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Guldmedalj till Ingemar 
och Christina, 

den högsta utmärkelse 
en mjölkbonde kan få



Vintern rasat ut bland våra fjällar…
   Den gamla vårsången, tonsatt för manskör redan 

1839, står sig än och hälsa våren välkommen kan vi 
göra på flera platser runtom i vår bygd. På valborgsmäs-
soafton tänds våreldar, kyrkokören sjunger, fyrverkerier 
fyras av, det grillas korv och säljs lotter. Det lokala för-
eningslivet ser till att traditionen fortsätter och i annon-
ser och kalendarium kan du se var festligheterna sker.

Aktiekurser, börsras, minusränta. Köpa? Sälja? Ja, 
hur ska egentligen vi vanliga människor förhålla oss till 
alla expertråd som nästan dagligen dukas upp i ekono-
minyheterna. De vrider och vänder på termerna hit och 
dit och eniga är de långt ifrån. När jag precis tycker jag 
greppat en förklaring, så kommer nästa och kastar om-
kull mina begrepp totalt. Neej, någon större aktiesparare 
är jag inte och att ge mig in i djungeln köpa-sälja tillhör 
inte mina framtidsplaner. Blir det nåt över att placera, 
så överlåter jag det med varm hand till någon fondför-
valtare och hoppas på det bästa. Det är ungefär så långt 
mitt aktieintresse sträcker sig.

Mobbning har vi kunnat läsa om i artiklar den senaste 
tiden. Det är både skrämmande och illa när den före-
kommer i skolans och barnens värld, men att den också 
finns i vuxenvärlden och arbetslivet, hur tänker man då?

Och hur blir det med framtidens äldreboende i Ham-
rångebygden egentligen? Nyligen presenterades resul-
tatet av enkäten över vad hamrångeborna själva tycker 
vid offentliga möten i både Bergby och Norrsundet och 
mer om det kan du läsa i en särskild artikel på sid. 12-
13.

Våra dagstidningar ska vi lära oss läsa digitalt. Det 
är så en pressad dagspress ska möta framtiden. Med 
färre prenumeranter och sjunkande annonsintäkter är 
det otvetydigt så, att den måste se över sina kostnader – 
flera tidningar har redan tvingats lägga ner, men… jag 
föredrar i alla fall papperstidningen att läsa i lugn och ro 
vid frukostbordet. Och den digitala tekniken och snabb-
heten till trots; de artiklarna kan du ju inte klippa ur och 
spara. Kan vara något av en kulturskatt som försvinner 
där, för jag vet ju att urklippsalbumen med lokala nyhe-
ter som finns vid vår hembygdsgård 
liksom vid arbetarmuseet tilldrar sig 
mångas intresse. Sedan Knutpunk-
tens start 2006 finns lokala nyheter 
genom åren sparade även där.

Hoppas du får ett fint 
valborgsmässofirande!

 
Lev väl!

Tankar Om

Annonspriser
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e-posta marianne@textmakeriet.se
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Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
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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!

Tankar Om



Produktionsköket Hamrangebygdens delikatesser!

Vi har allt för en lyckad Valborgs-Helg

4,90/hg
Godis i lösvikt
Gott Mix 49:00kr/kg

20:-
Färdig potatisgratäng
ICA 800 g

Varmt Välkommen! Önskar Emil Med Personal

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

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

10:-
Bearnaisesås
Rydbergs 200ml

2 för25:-
Nygräddade baguetter

Bonjoure 400 g

Öppettider i Valborg
Torsdag 30/4   9-20
Fredag 1/5       9-19
Lördag             9-19
Söndag            9-19

Priserna gäller hela vecka 18.
Från 27/4 - 3/5 2015

o

Fyrverkerierna till Valborg finns hos oss!

Våra öppettider:
Valborgsmässoafton 30 april 9.00-17.30

1 maj  10.00-14.00
2 maj  10.00-14.00

Välkomna

med lokalproducerat har butiken öppen
LÖRDAG DEN 2 MAJ kl. 10.00-14.00

Välkommen in!

