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Järn-Britas koja invigd
Det blir ingen sänkning av hastigheten på Bergbyvägen
Sommarlov!
Utbyggnad av skolan och allaktivitetshuset pågår för fullt
Nu har vi fått en kyrka i tiden

Foto: Monica Sjökvist

Alla Tider’s
Tankar om

O

j, oj, oj, vilka heta känslor Brynäshockey väcker. Det engagemanget vore kanske inte så dumt i samhällsdebatten i övrigt.
Men vad jag har svårt att förstå är att så många använder sig av sociala medier för att på otidigaste sätt angripa enskilda personer. Fast å andra sidan, det säger ju egentligen mer om dem själva än om dem som de angriper. Men tyvärr används ju exempelvis Facebook många gånger till att kommunicera om, inte med, människor. Tror det vore bättre om vi bytte ut prepositionen om
mot med. Inte bara i sociala medier utan i alla sammanhang.
Och för Brynäs hoppas jag de nu hittar rätt väg att gå vidare.
Klubbens överlägsna storhetstid från 60- 70- och 80-tal kanske vi inte får uppleva igen, därtill har nog elithockeyns förutsättningar förändrats alltför mycket. Men visst vill vi väl se ett
och annat SM-guld även i framtiden?

BEJLUND Entreprenad AB

För Sverige – i tiden var kung Carl XVI Gustafs valspråk,
när han tillträdde som regent.
I tiden ligger nu också vår vackra kyrka som genom den genomgripande restaureringen nu också öppnar upp för användning av kyrkan till samkväm av olika slag. Mer om restaureringen kan du läsa på sid.14.

Jim Lundkvist
•
•
•
•

Sommaren står i sin vackraste blomning, skolavslutning och
examen ligger en bit bakom oss. Men GRATTIS ändå alla
ungdomar som nu lagt ytterligare ett läsår till handlingarna
och ett särskilt GRATTIS till er alla vid vår egen skola, som
fick ta emot utmärkelser vid avslutningen. Om utmärkelserna
kan du också läsa i månadens Alla Tider´s.

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

Annonsbokning, priser mm
Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad

Det känns som om Hamrångebygden så sakteliga börjar
vakna upp ur sin pandemidvala även om anpassning sker till
de rekommendationer som finns. Och det känns också som
det finns ett uppdämt behov hos oss alla att få komma ut, få ta
del av och uppleva sånt vi varit vana vid. Själva har vi börjat
besöken på våra restauranger och caféer, hittills hunnit med
Axmar Brukscafé, Gåsholma Sommarcafé och Trollharens
restaurang. Och fler följer, vi har ju riktiga gourmetupplevelser kvar, både i Axmarbruk och Norrsundet. Bergbykrogens
helgerbjudanden nappar vi på liksom Kopparmässens lunchmat. Fika på Bergby Konditori givetvis och Rasta väntar.
Bara att njuta av det som bjuds.
Axmarbruk presenterar ett välfyllt program detta jubileumsår, Norrsundets Arbetarmuseum står inför förändringar
och vad väntar där? Blir det några marknader senare i år? Och
återkommer Å-racet i Norrsundet? Hedenstugan i Bergby har
satsat på restaurang och idén med den verksamheten följer vi
upp under Månadens företagare i augustinumret.

Utgivningsdagar
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
25 maj, 22 juni, 3 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

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
Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se
Tel 073-181 40 90

Tänker på det här med bygglov. Hur mycket detaljstyrning
ska våra tjänstemän och politiker ägna sig åt i sina beslut
egentligen? Har det inte gått lite för långt när de te x ska bestämma vilken grå nyans du ska ha på ditt hus? Eller om något
mått avviker några centimeter hit eller dit? Visst måste det
finnas ett regelverk, men det måste väl
ändå finnas utrymme för en viss flexibilitet för realistiska anpassningar så att
det blir en bra helhet? Tänk så mycket
frustration det skulle spara.

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

Fortsatt skön sommar på er och
			Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Nu har Åsa öppnat sitt galleri
Med björk som tema har Åsa Fällgren öppnat sitt galleri efter
Lindövägen i Norrsundet.
‒ Björken är ju ett träd med så många egenskaper vi kan hämta kraft
ur och inspirationen till mina alster hämtar jag vid mina vandringar på
Skatudden, berättar hon.
‒ Därifrån kommer också inspirationen till texterna i Haikudikterna,
som återfinns i mina muggar. (Haiku är en japansk diktform)
Men långt ifrån bara björktema återfinns på de välfyllda hyllorna i
hennes galleri. Variationen är stor av gedigna och stilfulla keramikalster.
Bruksföremål men också skapade ur fantasin.
‒ Min blå period hade jag, när jag precis flyttat till Norrsundet och
inspirerades av havet.

Åsa Fällgren och hennes lärling Viktoria Andersson vid drejskivorna

Åsa är bildlärare vid Bergby Centralskola, men tar också emot lärlingar
i sin keramikverkstad. Bredvid
henne vid drejskivorna sitter
Viktoria Andersson från Gävle, som
valt att säga upp en fast anställning
för att satsa på keramikeryrket.
‒ Och jag känner, att det är det här
jag vill ägna mig åt.
Att arbeta som keramiker är
långt ifrån att bara dreja eller
skapa föremål. Det krävs också
en grundläggande kunskap om de
kemikalier man arbetar med så att
Med inspiration från Skatudden. Alster Åsa har producerat en stor variation av
de hanteras rätt, understryker Åsa.
med björktema och på hyllorna mugkeramik till sitt galleri
Att ta emot lärlingar är ett
gar med Haikutexter.
komplement till hennes egen
verksamhet som keramiker,
men det ger också ett utbyte
Åsa Fällgren
tillbaka.
Studio Keramik
‒ Keramikeryrket är ofta
Installation, Service
ensamt, du sitter ofta själv och
skapar i din verkstad och där
tillför ju en lärling mycket även
Öppet
för mig.
Lördag 11-15 Söndag 11-13
‒ Och vad jag kan sakna
Eller efter förfrågan, 072-2033366,
(är jag hemma så öppnar jag)
från min tid i Kinnekulle är en
större samverkan i organiserad
Lindövägen 5, Kvistholmen, Norrsundet
form keramiker emellan även
Välkommen!
häruppe.
Text och foto:
Marianne Lundqvist
För fritt hembesök,
www.thermia.se

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Semesterstängt v.28,29.

