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Månadens företagare
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och först ut är Norrsundet.
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Alla Tider’s
Tankar om

D

en 29 mars landade de första tranorna på åkern i Åbyn. Grågässen hade redan infunnit sig och snart kom också
kanadagässen. Allteftersom har fågellivet utökats och häromdagen satt spillkråkan i aspen utanför köksfönstret.
Och blåsippan dök upp i skogsbacken som efterföljare till tussilagon. Våren är härlig och skapar förväntningar och
framtidstro.

Men så är det ju förstås det här med covid, koldioxidutsläpp och klimatförändringar också, rubriker vi dagligen matas med i alla typer av media. Självklart viktiga
ämnen att informera om, men det är inte utan att jag
börjar bli trött på att ständigt mötas av domedagsprofetior, smittspridning och restriktioner. Och den ena säger
si, den andra säger så. Så vem ska jag, lilla människa,
egentligen tro på?
Tänker att jag får lägga allt i en korg, sortera efter vett
och sans så gott jag kan tills det blir lagom. Tror det behövs positivt tänkande nu.
Nu får ju vi vaccinerade krama våra barnbarn igen och
det ser jag fram emot.

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.
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
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Häromdagen damp det ner reklam från min Volvohandlare, där jag kunde inhandla running boards, side
scuff plate, stiling kit, reimagined key sleeve & ring,
Turtle wax hybrid snow foam schampo, och Turtle wax
sealant carnauba spray wax. Hmm? Kan nog lista ut vad
det handlar om, men varför kan det inte stå på svenska?
Jag tycker vi ska vara rädda om, värna och respektera
vårt svenska språk.

Annonsbokning, priser mm
Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
25 maj, 22 juni, 3 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

Annonspriser

Den här våren har jag haft anledning att göra ganska
täta besök på vår hälsocentral och vilket omhändertagande jag fått. Har kunnat känna mig fullständigt trygg i allt
från provtagningar och omläggningar till vaccineringar.
Så tänker att en hälsocentral i den egna bygden och med
det engagemang jag fått möta är en trygghet.
Familjen med man, barn och barnbarn som alltid ställer upp är också en trygghet.
Liksom alla vänner. Så tack alla som med era telefonsamtal, blommor, jättegott hembakt bröd, ja till och med
god mat peppat mig. Om ni visste vad sådant värmer.
Och Kerstin, min personliga trädgårdsmästare, hon har
klippt ner fjolårets perenner, så nya kan växa upp och
förgylla min tillvaro framöver.
Känner mig priviligierad, även om det varit och fortfarande en tid kommer att vara en tuff vår.

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

5789:2989:1589:-

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

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

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

Sen blir det lite förändringar av utgivningsdatum för
Alla Tider´s i sommar. Anpassar oss
till olika arrangemang och aktiviteter, så majnumret kommer den 25:e
och augustinumret tidigareläggs till
den 3:e.

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

Ta vara på våren och livet och
			
		Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Ovälkommet besök
på Hembygdsgården och Heden
Ingenting har stulits, däremot har
ovälkomna besökare tagit sig in i
rian och vedboden vid hembygdsgården, tagit bort en av luckorna på
dansbanan och öppnat ett fönster i
utrymmet bakom scenen.
På Norrhams Hedenanläggning
har låset på värmestugan brutits
sönder, men ingenting stulits.
− Men även om inget stulits, så
innebär den åverkan som gjorts
både kostnader och extra arbete för
oss, hälsar Norrham.
Text: Marianne Lundqvist

Äntligen är Hamrånge kyrka färdigrenoverad.
Vi slår upp dörrarna för alla besökare
Invigningshögmässa
söndag 30 maj kl 11
med biskop Karin Johannesson.
Därefter under veckan öppet hela
dagarna för besök.
Ur programmet:
Kl 12.00 Lunchbön med musik
Guidning och servering!
Se vidare detaljerat program i
kommande annonsering.
/Kyrkorådet i Gästrikekustens pastorat

