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Alla Tider’s
Tankar om

M

ed anledning av det stora klimatmötet i Glasgow...

Tänk om...Moder Jord har en alldeles egen agenda när det gäller klimatförändringarna och att mänsklig hand inte
kan förändra allt som sker.
Att vi ska vara rädda om vår jord, det tror jag inte det
råder några delade meningar om, men tänk om... de beslut som nu fattas av världens ledande politiker baserade
på forskarrapporter och expertutlåtanden senare visar sig
inte vara de rätta utan istället komplicerar tillvaron för
Vi har hjälpt företag med trycksaker i 60 år. Under den
allt liv. Vad händer då?
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper och
erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
”Lyssna på forskarna” säger Sveriges klimataktivist
för att serva dig på allra bästa sätt. Låt oss sköta dina
Greta. Men vilka forskare ska vi lyssna på, för bland
tryckuppdrag – effektivt och med stor omsorg!
dem går ju också meningarna isär? Och alla experter
Besök vår webbutik shop.gavleoffset.se eller kontakta
våra säljare.
sen som uttalar sig inom område efter område. Vilken
praktisk erfarenhet har de om det de uttalar sig om, eller
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
baseras det enbart på teoretiska kunskaper? Aj, aj, aj så
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Leif Jansson: 026-66 25 04, leif.j@gavleoffset.se
fel det då kan bli. Det har vi sett mer än en gång.
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se
Självklart är inte klimatförändringarna något hittepå,
men jag tycker kanske debatten har fått tippa för långt åt
Annonsbokning, priser mm
ett håll. Piska, hot, skrämseltaktik och symbolpolitik tror
jag inte på, blir inte riktigt trovärdigt och politiker på
såväl lokal, som nationell och internationell nivå tar på
Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
sig ett oerhört stort ansvar i arbetet med att möta klimatUtgivningsdagar
26
januari,
23
februari, 23 mars, 27 april,
förändringarna. Det gäller verkligen att de gör rätt och
25 maj, 22 juni, 3 augusti, 21 september,
inte låter sig styras av vare sig fanatism, populism eller
26 oktober, 23 november, 21 december
mediadrev. Och att de har ett brett synsätt, där helheten
vägs in i alla kategorier åtgärder. Annars lär det bli svårt
Annonspriser
att få människorna med sig på klimattåget. Och de måste
1/1 sida kostar 5789:- 1/8 sida kostar
889:ju med om det ska lyckas.
1/2 sida kostar 2989:- 1/16 sida kostar 489:Ett varmt tack vill jag rikta till alla som hört av sig med
anledning av att jag avser lägga ner Alla Tider´s i egen
regi. Det stärker mig i min uppfattning att tidningen har
ett behov att fylla och därför känns det glädjande kunna
berätta, att det är flera som hört av sig med intresse att
ta över produktion och utgivning. Det skulle vara fantastiskt roligt om det gick att realisera. Inga beslut är
fattade ännu, så något definitivt besked kan jag i nuläget
inte ge. Förhoppningsvis finns mer information till nästa
nummer som kommer den 21 december.
Klart är det däremot att det blir boksläpp av boken Livet på Kusön på Linas Café och Bageri den 27 november (se annons)
Då kan alla som beställt exemplar
hämta sin bok och det finns också
några extra böcker att tillgå om intresse finns.

1/4 sida kostar

1589:-

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

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

Väl mött och
		Lev väl!

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Leader Gästrikebygden siktar på nästa programperiod 2023-2027
Innevarande programperiod har förlängts nationellt och fått utökad budget.
‒ Vi har minst 10 miljoner i förstärkt budget att satsa på projekt och kan ta emot ansökningar löpande och
fatta beslut under våren 2022-2023, hälsar verksamhetsledaren Theres Sundberg vid Leaderkontoret i Bergby.
‒Vårt fokus sedan i våras har dock legat på strategiarbete inför nästa programperiod 2023-2027.
‒ Fler än 300 Gästrikar – privatpersoner, representanter för föreningsliv, företag och offentlig sektor har deltagit i
strategiarbetet och där vi under hösten, liksom 41 andra leaderområden i landet, skickade in ansökan om att vara med.
Grunden i den ansökan var den nya utvecklingsstrategi som vi har jobbat med sedan i våras och vi vet först i juni nästa
år om vi bli prioriterade eller inte.
Om Leader Gästrikebygden bli prioriterad går verksamheten med den nya strategin som ledstjärna igång i början av
2023, tillägger Theres.
Strategins övergripande mål är Hållbara och attraktiva livsmiljöer och hållbar lokal ekonomi med insatsområdena
Stärk platsen, Stärk människorna, Stärk företagsamheten.
Mer info för dig som är intresserad att veta mer finns på
https://www.leadergastrikebygdenllu.se/ny-strategi-2023.
Du kan också ta kontakt med Leaderkontoret i Knutpunkten, Bergby via mejl: info@leadergastrikebygdenllu.
se eller via tel. 070-245 21 01.
Vi hjälper dig med
‒ Vi vill tacka alla som bidragit till arbetet med att ta
Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag
fram en ny utvecklingsstrategi för 2023 och framåt, säger
• Röjning • Utkörning av matlådor • Snöskottning • HäckTheres.
klippning • Återvinning • Hemstädning
• 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