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

Två åt gången i galleriet, sitt en stund i solen,
Titta in i studion där jag jobbar.

kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

Annelie Samuelsson´s salong
SEMESTERSTÄNGT

www.thermia.se

under hela juli månad,
men jag kan nås för bokning på
tel. 070-226 39 87
Salongen öppnar åter måndag 2 augusti.
Skön sommar önskar jag er alla!

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

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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”Jag och Mitt Hamrånge” - elever i årskurs 9 ställde ut i Arbetarmuseet
Vad kan inte skapas, när fantasin får flöda i ett
samarbete, där man lyfter varandra?
Det visade eleverna i årskurs 9 i sin utställning i
Arbetarmuseet utifrån temat Hamrångebygden, ett projekt
i samarbete mellan skolan med bildlärare Åsa Fällgren
och Anna Sohlman från fotoföreningen Rudan. Det hela
började med en visning av dokumentären Mannaminne
om konstnären Anders Åberg, som ju gjort utsmyckningen
i Fyren och även modeller av flera av byggnaderna i
Norrsundet, bl.a. Rö´kåkarna och Arbetarmuseet.
‒ I ett sånt här projekt går att väva in många av skolans
ämnen och här har eleverna själva fritt fått skapa utifrån
olika tekniker, alltifrån modeller, masker, teckningar,
målningar till video, berättade Åsa.
Och visst hade de skapat. Skickligt och effektfullt utifrån
tankar och idéer som gav ett påtagligt helhetsintryck. Oliver
Fogelbergs ”Massalinje 5” från den nedlagda fabriken, Alex
Wallins modell av Lindövallen, Elvira Wigrens skickligt
gjorda teckningar med budskapet Att inte ge upp, Olivia
Vestbergs målning Magi under natten och Alva Carlséns
Collage av Bergby var bara några av alla de tavlor och
modeller, som eleverna visade upp.
‒ Det har varit jättekul att få jobba i projektet, sa
Nyemachi Njoku och Hadia Mohammad Ehsan. Nadja hade
gjort ett självporträtt med hjälp av appar som PhotoShop

Ett jätteroligt projekt att få jobba med, tyckte Hadia Mohammad Ehsan och Nyemachi Njoku.

Mix och Pinterest, där fjärilen blåvinge fått en given plats.
‒ För den representerar fred.
Hadia gjorde ett självporträtt tillsammans med en bild på
en leopard.
‒ Det är ett djur jag kan associera mig själv med. En
leopard är ganska snabb och jag skulle beskriva mig själv
som snabb. Om jag har påbörjat något, så vill jag göra det
klart så snabbt som möjligt.
Utställningen togs ner innan skolavslutningen, då eleverna
fick ta med sig sina alster hem.
Text och foto: Marianne Lundqvist

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

Fira midsommar på
Bryggan hela helgen!

Behöver ni hjälp
med VVS, EL eller
Ventilationsservice?

Varmt välkomna att njuta av
Sverige, när det är som bäst med
en härlig måltid i skärgårdsmiljö

Vi kan allt från stora entreprenader till
mindre serviceuppdrag.

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

Ring oss
VVS: Niclas 026-647512
Ventilation: Jussi 026-647503
EL: Daniel 026-647214

Missa inte årets Midnattsrace 2/7
– Start vid hamnen Axmarbruk 20.30
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Hundens dag i Axmarby
Kostnadsfri rådgivning kunde
alla hundägare få, när Din
Husveterinär och Kattis
Hundmassage bjöd in till Hundens
dag i Axmarby.
‒ Men idag var det mest
hundgodiset som lockade, sa matte
Majvor Norén med vovven Wilma.

Text och foto:
Marianne Lundqvist

Inställda evenemang i juni t o m augusti 2021
Med anledning av rådande restrik�oner avseende Covid-19,
av hur stort antal personer som får samlas, har styrelsen
för Hembygdsföreningen beslutat a� de evenemang som
föreningen ansvarar kommer a� ställas in under juni, juli och
augus� månad. De�a med förbehåll om någon ändring av
restrik�onerna sker.
Däremot erbjuder Hembygdsföreningen möjlighet för föreningar
och/eller enskilda personer a� hyra dansbanan för möten.
Där kommer stolar och bord ﬁnnas a� �llgå. Hänvisning ges
�ll FHM`s restrik�oner om hur stort antalet personer som får
samlas. Ingen kaﬀeservering kommer a� erbjudas.
Kontakt för bokning av dansbanan
kan ske via telefon �ll 070-292 73 39.
Styrelsen

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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Skolavslutning 2021 med utdelning av diplom
och utmärkelser från förskoleklass till årskurs 9
Diplom vid läsårsavslutning 2021
”En god förebild”
Motivering: En god förebild är en person som på ett föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt, empati
och förståelse. Denna förebild ställer också upp på Bergby
centralskolas värdegrund och fastställda regler.
”God Förebild” utses gemensamt av de pedagoger som finns
kring eleverna.
Fsk
Be1
Be2
Be3

