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Tankar om

I sommar har jag varit på mördarjakt. Låter ju gräsligt hemskt, eller hur? Men det är objektet för min jakt som ligger bakom. Mör-
darsnigeln. Den invaderade min trädgård och gav sig på mina funkior, som tydligen tillhör deras favoritföda. Klipp dem med en 

sax tyckte mina rådgivare. Men det bar mig emot, så jag googlade och hittade en metod som bättre passade min jakt. Ättiksvatten 
visade sig vara väldigt effektivt, bara att plocka sniglarna med ett 
lämpligt redskap och sedan förpassa dem till bunken med ättiks-
vatten, där de snabbt lämnade detta jordeliv.
   Neej, mördarsniglar har jag inga problem med att ta av daga. 
Inte myggor och flugor heller förresten. Getingar är ett gränsfall 
om de kommer för nära eller blir för många, annars får de gärna 
leva. Övriga småkryp som kommer och hälsar på, spindlar, 
skalbaggar eller till och med tvestjärtar, de bär jag hellre ut i 
naturen, tycker på något sätt att de har ett större berättigande till 
överlevnad.

Vad som skrämmer mig betydligt mer är rapporterna om nar-
kotikahandeln, den fruktansvärda misär den skapar bland män-
niskorna som fastnar i träsket, men också den gängkriminalitet 
med förödande konsekvenser den skapar. 
   Nyligen kom rapporter som visar, att Colombia med inbland-
ning av mexikanska karteller har hittat en intressant marknad 
för distribution i Sverige och nu smugglar sitt kokain direkt 
till vårt land  istället för att gå via andra europiska hamnar. 
Och vad händer i Afghanistan, som med sina vallmoodlingar 
är världens största producent av opium med bl.a. heroin som 
slutprodukt, nu när talibanerna tagit över? Visserligen säger de, 
att deras sharialagar förbjuder berusningsmedel och att opiu-
modlingarna ska förbjudas, men hur mycket är de orden värda? 
Nej, makt och pengar korrumperar och med en inkomstkälla 
hittills på 400 miljoner dollar per år från odlingarna  så är det 
nog Mammon och inte Allah som får styra. Och inte är det hos 
den enskilde odlaren som de slantarna hamnar. 
   Att narkomaner sitter fast i sitt träsk är en tragedi för var och 
en av dem, men vad jag har svårt att förstå är den partydro-
gande Svensson, som genom sitt bruk bidrar till att underblåsa 
både smuggling och langning av narkotikan och de katastrofala 
följder den bidrar till. Hur tänker de?

Nog nu med tråkigheter. Sommaren i Hamrånge vittnar om 
rekord i besökarantal och övernattningar och mer om det kan 
du läsa på sidorna 6-8. Roligt och positivt för bygden är också 
de idéer och visioner som växer fram och där man bland an-
nat söker medel från kommunens landsbygdssatsning. Den har 
redan gett många fina resultat och särskilt glad blir jag över 
HIK:s initiativ att försöka få till padelbanor för utomhusbruk 
på den före detta bandyplanen. Hamrångefjärden är kanske den 
av bygdens orter, sett under ett halvsekel tillbaka, som utarmats 
allra mest. Här behövs det nytänk och innovationer. Som inte 
får stupa på stelbenta paragrafer och regelverk.

Bygdens alla caféer och restauranger hann vid besöka och 
årets familjemiddag den åt vi på Axmar 
Brygga. Alla 18 kunde komma och det 
var en höjdpunkt.

Nu njuter vi snart av höstens vackra 
färger och 
  Lev väl!
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Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 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!
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

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

E-post: jim@bejlund.se

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

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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet 

Jag finns på salongen måndag-fredag

Mina tider är flexibla, men förboka din 

tid på tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

Nu får det vara nog!!!
I Hamrånge har man nu på allvar tröttnat 
på de bus- och vansinneskörningar 
som förekommer runtom i bygden av 
körkortslösa personer.  Det har gått så 
långt, att barnfamiljer funderar över om 
de vågar bo kvar.