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Installa�on, 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
Guldregn över Bergmans Fisk – Stort Grattis
För två år sedan blev det två guldmedaljer till fiskarfamiljerna Bergman vid SM i Mathantverk. Dennis
och Magnus, som i år representerade Bergmans Fisk fick fyra medaljer av ädlaste valör med sig hem, när
tävlingarna avgjordes i Östersund.
‒Att vi hade chans på någon medalj, trodde vi nog var
möjligt – vi vet ju att våra råvaror håller hög kvalitét, men
att det skulle bli fyra guldmedaljer hade vi nog inte vågat
hoppas på säger Dennis.
Men nu hänger de där och glänser i fiskbutiken i
Saltharsfjärden, som ett högt betyg på deras produkter.
Självklart är det fantastiskt roligt att vinna i tävlingen
– det blir ju en väldigt fin renommé för våra produkter,
tillägger Dennis, men understryker också att den verkliga
poängen att delta i mathantverks-SM är alla kontakter
som knyts, alla nätverk som bildas och att alla har trevliga
dagar tillsammans.
‒ Det finns så otroligt många duktiga mathantverkare
i vårt land och att få etablera kontakter med dem är av
oerhört stor betydelse även för vår verksamhet.
Järvsö Gårdsbageri är ett samarbete
som redan är etablerat, deras produkter
säljer bra vid ICA Nära i Bergby och
säljs även hos Tina och Magnus vid ICA
i Tierp. Även hos Coop i Norrsundet
finns deras produkter
‒ Och sedan har vi Dalarna, som är en
intressant marknad att slå sig in på.

De vinnande rätterna med motivering:

Gravad fisk - Citrongravad vildlaxfilé
”Efter det omedelbara synintrycket
imponerar denna fisk på alla nivåer”
Inlagd fisk - Tomatsill
”Ett utsökt hantverk till glädje för alla oss
sillfantaster”
Kallrökt fisk - Kallrökt vildlax
”Vad kan man mer begära? En
produkt som excellererar i alla
bedömningskriterier”
Varmrökt fisk -Dubbelrökt fjällröding
”Perfektion i lyxförpackning. Utsökt balans
i smak och doft”

De fyra guldmedaljerna togs hem i
kategorierna Gravad fisk, Inlagd fisk,
Kallrökt fisk och Varmrökt fisk. Alla
Bergmans, både tidigare och nuvarande
fiskare hjälps åt att ta fram och smaksätta
de produkter de säljer.
‒ Fiskförädling har ju följt vår släkt
i sju generationer och speciellt roligt
Diplom och de fyra guldmedaljerna pryder nu fisknätet i butiken i Saltharsfjärden.
var vinsterna i kallrökt fisk, som är en
produkt från min farbror LarsGunnar och kategorin Varmrökt
fisk med den dubbelrökta
fjällrödingen, som en av våra
anställda, Daniel BergmanWigren ligger bakom.
Idag har Bergmans fisk
inklusive kusinerna Dennis,
Magnus och Lars-Göran
15 heltidsanställda och nu
väntar förberedelserna inför
den stundande julhelgen och
servering av deras julplatå i
restaurangen.
Text och foto:
Marianne Lundqvist
All anledning att vara glada har Dennis Bergman Lars-Göran Bergman, Daniel
Bergman-Wigren och Magnus Bergman över de fina utmärkelserna för sina produkter
vid SM i mathantverk

Smått & Gott i Hamrångebygden
Exactus
Byggprojekt AB
Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör

Varmt välkommen
in till oss!