Elsa Larsson och Milo Wilander
Adam Norling och Malcolm Berglund
Axel Wassberg och Nike Röde
Alejandra Polania Pinto, Emil Wiklander,
Nova Hedlund och Elvin Lundberg
Be4
Fabian Fogelberg och Wilma Andersson
Be5
Charlie Öhrn och Alicia Wahlström
Be6
Sandra Wikström och Lukas Midfelt Hult
Be7
Liam Palm och Emma Larsson
Be8
Iram Osama Mohammed Abubeker och
Anders Zetterström
		
Motivering: Har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit,
envishet, hårda arbetsinsats och för att ha utvecklats positivt
under terminen.
Sofia Redlund
Debbie-Lee Berggren
Alfred Bergman Westin
Felix Wallerberg
Evelina Berglund

”Terminens raket”

Vi har inte haft någon PRAO p g av pandemin?

”Framtidsval”
Be7
Be8

Engla Lundberg och Liam Palm
Iram Osama Mohammed Abubeker och Rune

Åk9 ”Goda studieresultat”

”Terminens kämpe”

Be4
Be5
Be6
Be7
Be8

”Årets PRAO elev”

Bild		
Ebba Enegren och Oliver Fogelberg
Engelska
William Persson
Hem- och Konsumentkunskap Emilia Säll
Idrott och Hälsa			
Emilia Säll
Matematik
Ebba Enegren
Musik		
Oliver Fogelberg och Emilia Säll
Biologi		
William Persson
Fysik		
Jakob Ehn
Kemi		
Emilia Säll
Teknik		
Olivia Vestberg
Geografi
Jakob Ehn
Historia		
Emilia Säll
Religion
Olivia Vestberg
Samhällskunskap		
Oliver Fogelberg
Slöjd		
Emilia Säll och Oliver Fogelberg
Spanska
Nyemachi Njoku
Svenska
Arvid Sjöström
Tyska		
Emilia Säll

”Diplom i högsta måluppfyllelse”
Jakob Ehn och Oliver Fogelberg

Motivering: Har tilldelats ”Terminens raket” för att genom
sitt engagemang och sin vetgirighet ha ökat sin måluppfyllelse betydligt under terminen.

”Årets Raket”		

Andreas Bergström

”Årets Kämpe”

Olle Einarsson

Be4
Be5
Be6
Be7
Be8

”God Kamrat” Lions och Hamrånge församlings stipen-

Eliot Rosero Sima
Elvis Stenrud Kivisalu
Lina Johansson
Elsa Wiklund
Iram Osama Mohammed Abubeker

”Diplom i högsta måluppfyllelse”
Be6

Lukas Midfelt Hult

Be7

Engla Lundberg

Be8

Anders Zetterström

dium

Emilia Säll och William Persson

”Mats Jerns stipendium i Svenska” William Sjödin
Motivering: : Till dig som oftast försöker gömma dig, vara
tyst och inte visa vad du kan. Men så kastar du av dig masken
och plockar fram dina förmågor och blommar ut och vi som
står bredvid får en Wow upplevelse. Du förvånade alla med
att vara så aktiv under de muntliga Nationella proven.
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”Mats Jerns stipendium i Naturvetenskap”
Motivering: För ett gott arbete inom de Naturvetenskapliga ämnena. För ditt engagemang på lektionerna, din
vilja och din vetgirighet.
I diskussionerna har din nyfikenhet berikat, bräddat och fördjupat den kollektiva kunskapen

”Framtidsval”
William Sjödin och Elvira Wigren

Gävle kommun rekommenderar
Trafikverket att bygga tågstation
vid Hagsta
Tågstation eller inte vid Hagsta när dubbelspår längs
ostkustbanan skall byggas, är enligt tidigare uppgifter
avhängigt om Gävle kommun tar kostnaden på de
200 miljoner den beräknas kosta. Ett första steg togs,
när kommunens samhällsbyggnadsutskott nyligen
beslutade rekommendera Trafikverket att bygga
tågstationen. Ett beslut som sedan tillstyrktes av
kommunstyrelsen.
Tågstopp i Hamrånge har efterfrågats under en
lång följd av år – frågan har bland annat drivits av
Hamrångegruppen och nu finns alltså politisk majoritet
för en sådan lösning. Ett förslag från MP om cykelväg
längs gamla E 4 bifölls också i sammanhanget.
‒ Idag finns inga avsatta pengar till tågstationen.
Nu ligger ju åtgärden många år framåt i tiden och
förhandlingar mellan kommunen, regionen och
Trafikverket får visa hur kostnaden ska kunna fördelas,
säger Therese Metz, kommunalråd för Miljöpartiet.
Ett förslag som förts fram av Hamrångegruppen
var ett tågstopp i Bergby i ett tidigare skede än den
planerade utbyggnaden av ostkustbanan, men det var
enligt Trafikverket inte en försvarbar kostnad, eftersom
dubbelspår förbi Hamrånge skulle byggas med angivet
läge intill E4 vid Hagsta.