Flera rapporter har kommit från 
byavakterna, för någon vecka sedan var 
det bostadsområden i Norrsundet som 
var utsatta, bl. a. kördes ett staket sönder, 
några veckor dessförinnan kördes en bil 
ner över gångvägen invid järnvägstunneln 
i Hamrångefjärden, där den blev stående i 
diket.
   ‒ Så här kan det inte fortsätta, säger 
uppretade och ilskna hamrångebor, som är 
oroliga att en allvarlig olycka snart händer.
   ‒ Kan vi inte längre låta våra barn vara ute 
i bostadsområdena? undrar oroliga föräldrar.
Och det är inte bara vansinneskörningar 
som förekommer, flera inbrott har 
också rapporterats. Såväl Norrham som 
Norrsundets IF har haft ovälkommet besök, 
även Norrsundets Arbetarmuseum, second-
handbutiken Redo och Q Star. Och även om 
inget stulits så ställer skadegörelsen till med 
både kostnader och arbete för de drabbade.

Text: Marianne Lundqvist

Clara går – Hedvig kommer
Ja, egentligen är bytet redan klart, för Hedvig Åström tillträdde sin tjänst 
som komminister i Hamrånge församling redan 6 september och Clara 
Bergel-Jansson höll sin avskedspredikan den 19.

Clara slutar sin tjänst som präst efter 
40 år, Hedvig prästvigdes i juli förra 
året och har sedan dess och fram till 
tjänsten i Hamrånge haft en tjänst som 
pastorsadjunkt i Ockelbo församling.   
   Clara  började sin prästbana i Staffans 
församling i Gävle, därefter följde sex år 
i Hudiksvall, innan familjen återvände till 
Gävle och hon blev kommnister i Sätra. 
2002 kom hon till Hille som kyrkoherde, en roll hon fick växa in i, säger hon, 
innan hon för två år sedan kom till Hamrånge, först som kyrkoherde och sedan 
som komminister.
   ‒ Har varit en fantastisk tid i Hamrånge i mötet med alla människor, men också 
att upptäcka bygden, som har så mycket att bjuda på. Vackra platser men också 
ett företagande som imponerat.

Hedvig kommer ursprungligen från Uppsala, bor numera i Gävle och trivdes 
så bra i Ockelbo, att hon inte tvekade att söka tjänsten som komminister i 
Hamrånge, när hennes tid som pastorsadjunkt var över i Ockelbo.
   ‒ Tiden i Ockelbo visade mig, att landsbygden erbjuder en närhet till 
människorna och orten jag som präst får verka i och jag ser fram emot att få 
möta människor i alla åldrar, naturligtvis också barn och ungdomar i Hamrånge 
församling, säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

En magisk kväll och klassiker
i marschallernas sken när mörkret

sänker sig över Jungfrukusten

 STORA LYSAFTON
PÅ BRYGGAN
25 SEPTEMBER

Öppet 12.00-22.00, sista sittning 19.00
Varmt välkomna!

Bokningar se www.� marbrygga.se
även på tel. 0297-320 00

Padelbana efter bandy på Hamrångefjärdens IP?
Efter att bandyverksamheten lagts ner hos Hamrångefjärdens IK har föreningen sökt olika lösningar för utnyttjandet av 
bandyplan och klubblokal och vid Hamrångegruppens senaste möte presenterade Christer Lantz och Gunilla Hägglund från 
idrottsföreningen idén om två padelbanor utomhus, där man söker medel ur kommunens ytterområdessatsning, ett projekt 
kostnadsberäknat till omkring 750 000 kronor.

Det vore ett välkommet tillskott inte bara för orten 
Hamrångefjärden utan skulle tillföra en attraktion för både boende 
och besökare i hela Hamrångebygden.
   ‒ Intresset för padelsporten ökar hela tiden och att utnyttja 
den före detta bandyplanen för ett sådant ändamål skulle gynna 
väldigt många, ung som gammal, permanent- och fritidsboende 
liksom turister, som ska kunna erbjudas en kombination av 
aktiviteter vid sina besök i bygden.
   Något mer seriespel i bandy lär det inte bli fråga om i 
Hamrångefjärden, men på planen finns utrymme att också spola 
upp en mindre isyta vintertid och det finns möjlighet att utveckla 
även andra delar inom HIK, exempelvis elljusspåret.
   ‒ Men i första hand vill vi inrikta oss på padelbanorna och ta 
fram de underlag som krävs för ett genomförande, sa Gunilla 
Hägglund.
   Mötesdeltagarna ställde sig positiva till idén, som också faller 
väl in i det projekt om förstudie Vision Norrsundet, som KNUFF 
presenterade.
   ‒ Norrsundet har tappat inte bara arbetstillfällen utan också 
mack, pizzeria och kiosk och nu måste vi ta tillvara det som 
finns, men också förstärka orten genom de tillgångar vi har och i 
samarbete med övriga delar av Hamrånge, sa Berth Vestergård  