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 2 maj
Högmässa, Bergby församlingshus, kl 11.00
Kollekt till Sveriges kristna råd.
Söndag 9 maj
Gudstjänst, Bergby församlingshus, kl 11.00
Kollekt till S:t Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken.
Söndag 16 maj
Gudstjänst, Österheds Kapell, kl 11.00
Kollekt till Kvinnojouren Blåklockan, Gävle.
Söndag 23 maj
Mässa Bergby församlingshus, kl 11.00
Kollekt till Mansjouren Stickan, Gävle.

Söndag 30 maj
Invigning Hamrånge kyrka
Högmässa Hamrånge kyrka, kl 11.00.
Medverkande: Biskop Karin Johannesson.
Kollekt till Act - Svenska kyrkan
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

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

BEJLUND Entreprenad AB

Jag finns på salongen måndag-fredag
Mina tider är flexibla, men förboka din

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

• Totalentreprenad husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

tid på tel. 070-226 39 87
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68 Dennis Lundkvist 070-322 11 83
E-post: jim@bejlund.se
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Alla Tider’s
Fyrhjulingar orsakade skador på
Kyrkstigen
− Jag är oerhört besviken, säger Janne Eriksson, som sedan
sex år tillbaka på eget initiativ röjt och iordningsställt den
nio kilometer gamla leden mellan Axmarby och Bergby.
Det var under påskhelgen som 8-10 fyrhjulingar sågs köra längs
stigen och orsakade skador i vegetationen, bl a uppkörda stenar
och djupa hjulspår, vilket strider mot den hänsyn som ska tas
enligt allemansrätten.
− Stigen är ett fornminne och vandringsleden består av skogsmark, där hänsyn enligt lag ska tas och där körning med terrängfordon är förbjuden, så vi har polisanmält skadegörelsen,
även anmält den till länsstyrelsen, säger Janne.
Kyrkstigen har anor som sträcker sig över 300 år bakåt i tiden. Den här vägen tog sig byborna från Axmar till kyrktrakten
och det var också den här stigen, som en man Kristi Himmelfärdsdag 18 maj 1721 red från Skämningsberget till kyrkan för
att varna kyrkobesökarna, att ryssen landstigit vid Sundsmar.
Under sekler som följde glesnade skarorna längs stigen,
men under en lång följd av år och ända in på 70-talet kunde
hamrångebor åka med buss till Axmarby för att sedan, med
Hamrånge spelmän i täten, vandra Kyrkstigen mot högmässan i
kyrkan under Kristi Himmelsfärdsdag.
Därefter fick stigen växa igen, även om den röjts fram några
gånger. År 2000 med hjälp av s.k. NOKÅS-medel, till 70%
finansierat av statliga medel, medan Stora Enso stod för resterande 30% . Åverkan på stigen har genom åren gjorts genom
skogsbruk och det har också hänt att den använts som motorbana. Det hoppades Janne Eriksson motverka, när han för
sex år sedan påbörjade arbetet med att återställa stigen igen.
Under hans arbete orsakades ännu en gång skador i samband med skogsavverkning och under den gångna påskhelgen skedde alltså åverkan med fyrhjulingar.
− Skogsbolaget erbjöd sig återställa stigen efter skadorna,
men enligt länsstyrelsen finns bestämmelser vilken påverkan
som får göras, så någon återställning kunde inte ske då och
jag bedömer att de skador som åsamkats nu inte heller går att
återställa.
Janne Eriksson kommer att fortsätta sitt arbete med att röja
och underhålla stigen enligt gällande föreskrifter och hoppas
och förutsätter att någon åverkan inte skall ske i framtiden.
− Att stigen ska respekteras och att både hamrångebor,
turister och besökare ska hitta ut på stigen med sina fina naturupplevelser.
Idag finns ingen information i anslutning till Kyrkstigen
om vad som i lag gäller för stigen och någon sådan information är heller inte aktuell att sätta upp, säger han.
− Nej, stigen är ett fornminne, det är skogsmark och här är
det allemansrättens hänsyn som gäller.
Text: Marianne Lundqvist
Foto: Arkivfoto och Janne Eriksson

Janne Eriksson har på
eget initiativ röjt fram
Kyrkstigen.
- Och jag kommer även fortsättningsvis att
sköta och underhålla stigen, säger han.

