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Alla Tider’s
Tankar om

D

e flesta i min generation har lämnat sin aktiva tid bakom sig. En ny generation har tagit vid. Och de kommer att göra på sitt sätt,
inte som vi. Såsom det alltid varit genom århundranden och sekler och så det ska vara. Och vi i vår generation kommer att oroa
oss, såsom tidigare generationer alltid gjort.
För visst kan jag villigt erkänna att jag ibland har mina tvivel
hur det ska gå. Jag saknar realistiskt tänk och det här med ansvar tycks det vara lite si och så med ibland. För att inte tala
om kommunikation och återkoppling. Och för att få hjulen att
snurra någorlunda friktionsfritt åt rätt håll så är det viktigt att
alla komponenter finns där.
Och en sak känner jag; det är viktigt att känna till historien för
Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den
att möta framtiden. Och det ska man vara ödmjuk inför.
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
för att serva dig på allra bästa sätt.

Såg nyligen ett TV-program, som handlade om småbruk och
som väckte minnen till liv. Jag har också ett liv bakom mig
som mjölkbonde och med dagens mått mätt, så var våra 18 kor
en liten besättning. Men det gav mig en praktisk kunskap, inte
bara om naturens kretslopp utan också att ta till vara det gården
kunde ge. Det var min svärmor, men också min svärfar som var
mina läromästare. Svärfar hade varit slaktare och tillsammans
lärde de mig vikten av att ta till vara allt, när nöt och gris slaktades. Vilka delar som skulle sparas till olika kötträtter, vilka
delar som passade till köttfärs, vilka delar som kunde bli korv
och pölsa, liksom att göra pressylta, kalvsylta och leverpastej
till julbordet. Köttbenen kokades och gav buljong till härliga
soppor.
Det är en kunskap jag burit med både glädje och stolthet och
som gett mig mina värderingar. Andra må ha sina och det står
dem fritt. Men det är viktigt att känna till historien för att möta
framtiden.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med
stor omsorg!

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

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

Såg ett annat TV-program som visade att Norges butiker varje
år slänger en miljon bananer varje år! En miljon! Bara i Norge!
Vi är nog inte bättre i Sverige heller, skulle jag tro. Kanske dags
att tänka om hur vi ska ha det med vår livsmedelsförsörjning
och att vi börjar på hemmaplan?
Politik brukar jag akta mig för att lägga mig i. Men så långt
kan jag väl sträcka mig att det i dagsläget, lindrigt sagt, känns
i stället väldigt svårt vem man ska tro på. Nåja, vi lär snart bli
varse vart det bär.

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

I månadens nummer presenterar vi två helt nya företagare i
Hamrångebygden. Och det gör mig glad, när unga människor
vågar ta steget, vågar bjuda på sig själv och på så sätt levandegöra landsbygden. Sofie och Malin som tar över konditoriet,
tar med sig erfarenheten från tidigare ägare, men också med
ambitionen att utveckla verksamheten. Leo som satsar inom
VVS och med en skopa bakåtanalys ser möjligheterna i den
branschen.
Visst är det rätt bra, att känna till historien för att möta framtiden?

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

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

Du som ännu inte lämnat din intresseanmälan för boken Livet på Kusön;
boken kommer att tryckas i begränsad
upplaga, så hög tid att anmäla ditt intresse om vill du vara säker på att kunna
köpa den.
Anmälan gör du till marianne@textmakeriet.se
		
Lev väl!

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

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Axmar Midnattsrace i perfekt väder
Spegelblank yta och
lagom värmande sol.
Förutsättningarna
för årets upplaga av
Axmar Midnattsrace
var de allra bästa, när
de 29 ekipagen gav sig
iväg i sina kajaker på
den 7 kilometer långa
paddlingsturen mellan
Axmarbruks hamn och
Axmarby hamn.
Flera ekipage
låg nära varandra
inför målgången,
men allra första att
klyva målsnöret var
en en K2:a med
roslagsroddarna Eskil
och Olle Hejnegård på
fina tiden 41,15. Tvåa
kom Ronnie Lööf fyra Eskil och Olle Hejnegård i en K2:a segrade i årets Axmar Midnattsrace
sekunder senare. Bästa
dam, Karin Brolin, paddlade in på en 11:e-plats på 49,39.
Det var för sjätte året i följd som Axmarby Idrottsförening i samarbete med Axmarbrygga anordnade kajaktävlingen.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Installation, Service