 
och Dennis Nordström, när de redogjorde för projektets 
tankegångar.
   ‒ I förstudien ska vi undersöka vilka förutsättningar som finns 
inom natur, kultur, upplevelseutbud och service och sedan ta fram 
en handlingsplan för hur idéerna ska realiseras. Det finns en stor 
utvecklingspotential, där vi också kan dra nytta av varandra i hela 
bygden.
      För bygden har fantastiskt mycket att erbjuda, underströk 
Dennis Nordström.
    ‒ Kulturutbud som kan växa, men också vacker natur att 
njuta av eller utnyttja  för olika aktiviteter. Mountainbikebana på 
sommaren till exempel och varför inte en långfärdsskridskobana 
runt Fjärdön på vintern. Och det finns utmärkta 
kajakpaddlingsvatten längs kusten.
   Bägge projekten liksom även ett projekt att restaurera upp en 
iläggsplats för båtar vid Häckelsängs fäbodar beslutades gå vidare 
till Rådet inom Hamrångegruppen och sedan för slutgiltigt beslut 
av kommunens styrgrupp om  medel ur ytterområdessatsningen 
ska beviljas.
        

Text: Marianne Lundqvist
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Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg

sid 5

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

Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

 Öppettider  mån-sönd 8-20

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby
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Sommaren som gick...
Rekordmånga besökare i 
350-årsjubilerande Axmarbruk
‒ Ja, vi har haft en fantastisk sommar. Under juni och 
juli passerade nästan 20 000 besökare genom entrén till 
engelska parken, 79 % fler än förra året, hälsar Stig 
Jönsson, ordförande i föreningen Hyttan.

  Marknadslördagarna med Båtlördag och Bruksdag spädde på 
besökarantalet ytterligare liksom jubileumssäsongens avslu-
tande konsert i en utifrån  rådande restriktioner fullsatt hytta, då 
Lena Willemark, Lisa Rydberg och Lisa Långbacka framträdde 
med delvis nykomponerad musik med rötter i Axmarbygden 
och landshövding Per Bill höll jubileumstal.
I samband med Bruksdagen, där Norrsundets Brukssextett un-
derhöll, invigdes det nya växthuset invid orangeriträdgården, 
som möjliggör för brukscaféet att servera sina gäster under tak. 

Norrsundets Arbetarteaterförening visade film från föreställ-
ningen I sot och aska lagd och Richard Schill från Länsmuseet 
ledde barnlekar.
   Under båtlördagen, sannolikt en återkommande aktivitet,  
medverkade Sjöräddningen, Jan Dahlström berättade om vra-
ken utanför Axmars kust och Arne Sjöblom om hur man bygger 
stenkistor med gamla metoder.
 
Ett annat inslag under sommaren var konstnären Leif Bolter, 
som presenterade sin idé om Projekt Järnslottet i samarbete 
med föreningen Hyttan. Och vilken attraktion skulle inte det 
kunna bli – den enda i sitt slag i landet, som samtidigt på ett 
unikt sätt kopplar samman Axmarbruks järnbrukshistoria och 
berättar om den på ett helt nytt sätt.
  Leif Bolter är en av Sveriges främsta konstnärer av utsmyck-
ning av offentlig miljö, att han därtill har en speciell känsla för 

Axmarbruk, som han 
upplevt som barn, för-
stärker hans idé att som 
en hägring i rostresistent 
corténstål återskapa det 
slott som byggdes under 
åren 1862-66, men som 
revs 1970.
  ‒ Axmarbruk har 
verkligen vaknat ur sin 
törnrosasömn, nu är det 
ju bara slottet som fattas 
och som skulle bli kro-
nan på verket, sade han.
 
Mitt i den tillgänglighetsanpassade engelska parken ska järn-
slottet i full storlek, 25 x 11 meter i tre våningar, trona på plat-
sen där det gamla Axmar Slott stod i all sin prakt. Här ska be-
sökare få återuppleva en tid som flytt, där slottet från 1860-talet 
var symbolen för företagsamheten och viljan att skapa och 
driva Axmar bruk. Konstruktionen är principiellt enkel; allt ma-
terial är av rostresistent corténstål, samtliga fönster är hängande 
i spända rostfria vajrar från taklisterna till grunden. 