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

MÅNADSMÖTE

Vi bjuder
på fika

Fyren i Norrsundet
Tisdag den 7 december kl. 18.00

Lena och Pelle med personal

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Lägesrapport från projektet Rörelsesatsningen i skolan och
på fritiden - hur kan vi tillsammans verka för att skapa en
meningsfull fritid för barn och unga i Hamrångebygden?
Gävle kommun, RF-SISU och Rädda Barnen
Rapporter från arbetsgrupperna : Vatten, trafik,
kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

Öppettider mån-sönd 8-20
Bergby

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

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

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
Efterlängtad marknad i Bergby
Pandemin ställde till det både för arrangörer och besökare, så när bygdemarknaden arrangerades i Bergby var
den efterlängtad.
Många besökare sökte sig till marknaden, där knallarna fanns utplacerade på fria ytor i Bergby centrum med ett stort
utbud av mathantverk och andra traditionella marknadsprodukter. Nybakade munkringar, kolbullar och hamburgare
tillhörde matutbudet utöver Bergbys egna restaurang och konditori.
Den som ville kunde prova på discgolf hos Thor Wallgren och på torget underhöll Bengt Axlund med sång och
musik.

Handelsbanken anordnar aktiviteter i bygden
Handelsbanken stängde för en tid sedan sitt kontor i Bergby och kunderna hänvisas nu till bankens kontor i
Gävle.
‒ Men vi har inte lämnat bygden, vi har bara bytt lokal, och möter nu våra kunder i bygden vid olika aktiviteter
istället, säger Carola Johansson vid Handelsbanken.
Först ut är en träff på Bergbykrogen den 6 december, då man bjuder in företagskunder och pensionärer.

Arbetarteaterns föreställningar i digitaliserad form
Kalle Boman har digitaliserat samtliga
videoinspelningar från Arbetarteaterns
föreställningar och revyer genom åren och nu kan
teaterpubliken återstifta bekantskapen med de olika
produktionerna på bioduken i Fyren.
Först ut var Christian Löfs Splitvedskvinnor från 2002
och det blev en trevlig och igenkännande återblick med
både de allvarsamma, men också festligt träffsäkra
replikerna i denna kvinnohistoria, som inleddes med
en introduktion av manusförfattaren själv och Susanne
Ersson.
Nu väntar fler gratis filmförevisningar i Fyren sista
söndagen varje månad med paus för kaffe.
‒ Vi har valt att inte ta något inträde, men den som
vill får gärna skänka en slant till teaterföreningen, som Britt-Marie Löfqvist odh Petra Löfgren i två av rollerna i Splitvedskvinnor
bidrag till vårt fortsatta arbete, sa Bo Silén.
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Varmt välkommen till Handelsbankens kundträff
i Bergby
Vi håller till på Bergbykrogen
Tid 6 dec kl 08:00-18:30 kommer vi finnas på plats.
Vi har drop-in och du är välkommen att titta in till oss med både små och stora frågor under dagen.
Det finns också möjlighet att delta på våra träffar för företagskunder och privatkunder.

Frukost för
företagskunder

Klockan 8:00-9:00
Du som är företagskund möter oss från
bankkontoret i Gävle City som berättar om våra
affärstjänster, om Swish företag, införandet
av P27 Nordic Payments Platform och viktiga
förändringar som du behöver känna till inför
årsskiftet.
Anmälan till frukosten görs via mejl
aktivitet.gavle@handelsbanken.se

Pensionsgenomgång för
privatpersoner
Klockan 17:00-18:30
Vi bjuder på en matigare macka och kaffe.
För dig som är privatkund finns möjlighet att
få veta mer om pensionssparande. Vi berättar
om våra fonder och skillnaden mellan ISK och
kapitalförsäkring.

Anmälan till kvällsdragningen görs via mejl
aktivitet.gavle@handelsbanken.se

Nygatan 20, Gävle
Tel: 026-17 20 00
gavle.city@handelsbanken.se
handelsbanken.se/gävle_city

Välkommen till

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?
- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!
Vi hälsar såväl gamla som
nya kunder välkomna till salongen

KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS

För tidsbokning ring 073-64 08 064 eller via
internet på www.timma.se/millanfredin
Millan Fredin

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

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten
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Alla Tider’s

Infor jul och nyar - julbord, julmarknader m m

jultallrik
Serveras den 11 &

12 dec.

Kall och varm 199kr
Den kalla:
Leverpastej, skinka, sill, bröd & smör
lax, ägghalva, rödbetssallad
Den varma:
Prinskorv, köttbullar, revben,
potatis och Janssons frestelse
Välkommen!