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

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

www.thermia.se

BEJLUND Entreprenad AB

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

Jim Lundkvist
•
•
•
•

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

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
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Alla Tider’s
Minigolfbanan på plats vid hamnen i Axmarby
När Axmarby Intresseförening fick frågan från
Norrsundets IF om de var intresserade att köpa
minigolfbanan, som tidigare varit uppställd vid
kiosken i Norrsundet, så tvekade de inte speciellt
länge.
‒ Vi såg en möjlighet att utveckla verksamheten
vid hamnen, sökte pengar ur kommunens
landsbygdsprojekt, som beviljades och jaa, sen gällde
det att få markberedningen gjord och sätta ut de olika
banorna, säger ordförande Ralf Åkerblom.
Har förstås utöver markberedning och anläggning av
underlag av entreprenör krävt många ideella timmar att
få allt i ordning, men under midsommarhelgen kunde de
Eddie Carlsten var en bland många som testade den nyanförsta spelarna testa banan.
lagda minigolfbanan i Axmarby i samband med kajaktäv‒ Nu är allt inte färdigt vid golfbanan, banorna
behöver lite mer upprustning, vi vill förbättra kiosken vi lingen.
fick överta, som tidigare var turistbyrå vid Hakke Gård,
liksom att bygga en bod för redskapen och så vill vi sätta ut bord och bänkar på området, tillägger han.
Många har sina båtar vid hamnen, som kräver bilparkering, men utöver personbilar så hoppas Ralf också kunna ta
emot ett färre antal husbilar.
‒ Anslag finns uppsatta på svenska, engelska och tyska hur man går tillväga både för golfspel och parkering.
Text och foto: Marianne Lundqvist

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

Varmt välkomna
att ta del av vår
förstklassiga meny!

Behöver ni hjälp
med VVS, EL eller
Ventilationsservice?

Öppet dagligen till och med 29 augusti
Därefter och under september
öppet fredag-söndag
För exakta öppettider,
meny och bokningar se
www.axmarbrygga.se
eller ring 0297-320 00

Vi kan allt från stora entreprenader till
mindre serviceuppdrag.
Ring oss
VVS: Niclas 026-647512
Ventilation: Jussi 026-647503
EL: Daniel 026-647214
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Smått & Gott i Hamrångebygden

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

Utförsäljning av mitt lager
Halva priset på tyger, sybehör och garner
Hos Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola
Lördag-Söndag 21-22/8 kl. 10.00-15.00
Välkomna
Stina 070-292 73 39

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

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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Alla Tider’s
Nytt intressant projekt av sällskapet
Rudan – landhöjningen genom
tiderna
Med ett yrkesliv inom Lantmäteriet så har
landhöjningen genom tiderna varit ett ämne av intresse
för Curt Carlsson och Kina Nenzelius från Norrsundet.
Under deras ledning och i regi av sällskapet
Rudan drivs nu ett projekt, som kommer att sätta
Hamrångebygden på kartan på mer än ett sätt.
Nyligen invigdes en fem meter hög pegel (nivåmätare) hos
Norrsundets Motorbåtsklubb, som på ett konstnärligt sätt
gestaltar landhöjningen i bygden från år 1000 e. Kr. och
fram till idag. En landhöjning som det senaste årtusendet
legat på ca 75 cm vart hundrade år.
‒ Vi trodde att det bara var nördar som vi som var
intresserade av landhöjningen, men det visade sig att
intresset var betydligt bredare än så och så drogs projektet
igång, log Curt när han invigningstalade.
Utöver den fem meter höga pegeln som nu sitter på
klubbhusets vägg vid Motorbåtsklubbens marina kommer
tavlor att sättas upp runtom i bygden på strategiskt utvalda
platser, som i historiskt perspektiv, med texter, foton,
illustrationer och kartor, berättar om landhöjningen. De
första åtta tavlorna har redan satts upp i Norrsundet.
Hamrångebygden är, med sitt låga men kuperade
landskap ovanligt tacksamt för en illustration av bygdens
förändrade förutsättningar över tid, sa Curt vidare.
‒ Hamrångefjärden var en gång en öppen havsvik, sedan
fjärd och sedermera en sötvattensjö. För 7500 år sedan dök
de första skären upp som skulle bli Hamrångebygden.
Under 100 000 år pressade den senaste inlandsisen ner
jordskorpan 800 meter och när isen började smälta för
11 000 år sedan började jordskorpan sträva efter att återfå
den form den hade innan den trycktes ner. Först om 2000 år
avstannar landhöjningen. Först då är nivån efter inlandsisen
återställd.
‒ Och denna kraft kan varken politiska beslut eller
livsföring påverka.

Den fem meter höga pegeln pryder nu väggen på motorbåtsklubbens klubbhus. Bakom framtagandet av underlagen till landhöjningen står Kina Nenzelius och Curt Carlsson tillsammans med kollegan från lantmäteritiden, Pelle
Olsson från Lingbo. Margareta Flyckt, på fotot tillsammans med barnbarnet Wilma, har gjort den konstnärliga
utsmyckningen av pegeln.