Varmt välkommen
in till oss!

Lena och Pelle med personal
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Smått & Gott i Hamrångebygden

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!
KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS
VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT
SAMARBETAR MED
FÖRSÄKRINGSBOLAG
REPARERAR ALLA BILMÄRKEN
VANSBRON, OCKELBO
Tel. 0297-410 22 070-327 96 13
E-post info@gastrikebilskadecenter.se
www.gastrikebilskadecenter.se

Ring eller sms:a på telefon 072–306 49 10
med vad du har, hälsningar Janne Bergström

www.plåtleksaker.se

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten
Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Varmt välkomna
till Axmarbrygga
Helgen 7-9 maj firar vi årets sjösättning
med specialkomponerad meny

AXMAR BRUKSCAFÉ

Beställ er restauranglagade middag med
Kristi Himmelfärdspresent från oss på
bryggan – 10 % på all Take away

Torsdag 13/5 12.00-16.00
Rysstema efter kyrkstigsvandringen
Rödbetssoppa med creme fraiche, smör, bröd, ost
Blinier med smetana och löjrom

Vi öppnar helger fr.o.m. 1/5 12.00-16.00

Caféutbud likt tidigare
Fr.o.m. 24/5 öppet dagligen

Mer info om meny, öppettider, beställningar och
bokningar se www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

Varmt välkomna hälsar Lena med personal
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Alla Tider’s
Dubbelspår och tågstopp i Hagsta kan bli verklighet − men tidigast 2031.
Lagt kort ligger, sa infrastruktursminister Tomas Eneroth, när
regeringen den 16 april tillkännagav sin infrastruktursatsning
för perioden 2022-2033. Det innebär bl.a. satsning på dubbelspår för ostkustbanan, vilket skapar stora förbättringar både för
person- och godstrafiken i regionen.

ligger inom området för den nya ostkustbanan genom Hamrångebygden.
− Det är viktigt och absolut nödvändigt, att ha en helhetssyn på
bygdens utveckling, när man arbetar med frågan, underströk mötesdeltagarna.