DETTA HÄNDER I BERGBY CENTRUM

Specialerbjudande 30 april 11.00-18.00
Hemlagade hamburgare med lokalproducerat 

kött från Häcklegård
Serveras med klyftpotatis
60:- (ordinarie pris 90:-)

Och på kvällen 22.00-01.00 kommer
du förstås och lyssnar på

Patric Silén och Bröderna Bäver
Välkommen!

BERGBYKROGEN
Wenglers Järn, Färg & Bygg

Vi har blommorna 
till Valborg

1:a maj är butiken
öppen 10.00-14.00

Välkomna!
 
 
 Wendins Blommor 

Vijvägen 36, Bergby
Tel. 100 90
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− Fantastiskt roligt att bli rekommenderade på det här 
sättet säger Lena Wigren, innehavare av HakkeGård och 
Anders Källström som driver Bergby Konditori.

   ”I centrum ligger Bergby 
Konditori i klassisk 1960-tals-
stil med fint kaffebröd, gott 
matbröd, fräscha sallader och 
smörgåsar. Hembakt/hem-
lagat och serverat i klassisk 
konditorimiljö. Fika eller 
ät en lättare lunch och köp 
med bröd hem. Gott!” var 
Robert Collins omdöme om 
Bergby Konditori.
   Om HakkeGård skrev 
han: ”Riktigt bra mat, det 
mesta hemlagat. Fikabröd 
från Bergby Konditori. 

Och kolla in den stiliga gjutjärnskaminen”.
   Och det var just fikabrödet på HakkeGård som lockade 
Robert Collin till konditoriet i Bergby.
   − Han har varit här flera gånger, men jag hade ju ingen 
aning om att vi skulle hamna bland hans vägkrogsfavori-
ter. Jättekul, säger Anders, som för varje år märkt ett ökat 
antal besökande på konditoriet och en ökande omsättning.
   − Det är stimulerande och roligt att se att också männi- 
skor utanför bygden hittar hit.

Lena på HakkeGård har fått beröm förr. I tidningen Vi 
Bilägare kom hennes vägkrog på 11:e plats för några år 
sedan.
   Den 29 april är det tolv år sedan hon tog över vägkro-
gen, som hon fortfarande driver i egen regi, fri från de 
stora vägkrogskedjorna.
   − Det är det jag kan konkurrera med, att vara annorlun-
da mot de stora kedjorna. I specifik miljö, med hemlagad 

Både HakkeGård och 
Bergby Konditori bland 

Aftonbladets vägkrogsfavoriter
Inför storhelger som påsk rekommenderar Aftonbladets Robert Collin vägkrogar 
från Skåne i söder till Lappland i norr och bland sju utvalda näringsställen längs 

sträckan inför årets påskhelg platsade två i Hamrångebygden; HakkeGård och Berg-
by Konditori. 

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Anders med Bergby Konditori och Lena med HakkeGård hamnade båda på Topp 7-listan vid 
Aftonbladets Vägkrogsfavoriter inför påskhelgen.

30 april har vi butiken öppen 7.00-16.00
Sen tar vi ledigt några dagar och
öppnar åter måndag 4 maj

Nya öppettider lördagar maj-augusti
9.00-14.00

Välkomna!
Anders, Ulrika, 
Margitta och Susanne 

Tel. 0297-100 28

mat och att kunna vara flexibel 
i menyerna.
   Inte heller hon var beredd på 
den fina rekommendationen.
   − När Robert Collin ringde 
trodde jag det gällde Afton-
bladettävlingen -  att sälja flest 
tidningar, som vi vann i fjol 
och där vi är med för femte 
året i rad nu, så hans ärende 
var verkligen en överraskning, 
säger hon.
   Lena trivs bäst med att vara 
en i gänget på sin vägkrog och 
hon finns lika ofta i restaurang-
köket, i kassan eller ute bland 
gästerna, som på sitt kontor.  g

Det började som en studiecirkel…

Det är aldrig för sent att börja träna sägs det ju, och det anammade ett gäng damer 65+ för snart ett och ett halvt år se-
dan. 
   Studiecirkeln under Anita Nordgrens ledning är över, men fortfarande idag, ett och ett halvt år senare, fortsätter del-
tagarna att träffas en gång i veckan hos Norrsundets Kraftsportklubb och testar allt från löparband till roddmaskin och 

olika redskap för att stärka axlar, rygg och nacke. Och magmuskler.
   Tips och råd bistår Patrik Sundström med emellanåt, nyligen var 
det tekniken med tyngdlyftningsstången han lärde ut. Och joodå, 
65+-arna ger sig på den med.