Vid E4, Ockelbovägen 40
Tel 0297-10555
Öppet 7-22
www.rasta.se

Kom in till oss i december och njut av våra
traditionella bakverk som hör julen till.
Vi har extraöppet 1: advent 11-16
då vi serverar julgröt och skinksmörgås
samt en massa gott fika!
Från 22 november serverar vi en jultallrik för 150
kr, efterrätt 35 kr. OBS! Endast förbeställning
Vi erbjuder även matiga julinspirerade smörgåsar
samt julgröt och skinksmörgås
Varmt välkomna!
Sofie och Malin
Tel. 0297-100 28

Vi hälsar varmt välkomna till

Premiär
för årets julbord
26 november
Vår klassiska och traditionella buffe´
i år kryddad med egna och
spännande sillkompositioner
Sista julbordet serveras 19 december
För bokning, öppettider och övrig info
– se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokning kan även göras via tel. 0297-320 00

Smått & Gott i Hamrångebygden

JULMARKNAD
I HYTTAN
4 december 11-16

Njut av stämningen, julklappshandla till
nära och kära och ät gott.
Varmt välkomna
önskar Föreningen Hyttan!

Läs mer på axmarbruk.se

Välkomna till
JULBUFFÉ
AXMAR BRUKSCAFÉ

1:a och 2:a Advent 11.00 - 16.00
Pris 350:- kronor

JULBORD KOPPARMÄSSEN
11 och 12 december 13.00-17.00
Pris 300:- kronor

Nyårserbjudande
vid Kopparmässen 31/12
Hummerpaj med plocksallad
Varmrätt:
Rödingfilé med jordärtskockscreme,
brynt smör och mandelpotatis
alt.
Oxfilé med jordärtskockscreme,
tryffelgräddsås och rostade grönsaker

Julmarknad i Hamrånge kyrka

Dessert:
Vaniljpannacotta med kanelkokta äpplen
Tre rätter 390:-, två rätter 340:Avhämtning fram till 14.00
Gott Nytt År önskar vi på

Lördag 27 november kl 14-17
Mattombola – brödbord – Kaffeservering – Lotter
– Loppis, vi återvinner julen, begagnat julpynt

Kopparmässen
Lena med personal
Boka gärna bord 0297-220 20
eller 070-828 58 97

Levande sång och musik
Intäkterna går till ACT Svenska kyrkan
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Alla Tider’s

Infor Julen
Julbord,
julmarknader,
julhandel m m

Ett stort TACK
till alla som skänkt
gåvor till
Adventskalendern.
Gåvorna delas ut
26/12 kl.13.00 vid
arbetarmuseet

Norrsundets
Arbetarmuseum

Detta händer i Hamrånge församling
Onsdag 24 november kl. 18.30-21.00
Adventskväll med kyrkokören, Hamrånge kyrka
Kören sjunger. Glöggservering och pysselhörna
Lördag 27 november kl. 14.00-17.00
Julmarknad, Hamrånge kyrka
Ludwig Wallerberg och Jonathan Fröjdenlund sjunger julsånger
Söndag 28 november kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka
Hamrånge kyrkokör, Norrsundets brukssextett, Daniel Andrén,
Hedvig Åström, Emma Wallerberg
Torsdag 2 december kl. 16.30-18.30
Tacolov, Församlingshuset
Pyssel-andakt-tacomiddag

Välkomna till

Gammaldags Jul

i Norrsundets Arbetarmuseum
Söndag 12 december kl. 13.00-16.00
Vi serverar
Vitkålssoppa, skinksmörgås och kaffe
80:- kr

Söndag 5 december kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka
Tisdag 7 december kl. 14.30-16.30
Bibelsamtal, Församlingshuset
Söndag 12 december kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka
Margareta Nordell, Marianne Hein-Nordström
Måndag 13 december kl. 18.00
Luciakväll, Hamrånge kyrka
Församlingens lågstadiegrupp, barnkören Stjärnorna & Hamrånge
kyrkokör
Lördag 18 december kl. 18.00
Orgelkonsert med Claes Holmgren, Hamrånge kyrka

JULMARKNAD PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Lördag 11 december 11.00-15.00
Många försäljare finns på plats
Det serveras kolbullar, glögg, gröt och fika
Vill du vara med och sälja?
Ta kontakt med Stina tel. 070-292 73 39