Curt hoppas att tavlorna kan ge effekt på mer än ett sätt
för Hamrångebygden.
‒ Inte bara informera oss som bor här, utan bli platser
som lockar också besökare från andra håll för att på ett
enkelt men effektfullt sätt få kunskap om landhöjningen
Text och foto: Marianne Lundqvist
Tavla vid Sillvik.
Margareta Flyckt har gjort illustrationerna, Rune Geschwindt iordningsställer och sätter upp tavlorna på de olika
platserna i bygden.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Första spadtaget taget för
allaktivitetshuset vid Bergby
Centralskola
‒ Det här blir ett verkligt lyft, som ger inte bara
skolan, utan hela bygden, framtidstro.
Kommentarerna var eniga, när det var dags att ta första
spadtaget för allaktivitetshuset i Bergby.
På plats var de bägge biträdande rektorerna, Viktoria
Hillin och Per Modén, Hamrångegruppens ordförande
Svante Wallberg och kommunalråden Jörgen Edsvik och
Erik Holmestig.
‒ Det har kanske inte alltid varit så, men med den
här satsningen förstärker vi kommunens synsätt att
hela kommunen ska utvecklas. Barn och ungdomar på
landsbygden ska ha samma förutsättningar som de i
centralorten.
‒ Det är en rättvisefråga, sa kommunalråden.
Första steget av byggnationerna blir en tillbyggnad i två
plan av den befintliga skolbyggnaden med sex klassrum,
fyra grupprum, arbetsrum för lärare och receptionsdisk
för att ta emot besökare. Den delen ska stå färdig innan
årets slut.
‒ Nu får vi allt samlat på samma skolområde, vilket
underlättar samarbete och utbyte och förbättrar både för
elever och lärare, så från skolans sidan är vi oerhört glada
att detta nu äntligen kommit till stånd. Inte minst har
mycket tid till exempel tidigare gått till transporter mellan
skolan och sporthallen i Norrsundet, sa Viktoria Hillin
och Per Modén.
Allaktivitetshuset kommer att innehålla fullstor
idrottshall med fyra stora och två mindre omklädningsrum
samt två mötesrum, bibliotek och fritidsgård.
De tidigare planerna med optionsyta för kommersiell
hyressättning har dock slopats och kommer inte att
byggas, då intresse att hyra dessa lokalytor saknats.

Första spadtaget till det nya aktivitetshuset togs av
Svante Wallberg, eleverna Nike Röde och Emil Wiklander, rektorerna Viktoria Hallin och Per Modén och byggprojektledare Marcus Wedin. I hytten kommunalråden
Jörgen Edsvik och Eric Holmestig.

Budgeten för byggnationerna ligger på 70 miljoner, och
den kommer enligt kommunalråden att underskridas efter
de upphandlingar som gjorts. Hela projektet, som byggs i
etapper, ska vara klart under 2022.

Positivt är att civilsamhället i Hamrångebygden haft
möjlighet att påverka processen under arbetets gång,
menade Svante Wallberg.
‒ Nu får vi en läktare i sporthallen, det var inte givet
från början, så nu kan vi till exempel anordna cuper med
publik. Hallen kan också användas exempelvis för LANträffar.
Även han underströk, att satsningen var en rättvisefråga
för bygden.
‒ Vi ska ha samma förutsättningar på landsbygden,
det skapar framtidstro och säkrar också upp andra
servicenäringar.
Och eleverna, här representerade av Nike Röde
och Emil Wiklander var också glada över det nya
allaktivitetshuset.
- Det här blir jättebra, tyckte de.

sid
sid 77

Text och foto: Marianne Lundqvist

LIVET PÅ KUSÖN – EN DEL AV
HAMRÅNGEBYGDENS HISTORIA
Du som vill köpa boken, skicka in din
intresseanmälan senast den 15 augusti
Boken kommer att tryckas i begränsad upplaga och vill du
vara säker på att kunna köpa den är det säkraste sättet att
skicka in din intresseanmälan. Den utgör utgångspunkten
för hur många böcker som kommer att tryckas.
Boken kommer att omfatta cirka 150-200 sidor med foton
(det äldsta från 1918) och berättelser om livet i både arbete, glädje och sorg på ön genom tiderna och vilka människorna var, som levde här från 1790 till 1962, då sista
fastboende familjen lämnade ön.
Research: Rolf Wigert, författare: Marianne Lundqvist
Bokens pris 250:-. Betalning vid leverans.
Din anmälan med namn, adress, tel.nr och hur många
böcker du vill ha mejlar du till marianne@textmakeriet.se

Alla Tider’s
Pumpis – en ny samlingsplats i
Norrsundet
‒ Här har blivit en så fantastiskt fin miljö, en kulturplats, att
samlas vid för olika arrangemang och det tyckte vi det var viktigt
att ta vara på, sa Kalle Boman och Anna Sohlman, när de tog
initiativ till den första samlingen, under rubriken Ekon från en
svunnen tid.
Den gamla pumpstationen är riven och
området har istället fått naturliga vattenvägar
och utlopp mot havet, ett led i, att lika som
i Sörsundet, skapa en naturlig flödesregim
som reglerar fördelningen mellan Norrsundet
och Sörsundet efter industrins tidigare
vattenreglering. Det har i sin tur skapat fina
naturvärden och det är den miljön som Kalle
och Anna nu vill lyfta fram i Norrsundet.
Över det svaga bruset från strömmen
ropades gamla tiders
ök/smeknamn på
hamrångebor ut i
högtalare; Dörn,
Braddan, Knuven,
Pupplas, Smygen,
Spanjorn och många,
många fler. Över 80
namn hade samlats
ihop.
‒ Ett sätt att lyssna
på ropen efter de som
varit här och tanken
är att vi nu också ska
koppla samman dem
med deras riktiga
85 "öknamn" ropades ut över
namn, sa Anna.