Text och foto: Marianne Lundqvist

bl a Barbro Stolt och Lena Pettersson

Anita Nordgren var in-
struktör och fortsätter vi-
dare en gång i veckan gör... 

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största utbud av elcyklar
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Alla Tider’s

OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

FRI LÅNEBIL

Vi firar vårens

intåg med mycket 

prisvärda vårmeny-

erbjudanden!

VALBORGSMÄSSOAFTON

PÅ AXMAR BRYGGA

Öppettider
Valborgsmässoafton 30 april 17.00-22.00
1 maj 12.00-22.00
Övriga öppettider fram till 13 maj:
Lör 12.00-22.00
Sön 12.00-21.00

Besök vår hemsida www.axmarbrygga.se
för menyer och bordsbokning eller

boka på tel. 0297-320 00

NYA ÖPPETTIDER
APRIL-SEPTEMBER
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

Lister • Paneler • Byggnadsmaterial
Tel 0297-10311  070-370 36 00

HAGSTA TRÄ
Sommarnytt!! Sommarnytt!! Sommarnytt!!

Hyllorna är fyllda så 
Välkommen in att hitta just

din sko inför sommaren

N. Åsgatan 2, Ockelbo  •  Tel. 0297-402 61

Stinas Skor 

Modevisning för hjärtstartarna
Konferencier vid vårens modevisning var i sedvanlig 
ordning Stina Persson, som berättade att personal vid 
såväl ICA Nära i Bergby som Konsum i Norrsundet 
nu genomgått utbildning för hantering av hjärtstar-
tarna.

− De har ännu inte behövt komma till användning, men 
nu vet vi att de finns på plats och att personal vid de bäg-
ge butikerna vet hur de ska användas, sa hon.
   Vårens mode och kollektion visades den här gången 
från hemförsäljningsföretaget Friendtex och visningen 
hölls till förmån för drift och underhåll av hjärtstartarna

Text: Marianne Lundqvist
    Foto: Monica Sjökvist

Emelie Sundin visade sommarmode från Friendtex
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Centerkvinnorna Hamrånge fyller 
70 år
Den 5 maj 1945 bildades Svenska Landsbygdens kvin-
noförbund, som blev Centerns Kvinnoförbund, som 
blev Centerkvinnorna. Nu är det dags för 70-årsjubi-
leum för Hamrånge Centerkvinnor som firas på Ax-
mar Brygga och där Anders W Jonsson, riksdagsman 
från länet och vikarierande partiledare i höst, med-
verkar.

− Samhällsbilden har förändrats, tiden 
likaså. De frågor som var viktiga 
från början är förstås inte aktuella 
längre, men då och genom åren 
har Hamrånges Centerkvinnor 
arbetat aktivt med många frå-
gor viktiga för landsbygden, 
säger Berit Östlund, som varit 
avdelningens ordförande sedan 
1969.
   − Otroligt vad åren gått 
egentligen.

De första årens verksamhet 
präglades av efterkrigsplanering, 
men också av insatser för att förbättra 
förhållandena för landsbygdens kvin-
nor. Man föreslog bland annat att 
hemsystrar borde utbildas till jord-
brukarhem och avdelningen hade en 
representant med i en kommitté som 
arbetade för andelstvättstugor.
   − Säkert svårt för många idag att förstå betydelsen av 
frågor som avdelningen då arbetade
 med, men exempelvis var de husmorssemestrar, som ti-
digt anordnades mycket uppskattade.
   Det visar med tydlighet anteckningar från Beda Schön-
ning i Sjökalla, en av alla de som fick möjlighet till en 
dags ledighet från lagård och lantbrukshushåll.