FISKDELIKATESSERNA
TILL JULBORDET
HITTAR NI HOS OSS

Julöppet i butiken
17-23 december 11.00-17.00

Söndag 19 december kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka
Hedvig Åström, Emma Wallerberg
Julafton fredag 24 december kl. 11.00
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka
Hedvig Åström, Emma Wallerberg
Juldagen lördag 25 december kl. 7.00
Julotta, Hamrånge kyrka
Hamrånge kyrkokör, Hedvig Åström, Daniel Andrén, Emma Wallerberg
Annandag jul, söndag 26 december kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka, Hedvig Åström
Återkommande verksamhet
Torsdagar kl. 18.00 (t o m 16/12), Veckomässa, Hamrånge kyrka
För övriga samlingar och info om våra grupper se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Tel. exp. 026-63 50 30

Välkomna!
Håkan och Margareta
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Ett verkligt dragplåster i Hamrångebygden – ett
sprillans nytt och förstklassigt gym
I samband med bygdemarknaden
i Bergby hölls Öppet hus hos
nyetablerade EN Wellness Gymoch Hälsocenter i lokalerna där
tidigare Hamrånge Inredning
och nu senast webföretaget TinyBuddy varit inrymt.
Bakom satsningen står Emelie
Nissniss och hennes bror Pontus,
men det är Emelie som kommer
att driva centret, som erbjuder ett
brett spektrum av högkvalitativa
träningsredskap på stora ytor.
‒ Men jag skulle aldrig vågat göra
satsningen utan stödet från Pontus,
understryker hon.
På bara en vecka förvandlades
de f.d. lagerlokalerna till ett gym
i trivsam färgsättning och med
högsta standard. Bara gåbandet är en
investering på över 100 000 kronor.
‒ Vi har satsat på redskap av hög
kvalité men är också öppna för
önskemål om redskap från våra
besökare utöver de som nu finns, säger
Emelie.
Hela familjen var engagerad i
ombyggnationen, berättar Emelie, när hon
visar runt. Här finns allt för alla kategorier
användare och årskortet kan kombineras
med olika gruppass, t ex bootcamp
eller pensionärspass. Idéer finns också
för barngympa. Den som vill ha en PT
(personlig tränare) kan få det, liksom kostråd
och det finns även tillgång till massage.
‒ Och det går att utveckla än mer.
Lokalerna medger ju också möjlighet till

Emilie Nissniss hälsar välkommen
till det nya gymmet i Bergby

yogapass till exempel, men det får bli lite på
sikt.
Öppettiderna är generösa, från kl. 4 på
morgonen till kl. 23 på kvällen, för att passa
alla, som då kommer in i lokalerna via app.
Anställda kan använda sina friskvårdsbidrag
i gymmet och företag kan teckna årskort
för sina anställda för gruppträning eller
enskild träning. Enskilda kan teckna årssexmånaders- eller månadskort och i årskort
och sexmånaderskort ingår upp till två
gruppass i veckan.
Emilie hoppas också att boende utanför
Hamrångebygden skall hitta till
det nya gym- och hälsocentret.
‒ Centret ligger alldeles intill
väg 583, bara att svänga av
med bil och det är en stor och
gratis parkering direkt intill. Just
parkering kan ju vara ett problem,
när man tränar inne i Gävle, säger
Träna hos oss för 299:-/månaden
hon.
Två gruppträningspass i veckan ingår
-20% för senior/ungdom