Pumpis - en mötesplats också
för barnen. Theo... och syskonen Lilly och Wilma

Varmt välkommen
in till oss!

vattnet

Text och foto:Marianne Lundqvist

Lena och Pelle med personal

Trevlig sommar!

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

Öppettider mån-sönd 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Kul på sjön både på Finnharen och vid Totra
I fjol fick aktiviteten ställas in på grund av pandemin, men i år
återkom Norrsundets Motorbåtsklubb med sitta arrangemang
Kul på sjön både på Finnharen och vid Totrabadet. Med strålande
sommarväder på bägge platserna kom sammanlagt över 150 barn
och ungdomar för att prova på olika vattensporter.
Det var kö till allt från optimistjolle till att paddla kajak, kanot eller
SUP och funktionärerna hade fullt upp. På plats också säkerhetsbåten
för att hjälpa till. Syftet är att erbjuda fler möjligheter att ha kul på
vattnet och därigenom stärka kunskap om och säkerhet vid vatten.
Men också öka intresset för frilufts- och båtliv och skapa möten över
generationsgränserna.
‒ Fantastiskt roligt att
arrangemanget blivit så
uppskattat och utöver Kul
på sjön har vi nu också
samarbete med både
skolan och Norrham,
som får tillgång till vår
utrustning, sa ordförande
Lars-Ove Molin.
Text och foto:
Marianne Lundqvist

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
Månadens företagare – nu presenterar vi två helt nya företagare
Bergby Konditori blir Linas Konditori & Café i Bergby, när Sofie och Malin tar över
‒ Många undrar säkert hur vi kom på namnet, men vi valde helt enkelt initialerna på våra barn och jaa, då
blev det Linas, hälsar Sofie Andersson och Malin Svedlund som nu tar över Bergby konditori.
Konditoriet startades för 25 år sedan av Anders Källström
och det är också han som tillsammans med sambo Ulrika
drivit verksamheten de senaste sexton åren, med undantag
för en kortare period.
Men nu är det alltså två ”nybakade” företagare som tar
över, även om Sofie alls inte är ny i branschen som sådan.
Hon praoade hos Anders två gånger under sin konditor/
bagarutbldning, gjorde också sin praktik på Bergby
konditori och har även hoppat in vid andra tillfällen. I
yrket har hon sedan arbetat vid ICA Maxi i Hemlingby.
Malin har en bakgrund inom hotell- och restaurang, också
det ett serviceyrke, och med sina erfarenheter kan de
komplettera varandra i företagandet som nu väntar.
‒ Drömmen om ett eget konditori/café har väl alltid
funnits där, sen jag gick utbildningen på Polhemsskolan
och i Malin fann jag den perfekta kollegan, säger Sofie.
De två hade samma tänk, när de ställde frågan till Anders
om han inte kunde tänka sig att sälja konditoriet.
‒ Och tänk, det kunde han, så sen har det gått jättefort.
Det är knappt vi kan fatta att det är sant.
Bakbord, kavel och plåtar kommer att bli redskap även
för Malin, säger hon.
‒ Jag får växa in i yrket, men jag gillar att baka och har
ett stort intresse för fina bakverk.
Till en början kommer Sofie att vara i bageriet i mindre
omfattning, för i barnvagnen snusar lille Svante, två
månader.
‒ Så då har vi under en period anställt min granne,
tillika kollega, Lisa Öholm.
Det mesta har förstås kretsat kring det förestående
företagandet; registrering och all hantering kring det,
vilken inredning de ska ha, vilket sortiment och vilka
bakverk det ska bli.
Den första augusti tar de över konditoriet, smygöppnar
den 16:e för att sedan premiäröppna med erbjudanden
helgen 21/22 augusti.
‒ Fram till den 16:e ska vi fixa med inredningen,

Malin Svedlund och Sofie Andersson har tagit över
konditoriet/bageriet i Bergby

som ska gå i lantlig stil, men i övrigt får det bli en
överraskning för våra kunder tills det bruna papperet tas
ner från fönstren.
Glada och tacksamma är de över det förtroende och stöd
de fått av Anders.
‒ Det har betytt oerhört mycket. Vi har fått alla hans
recept, som vi kommer att fortsätta med och sen bygger vi
vidare utifrån egna idéer och kundernas önskemål.
Lättare luncher, olika sallader och vegetariskt kommer
de att erbjuda.
‒ Och glass.
Egen hemsida satsar de på, Linas Café & Konditori
i Bergby kommer också att ligga på Instagram som
uppdateras varje dag.
Att mycket arbete väntar, det är de medvetna om.
‒ Men vi har full stöttning av våra familjer och det
känns tryggt.
Både Sofie och Malin är ödmjuka inför den möjlighet
de fått.
‒ Det är en dröm som förverkligas. Det här blir vårt
livsverk.
Text och foto: Marianne Lundqvist

STORT TACK

Vi är så glada att få hälsa er välkomna till

alla våra trogna kunder och gäster
Det har varit fantastiska år
tillsammans med er i vårt
konditori.