Vid Hamrångegruppens senaste möte deltog Harald Knutsen och
Ostkustbanans nya sträckning ska inom området gå väster om E 4
Sara Carlsson från Gävle kommuns avdelning övergripande planemed en planfri övergång nära Axmartavlan och anslutning till befintring med information och tidsplan, men också för att inhämta synlig järnväg strax öster därom. En bro ska byggas över Ockelbovägen
punkter från Hamrångebygden.
och tågstationen ligga söder om Ockelbovägen.
− Tidsplanen för dubbelspår sträckan som berör Hamrångebygden
Industrispåret från Norrsundet blir kvar med sträckning över Hamär för närvarande 2031 och om Gävle kommun och Region Gävlerångefjärden/Bergby och anslutning vid Kringlan intill Axmartavlan.
borg beslutar sig för ett tågstopp i Hagsta, ja då anlägger TrafikverSpåret från Hamrångefjärden söderut till Gävle däremot kommer att
ket ett sådant. Men det blir kommunen och regionen som får stå
rivas upp.
för kostnaderna, som torde bli uppemot 100 miljoner, sade Harald
Knutsen.
Text: Marianne Lundqvist
Ett konsultföretag har på uppdrag utrett förutsättningar och lösningar för ett tågstopp och
frågan ska behandlas av ansvariga politiker
under maj månad för att sedan lämnas till Trafikverket innan sommaren. I utredningen har
man bl a tittat på om tillräckligt befolkningsunderlag finns, hur det skulle utveckla bygden,
hur bussmatningar till Hagsta skulle kunna ske,
vilka tidsbesparingar det skulle ge för resande
och hur ett tågstopp skulle påverka nuvarande
bussförbindelser för linje 25 HamrångebygdenDen 3 maj flyttar Handelsbanken i Bergby till Gävle. Vi hälsar både
Gävle.
nya och gamla kunder varmt välkommen till oss på Nygatan 20, mitt i
Utredningen visar att tillräckligt befolkningscentrala Gävle.
underlag finns för ett tågstopp, men att befolkningen är utspridd, vilket kräver bussmatning.
Hos oss kan du kan räkna med snabb service och ett personligt
Utredarna har föreslagit matning från Norrsengagemang i varje möte, vare sig du väljer att möta oss digitalt,
undet och Bergby.
per telefon eller på bankkontoret.
Men, menade mötesdeltagarna, här måste
många aspekter vägas in, så att olika möjligheHär är några av oss du träffar:
ter inte begränsas.
− Se längre än bara Hamrångebygden, så att
även Björke/Trödje och då även Katrineholm
och Hamrångefjärden kan få matning till Hagsta. Det är fullt möjlligt, menade Helena Nyström, som arbetar som bussförare på linje 25.
− Buss 26 mellan Gävle-Ockelbo skulle ockCarola Johansson
Stefan Strindberg
Susanne Persson
så kunna ansluta, särskilt för resenärer norrut.

Nu flyttar Bergby
och Gävle ihop.

Huvudsyftet med samrådsmötet i Hamrångegruppen var, att de viktigast argumenten för
bygdens utveckling, bostäder och arbetsplatser
lyftes fram. Ett tågstopp skulle förmodligen
främja befolkningsutvecklingen, men nuvarande bussförbindelser bli färre, säger utredarna.
Avhängigt en positiv befolkningsutveckling
är möjligheten till bostadsbyggande och där
va-frågan för närvarande är ett olöst hinder.
Turistfrågan är heller inte belyst i utredningen
och det bör vägas in i bedömningen, då Hamrångegruppen arbetar för ökad turism. Därtill
kommer ökat fritidshusboende sommartid.
Eventuella företagsetableringar bör också vägas in liksom hänsyn tas till Nöttersvearna, det
unika hasselbeståndet från vikingatid, som

Stf kontorschef
026-17 20 37

Företagsrådgivare
026-17 20 26

Gabriella Ottosson
Företagsrådgivare
026-17 20 09

Anna Ternstedt
Affärsrådgivare
026-17 20 31

Nygatan 20, Gävle
tel 026-17 20 00
gavle@handelsbanken.se
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Affärsrådgivare
Skog och lantbruk
026-17 20 19

Smått & Gott i Hamrångebygden
Först ett stort tack till er som bidragit med underlag till boken om Kusön
Nu skulle vi gärna vilja komplettera med
nedanstående uppgifter:
1) Identifiering av dessa två män som
befann sig på Kusön i samband med att
Frälsningsarmén besökte ön under 30-talet
2) Identifiering av dessa två män som
arbetade på Kusön i början av 30-talet
3) Slutligen efterlyser vi foton på Herbert
Ölund och Rut Jonsson
Rolf Wigert, rolfwigert@gmail.com, tel. 070-398 03 37
Marianne Lundqvist, marianne@textmakeriet.se, tel. 073-181 40 90

MÅNADSMÖTE Tisdag den 4 maj kl. 18.00

Nu erbjuder vi Pensionärsrabatt 10% tisdagar
Hemklippning tisdagar

Mötet sker digitalt via MS Teams.
Det går bra att ansluta till mötet via dator eller mobil.
Anslutningslänk hämtas på Hamrångegruppens hemsida ett par dagar innan mötet.
www.hamrange.se
Ärenden på mötet: Landsbygdsutvecklingsprojektet, Nya projekt, inlämning,
Redovisning av 2020 och planer 2021
Turistgruppens planer
- Övriga frågor