Lokalfrågan för Norrsundets
Kraftsportklubb löst och en
ny gymanläggning tar plats i
lokalerna i Bergby när företaget
Tiny-Buddy flyttar till Gävle
I och med att Kultur och Fritid sade upp
hyreskontraktet för Norrsundets sporthall stod
Norrsundets Kraftsportklubb utan lokaler, men nu är
frågan löst och klubben flyttade nyligen in i den före
detta personalmatsalen på industriområdet.
Här får de tillgång till större lokaler, stora
omklädningsrum med duschar och bastu för både damer
och herrar.
Samtidigt aviserar syskonen Emelie och Pontus
Nissniss med företaget ENwellness AB att de tar
över lokalerna efter Tiny-Buddy, som behöver större
lokaler och flyttar sin verksamhet till Ersboområdet
i Gävle. Planen är att öppna det nya gymmet kring
årsskiftet 2021/2022. Här vill de utveckla ett gym efter
medlemmarnas önskemål om redskap och i den 500
kvadratmeter stora lokalen blir en del öppen yta för
exempelvis gruppass, den andra delen anpassas för
maskiner. Det kommer även att finnas tillgång till PT
(personlig tränare) och massör i det nya gymmet, som
vänder sig till både privata utövare, men också öppnar
upp för företagspass.

Text: Marianne Lundqvist

Text: Marianne Lundqvist

BERGBY VERKSTAD

HAMRÅNGE PRO
kallar till ÅRSMÖTE
Torsdag 22 juli kl. 13.00-16.00
Plats: Dansbanan, hembygdsgården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val
Välkomna • Styrelsen

har
SEMESTERSTÄNGT VECKORNA 28-33
Öppnar åter 23/8.
Vi önskar alla en trevlig sommar
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Alla Tider’s
Månadens företagare – vi fortsätter med caféer och restauranger
… och börjar med Gåsholma Fisk & Sommarcafé
Sommarcaféet i Gåsholma startades 1986 av Marianne och Rolf Sundberg.
Trettio år senare – 2016 ‒ tog sonen Håkan med sambo Margareta över
verksamheten och driver den vidare, nu liksom tidigare, tillsammans med
fiskbutik och stuguthyrning.
Inbäddat i pittoresk omgivning med gröna björkar, röda stugor, doften av fisk
från butik och sjöbod och ljudet av måsars skri gör Gåsholma sommarcafé till en
verklig idyll i genuin fiskelägesmiljö. Att därtill bli serverad deras delikata sik- och Familjen Hellsin från Gävle men sommarboende i Gåsholma njuter av delikateslaxsmörgåsar till kaffet gör besöket till en verklig njutning.
‒ Men i år har vi stängt måndagar och tisdagar, vi hinner helt enkelt inte med alla serna vid sommarcaféet
göromål annars, säger de.
Den 5 juni öppnade de caféet i år och gästerna kom på en gång. I lång rad.
‒ Det märktes att det fanns ett uppdämt bland besökarna att få komma ut efter alla
pandemirestriktioner.
Men hänsyn tas också i år till folkhälsomyndighetens rekommendationer och
Margareta och Håkan serverar sina gäster vid borden i utomhusmiljö.
‒ Kraven är inte så svåra att uppfylla med den utformning på verksamheten som vi
har.
Menyn är från och med i år utökad med en mixtallrik, förstås med havets
läckerheter som ingrediens och en populär repris från i fjol blir helikopterflygningen
i slutet av juli.
‒ Det var en uppskattad aktivitet, som vi nu återkommer med.

Sommarcaféet är pittoreskt inbäddat
bland röda stugor och gröna björkar

Utöver café och fiskbutik har Håkan och Margareta och Håkan tog över verksamheMargareta uthyrning av stugor
ten vid Gåsholma sommarcafé 2016