Konstruktionens tyngd förs ner till de fyra originalhörnstenarna 
och luftmotståndet är ringa i förhållande till volymen, då järn-
slottet i stort är tomrum.
   Den gamla slottsporten finns bevarad och ska tillvaratas och 
konstruktionen ska också kopplas samman med den bibehållna 
balustraden.
   Och sedan är det bara fantasin som sätter stopp för hur ”slot-
tet” kan användas, sa Leif Bolter.
   ‒ Med tältdukar som spänns upp kan kan allt från bröllop till 
konserter och gudstjänster hållas.
   Visionen finns, en vision som inte bara lever hos konstnären 
Leif Bolter utan också hos föreningen Hyttan.
‒ Vi kommer att återuppta projekt Järnslottet, när nuvarande 
3-årsprojekt avslutas efter innevarande år, och då gäller det för 
oss att skapa intäkter, för projektet är kostnadsberäknat till 7 
miljoner, sa Stig Jönsson.
        

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lena Willemark, Lisa Rydberg och Lisa Långbacka bjöd på 
en stämningsfull jubileumskonsert.

Modellen av Järnslottet i corténstål skala 1:50, som Leif Bolter 
gjort och visade upp.

Leif Bolter berättade om sina idéer 
kring Järnslottet.

Foto: Jan Eriksson
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Både i Gåsholma och Norrsundet 
kunde man ge sig upp i det blå för 
att se Hamrångebygden från ovan

I Norrsundet utgick helikoptern från Helinord AB från 
Lindövallen med Norrsundets IF som arrangör och i Gåsholma 
var Gåsholma Sommarcafé utgångspunkten. Väldigt lyckade 
arrangemang på bägge ställena med stort intresse att få se delar 
av bygden från ovan.  Tio lyft med fem passagerare åt gången, i 
Norrsundet några fler lyft för att alla som ville skulle få chansen 
att åka med på en flygtur.

… och fler attraktioner som lockat
Gåsholma kunde i sommar inviga ett utegym med sex 
stationer invid dansbanan med medel från kommunens 
ytterområdessatsning och sommaracaféet med fiskbutik lockade 
många besökare.
   ‒ Vi är helnöjda med sommaren, hälsar innehavarna Håkan 
och Margareta.

Och nöjda med sommaren är även Norrsundets 
Motorbåtsklubb.
   ‒ Den har varit otroligt bra, rekord faktiskt. 760 
övernattningar med båtar och husbilar har det varit hittills, 
säger Lars-Ove Molin, klubbens ordförande.
   Och mer utveckling ska det bli, lovar han.
   ‒ I den detaljplan som tagits fram för hela området och 
som nu ligger ute för granskning, är vi numera en del genom 
arrendeavtal och som gör att vi vågar satsa. Visionen är att 
halva området ska hållas öppet för ställplatser, parkeringar och 
marknader m.m. på den övriga delen planerar vi för nya båthus.
   ‒ Och inför nästa sommar hoppas vi också kunna realisera 
idén om en digital lekpark. Öppet bredband för området är 
redan klart liksom att  förberedelserna för lekparken redan 
börjat tack vare medel från kommunens ytterområdessatsning. 
Genom medel därifrån har också Skeppargården kunnat 
anslutas till det kommunala avloppsnätet vilket betydligt 
underlättat för båtarnas latrintömningar.
   Småbåtshamnen har därtill i samarbete med fotoklubben 
Rudan blivit utgångspunkten för ett intressant projekt, där en 
pegel på klubbhusets vägg gestaltar landhöjningen från år 1 000 
e.Kr och fram till idag och som besökare sedan, när projektet är 
klart, kan följa via informationstavlor på olika platser runtom i 
Hamrångebygden.
   Positivt för båtklubben har även deras arrangemang av Kul 
på sjön varit. 265 deltagare sammanlagt, dels vid aktiviteterna 
i Finnharsfjärden och Totra, men också genom samarbete med 
skolan och idrottsföreningen Norrham.
   En bra sommar har det också varit för Bergmans Fisk med 
restaurang och butik.
   ‒ Det har varit full rulle från att vi öppnade i våras. Både på 
husbilsparkering, i restaurangen och butiken, hälsar Dennis 
Bergman.
        