Text: Marianne Lundqvist
Foto. Marianne Lundqvist,
privat

Följ oss på instagram, enwellness_ och
facebook, ENwellness Gym & Hälsocenter
072-858 99 33 • Virkesvägen 20 817 40 Bergby
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Månadens 100-åring
Stort GRATTIS till Amy Larsson från Höjen i Åbyn
En positiv livssyn kryddad med en stor portion av både nyfikenhet och charmig humor har gett Amy Larsson ett
rikt liv att se tillbaka på. Den 4 november fyllde hon 100 år med stort kalas, arrangerat av barn och barnbarn, på
hennes älskade Höjen.
Det var här, i rummet innanför köket som hon
föddes i en syskonskara på åtta, varav tre var
hennes halvsyskon. Hennes fars första fru dog
i barnsäng och han gifte så småningom om
sig med Elin, som blev Amys och fyra andra
syskons mamma.
‒ Jag föddes på min faster Amys 40-årsdag
och därför blev det bestämt att jag skulle
heta Amy. Mitt andra namn blev Karolina
efter farmor och jag minns att jag i skolan,
när vi skulle berätta vad vi hette, skämdes så
fruktansvärt över dessa namn. Det var ju inga
barn som hette så på den tiden och jag ville
heta som de andra.
Men att växa upp på en bondgård var ett
tryggt liv och hon minns särskilt
kvällsstunderna i farmors knä vid brasan, när
hon läste sin psalm.
Barn och barnbarn ordnade kalaset i barndomshemmet Höjen när Amy
‒ Det var lycka och farmor stod mig nära.
Jag tror uppväxten gav mig en grundtrygghet Larsson fyllde 100 år
som följt mig genom livet. Jag har haft ett fint
När Amy ännu inte var fjorton år fyllda fick hon åka till
liv även om det inte alltid varit en dans på rosor.
Stockholm, där henne syster bodde.
‒ Sen blir man förstås garvad med åren också, säger hon
‒ Hennes man var byggnadsingenjör och hade varit med
med ett klurigt, men bestämt leende.
att bygga upp Gärdet, där de också hade en lägenhet.
Sex år gammal fick hon följa med mamma Elin i lagårn
‒ Och för en bondflicka från Åbyn kändes det nästan som
för att mjölka.
att komma till månen. Det var så modernt och fint allting
‒ Jag hade en egen ko som hette Rosa, men hon trampade
och jag kände på en gång, att till Stockholm ville jag, när jag
mig så illa på min ena fot, att flera ben krossades och då
slutat skolan.
vågade jag inte mjölka mer.
Så blev det också och hos en familj på Römarö fick hon
Gården Höjen, med anor från 1500-talet var ursprunget
arbete med att hjälpa till i hushållet, men också i deras
syateljé.
till byn Åbyn innan laga skifte och det var Amys farfar
‒ Jag var bara femton år, men ljög om min ålder och sa jag
som 1912 var med och startade Berg & Åbyns Kvarnvar sexton för att få jobb. Nu gick det bra i alla fall trots min
och Belysnings AB för att utvinna el ur vattenkraften i
vita lögn och jag blev kvar hos familjen i tre år.
Hamrångeån. Med det ansvaret följde att svallisen som
bildades vid dammluckorna måste huggas bort och Amy
Amy tyckte om att sy och utbildade sig vidare vid
tillskärarakademin. Efter Römarö fick hon arbete inom
minns, när farfar ibland sent på kvällarna fick bege sig till
en välrenommerad butikskedja i Stockholm som sålde
dammen för att hugga bort isen. Genom företaget hade de
underkläder.
gratis el till sin fastighet, men något slöseri med elen fick
‒ Men om sånt visste jag inte mycket. Hade ingen aning om
inte förekomma. Det var alla barnen noga förmanade om,
vad en B-kupa var till exempel, när damerna skulle ha en ny
inga lampor fick lysa i onödan. Från Höjen kom också
Anna, syster till Amys farfar, med en håg som sträckte
BH, så när jag såg en annons att personal söktes till en butik
för barnkläder, så sökte jag jobbet och fick det. I jobbet
sig betydligt vidare än till hembygden. Hon utbildade sig
ingick också att både rita och sy upp kläder för barn upp till
först till mejerinna, men reste, bara 21 år gammal till USA
tio år och där hade jag samarbete med ett tiotal sömmerskor,
och började inom sjukvården, för att senare utbilda sig till
läkare och sedan resa till Kina som läkarmissionär i slutet av som arbetade under mig.
1800-talet. Annas porträtt pryder fortfarande väggen i ett av
Amy inredde dessutom en syateljé i barndomshemmet på
Höjen, där hon åtog sig sömmerskeuppdrag, när hon var
rummen på Höjen.
hemma.
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‒ Bl.a. sydde jag
det arbetet får jag
brudklänningen till
be andra om, för
min kusins fru, när de
trädgården är viktig