Trollharens Fisk & Restaurang ‒ ett smultronställe längs Jungfrukusten
Han började som fiskare redan som 15-åring 1971 och om fisk har det alltsedan
dess handlat för Lars-Ove Flodberg på Trollharen. Om än det idag mera
handlar om att servera fisken till andra. Över disk eller i restaurang vid
fiskeläget norr om Axmar Bruk.
Det råder febril aktivitet i köket inför premiären den 15 juni, men med vana händer
hanterar Carina och Linnéa delikatesserna till buffé och Á la carte-meny, som LarsOve och Malin förberett. Lökströmming, stekt strömming i ättikslag, sandelkryddad
strömming, lax och sillinläggningar i olika varianter och så rörorna med lax, räkor
eller rom. Á la carte-menyn innehåller sex olika maträtter med nyheten rödtunga för
i år.
‒ Sammanlagt erbjuder vi 60 olika produkter, berättar Lars-Ove, men bristen på
Lars-Ove Flodberg driver Trollharens Fisk
strömming börjar bli ett problem och efter midsommar kommer vi inte kunna få
och Restaurang
några leveranser.
‒ Men surströmming, både hel och filead har vi lagt in.
Det är till största delen industritrålningen längs våra kuster som orsakar bristen, menar han.
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‒ Vi upplevde samma problem, när östtyska fiskare trålade här på 70-talet.
1996 byggde han fiskbutiken på Trollharen. Men först bara med tillfälligt
bygglov.
‒ Det var inte alla tjänstemän och politiker som tyckte jag skulle få bygga,
men jag fick mitt permanenta byggnadslov till slut.
Då började kunderna efterfråga möjligheten att ta en fika, så då blev det
en liten uteservering till att börja med. Som så småningom utökades med
servering i tält, också den lösningen med tillfälligt bygglov. Som inte var helt
lyckad skulle det visa sig, eftersom det ofta blåser mycket på Trollharen..
En måndag blåste hela det stora tältet iväg och totalförstördes. Ett nytt 160
kvadratmeter stort tält som skulle monteras upp kom på onsdagen och klockan
1 på torsdagen skulle matgästerna komma.
‒ Det blev till att montera hela natten, men en timme innan gästerna skulle
komma var jag klar.
Den händelsen fick Lars-Ove att fundera över en riktig restaurangbyggnad.
En stor satsning och tuff utmaning att förverkliga för hans enskilda firma, men
en satsning han valde att fullfölja.
‒ Du vet, blyga pojkar får aldrig kyssa vackra flickor, skrattar han.
Men också nu med kommunal byråkrati som motståndare.
‒ Nio år tog det att få detaljplanen ändrad, men 2015 kunde vi äntligen
öppna restaurangen.
Idag sysselsätts närmare tjugo anställda under sommarsäsong och vid
julbord. De flesta har varit med från början. Med konceptet buffé och á la carte
baserat på hög kvalité på råvara och egen förädling har Trollharens Fisk blivit
ett givet och mycket populärt besöksmål i havsnära miljö för både nära och
långväga matgäster. Men pandemin ändrade förutsättningarna.
‒ En stor del av våra kunder har ju varit turistbussarna och de försvann som
över en natt, när pandemin slog till. 1500 bokningar försvann före midsommar.
De coronastöd som erbjöds var inte anpassade för enskilda firmor, krävde
också att restaurangen skulle hållas öppen, vilket Lars-Ove bedömde var en för
stor risk. Så restaurangen stängdes,
var inte heller öppen för julbord
förra året. Istället satsade företaget
på sin fiskbil, med Lars-Oves sambo
Ing-Marie som ansvarig och med
försäljning i Söderhamn, Bollnäs,
Alfta, Edsbyn, Hudiksvall och
Bjuråkers Kubbskrubben.
‒ Vi utökade sortimentet med en
fisktallrik som blev populär och
fiskbilen tillsammans med butiken
gjorde, att vi ändå klarade pandemin.
Nu är restaurangen öppen igen,
coronaanpassad,varje dag t o m
29 augusti, men det är tveksamt
om turistbussarna börjar komma
redan i sommar, tror Lars-Ove.
‒ Det har inte kommit några
sådana bokningar ännu, så vi får
se hur sommaren blir och sen ta
ställning till hur vi gör framöver.
‒ Hur som helst så är jag ju
numera pensionär, så det kanske
börjar bli dags att trappa ner.
‒ Lite i varje fall, tillägger han
snabbt.
Text och foto: Marianne
Lundqvist

Linnéa Ånger, kökschef, förbereder klyftpotatisen

Carina Loodh-Ericsson fyller på buffédisken

En favorit - Lyxräkmackan

Malin Rosén är butiksansvarig, men är
något av en alltiallo i alla delar av verksamheten vid Trollharens Fisk
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Fiskvagnen – Axmar Bruks marknad lördagar 3/7-7/8 kl. 11-15

sid
sid 99

Restaurangen öppen varje
dag 12-20
t o m 29 augusti.
Midsommarafton 12-17
Förboka gärna
på 0297-331 05
Butiken öppen
varje dag 11-20
Midsommarafton 11-17
Välkomna
Flodbergs med personal

Alla Tider’s
Järn-Britas koja invigd ‒ nu kan gästerna övernatta i ett konstverk
Ett inslag som på ett effektfullt sätt fyller sin plats i Engelska parkens kulturmiljö. Med Järn-Britas koja är den
vackra parken i Axmarbruk komplett.
‒ Vattendragen fanns här redan, ruiner och rik variation
på olika trädslag likaså. Delar som en engelsk park ska
innehålla. Det var bara en eremitens koja som fattades
och nu har vi fått den också, sa Stig Jönsson, ordförande i
Föreningen Hyttan inför invigningen.
Och det är minsann ingen koja vilken som helst. Det
är ett unikt konstverk skapat av Stockholmskonstnärerna
Annika Oskarsson och Thomas Nordström med en
övernattningsmöjlighet som inte liknar något annat.
Konstverkets namn, Järn-Britas koja, var givet; Brita
Behm var brukets härskare i under 58 år och som hon
styrde med järnhand.
Kravet från Föreningen Hyttan var att konstverket
skulle gestaltas utifrån temat Järnbruk vid havet – i
alla tider och bland de sjutton konstnärer som lämnade
in intresseanmälan var det konstnärsparet Annika
Oskarssons och Thomas Nordströms koncept som valdes.
Konstverket är tillverkat i corténstål i form av 900 löv,
som vart och ett skurits ut med laser och sedan svetsats
samman i segment. Med sin utformning liknar den en
lövhög som väl smälter in bland parkens träd och visar
att det på ett effektfullt sätt går alldeles utmärkt att blanda
gammalt och nytt även i en kulturmiljö.
‒ Vi var ju lite oroliga att länsstyrelsen inte skulle
godkänna vår idé, men det gjorde de, sa Stig.

På morgonen väntar en frukostkorg på trappan från
Axmar Bruksbod Bed & Breakfast fylld med nybakt bröd,
hemgjord marmelad, ägg från egen hönsgård och annat
gott.
För konstnärerna själva har det varit en både fantastisk
och unik miljö att få arbeta i, sa Thomas Nordström, som
själv tillsammans med sin son var de första övernattande
gästerna i konstverket.
‒ Vi jobbar ofta med konstnärliga utsmyckningar i
offentliga miljöer, men det här uppdraget var verkligen
något utöver det vanliga och något som vi är väldigt glada
att ha fått göra.
Föreningen Hyttan äger konstverket, medan Axmar
Bruksbod Bed & Breakfast ansvarar för bokningarna.
‒ Att skapa förutsättningar för entreprenörer i
Axmarbruk är ett av våra syften, sa Stig Jönsson.
2900 kronor per natt inklusive frukostkorg kostar det
att övernatta i Engelska parkens konstverk. Om det då
ingår ett nattligt besök av slottsfrun på Axmars bruk eller
hennes systerson Emanuel Swedenborg, det utlovas dock
inte. Men enligt sägnen har de båda gjort sina återbesök
på bruket.