 Text: Marianne Lundqvist

Arbetarmuseet har 
under sommaren visat en 
utställning om Norrsundets 
Arbetarteaterförening som ett 
led i deras 40-årsjubilerande.
   ‒ Jubileumsfirandet skulle 
egentligen varit i fjol, för det var 
ju 1980 som föreningen fick sin 
början genom föreställningen 
De bröto bygd, men då ställde 
pandemin till det, så nu firar vi 
med olika arrangemang under 
några år framöver istället, 
hälsar Ronnie Bäcklin och 
Christian Löf. Och det är en 
diger produktion som visats upp 
vid utställningen, främst genom 
ett 50-tal affischer från de olika 
föreställningarna genom åren, 
allt från revyer till folklustspel 
och teater med både allvarlig 
underton och nostalgi.
   ‒ Idén till arbetarspelet De 
bröto bygd väcktes av Jan 
Westlund och den succén gav 
sådan mersmak bland oss som 
medverkade, att föreningen 
bildades och föreställningar i 
olika genrer följde år efter år, 
där senare delen av 80-talet och 
kanske framförallt 90-talet var 
det stora årtiondet med både 
folklustspel på sommaren och 
revyer kring nyår.
   Inför nästa 
sommar planeras ett 
folklustspel igen och 
2024 blir det en ännu 
större satsning.
   ‒ Dels jobbar 
Curt Carlsson på 
en föreställning om 
fartyget Nedjan, 
som ju förliste 
1954 och dels är 
det då 100 år sedan 
Norrsundskamraterna 
hade sin första träff, 
ett arrangemang som 
återkommit vart femte år sedan dess.
   Christian Löf har varit manusförfattare till 
fler av teaterföreställningarna som föreningen 
gett och det är inte omöjligt att fler kan komma.
   ‒ Visst finns det sådana tankar, säger han.
        
 Text: Marianne Lundqvist

Med affischer och rekvisita gav 
utställningen en nostalgisk tillba-
kablick i Arbetarteaterföreningens 
historia.

 - Det finns ett digert material att 
ösa ur om Arbetarteaterföreningen, 
berättade Christian Löf och Ronnie 
Bäcklin.
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...Å-racet i Norrsundet
Louice Lang och Anna Sima blev årets segrare i Å-racet i 
Norrsundet. Det andra i ordningen och som lockade hela 
63 ekipage och  100-talet åskådare, som följde deltagarna 
de 700 metrarna längs Norrsundsströmmen från Fyren till 
målet i småbåtshamnen.

‒ Vi kan inte annat än vara helnöjda med arrangemanget, och 
behållningen, inte mindre än 3 870 kronor, kunde vi i år skicka 
till barncancerfonden, hälsade Magnus Risberg och Mattias 
Lundberg.
   Ekipagen, deltagare med badleksaker av allehanda slag tog 
sin an fighten, men det var alltså Louice Lang och Anna Sima 
från Norrhams damlag som drog längsta strået och paddlade 
först över mållinjen på sin madrass.
   Det lyckade arrangemangt gav naturligtvis mersmak och att 
Å-racet återkommer nästa år är redan bestämt.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Magnus Risberg och  Mattias Lundberg

...och i Bergby bytte konditoriet 
ägare
‒ Det blev en 
kanonstart långt 
över förväntan, 
säger Sofie 
Andersson och 
Malin Svedlund, 
som nu är nya ägare 
till konditoriet på 
Wijtorget i Bergby 
med det nya namnet 
Linas Café och 
Bageri.

Och inte bara nya 
ägare har det blivit 
utan också en helt ny och smakfull interiör med inredning 
och stilfulla detaljer i gammaldags stil och diskarna fyllda av 
godsaker, där chokladpralinerna i olika smaker redan blivit en 
succé.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Glada segrare i vux-
enklassen, 
Anna Sima och Louice 
Lang från Norrhams 
damlag

I barn- och ungdomsklassen seg-
rade Vincent och Felicia Blom

Deltagarna tävlade med badlek-
saker av allehanda slag

Tack alla 
trevliga och glada 
gäster för den gångna säsongen

Nu bjuder vi in till BRUNCH i caféet
Lördag-söndag 2 och 3 oktober och 
lördag-söndag 6 och 7 november
kl. 11.00-16.00
1:a och 2:a advent blir det lite julgott 
och mys 

Välkomna, Lena med personal

Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten
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070 - 190 11 25

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

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

m m
Tidsbeställ på telefon

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

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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Nytt golvläggarföretag i Hamrånge
Ännu ett nytt företag presenterar sig i Hamrångebygden. Den här gången får hantverkarskrået tillökning genom 
golvläggaren Linus Andersson och hans företag A-GOLV.  Och det var ett tag sen den tjänsten kunde erbjudas härute.

