtom istället.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Kalendarium 25/3 – 25/4
Torsdag 25 mars
Digitalt årsmöte för medlemmar
i Norrsundets Arbetarmuseum 18.00
Söndag 28 mars
Gudstjänst, Österhed 11.00
Torsdag 1 april
Skärtorsdagsmässa, Bergby församlingshus 19.00
Fredag 2 april
Långfredagsgudstjänst, Österhed 11.00
Söndag 4 april
Påskdagsgudstjänst, Hagsta Missionshus 11.00 
Tisdag 6 april
Digitalt årsmöte med Hamrångegruppen 18.00 
Digitalt månadsmöte med Hamrångegruppen 
19.00
Söndag 11 april
Högmässa, Bergby församlingshus 11.00
Söndag 18 april
Gudstjänst, Österhed 11.00
Söndag 25 april
Gudstjänst, Bergby församlingshus 11.00

Begravningar i församlingen under januari
5/2 Lars-Erik Österberg, Bergby
5/2 Lars-Olof Lindström, Bergby
12/2 Mona Sjöqvist, Bergby
26/2 Ulla Johansson, Gävle
26/2 Björn Löf, Norrsundet

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

Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 27 april

Alla Tider’s

Covidvaccineringen pågår för 
fullt i Hamrånge
Vaccineringen inom hemtjänst/hemsjukvård är i 
det närmaste slutförd, endast ett fåtal vaccinatio-
ner återstår. Några vårdtagare har också tackat nej 
till vaccination.

− Boende och personal på Solbergahemmet är vac-
cinerade och nu pågår vaccineringarna för 80+, säger 
verksamhetschefen vid Hamrånge hälsocentral, Su-
sanne Lundin.
   Detta är uppgifter som gäller vecka 10 och infor-
mationen svänger med en veckas mellanrum,  främst 
beroende på tillgången på vaccin, tillägger hon.
− Nästa grupp, 65+, har vi ännu inte fått några besked 
om, men när det blir aktuellt kommer berörda att få 
brev om detta och om och hur de ska boka tid, som 
antingen görs via 1177 eller telefon.
   Vaccinationerna för boende i Hamrånge görs på 
Hamrånge hälsocentral.

Text: Marianne Lundqvist

Hamrångebygden - dess historia, nutid
och framtid

Vi förvaltar Hamrånges kulturarv i fridfull naturmiljö

Medlemsavgift 
Medlem i hembygdsföreningen, för ett år i taget, blir man genom att 
betala in medlemsavgiften, 200 kr för enskild och 300 kr för familj 
(1-2 vuxna, alla barn under 18 år.) Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 948-7349.
Kom ihåg att skriva namn på alla personer som betalningen gäller samt 
adress och e-postadress. När betalningen kommit in skickar vi hem 
medlemskort för alla.

Har du medgivit e-post fi nns din e-postadress i kontaktlistan för 
hamrangehembygdsgard@yahoo.se.
Kom gärna med i gemenskapen kring det praktiska arbetet på 
Hamrånge Hembygdsgård varje tisdag mellan kl 0900-1200, start i 
mitten av maj t o m oktober.

Vid frågor ring ordförande Christina Persson 070-292 73 39

e-post: hamrangehembygdsgard@yahoo.se 

Gå med och stöd Hamrånge Hembygdsförening!

Torget

Stort Tack till personalen samt sköterskan på avdelning 
Solbacken, Solberga för er goda omvårdnad av min mam-
ma Ingrid Dahlgren. Jag är väldigt tacksam att mamma 
fick avsluta sitt liv boende hos er, lugn och trygg in till 
sista andetaget. Ni är alla guld värda.

       Marita med familj

Tack

Ett STORT TACK till mina fina arbetskamrater på hem-
tjänsten, när jag slutade.Tack för den fina blomman och 
presenten. Det värmde.

Yvonne Larsson

Tack