Lövens former är hämtade från de lokala trädarterna,
men det finns även mer exotiska löv från träd som kan
kopplas till de delar av världen som järnbruket genom
historien har haft som handelspartners, exempelvis
Ginkgo från Asien. Inuti skalet finns utgångspunkten, ett
växthus, möblerat med bänksoffor, som lätt förvandlas
till två enkelsängar och det finns en liten kamin för svala
nätter och fotogenlampa och batterilampa som lyser upp
mörka kvällar. Lövverket är konstruerat så att det går att
rotera och på så sätt gör växthusets väggar enkla att putsa
och på insidan av Järn-Britas koja finns namnteckningar
av personer som gett sina avtryck i Axmar Bruks historia.

Namnteckningar av personer som satt sitt
avtryck i Axmar Bruks historia; bl.a. Brita
Behm och Emanuel Swedenborg

Konstnären Thomas Nordström
i sitt och Annika Oskarssons
spektakulära konstverk
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Text och foto: Marianne Lundqvist

En välfylld frukostkorg väntar på
trappan, när gästerna vaknar

- Välkomna att övernatta i konstverket Järn-Britas koja, hälsar Stig Jönsson och Ulrike Steiner

Smått & Gott i Hamrångebygden

Varmt välkommen
in till oss!
Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten
VÄLKOMMEN TILL
GÅSHOLMA FISK OCH
SOMMARCAFÉ

Lena och Pelle med personal

Midsommarafton öppet 11-15
Övriga dagar onsdag-söndag 11-18
Ev. musikunderhållning midsommardagen

Trevlig sommar!
Öppettider: midsommarafton 8-14
övriga dagar 8-20

Håkan & Margareta
070-220 91 64

Bergby

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

Exactus
Byggprojekt AB

Kontakta oss vid
EL-Installationer • 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

Vi hjälper dig med

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
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070 - 190 11 25

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

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
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

Alla Tider’s
Det blir ingen sänkning av hastigheten på Bergbyvägen
Länsstyrelsen avslår Åbyns samfällighetsförenings begäran om sänkning av hastigheten från 70 till 60 km/t
längs Bergbyvägen. En sänkning är inte motiverad, skriver Bjarni Arnarson, handläggare vid enheten för
diarium och juridik i sitt svar.
Åbyns samfällighetsförening, som ansvarar för den enskilda vägen, pekar i sin begäran på att vägen inte bara används
av de boende, utan i mycket stor omfattning fungerar som genomfartsväg Bergby-Hamrångefjärden, även för färd
mellan Bergby och Gävle
fram och tillbaka liksom
från Norrsundet till Bergby.
Colabitoil Produktion AB respektive Norrsundets
Vägren saknas helt för
hamn AB – bjuder in till samråd inför ansökan om
såväl gående som cyklister
nya tillstånd enligt miljöbalken
och många skolbarn cyklar
längs vägen på sin väg till
Vår väg till ett fossilfritt samhälle
och från skolan i Bergby.
Colabitoil tar täten mot framtidens drivmedel. Visionen är att hjälpa
Någon trafikmätning
människor minska sin klimatpåverkan - genom att skapa förnybara
har inte gjorts men
drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.
länsstyrelsen anser ändå,
Därför avser Colabitoil Produktion AB att söka miljötillstånd för
trots uppgifterna som
nyetablering av en produktionsanläggning, för biodrivmedel tillverkat
lämnats i begäran, att
från fossilfria råvaror. Anläggningen är en så kallad Sevesoverksamhet
trafikmängden torde vara
och ska ligga i anknytning till Norrsundets hamn. Sedan förra året
för liten för att motivera
ägs hamnen av Colabitoil Fastigheter AB. Norrsundets hamn AB
en sänkning till 60 km.
avser att söka miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet. Båda
ansökningarna kommer även att omfatta vattenverksamhet.
Att vägen är rak och till
största delen går genom ett
Syftet med samrådet är att informera och hämta in synpunkter inför
arbetet med att ta fram en tillståndsansökan. Respektive samrådsåkerlandskap gör att inget i trafikmiljön kommer som en
underlag finns tillgängligt på: www.colabitoil.com/samrad,
överraskning för den normalt aktsamme föraren, skriver
www.norrsundetshamn.com/samrad.
länsstyrelsen
Samrådsmöte hålls den 19 och 20 augusti i Norrsundet. Förbokning
‒ Det betyder dock inte, säger Bjarni Arnarson, att 70
krävs och sker via hemsidorna ovan.
km/t är en lämplig hastighet, men förare ska anpassa
Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och
hastigheten efter rådande förhållanden.
verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring
Den vägdata som finns visar visserligen 50 km
0771-10 10 40.
som högsta tillåtna hastighet, men det finns ingen
Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara
trafikföreskrift gällande det (inte heller någon som är
ingivna senast den 31 augusti 2021.
upphävd) och det finns gamla skyltar som visar 70 km/t
som den högsta tillåtna.
‒ Att sedan enstaka trafikanter inte respekterar de
PRODUKTION
allmänna varsamhetsregler
som finns i trafikförordningen
är ett trafiksäkerhetsproblem,
men är i sig inte ett skäl för
Tider för fiskvagnen
begränsning av högsta tillåtna
hastighet.
Tisdag 22/6 BERGBY
kl. 10-15
Att gå vidare med en
Onsdag 23/6 SANDVIKEN
kl. 10-15
Torsdag 24/6 OCKELBO & GÄVLE kl. 10-15
utredning om lokala föreskrifter
längs Bergbyvägen är inte
Fiskbutiken öppettider
aktuellt enligt honom.
Följ oss:
Måndag-Torsdag
kl. 10-17
Bergmans fisk
Hans samlade bedömning
Midsommarafton
kl. 9-12
Saltharsfjärden
är istället, att nuvarande
hastighetsbegränsning längs
Bergbyvägen är väl avvägd och
att det inte är motiverat med
ytterligare utredning gällande
Livemusik med trubadur
inkomna synpunkter.
Restaurangen öppen kl.11-13