‒ Efterfrågan finns och att starta eget var nog det bästa beslut 
jag tagit. Men jag är medveten om att det gäller att alltid 
ställa upp för kunden, även om det innebär sena kvällar och 
obekväma arbetstider.  
   Tillsammans med sambo Linnéa och sonen Ludvig flyttade 
han till Åbyn och företaget startade han i juli. Fast helt ny i 
Hamrångbygden är han inte. Under sin skoltid bodde han under 
några år i Hagsta, innan familjen flyttade till Ockelbo och 
senare Gävle.
   ‒ Men jag har nog alltid längtat tillbaka till Hamrånge och 
när vi hittade huset vi ville ha, så passade det perfekt, säger 
Linus.
   Inom sitt yrke kommer han närmast från Stefanssons Golv, 
men att bli sin egen har alltid hägrat, säger han.
   ‒ Och jobb saknas inte. Det är nog fifty-fifty mellan 
privatpersoner och snickeriföretag på orten som anlitar mig. 
Där  har vi ett jättefint samarbete företagarna emellan och från 
dem har jag också fått fina tips och fint stöd i samband med att 
jag startade företaget.
   ‒ Och att vi gynnar varandra är förstås en klar fördel.

Nu vet Linus, att som företagare så måste man vara beredd att 
åka dit där jobben finns, så det blir en del uppdrag även utanför 
Hamrånge. Men snart väntar ett större jobb på hemorten, när 
han ska lägga allt golv i den nya gymhallen som öppnar inom 

kort i Tiny-Buddys lokaler, när det företaget flyttar till Gävle.
   ‒ Det var ju ett jättefint jobb att få.
   Annars är det badrum, kök och hall som dominerar bland 
golvläggaruppdragen.

   ‒ Framförallt kommer mattor både på väggar och golv i 
badrum mer och mer.      
  Text och foto: Marianne Lundqvist

VÄLKOMMEN!
3:e oktober, 09.30

Invigning av Discgolfbanan på Heden
i Bergby, vid utegymmet.

Försäljning av discar/frisbees.
Arr: Hamrångebygdens Discgolf

Ny företagare i bygden; Linus Andersson med företaget A-
GOLV.
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Stort Grattis Rut som fyllde 100 år 
den 24 augusti
Och vilket kalas hon bjöd på, Rut Forsmark i Bergby 
på sin högtidsdag. Smörgåstårtor och prinsesstårtor 
stod uppdukade för släkt och vänner i Solbergahemmets 
samlingssal, ett av borden var fyllt av de vackraste 
blomsterarrangemang och förstås telegram från både 
kungaparet och landshövdingen.

I stilig sidenblus med matchande scarf tog hon emot sina gäster 
på 100-årsdagen. Men inte hade hon väl planerat att bli så 
gammal, hon var den näst äldsta  patient hennes tandläkare haft, 
inflikar hon,  men när det nu blev så, ja då var det självklart 
att ställa till fest med hjälp av barnbarnet Stephanie och 
Solbergahemmets personal. På Solbergahemmet bor Rut sedan 
fem år tillbaka.
   ‒ Här blir jag så väl omhändertagen med både omvårdnad 
och god mat och jag behöver inte oroa mig för någonting, säger 
hon.
   Före det bodde hon i lägenhet i centrala Bergby, men en 
kotkompression i ryggen gjorde att hon blev rullstolsburen och 
behövde mer hjälp.
   ‒ Jag trivdes ju väldigt bra i min lägenhet också, men när det 
inte går längre då får man finna sig i att flytta till ett tryggare 
boende, säger hon lugnt.