   ”Man vaknade med en känsla av att något ovanligt 
skulle hända. Det skulle inte bli en vanlig dag, det var 
som en saga ur Tusen och en natt. Man skulle få semes-
ter. Möta nya människor och sätta sig till ett dignande 
matbord, där ingen ropade efter en och där man inte be-
hövde resa sig och hämta något som fattades. 
    Hon slutade sina anteckningar med  ”Imorgon är det 
slut på dragdrivarlivet. Vi går i vår dagliga gärning, men 
på något sätt känner man sig rikare”.

Med en stark folkrörelse bakom sig byggde avdel-
ningen upp en organisation, som kom att präglas av en 
bred verksamhet. Kulturen har haft en framskjuten plats 
i deras verksamhet och otaliga har utställningarna varit 
genom åren, liksom kulturdagar, framträdanden och före-
läsningar.
   Det kyrkliga livet har legat avdelningen nära och till 

församlingen har bland annat skänkts dopklänningar, pre-
dikstolskläde och kollekthåvar. Under en lång följd av år 
anordnades skördegudsjtänst med efterföljande kyrkkaffe 
liksom kyrkstigsvandring från Axmarby till Bergby på 
Kristi Himmelsfärdsdag.

Centerkvinnor har funnits med i många olika styrel-
ser och nämnder genom åren och aktivt drivit frågor om 
bland annat byggnationer i ytterkommundelen, vägar, 
vatten- och avlopp, sjukvård och bibehållande av Solber-
gahemmet. Berit Östlund var själv en stark politikerprofil 

under en lång följd av år och tilldrog sig rub-
riker, när hon från talarstolen vid ett full-

mäktigesammanträde citerade en annan 
hamrångebo att “Det skjuts alldeles 

för lite”.
   − Ja, jag blev så himla arg, när 
kommunledningen skyllde på en 
massa olika orsaker varför det 
rådde byggnadsförbud i Ham-
rånge.
   1994 lämnade hon kommun-
politiken och ingen fanns från 
Hamrånge som kunde axla hen-

nes mantel. Därmed inte sagt att 
hon som centerkvinna slutat enga-

gera sig. Nu senast gällande äldre-
boende i kommundelen.

   − Frågor att arbeta med saknas defi-
nitivt inte. Landsbygden har alltid fått stå 

tillbaka. 
   − Men idag är det inte lika lätt att 
rekrytera nya medlemmar och jag 
förstår att många små- och skol-

barnsföräldrar inte har tid att avsätta. Samhällsbilden, och 
tiden,  har som sagt förändrats och kanske är det också så, 
att man väljer andra vägar att påverka än de rent politiska.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrånge byavakter 
rapporterar från 
månaden som gått

1) Inbrott i uthus på två olika adresser längs 
Totravägen

2) Inbrott i stuga på Stugfjärn
3) Cykel stulen i Norrsundet
4) Bilar som inte är hemmahörande i bygden 

cirkulerar runt nattetid
5) Obehöriga gäster tog sig innanför bommen 

till småbåtshamnen

Berit Östlund har varit med i Centerkvinnorna 
Hamrånge sedan 1965 och varit dess ordförande 
sedan 1969.
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Har du hört hur naturen fylls av fågelkvitter?
En ny årstid är kommen, allt bara spritter

Blåsippan ute i backarna står
Och solgula tussilagon hälsar att nu är det vår  

Fågeltomten dirigerar sina fåglar i kör
I en ljuvlig konsert som vi alla hör
Ärlor och finkar de kvittrar ikapp
med rödhake och rödstjärt i rödaste rapp

Snart också lärkan slår sin drill
Och sädesärlan till oss i Norden komma vill
Hela skogen fylls av vårfåglars jubelsång
Visst känns det att något alldeles särskilt är på gång?