Linas Bageri & Café i Bergby

STORT TACK också till

Margitta, Susanne och Tina som
funnits vid vår sida genom åren
Nu önskar vi våra efterträdare
Sofie och Malin

VARMT LYCKA TILL

Vi ”smygöppnar” i ny regi den 16 augusti kl. 7.00.
Lördag 21 augusti kl. 9-16 och söndag 22 augusti kl. 9-14
bjuder vi in till ”nyöppning” med fina erbjudanden. Berätta var du såg annonsen eller om du såg oss på Instagram Linas Bageri & Café i Bergby, så får du 10 % rabatt
på hela ditt köp.
Sofie och Malin

Anders & Ulrika

Tel. 0297-100 28
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Leo har startat Sveaborg VVS AB
Rörmokaryrket var det som lockade inför
gymnasievalet, sen har Leo Johansson från
Hamrångefjärden jobbat hos olika VVS-företag – de
senaste tre åren hos VVS-gruppen i Gävle. Nu har han
tagit steget att bli sin egen.
Sedan en månad tillbaka driver han i Sveaborg VVS AB.
Med sig själv som enda anställd.
‒ Det är så jag vill ha det. Men det är klart, skulle det
visa sig att fler händer behövs, så står jag inte främmande
för att anställa i framtiden.
Erfarenhet och kunskap har han skaffat sig genom åren
som anställd och tankarna att så småningom bli sin egen
har växt sig starkare och starkare. Och nu var det läge,
säger han.
‒ Det som lockat är ju att kunna styra mig själv, att ha
allting eget. Även om jag naturligtvis vet att det gäller att
ställa upp, när kunden behöver mig och att det betyder
oregelbundna arbetstider.
‒ Men det passar mig bra.

Ny företagare i Hamrångebygden; Leo Johansson med
företaget Sveaborg VVS AB

Leo bor i villa i Hamrångefjärden med sambo och son,
men hans arbetsområde sträcker sig från Söderhamn till
Gävle.
‒ Jag åker dit där det finns jobb och utför allt inom VVS.
Han delar sin tid mellan privata kunder och företag.
‒ Är nog ungefär hälften av var. Allt från små
servicejobb till nybyggnationer och byggföretagen har jag
redan börjat hos.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Utför allt inom VVS

Välkommen att ringa mig på 070-753 42 91
Leo Johansson
Hamrångevägen 191
817 93 Hamrångefjärden
E-post: sveaborgvvs@hotmail.com

Avfall dumpat på privat mark

Stök av ungdomar
utanför ICA

Några hundra meter till och bilägaren hade varit framme vid återvinningscentralen i Hamrångefjärden.
Men så långt behagade hen inte åka utan dumpade istället sitt skräp
på privat mark, vilket gör markägaren skyldig att transportera bort
skräpet.
Fy skäms!
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ICA Nära har problem med ungdomar som samlas utanför butiken efter
stängningsdags och orsakar att larmet
går, vilket med automatik leder till
utryckning av väktare.
- Nu har det hänt flera gånger och det
blir kostsamt för oss eftersom vi får
betala varje utryckning. Vi vill ju att
bänkarna vi sätter ut ska kunna utnyttjas av våra kunder, men det blir ohållbart om de efter att butiken stängs
används för tillhåll och stök, hälsar
Lena och Pelle vid ICA Nära, som nu
hoppas att problemet uppmärksammas, så att ungdomarna förstår att
detta inte är acceptabelt.

Alla Tider’s
350-årsfirandet i Axmarbruk började med
marknadslördag och invigning av nya lekplatsen
I strålande solsken kunde föreningen Hyttan inleda 350-årsfirandet med årets första
marknadslördag. I coronaanpassad anda.
Med de stora ytor Axmar bruk kan erbjuda
sina gäster och besökare, så var firandet inget
problem, trots att parkeringsplatserna snabbt
fylldes.
Från dagens musikensemble strömmade
visor och Beatlesmusik, marknadsstånden
erbjöd både mathantverk och slöjdalster och
i Bläckhornet hade portarna slagits upp för
konsthantverk och tavlor. En jubileumsbok
om brukets historia lanserades och i Hyttan
berättade en jubileumsutställning om brukets
Gunilla Gotthold sålde
historia med bl.a. bildspel och utställda föremål Invigning av vattenleken. Sven-Olof Sundberg
längst
till
höger,
berättade
för
både
Jubileumsboken under
från länsmuseet. Ett speciellt inslag under
unga och gamla hur vattenkraften fungerade. den första marknadsdagen
dagen var invigningen av den nya lekplatsen.
‒ Det har funnits i vår planering, att ordna
något även för barnen, men eftersom Axmar bruk är ett kulturreservat, så behövde vi få till något som passade in,
dessutom med association till järn, skog och vattenkraft i bruksmiljö, sa föreningens ordförande Stig Jönsson.
Efter sin idé från Gysinge hade Sven-Olof Sundberg skapat en vattenlek i järn, ett vattenkraftverk i miniatyr, som
visar hur vattenkraften fungerar.
‒ I Gysinge hämtas och återförs vattnet till älven, men här fick det bli ett slutet system med bassäng, som enkelt kan
startas av den som vill testa, berättade han.
Intill vattenleken kunde barnen testa sin balans på
lekstubbar
Meningen var att också det nya växthuset intill
brukscaféet skulle invigas, men där hade problem med
leveranserna ställt till det, så den invigningen får vänta.
Många lockades till brukscaféet trädgård ändå för att njuta
av bakverken i solskenet.