Ruts pappa Herman Lindholm kom från Axmarby, mamma 
från Hille och familjen bosatte sig i Hagsta, där Rut växte upp. 
Hon blickar tillbaka på sitt liv och minns  händelser och årtal 
med exakt precision, sina 100 år till trots.
   ‒  Vi hade telefon tidigt och jag var bara fyra år, när jag 
svarade i telefonen första gången. Men jag var så rädd att jag 
grät för jag måste klättra upp på en stol för att nå telefonen 
och det fick jag ju inte. Jag berättade ändå för mamma när hon 
kom in att jag svarat i telefonen, men hon trodde mig inte. Inte 
förrän mannen som ringt senare frågade vad det var för barn 
som svarat i telefonen, så förstod hon att jag talat sanning. Men 
något ovett tror jag inte att jag fick.
   ‒ Och jag minns väl när ostkustbanan invigdes 1926. Det var 
en stor händelse och jag satt på pappas axlar och tittade på när 
tåget kom.
   Rut gick sex år i skolan i Hagsta och sedan gick hon två 
årskurser på Västerbergs folkhögskola.
   ‒ Där fick jag läsa både svenska, engelska, fysik och kemi 
och det var en utbildning jag är väldigt glad att jag fick gå. Den 
har jag haft både praktisk och teoretisk nytta av och kunskap är 
aldrig tung att bära.
   Hennes mamma gick bort 1941, då Rut bara var 20 år och den 
sorgen tog henne hårt.
   ‒ Inte vill man förlora sin mamma vid så unga år.

1950 gifte hon sig med sin Bengt och flyttade till släktgården i 
Åbyn. Där blev hon hemmafru, men ägnade sig också åt en del 
församlingsarbete och här föddes ende sonen Gustaf, som läste 
till präst och under några år även var kyrkoherde i Hamrånge 
församling.
    Maken Bengt var politiskt aktiv socialdemokrat inom 
kyrkan, men politiken brydde sig aldrig Rut om. Även om hon 
följde med Bengt ibland, en gång för att lyssna till dåvarande 

statministern Tage Erlander och som Bengt då 
fick en autograf av.
   ‒ Den har jag kvar.
   De var gifta i 52 år, men då Bengt gick bort 2002 tyckte 
hon huset blev för stort och flyttade till  lägenheten i 
centrala Bergby. Nu har sondottern Stephanie tagit över 
gården och det känns väldigt bra, säger hon. Två barnbarn 
till har hon, Christopher som bor i Uppsala och Caroline 
som bor i Nyköping. Och alla grattade förstås sin farmor på 
högtidsdagen.

Men livet kan också bjuda på hårda törnar.
   Den största livssorgen drabbade henne, när sonen Gustaf 
hastigt gick bort för två år sedan.
   ‒ Han drabbades av en akut hjärtinfarkt och han finns 
begravd här på Österheds kyrkogård. Men jag orkade inte gå på 
begravningen.
   ‒ Det är inte normalt att överleva sina barn, säger hon stilla 
och ser på hans fotografi.
   Ryggen besvärar en del och hon har grön starr som behandlas 
med droppar.
   ‒ Men jag ser bra och det går bra att läsa med glasögonen på 
och TV:n tittar jag på utan problem.
   Dagarna går och långsamt har hon aldrig, säger hon.
   ‒ Mina barnbarn och vänner ringer och kommer hälsar på och 
jag trivs med kaffestunderna tillsammans med de andra boende 
på avdelningen.
   ‒ Nu hoppas jag bara att mina nära och kära får vara friska.
   Och 100-årsdagen den bevarar hon som ett vackert minne.
   ‒ Den blev precis så som jag ville ha den.
        

Text och foto: Marianne Lundqvist

Rut Forsmark bjöd på stort kalas 
på Solbergahemmet, när hon 
fyllde 100 år. Gratulationer kom 
från både kungaparet och lands-
hövding Per Bill
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Detta händer i Hamrånge församling
Torsdag 23 september
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00

Lördag 25 september
Orgelkonsert med Magnus Berglöf, Hamrånge kyrka 18.00

Söndag 26 september
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Hedvig Åström präst, Emma Wallerberg musiker. Kollekt till 
Stadsmissionen i Uppsala ½ och Diakonia 1/1

Torsdag 30 september
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00

Söndag 3 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Daniel Andrén präst, Emma Wallerberg musiker. Kollekt till 
SKUT – Svenska kyrkan i utlandet

Torsdag 7 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00

Söndag 10 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Hedvig Åström präst, Emma Wallerberg musiker. Kollekt till 
Sveriges Kyrkosångsförbund

Torsdag 14 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00

Söndag 17 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Hedvig Åström präst, Anton Linnerhed musiker. Kollekt till 
Helgeandssystrarna i Alsike

Torsdag 21 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00

Söndag 24 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Daniel Andrén präst, Emma Wallerberg musiker

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

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Hemslöjdens Dag i Hagsta skola
Ett september utan Hemslöjdens Dag hos Hamrånge 
Slöjdare, nej det går förstås inte.