Text: Marianne Lundqvist

V i ön sk
ar
E r en h är
M id so m li g
m ar !

Bergmans fisk, Havsvägen 38, Norrsundet
0297-22 222 www.bergmansfisk.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Sommarlov!

Arbetena med
utbyggnad av
skolan och det nya
allaktivitetshuset
pågår för fullt

Med flaggan i
topp, blå himmel,
prunkande björkar
och sommarljuv
värme gick
Bergbyskolans elever
mot det hägrande
sommarlovet.
Pandemin fick också i
år styra utformningen
så att årskurserna –
från förskoleklass till
årskurs 8 hade sina
avslutningar i respektive klassrum med diplomutdelningar och sommartal via
Teams av rektorerna och där eleverna uppträdde för varandra.
Årskurs 9 gick i samlad trupp med flagga och musik från skolan till
församlingshemmet, där mingel väntade med pizza, avslutningsbakelser, dryck
och kaffe. Därefter uppträdde lärarna varvat med utdelning av diplom.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Detta händer i Hamrånge församling

Söndag 11 juli
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00, Daniel Andrén präst, Elisabet
Sköld musiker. Kollekt till SKUT – Svenska kyrkan i utlandet
Söndag 18 juli
Högmässa parken Axmarbruk 11.00
Simon Hedlund präst, Marianne Hein-Nordström musiker
Kollekt till diakonin i Hamrånge församling
Söndag 25 juli
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Daniel Andrén präst, Elisabeth Sköld musiker
Kollekt till IM Individuell människohjälp
Söndag 1 augusti
Friluftsgudstjänst vid Å-mattan
Simon Hedlund präst, Marianne Hein-Nordström musiker

Text: Marianne Lundqvist

INTRESSEANMÄLAN
FÖR BOKEN
LIVET PÅ KUSÖN

Lördag 26 juni (Midsommardagen)
Gudstjänst, Hamrånge kyrka kl. 11.00
Söndag 4 juli
Friluftsgudstjänst Hamrånge hembygdsgård kl. 11.00
Simon Hedlund, präst, Emma Wallerberg musiker.
Kollekt till Hamrånge hembygdsförening

Just nu är det en enda stor
byggarbetsplats invid skolan i
Bergby, men redan innan jul ska
utbyggnaden av skolan med sex nya
klassrum stå klara.
Arbetena har pågått en tid,
men officiellt togs det första
spadtaget den 18 juni. Etapp 2,
med allaktivitetshuset innehållande
sporthall, fritidsgård och bibliotek
beräknas vara klar i oktober nästa
år.

Boken kommer att omfatta cirka 150-200 sidor, med foton och berättelser om livet på ön
genom tiderna och vilka människorna var som
bodde här från 1790 fram till 1962, då sista
bofasta familjen lämnade ön.
Research: Rolf Wigert, författare: Marianne
Lundqvist
Den beräknas tryckas under augusti-september. I hur många exemplar
är beroende av intresset, därav denna intresseanmälan.
Bokens pris: 250:- kronor. Betalning vid leverans.
Din anmälan med namn, adress och hur
många böcker du vill ha mejlar du till
marianne@textmakeriet.se

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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Alla Tider’s
Nu har vi fått en kyrka i tiden
Så ljus och vacker den blev vår kyrka efter restaureringen. Den nya
blå nyansen i taket är iögonfallande, övrig färtsättning likaså liksom
de elektrifierade ljuskronorna. Fem kyrkbänkar på vardera sidan
längst ner i kyrkan har tagits bort för att ge plats för ett nytt kök och
serveringsutrymme för olika samkväm och predikstolen flyttats till sin
ursprungliga plats.
Den 30 maj var det återinvigning med biskop Karin Johannesson och Elisabet
Sköld hade tonsatt dikten Vår hembygd, skriven av Arne Perssons från
Norrsundet, som framfördes i trestämmig sång.
Under två veckor var det sedan öppet hus med lunchmusik varje vardag.
─ Den slutliga kostnaden för restaureringen kommer att hamna på cirka 19
miljoner och då är de kostsammaste delarna faktiskt de, som inte syns, säger
kyrkoherde Daniel Andrén och syftar på bergvärmeinstallationen och den
genomgripande isoleringen av golv, tak och fönster.
─ Men de åtgärderna ser vi inte som en kostnad utan en investering som
dessutom möjliggör öppethållande av kyrkan året om.
Interiört är färgsättningen densamma med den skillnaden att där den tidigare
var ljusgrå är den nu mörkgrå och tvärtom, vilket förstärker det ljusa intrycket.
Tungan vid orgelläktaren har tagits bort och gör inte bara orgeln mer synlig utan
också att utrymmet nere i kyrkan blivit ljusare.
─ Och fler ljuspunkter utöver takkronorna finns nu, där vi kan styra
belysningen efter behov, tillägger Daniel Andrén.
Ett nytt mobilt altare har byggts, altarrringen har klätts om och flyttats fram och
längst fram till vänster har ett mindre dopkapell skapats, dit också dopfunten i
gotisk sandsten från den gamla medeltidskyrkan flyttats.
En av besökarna under Öppet Husdagarna var Marianne Bengtsson-Rossander,
dotter till kyrkoherde Allan Trång, som tjänstgjorde i församlingen fram till tidigt
70-tal.
─ Pappa skulle säkert tyckt om den här förändringen av kyrkan, sa hon.
Själv noterade hon direkt att
predikstolen var flyttad och det
ljusa helhetsintryck som kyrkan
nu ger.
─ Och det skulle vara väldigt
roligt att få komma till min
barndoms kyrka och sjunga
tillsammans med min kyrkokör i
Söderbärke, tyckte hon.