gifte sig.
för mig.
Hon mötte sin
man, de gifte sig och
Nu ser hon tillbaka
fick barnen Björn
på sitt 100-åriga liv
och Elisabeth. Men
fyllt av upplevelser
äktenskapet blev inte
med familj, barn och
vad Amy hoppats
vänner, där främst alla
på och det var också
resor hon kunnat göra
under den här tiden,
hör till guldkornen.
1952, den svåra
Flera gånger till USA,
bilolyckan inträffade,
där hennes yngsta
som gjorde att Amy
syster var bosatt, men
fortfarande har men i
också länder i Europa;
sitt ena ben.
England, Frankrike,
‒ Det var snöstorm Grattis farmor! Sonsonen Rickard fanns förstås med bland gratulanterna. Italien, Spanien och
och strax utanför
så förstås Cypern, där
Uppsala krockade vi med en buss, där jag skadades
hon under en lång följd av år tillbringade minst en månad
allvarligt. Hela mitt ansikte var sönderslaget och högra benet varje vinter. På samma hotell. Senaste gången hon reste ner
brutet. Ansiktet läkte, men en felaktig behandling av benet
var 2017 och hon skulle inte ha något emot att resa dit igen,
gjorde att jag för all framtid blev stelbent.
säger hon.
‒ Nu har det gått bra ändå, jag har inte haft ont och både
‒ Men bara om de kan erbjuda mig en flygande matta, för
kunnat dansa och resa en hel del, men nu är jag så gammal
det här med att gå mellan olika terminaler på flygplatserna
att jag inte rör mig så mycket utan stelnar till i benet och har böjar bli för jobbigt.
lite värk emellanåt. Men det är bara att acceptera.
Gården Höjen har alltid varit hemma för henne, säger
Amy bröt upp från äktenskapet, men bodde kvar i
Amy, hit har hon alltid återvänt, själv eller med barn och
lägenheten på Kungsholmen. Med sig i äktenskapet hade
barnbarn och hon är glad att sonsonen Rickard har tagit över
hennes man en son, som nu blev kvar hos Amy tillsammans så att den är kvar i släkten.
med de gemensamma barnen.
Men hon saknar sina vänner som inte längre finns i livet.
‒ Nu fick jag ensam ansvaret för tre barn, så förutom mitt
‒ Framförallt Ruth (Berglund-Mehlqvist), som var min vän
arbete blev lösningen för att klara allt, att hyra ut ett av
sedan tidiga barndomsår. Vi hade alltid roligt tillsammans.
rummen.
‒ Idag bor min son i lägenheten.
Trivs gör hon i sin stuga, smakfullt inredd och efter
Amy mötte så småningom en ny man.
födelsedagen fylld av blommor och blomsterarrangemang.
‒ Men gifta mig igen, det ville jag inte. Äktenskapets bojor
Och med sitt goda minne i behåll berättar hon gärna minnen
var inget för mig. Vi hade ändå ett fint liv ihop under 20 år,
från förr.
då vi bodde i Norrköping. Men så gick han helt oväntat bort
‒Jag pratar som en kaffekvarn, skrattar denna paranta
och det förändrade abrupt min livssituation.
100-åring från Höjen.
Amy flyttade hem till sin barndoms bygd igen. Till stugan
som hennes mammas farmor ägt och där bor hon fortfarande
Text och foto: Marianne Lundqvist
kvar.
‒ Fast utan min dotter Elisabeth, som sköter mina inköp och
kommer varje dag skulle jag inte klara mig själv och hennes
GLAS-SERVICE
Lars tar varje morgon in morgontidningen till mig.
I BERGBY
Den vill hon inte missa och hon har alltid minst en bok på
Viksjövägen 31
gång. Läser både deckare och skönlitteratur och följer med
Glas för alla miljöer
stort intresse samhällsutvecklingen både via press och TV.
Specialiserad på bilglas
‒ Och den är jag inte nöjd med. Vad har Sverige blivit för
land egentligen med all denna kriminalitet? Nej, dagens
Renoverar fönster, isolerar
politiker har jag inte mycket till övers för. De gör alldeles
glas, speglar, altanglasning
för lite och alldeles för sent.
mm
Praktiska vardagssysslor oroar hon sig inte för.
Tidsbeställ på telefon
‒ Nej, något städdille har jag inte, skrattar hon, men
070
190
11
25
0297- 105 90
önskar att jag kunde arbeta ute i trädgården sommartid.
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil
‒ Men jag har ju brutit både armar och handleder, så
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Anno 2001 november
...kammade en lycklig vinnare hem
1 596 103 kronor på Lotto 2
Kupongen var inlämnad i Bergbykiosken.
... anordnades pubafton på Solberga av
Röda Korsets väntjänst
... firade Norrsundets Musikkår 110 år med
en jubileumskonsert i Fyren
... byggdes närvärmeverk i Bergby
... sköt föreningen Hyttan upp beslutet om
köp av hytta och slottspark i Axmarbruk,
då man först ville hitta lämpliga ägarkonstellationer