AXMAR BRUK

Text och foto: Marianne Lundqvist

Axmar bruksdag
7 augusti
Se program på axmarbruk.se

Jubileumskonsert
i Hyttan 14 augusti
Biljetter bokas via evenemanget
på axmarbruk.se
I Hyttan fanns bildspel
och jubileumsutställning
Läs mer på axmarbruk.se
i Länsmuseets regi, som
axmarbruk
axmar_bruk
bl.a. visade en maskaron
från gamla herrgården, en
blockskiva från Engmanvraket och olika keramikde-Axmar bruk annons Alla Tiders aug 2021 - 90x130.indd 1
taljer
Foto Aja Axlund

Årets utställning i Bläckhornet öppnades i samband
med den första marknadsdagen, där det visades och
såldes förstklassigt hantverk, bl.a. stort utbud av
tovade alster

Föreningens aktiviteter arrangeras i samarbete med ABF.
Vi följer FHM's rekommendationer och anpassar oss därefter.
Du hittar uppdaterad information på FHM´s hemsida.

2021-06-18 14:34:19
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Häng med på en resa
bland helgon, riddare
& nutida hjältar!

Detta händer i Hamrånge församling
Onsdag 4 augusti
Veckomässsa, Hamrånge kyrka kl.18.00
Clara Bergel Jansson, präst och Marianne Hein-Nordström, musiker

I höst är det dags för dig som är född 2007
eller tidigare att hänga med i vår konfirmandgrupp! En tid full av spännande upplevelser. En
resa du inte bör missa!

Söndag 8 augusti
Gudstjänst Hamrånge hembygdsgård kl.11.00
Margareta Nordell, präst och Marianne Hein-Nordström, musiker
Kollekt till Act Svenska kyrkan
Onsdag 11 augusti
Veckomässa Hamrånge kyrka kl. 18.00
Clara Bergel Jansson, präst och Marianne Hein-Nordström, musiker

15/9 kl. 15–18 informationsdag i kyrkan.
För ungdomar och föräldrar.
Kom och testa olika aktiviteter som vi brukar göra
under konfirmandtiden. Träffa ledarna. Ställ frågor. Du
behöver inte ha anmält dig till konfirmationen för att
vara med den här dagen. Drop-in, så du kommer när
du vill och stannar så länge du vill.

Söndag 15 augusti
Högmässa Hamrånge kyrka kl. 11.00
Clara Bergel Jansson, präst och Elisabet Selinus, musiker
Onsdag 18 augusti
Veckomässa Hamrånge kyrka kl. 18.00
Clara Bergel Jansson, präst och Emma Wallerberg, musiker

Vill du veta mer eller anmäla dig – hör gärna av
dig till:

Söndag 22 augusti
Friluftsgudstjänst i Nisses hage, Råhällan kl. 11.00
Margareta Nordell, präst och Emma Wallerberg, musiker.
Kollekt till KRIK Kristen idrottskontakt 50% och ELCZ Kyrkan
i Zimbabwe 50%

Susanne Adman, pedagog

Tel 0297-572092, sms 072-2246492
susanne.adman@svenskakyrkan.se
Clara Bergel Jansson, präst
Tel 0297-57 20 98
clara.bergel.jansson@
svenskakyrkan.se

Onsdag 25 augusti
Veckomässa Hamrånge kyrka, kl. 18.00
Clara Bergel Jansson, präst och Emma Wallerberg, musiker
Söndag 29 augusti
Högmässa Hamrånge kyrka kl.11.00
Clara Bergel Jansson, präst och Emma Wallerberg, musiker

Colabitoil Produktion AB respektive Norrsundets
hamn AB – bjuder in till samråd inför ansökan om
nya tillstånd enligt miljöbalken

Kollekt till Diakoniinstitutionerna
Vill du stödja kollektändamålen, swisha på 123 37 033 03
(Meddelande: Skriv Kollekt + datum)

Vår väg till ett fossilfritt samhälle
Colabitoil tar täten mot framtidens drivmedel. Visionen är att hjälpa
människor minska sin klimatpåverkan - genom att skapa förnybara
drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.

För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Tel. exp. 026-63 50 30

Därför avser Colabitoil Produktion AB att söka miljötillstånd för
nyetablering av en produktionsanläggning, för biodrivmedel tillverkat
från fossilfria råvaror. Anläggningen är en så kallad Sevesoverksamhet
och ska ligga i anknytning till Norrsundets hamn. Sedan förra året
ägs hamnen av Colabitoil Fastigheter AB. Norrsundets hamn AB
avser att söka miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet. Båda
ansökningarna kommer även att omfatta vattenverksamhet.