Vår behandlingslista utökad
med lashlift och browlift
Välkommen att höra av dig
Millan och Emelie
Tel. 073-640 80 64

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

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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HANTVERKARE OCH FÖRETAGARE
TILL DIN HJÄLP
– OCH ROT- OCH RUTAVDRAGET
FIXAR VI

Plåtslagare på

“G”

Mobil: 070 - 216 64 80

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

Installa�on, Service

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

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

www.thermia.se

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72 • www.bohlinsror.se
Jörgen 070-357 01 66
Mattias 070-659 36 37

Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil
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HELSANS SERVICE
Hantverkarna Far & Son

Vi hjälper dig med

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

Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag
• Gräsklippning • Röjning • Cykelreparationer
• 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

Tel. 0297-100 00
Mobil 070-565 44 32
E-post: info@helsans.se

Exactus
Byggprojekt AB

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

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

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

GRANLUNDS MÅLERI

PICKOS
SNICKERILACKERING O
ALLSERVICE

Jag utför alla typer
av målningsarbeten –
både in- och utvändigt
Välkommen att
höra av dig!

070-0903998

070 - 190 11 25
SÖREN RUNDLÖF
Byggnadssnickare
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Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35
granlund1@live.se
Axmarstig 247,
817 94
Axmarbruk

Alla Tider’s
Månadens företagare
- nu börjar vi en presentation av bygdens restauranger
Hamrångebygden kan numera skryta med ett stort restaurangutbud med allt från lunchrestauranger, även i
kombination med krogverksamhet, till utsökta gourmetrestauranger och sommarcaféer med delikata menyutbud.
Vi startar i Norrsundet med

Bergmans Fisk på Udden i Saltharsfjärden med Jonathan Rosell som kökschef och
Hanna Bergfot som restaurangchef…
Förra sommaren slog kusinerna Lars-Göran, Dennis
och Magnus Bergman upp portarna till sin nyuppförda anläggning Bergmans Fisk Saltharsfjärden med
förädling av egenfångad fisk, fiskbutik och restaurang.
Restaurangen, välgenomtänkt inredd i stilfull interiör –
förstås med fisk som tema − ger plats för 90 gäster och
verandan, med höj- och sänkbara glasväggar, för ytterligare 150. Kökschef då som nu Jonathan Rosell, likaledes
som restaurangchef Hanna Bergfot.
− Fjolårets premiär blev, pandemin till trots, en succé
och vi var tvungna att säga nej till många gäster, som ville
boka bord, säger de.
Nu möter de två en ny säsong, öppnade gjorde för övrigt restaurangen redan till påsk, och de är väl förberedda.
− All personal finns på plats, återstår bara en bartender
att anställa, säger Jonathan.
Den stora tillströmningen
av matgäster redan under
fjolårets premiär blev en
överraskning.
− Ja, kan nog nästan säga
att vi blev smått chockade
och vi fick jobba för högtryck för att få hela kedjan
att fungera.
Den erfarenheten har de
tagit med sig och känner
sig mer rustade inför sin
andra säsong.
− Framförallt har vi sett
Kökschefen Jonathan Roöver personalens olika
sell bereder Fiskarmackan
uppgifter och gjort upp en
stationsfördelning så att all logistik ska underlättas.
Personalstyrkan är klar. Sex kockar finns i köket, fyra
kvinnliga, två manliga och utöver serveringspersonal
även diskare och diskplockare. Och en bartender på väg.
− Sammanlagt blir vi runt 20 anställda, säger Jonathan.

karna hela tiden finns.
− Det enda krav vi har på oss
är att deras produkter ska finnas med på menyn, tillägger
Jonathan.
Och visst kan gästerna också
i år njuta av Nisses sillplanka,
fiskarmackan, Fjärdens strömming, havslax och sotare, men
det finns också en del nyheter
med inköpta råvaror. Allt med
fokus på hög kvalité.
− Lammlägg från Gotland,
premiumbiff från Dalsjöfors
slakteri, som vi bl.a. serverar
som Dagens erbjudande och
röding från Jämtland.
− Och ute på verandan planeras för en ölbar med kranar.