Församlingens brudkronor visas upp

Nu syns kyrkorgeln

Marianne Bengtsson-Rossander, dotter till
tidigare kyrkoherden Allan Trång var en av
besökarna under Öppet husdagarna

Restaureringen av Hamrånge
kyrka har inte bara lyft fram
en öppnare och ljusare interiör
utan också skapat möjligheter att
utnyttja kyrkolokalen för fler och
olika ändamål.
─ Och därmed bidra till att
fler och fler hittar till vår vackra
kyrka, sa kyrkoherden.
Hamrånge församling har fått
en kyrka i tiden.
Text och foto:
Marianne Lundqvist
- Välkommen till vår kyrka, hälsar kyrkoherde Daniel Andrén.
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Ny plats för dopfunt och dopgäster

Smått & Gott i Hamrångebygden

Kul på sjön
Välkommen att prova på
att paddla kajak,
kanot, SUP (paddelbräda)
och optimistjolle
- helt enkelt ha kul
på sjön tillsammans!
Vi bjuder på fika
Gratis att vara med
Söndag 4 juli på Finnharen
(vid NMK:s klubbstuga)10.00-16.00

Flytvästar finns
att låna på plats

Alla simkunniga
barn och unga
är välkomna.
Ta gärna med
era föräldrar!

Lördag 24 juli kl. 10.00-16.00 på Totrabadet
Funktionärer och säkerhetsbåt
på plats för att hjälpa till
Arrangeras av NMK med stöd från
Gävle kommun och Svenska Båtunionen
Tack till:

OBS! Coronaviruset kan påverka arrangemanget.
Vi följer FHMs råd.
Mer och uppdaterad info finns på nmk-boat.se!
sid 15

Alla Tider’s
Axmarbruk i sommar

(med reservation för coronarestriktioner)
AXMAR BRYGGA HAVSKROG
För info och öppettider
se www.axmarbrygga.se
AXMAR BRUKSCAFÉ
Öppet måndag-fredag 11.00-17.00,
lördag-söndag 12.00-17.00
Kvällsöppet till
klockan 19.00 torsdag-lördag 1/7 – 15/8
Onsdagsfrossa 7/7 – 11/8 19.00-22.00
AXMAR BRUKSBOD OCH
BED & BREAKFAST
För öppettider se ww.axmarbruksbod.se
Erbjuder också natursafari bland fladdermöss, myror och bin
Bokning tel. 070-448 26 08
se www.axmarbruksbod.se
AXMAR MIDNATTSRACE
Fredag 2 juli med start Axmarbruks hamn 20.30
MARKNADSLÖRDAGAR
I ENGELSKA PARKEN
3 juli – 7 augusti 11.00-15.00

KANOT- OCH CYKELUTHYRNING
Vid båthuset i hamnen 3 juli – 15 augusti

JUBILEUMSUTSTÄLLNING I HYTTAN
3 juli – 15 augusti

INVIGNING AV NYA VÄXTHUSET

i orangeriträdggården vid Axmar Brukscafé
3 juli kl. 13.00

INVIGNING AV NYA LEKPLATSEN
intill Axmar Brukscafé kl. 12.00

MC-TRÄFFAR VID AXMAR BRYGGA
Måndagar under högsäsong med start 5 juli

BILTRÄFFAR VID AXMAR BRYGGA
Tisdagar under högsäsong med start 6 juli

JÄRNSLOTTET

Leif Bolter presenterar järnslottsidén vid
slottsbalustraden i Engelska parken
17 juli kl. 15.00

MUSIK I HYTTAN

Swung spelar folkmusik 25 juli kl. 15.00

BÅTLÖRDAG

BLÄCKHORNET
Konst- och hantverksutställning
3 juli – 15 augusti 12.00-18.00

med invigning av nya kajen
Hamnen Axmarbruk 31 juli kl. 11.00-15.00

Kalendarium 22 juni – 3 augusti

Torget

Lördag 26 juni (Midsommardagen)
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Söndag 4 juli
Friluftsgudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
Söndag 11 juli
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Söndag 18 juli
Högmässa Engelska parken, Axmarbruk 11.00
Söndag 25 juli
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Söndag 1 augusti
Friluftsgudstjänst Å-mattan, Bergby 11.00

Tack
Ett stort och varmt tack till Stina Persson/Kurt Sjöberg
och Rut och Tommy Berglund som skött alla matinköp åt
mig under coronapandemin
Roger Olsson, Norrsundet

Begravningar i församlingen under maj
7/5
7/5
21/5

Doris Hedin, Bergby
Ingegerd Eriksson, Gävle
Gottfrid Jonsson, Norrsundet

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se, axmar.nu och axmarby.se
Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 3 augusti