Välkomna till
KONSERT I HAMRÅNGE KYRKA

Syftet med samrådet är att informera och hämta in synpunkter inför
arbetet med att ta fram en tillståndsansökan. Respektive samrådsunderlag finns tillgängligt på: www.colabitoil.com/samrad,
www.norrsundetshamn.com/samrad.
Samrådsmöte hålls den 19 och 20 augusti i Norrsundet. Förbokning
krävs och sker via hemsidorna ovan.
Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och
verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring
0771-10 10 40.
Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara
ingivna senast den 31 augusti 2021.

PRODUKTION

Lördag 21 augusti kl. 18.00
med Hanna Lindahl och David Ehrlin

De två har under 11 års tid turnerat med konserter för saxofon
och orgel där de varvat psalmer med klassisk musik och
jazzigare låtar. De har även spelat in en skiva med delar av detta
program. Här erbjuds vi att bli berörda genom att höra orgeln
på ”ett nytt sätt”.
David Ehrlin är musiklärare vid Strängnäs kulturskola och
Åsa folkhögskolas jazzlinje. Han har också gjort sig känd som
en del av jazzgruppen SE Quartet, som har över två miljoner
lyssningar på Spotify. Hanna är organist i Arbogabygdens
församling och har tagit en masterexamen vid Göteborgs
universitet..
Vi följer FHMs regler för pandemin
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Kyrkoval
19 september
2021

I år är det kyrkoval, där du som är medlem i Svenska
Kyrkan och har fyllt 16 år har möjlighet att rösta.
Du som är medlem och bor i Gästrikekustens pastorat
kommer automatiskt att få ett röstkort via posten.
I pastoratet kommer du på valdagen den 19 september
att kunna rösta på fyra olika platser:
Hille församlingsgård, Björke skola, församlingshuset i
Bergby samt i Fyren, Norrsundet. Det står på röstkortet
vilken vallokal, som gäller för just dig.
Innan dess kommer det finnas möjlighet för förtidsröstning. Dagar och tider för förtidsröstning kommer
att finnas på vår hemsida senast den 15 augusti. www.
svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Om du vill veta mer om själva kyrkovalet, så finns all
information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval, eller
fråga gärna oss, som jobbar i pastoratet om de praktiska frågorna.

Välkommen att rösta, din röst är viktig!

Allians för Gästrikekustens pastorat
Vi inom Allians för Gästrikekustens pastorat vill verka för:

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska
kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som
förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt
parti.
Under mandatperioden vill POSK verka för bl.a. :
Att
När Svenska kyrkan uttalar sig ska det
ske utifrån teologisk grund och inte
partipolitiska ställningstagande.
Att
En återhållsamhet med arvodering av
förtroendeuppdrag iakttas
Att
All förvaltning av egendom i Svenska
kyrkan ska vara långsiktig, effektiv och
bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart.
Att
Skapa fördjupande mötesplatser som
attraherar ungdomar och unga vuxna.
Rösta på POSK i kyrkovalet, om du vill veta mer om
POSK:s visioner och program gå in på posk.se
Lisbeth Andersson, Hamrånge
Margareta Nordell, Hille
Kevin Sjögren, Hamrånge
Martti Halming, Hille
Annika Nilsson, Hamrånge
Siv Lindahl, Hamrånge
Inger Melin, Hille
Kjell Wilund, Hamrånge

•
•
•
•

•
•
•

Att kyrkan ska ses som en naturlig och viktig del i
själavårdande och rogivande verksamhet för alla
människor oavsett ålder och behov av stöd
Att kyrkogårdens personal ska ha fortsatta resurser
för att kunna sköta kyrkogårdarna på ett föredömligt
sätt
Att utveckla livskraftiga kyrkor i Hille och Hamrånge
med bred förankring i de båda församlingarna
Att kyrkorna i Hille och Hamrånge ska vara levande
och förmedla det kristna budskapet om Jesus samt
finnas tillgängliga året runt för alla människor som
tror, tvivlar eller söker
Att pastoratet fortsätter att satsa på barn- och
ungdomsverksamheten
Att personalen i Gästrikekustens pastorat
fortsättningsvis ska ha bra arbetsförhållanden och
arbetsmiljö
Att verksamheterna som drivs i de olika byarna ska
få fortsätta och även utvecklas om behovet finns

Vi som kandiderar till kyrkovalet 19 september 2021 är:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Annette Israelsson Nilsson, Björke
Berit Östlund, Hagsta, Hamrånge
Tord Bodin, Oppala
Lennart Kron, Hille
Hans Holmgren, Eskön
Håkan Ticko Nilsson,Björke