Han och Hanna har fått fullt förtroende av sina arbetsgivare att utveckla restaurangen.
− Givetvis väldigt roligt och som gör att utvecklingstan

... och restaurangchefen
Hanna Bergrot serverar.

Bokningarna har redan börjat och påskhelgen blev över
förväntan bra.
− Då hade vi också 14 husbilar här, så det är en kundkategori som tycks växa.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
En restaurangdel av klass, ett kök med komplett utrustning av hög standard, därtill råvaror av hög kvalité och en
duktig personal gör att de två ser fram emot säsong nr två
för restaurangen på Saltharsfjärden.

− Det blir en spännande säsong att ta sig an, säger Jonathan och Hanna.
Text och foto: Marianne Lundqvist

… och Kopparmässen i regi av Lena Bäck, som i år
firar 25 år som företagare i branschen
Från början var den markenteri på industriområdet
för anställda inom industrin och gick allmänt under
namnet ”Markan”. Drevs av Kaj Johansson och sedan
under en följd av år av Maj-Gund Wendin. Under de
sista åren av dottern Gun Wendin. Men 1997 byggdes
en helt ny restaurangbyggnad på industriområdet,
som fick namnet Kopparmässen och där Gun under
de första åren fortsatte som arrendator.
2001 klev systrarna Monica och Carina Andersson in som
arrendatorer, men massaindustrins nedläggning sju år senare innebar förändringar. Grindarna mot industriområdet
flyttades och 1 januari 2009 blev restaurangen officiellt
öppen även för allmänheten. Monica Andersson utvecklade sin verksamhet, bytte namnet Kopparmässen till
Skepparfruns Restaurang, satsade också på catering och
öppnade butiken Skepparfruns skafferi i Ockelbo. Hon
flyttade senare sin verksamhet till Fyren och restauranglokalerna invid industriområdet stod under en tid tomma.
Idag heter restaurangen åter Kopparmässen och drivs
sedan 2011 av Lena Bäck, som har en gedigen utbildning
bakom sig inom restaurangbranschen. Har sedan jobbat
både på stadshotellet i Hedemora och i köket på I 14.
− Och på I 14 fanns inga halvfabrikat, där lagades all
mat från grunden., så det var en nyttig erfaranhet.
Under åren 1996-2000 drev hon tillsammans med dottern Maria Restaurang Lyktan i Fyren, då de även erbjöd
utkörning av matlådor. Sommartid även Huseliiharen i
Gävle med catering.
− Men eftersom det bara var en sommarrestaurang var
jag i behov av ett kök för åretruntverksamhet och Kopparmässen blev perfekt för det ändamålet, liksom att jag då
också kunde bedriva lunchrestaurang.
Nu blev det inte riktigt som Lena tänkt sig, för hon hann
knappt börja vid Kopparmässen, när beskedet kom att
även sågverket skulle läggas ner.
− Och det innebar förstås att underlaget för en lunchrestaurang kraftigt minskade.
I kombination med catering, där hon haft flera fasta kunder, liksom matlådor som körs ut via Fixarna har hon dri
vit Kopparmässen vidare. Men så kom coronapandemin.
− Antalet matlådor som körs ut har ökat, men som över
en natt försvann cateringverksamheten. En efter en bokade kunderna av, allt från bröllop till olika sammankom-