Så självfallet slog 
de upp portarna till 
Hagsta skola för att 
visa både färggranna 
mattor och stilfulla 
vävnader i övrigt 
liksom stickat och 
Waldorfdockor, allt i 
smakfull design. Ett 
nytt inslag var alstren 
vävda av viradukar 
från massafabrikerna.
   Viradukarna 
som användes vid 
massaproduktionen 
fick kasseras och 
bytas ut på grund av slitage och då gick 
de istället till återbruk, där textilfibrerna 
användes till mattvävning. Dukarna 
kunde också färgas och ge mattorna flera 
färger. Några mattor från förr visades 
vid utställningen men också nya alster i 
kombination med nyare material.
     
 Text och foto:Marianne Lundqvist

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Kontakta oss vid
EL-Installa� oner  •  EL-Renoveringar  •  EL-Service    

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

Viraduken från mas-
saindustrin  åter-
brukades och blev 
till trasmattor

 ... men visades 
också upp i nypro-
duktion i kombina-
tion med nutida 
material
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    Byavakterna rapporterar:

… inbrott på Lindövallen med skadegörelse vid två tillfäl-
len, inbrott även på Vifors IP, Q Star, ReDo, Norrsundets 
Arbetarmuseum och inbrottsförsök vid Fyren
… utlandsregistrerade bilar med tveksamt agerande har 
uppmärksammats på olika håll bl.a. på gårdar i Häckelsäng
… sabotage vid Q Star vid två tillfällen. Proppskåp sön-
derbrutet och alla säkringar utkastade. Vid andra tillfället 
hade en släpvagn lastad med sopor som skulle köras till 
återvinningsstationen tömts ut kring pumparna
… fricamping vid badplatsen i Norrsundet med nedskräpning
… person ringt på hos folk i Bergby och tiggt pengar och 
två personer ringt på och ville sälja euro, även det i Bergby.
… En Fiddycykel stulen på Havsvägen i Norrsundet.
… röd Toyota stulen i Bollnäs sedd i Bergby
… väldig trafik vid pendlarparkeringen i Hamrångefjärden 
där prylar lastats över i en personbil
… vansinneskörning i bostadsområden i Norrsundet, bl.a. 
kördes ett staket sönder.

Kalendarium 21/9 - 26/10
Torsdag 23 september
Veckomässa i Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 25 september
Orgelkonsert i Hamrånge kyrka
med Magnus Berglöf 18.00
Lyskväll vid Axmar Brygga fram till 22.00
Söndag 26 september
Tipspromenad IOGT-NTO
Start vid HIK:s klubblokal, Hamrångefjärden
11.00-12.00
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 30 september
Veckomässa i Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 2 oktober
Brunch Axmar Brukscafé 11.00-16.00
En hyllning till Lill-Babs
Fyren, Norrsundet 16.00
Söndag 3 oktober
Invigning av discgolfbanan på Heden
(vid utegymmet) 9.30
Brunch Axmar Brukscafé 11.00-16.00
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 5 oktober
Möte Hamrångegruppen
Fyren, Norrsundet 18.00
Torsdag 7 oktober
Veckomässa i Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 10 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 14 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 17 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 21 oktober
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 24 oktober
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00

Begravningar i församlingen under juli-augusti
9 juli   Bengt Wiklund, Norrsundet

20 augusti Karin Larsson, Bergby

27 augusti Gun Kjell, Gävle

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

Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 26 oktober

Torget

Stort tack till Lasse, Linnéa, Jörgen, Åsa och Mariana 
som ordnade så att jag fick tillbringa tre veckor på mitt 
och Bertils älskade Åland.

Laila

Ett stort tack till Abbas på Bergbykrogen för pizzorna han 
skänkte till oss. Och tack för din omtanke. Det blev en trev-
lig pizzakväll för oss alla.

Vi på Solrosen, Solberga

Tack

Tack

MÅNADSMÖTE
Fyren i Norrsundet

Tisdag den 1 juni kl. 18.00

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet

Nya förslaget : Detaljplan för Norrsundets hamnområde

Rapporter från arbetsgrupperna : Vatten, trafik, kooperativa 
hyresrätter, turism, hemsida.

Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd under mötet.

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

Vi bjuder 
på � ka