Smått & Gott i Hamrångebygden

RÖSTA FÖR ALLAS LIKA
VÄRDE OCH RÄTT

Valsedel Gästrikekustens
pastorat

Det här är de frågor som vi särskilt
kommer att driva i Gästrikekustens pastorat
Barn- och Ungdomsverksamhet Pastoratets barnoch ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri för att
föräldrars betalningsförmåga inte ska avgöra om man
kan delta i verksamheten. Vi har drivit igenom att
pastoratets barn- och ungdomsverksamhet är
avgiftsfri, det tänker vi värna att den förblir.
Vi vill stötta bildandet av en samlingspunkt för
dom unga vuxna i vårt pastorat
Diakoni, kyrkans sociala arbete Vi vill att man
stärker det diakonal arbetet och tillsätter en tjänst till detta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sten Öberg
Ann Hillin
Lars Eriksson
Birgitta Öberg
Östen Händel
Gunilla Jernberg
Sune Eriksson
Gunilla Händel
Ralf Åkerblom
Johanna Grundström
Sven Petersson
Carina Ragnarsson
Hans-Ivar Nyström
Anna-Karin McManus
Håkan Alenius
Curth Holmström

Gudstjänstlivet Pastoratet har idag ett rikt gudstjänstliv något som vi vill slå vakt om.
Det är viktigt att det finns många olika typer av gudstjänster och olika tider samt platser att
fira gudstjänst på.
Kamp mot diskriminering Vi vill att pastoratet ska vara certifierade enligt kyrkans modell
”Regnbågsnyckeln” för att säkerställa kunskapen om HBTQ-frågor. Vi vill att pastoratet ska
genomgå denna certifiering under mandatperioden.
Ett föredöme som arbetsgivare Pastoratet ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det
ska genomföras med- arbetarundersökningar regelbundet och resultatet av dessa ska följas
upp och den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön ska utvecklas positivt.
När pastoratet upphandlar varor och tjänster ska kollektivavtal vara ett självklart krav på
leverantören och eventuella under leverantörer.
Vi vill att pastoratet i ännu högre utsträckning tar emot praktikanter och anställer
ungdomar som sommarjobbare.
Samverkan i lokalsamhället Tillsammans med
andra föreningar och samhällsaktörer vill vi göra
insatser för de boende i pastoratet.

RÖSTA I KYRKOVALET
SENAST DEN 19 SEPTEMBER
SENAST DEN 19 SEPTEMBER.
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Socialdemokraterna

Alla Tider’s
Kalendarium 3 augusti - 21 september
Fram till och med 15 augusti
Konst- och hantverksutställning
Bläckhornet, Axmar bruk varje dag12.00-18.00
Jubileumsutställning i Axmar Hytta varje dag 9.0018.00
Onsdag 4 augusti
Veckomässa, Hamrånge kyrka 18.00
Onsdagsfrossa med levande musik
Axmar Brukscafé 19.00-22.00
Lördag 7 augusti
Marknadslördag och Bruksdag
Axmar bruk 11.00-15.00
Fotboll Lindövallen div. 6, 15.00
Norrsundets IF-Hofors AIF lag 2
Söndag 8 augusti
Gudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
Onsdag 11 augusti
Veckomässa, Hamrånge kyrka 18.00

Torget
Tack
Varmt tack för deltagandet i sorgen efter vår käre Bengt
Wiklund, för telefonsamtal, blommor till hemmet och
båren och minnesgåvor.
Inga-Lill
Lars med familj
Rickard och Alexandra

Tack
Varmt TACK för all hjälp och omtanke ni alla har visat mig.
TACK till hemtjänsten, TACK all personal På Solrosen för ett fint bemötande, TACK alla vänner
för allt stöd.
Lars-Erik Carlsson, Bergby

Onsdagsfrossa med levande musik
Axmar Brukscafé 19.00-22.00
Lördag 14 augusti
Folkteatern ger Idlaflickorna som audioteater
Engelska parken Axmar bruk 13.00
Jubileumskonsert Axmar Hytta 15.00
Söndag 15 augusti
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 18 augusti
Veckomässa, Hamrånge kyrka 18.00
19 augusti
Samrådsmöte med Colabit Oil inför ansökan om
nya tillstånd enligt miljöbalken
Se annons
20 augusti
Samrådsmöte med Colabit Oli inför ansökan om
nya tillstånd enligt miljöbalken
Se annons
Lördag 21 augusti
Fotboll Lindövallen div. 6
Norrsundets IF-Åshammars IK, 15.00
Konsert Hamrånge kyrka med
Hanna Lindahl och David Ehrlin 18.00
Söndag 22 augusti
Friluftsgudstjänst i Nisses hage, Råhällan 11.00
Onsdag 25 augusti
Veckomässa, Hamrånge kyrka 11.00
Söndag 29 augusti
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 16 september
Berättarkväll med Anders Wesslén
Axmar Hytta 18.00-20.00

Tack
Ett hjärtligt tack till Hamrånge PRO för uppvaktningen
på min 80-årsdag.
Lennart Arnberg

Begravningar i församlingen under juni
3 juni		 Gun-Britt Berglund, Bergby
4 juni		 Nicklas Östlund, Oppala, urnnedsättning

Byavakterna rapporterar:
… ... diesel slangad ur traktor på Vifors

11 juni		 Anita Karlsson, Bergby

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se, axmar.nu och axmarby.se
Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 21 september