ster, så det blev kännbart.
Nu hoppas Lena att
restriktionerna ska lätta
och pandemin ge med sig,
men också att verksamheter på industriområdet
kommer igång i större
omfattning.
− Det skulle ge ett
jämnare kundunderlag i
restaurangen, idag är det
för stor variation i antalet
matgäster, som gör det
svårare att planera både
Kycklinggryta på gång
matinköp och
tillagning.
− För
det får ju
absolut
inte bli
så, att
det inte
finns
tillräckligt med
mat till
Med i köksteamet har Lena Bäck sonhustrun Åsa.
gästerna.
I år firar Lena Bäck 25 år som företagare i restaurangbranschen, företaget heter numera Lenas Matverkstad
Kopparmässen och utöver Lena själv finns sonen Magnus
och sonhustrun Åsa med i restaurangteamet vid Kopparmässen.
− Jag och Magnus ansvarar för den varma maten, Åsa
för den kalla.
Vid arbetstoppar, som t.ex. julbord tar hon in timanställd
personal. Och vore det möjligt, säger hon, skulle hon
helst vilja koncentrera sig på att driva lunchrestaurangen.
− Men då krävs som sagt ett jämnare kundunderlag.
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Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
Kalendarium 27/4 – 25/5
Söndag 2 maj
Högmässa Bergby församlingshus 11.00
Tipspromenad IOGT-NTO
Start 11-12 från HIK:s klubblokal, Hamrångefjärden
Tisdag 4 maj
Digitalt månadsmöte med Hamrångegruppen 18.00
Söndag 9 maj
Gudstjänst Bergby församlingshus 11.00
Söndag 16 maj
Gudstjänst Österheds kapell 11.00

Tisdag 18 maj
Årsmöte Hamrånge hembygdsförening,
Dansbanan, Hembygdsgården 17.00
Söndag 23 maj
Mässa, Bergby församlingshus 11.00
Hamrångefjärdens IK
Tisdag 25 maj
kallar till
ÅRSMÖTE
Årsmöte Hami föreningens klubblokal
rångefjärdens IK
vid bandyplan
Bandyplan, HamTis 25 maj 2021 kl. 18.30
rångefjärden 18.30
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster inomhus.

Tyvärr, tyvärr
Årets fotbollsskola på Vifors IP ställs in
på grund av rådande pandemi.
Nu siktar vi på 2022 istället
Allt gott till er alla
Ta hand om er
Styrelsen

Mötet kan komma att hållas
utomhus om max. antal
deltagare överskrides

Byavakterna rapporterar:
… Stöld av tobakslagret vid Q-Star, Hamrångefjärden
… Brand i ww-buss vid f.d. IOGT-lokalen, Bergby
… Stölder på ICA Nära, Bergby

Torget
Tack
Årsmöte

Hjärtligt tack till Hamrånge PRO för uppvaktningen på
min 80-årsdag.
Benny Hulth

Tisdag den 18 maj, kl 17.00
Plats: Dansbanan på Hembygdsgården

Tack

Mötet hålls utomhus på dansbanan och följer
rådande restrik�oner för Corona gällande antal
personer och avstånd. Använd gärna munskydd.
Årsmötet avslutas med a� vi erinrar oss om
300-årsdagen för rysshärjningarna i Hambrunger
socken. Referat ur Leif Syrens bok ”Onåd” om hur
det hela gick �ll.
Ingen kaﬀeservering kommer a� erbjudas.
Välkomna, både nuvarande

och blivande medlemmar!

Ett varmt tack till Hamrånge PRO för blommorna.
Anette Söderlund

Begravningar i församlingen under mars
5/3
11/2
12/3
19/3
25/3

Agneta Lindblad, Hamrångefjärden
Krister Lindgren, Hamrångefjärden
Evy Wahlbom, Bergby
Anders Jansson, Gävle
Klas Horn, Norrsundet
Arne Söderlund, Bergby
Solweig Sjöström, Gävle

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se, axmar.nu och axmarby.se
Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 25 maj