För Välkommen våren! med sin konsert de vill säga
Och på den hälsningen vi väl alla vill heja
Nu blir det sol och värme, roliga lekar och stoj
Nu väntar oss massor, massor, massor av skoj

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl        Text: Marianne Lundqvist

Storsatsning med både Fredsfo-
rum och höstmarknad i Norrsun-
det i oktober
Fredsarrangemangets traditionella plats är Uppsala, 
men i år förflyttas det  
till Norrsundet och blir världens första forum för 
Community Art, pedagogik  
och fred och genomförs under tre dagar i samband 
med FN-dagen 24 oktober. 

− Arbetet med arrangemanget har precis börjat och många 
aktörer är involverade, så något program finns ännu inte, 
men vi vill visa att ett sånt här arrangemang också kan 
genomföras på landsbygden, säger Susanne Norén,  
verksamhetssamordnare vid Fyren, som kommer att vara 
en av platserna för forumet. 
− Och Norrsundet passar väl inom ramen för forumets 
syfte; vi har rötter i både Community- och annan teater, 
liksom arbetet med vårt integrationsprojekt.
Samarbetspartners är bl a Fredens Hus i Uppsala, Hög-
skolan Gävle, Subtopia / Botkyrka, Bredsjö kooperativet, 
ABF Gästrikebygden, Fyren och Foajé X – plattform för 
Community Art, som var och en nu arbetar vidare inom  
sina ansvarsområden. 

− Det är ett omfattande projekt, där vi avser att anställa en  
projektledare för genomförandet, säger Susanne. 
Hon hoppas att också andra aktörer i bygden vill involve-
ras. 
− Jag ser det som ett arrangemang för hela Hamrångebyg-
den, vi vill visa att vi finns, så varför inte en konsert i 
Hamrånge kyrka, och ett samarbete med ortens företagare 
under dessa dagar. 
 
Klart är redan att det i samband med Fredsforumet även 
blir en höstmarknad i Norrsundet. 
− En marknad likt förra årets julmarknad, med både knal-
lar, men även tivoli, hälsar Magnus Risberg, som ingår i 
marknadsgruppen. Engagerad i det arbetet är även Krister 
Ederth, marknadsgeneral för Ockelbo Marknad. 
− Vår målsättning är att tåg kan gå från Gävle till Norrs-
undet, likadant som vid julmarknaden, men det vet vi 
ännu inte om det är genomförbart, säger Magnus. 
− Och så hoppas vi förstås liksom då på det lokala fören-
ingslivet, lokala försäljare, slöjdare m fl. 
 
Den som är intresserad är välkommen till Fyren i Norr-
sundet, måndag den 27/4 kl 18-20 för presentation och 
fortsatt planering.

 Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s
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SOMMARTIDER FRÅN 1 MAJ
Välkommen in att välja ur vår meny!

Öppet varje dag 11.00-22.00
Dagens lunch serverar vi 11.00-14.00

Midsommarafton stängt

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

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

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

Hamrånge hembygdsförening
påvisade en omfattande verksamhet under fjolåret i 
sin verksamhetsberättelse.

Evenemangen var många, det positiva gensvaret likaså 
och hembygdsgården fick ett högt betyg av sina besökare.
   Under fjolåret flyttades utställningen om Anna från 
Åbyn upp i skolrummet, riorna fräschades upp och loppi-
sen i stallet gjorts mer överskådlig. Därtill har gårdskom-
mittén påbörjat förarbetet för byggandet av ett båthus vid 
planen hitom fäbodstugan för att därigenom frigöra mer 
utställningsyta i ladugården. Förhandlingar har också på-
börjats med Bergvik Skog för att överta mark och möjlig-
göra en större plan för evenemangsparkering.
   Sommarens utställning Se hur Norrsundet växte, 
producerad av Janne Englund och Conny Molin från 
Norrsundets Arbetarmuseum blev en verklig succé och 
hembygdsföreningen hoppas på fortsatt samarbete med 
bygdens föreningsliv.
   Nu ser föreningen fram emot en ny säsong med pla-
nerade evenemang och mer om det kan du läsa i nästa 
nummer av Alla Tider´s, som då presenterar Sommaren i 
Hamrångebygden.
                                                                                                   

Text: Marianne Lundqvist

Konstgräs hos NorrHam och 
damlaget spelar i division II
I vår inleds arbetet med konstgräs på Vifors IP!