BOKSLÄPP LIVET PÅ KUSÖN
usön

Livet på K
st
e Lundqvi
Mariann
t
Rolf Wiger

Nu är boken klar för hämtning.
Vi finns på Linas Café och Bageri i Bergby
Lördagen 27 november kl. 13.00-15.00
Då är du välkommen att hämta din bok.
Finns några exemplar extra utöver beställda,
om intresse finns. Pris 250:- kronor.
Betala helst via swish 073-1814090 och
skriv Livet på Kusön i meddelanderutan.
Frågor? Ring 073-181 40 90 eller mejla
marianne@textmakeriet.se
Vi ses den 27 november!

Marianne Lundqvist Rolf Wigert Vera Lehto

sid 14

Smått & Gott i Hamrångebygden
Hantverksutställning i Hagsta

… och i Norrsundets
Arbetarmuseum visades både
naturfoton och keramik

‒ Jag vill dela med mig till andra av allt det vacka jag ser och
upplever i vår natur.
Laila Bissman visade många vackra och stilfulla naturfoton vid
utställningen och

Hamrånge Slöjdare inbjöd till sin traditionella
hantverksutställning i Hagsta skola under allhelgonahelgen
med både konst- och mathantverk. Hemvävt, hemstöpta ljus,
träslöjd och Walldorfdockor fanns på borden och Maggan
Andersson (bilden) sålde både virkat, stickat, sylt, inläggningar
och bakverk.

...Åsa Fällgren från Studio Keramik ställde ut keramikalster,
också dessa skapade med inspiration från naturen.

Kontakta oss vid
EL-Installa�oner • EL-Renoveringar • EL-Service
Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63 • info@mpel.nu
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Kalendarium 23/11 - 21/12
Onsdag 24 november
Adventskväll med kyrkokören,
Hamrånge kyrka 18.30-2 1.00
Lördag 27 november
Boksläpp Livet på Kusön,
Linas Café och Bageri 13.00-15.00
Julmarknad Hamrånge kyrka 14.00-17.00
Söndag 28 november
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 30 november
Filmvisning Hamrångebygden – Ett sekel genom linsen
Fyren 18.00
Torsdag 2 december
Tacolov, Församlingshuset 16.30-18.30
Lördag 4 december
Julmarknad Axmar Hytta 11.00-16.00
Bastun i Hagalund öppen 14.00-17.00
Åbyns byamän
Söndag 5 december
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 7 december
Bibelsamtal, Församlingshuset 14.30-16.30
Månadsmöte Hamrångegruppen,
Fyren, Norrsundet 18.00
Lördag 11 december
Julmarknad Hamrånge hembygdsgård 13.00-16.00
Söndag 12 december
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Gammaldgs Jul,
Norrsundets Arbetermuseum 13.00-16.00
Måndag 13 december
Luciakväll i Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 18 december
Bastun i Hagalund öppen 14.00-17.00
Åbyns byamän
Orgelkonsert med Claes Holmgren,
Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 19 december
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00

Begravningar i församlingen under oktober

Byavakterna rapporterar:
... inbrott på hembygdsgården
... Fyren utsatt för inbrottsförsök
... koppar stulen vid skolan i Bergby
... trycktank Suzuki och en öppen båt med Suzukimotor stals vid småbåtshamnen, Norrsundet. Tjuvarna
hade skruvat ur säkringarna ur lyktstolparna invid
bryggorna. Samtidigt stals också en Gemi 625 aluminiumbåt med en Suzukimotor 140 hk
... upptäcktes att säkringar skruvats ur till utelampan
vid Vifors IP, som tänds när någon kommer för nära
... båtarna som stals vid småbåtshamnen återfunna i
Fäbodviken, men motorerna saknades
... två bilbränder i Norrsundet

Torget
Torget – Uppvaktning undanbedes
- Ett varmt tack till er alla som uppvaktade mig på min
100-årsdag.

Amy Larsson, Bergby

Det kan bli en fortsättning med Alla Tider´s
Efter förra månadens information att Alla Tider´s
läggs ner har några intressenter hört av sig att ta
över produktion och utgivning av tidningen.
Ännu är dock inget klart, mer information kommer i
decembernumret.
Med hälsningar till er alla
Marianne Lundqvist

1/10 Åke Eriksson, Hamrångefjärden
1/10 Erik Olov Eriksson, Norrsundet

Du kan också stödja vår verksamhet
genom att sätta in ett bidrag på vårt
bankgiro 5962-8677

8/10 Gert Hägglund, Bergby, gravsättning
13/10 Curt Holm, Norrtälje, gravsättning
15/10 Tord Sjölander, Bergby, begravningsgudstjänst

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