Bidrag från Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsför-
bundet har gjort det möjligt och nu inleds byggandet av 
en 7-manna konstgräsplan. Ett lyft för fotbollen i bygden 
som ger barn och ungdomar utökade möjligheter till trä-
ning och fotbollslek.
  Vifors IP har även i övrigt genomgått ett omfattande un-
derhållslyft, både inom- och utomhus. Omklädningsrum 
har byggts om, ett gym har iordningsställts och alla lag 
har fått ett förråd. Anläggningen har fått nya avbytarbås, 
renoverad läktare, handikappramp och renoverade förråd.

En bedrift svarade NorrHams damlag för under fjolåret, 
då de tog steget upp i division II och det är första gången 
någonsin som ett fotbollslag från bygden tagit steget till 
division 2. I år finns dessutom två pojklag och tre flicklag 
som kommer att spela seriespel och därutöver tre lag som 
tränar och leker fotboll för fullt. Föreningen arrangerar 
även Landslagets Fotbollsskola i juni.
                                                                                                       

Text: Marianne Lundqvist

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Smått & Gott i Hamrångebygden
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− Klart vi är glada och lite stolta med förstås, säger Inge-
mar och Christina, som fick tre semesterdagar från sina 
kossor för att ta emot medaljen.
   Varje år sedan 1958 har skickliga mjölkbönder fått ta 
emot utmärkelsen från LRF Mjölk, där en representant 
från kungahuset överlämnat medaljen. I år var det prins 
Carl Philip som delade ut utmärkelsen och fyrtio mjölk-
producenter från hela landet fick ta emot en guldmedalj, 
varav tre från vårt län. Utöver Ingemar och Christina 
också Catharina Engblom och Per Göransson från Långbo 
och Stig och Kjell Härneberg från Vevlinge i Bollnäs.

Ingemar och Christina blev mjölkbönder 1980, då de 
övertog Ingemars föräldrahem och började med fem kos-
sor i lagårn. Besättningen har utökats allteftersom och 
idag mjölkar de 25 kor morgon och kväll. Att uppnå 23 
helt felfria år med mjölk av högsta kvalité är en både svår 
och tuff utmaning och i Hamrånge är det bara en mjölkle-
verantör, Dagmar Wretman från Hagsta, som fått utmär-
kelsen tidigare.

   Därtill har kriterierna utö-
kats och kraven höjts genom 
åren.
   − Den mjölk som godkän-
des 1958 skulle knappast god-
kännas idag, säger Ingemar.
   Prover på mjölken, som se-
dan analyseras, tas av mjölk-
bilschauffören vid ett flertal 
tillfällen varje månad - när vet 
man aldrig – och det får inte 
finnas den minsta anmärk-
ning under ett helt år, för att 
kvalificera sig till 23 års felfri 
mjölkleverans. 
   − Det är mycket som kan 
påverka mjölkens kvalité. 
Bakterier, cellhalt, lukt, smak, sporer, fryspunkt och där 
inte minst fodret har stor betydelse och som det kan vara 
svårt att komma tillrätta med, säger Christina.

Medalj av ädlaste valör för 
leverans av högkvalitativ 
mjölk under 23 år.

Mjölkbönder har de varit sedan 1980, Ingemar och Christina, och nu har de fått guldmedalj, den högsta utmärkelsen man som mjölkbonde kan få.

Medalj av ädlaste valör 
till Ingemar och Christina

För skicklighet och ansvarskänsla står det på guldmedaljen, som Ingemar och 
Christina Hägglund från Hamrångefjärden nyligen fick ta emot för 23 års leverans 

av mjölk av högsta kvalité vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 
Text och foto: Marianne Lundqvist
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Anno 1995 
 
… firade Hamrånge Centerkvinnor 50 år med en 
stor utställning

… var kommunens budskap till Norrsundets 
Folkets Hus: Nu får ni klara er själva!

… blev lokaliseringen av Bergbys bibliotek 
första frågan för den nybildade Hamrånge-
gruppen

… upptäcktes först björnspår och sågs sedan 
björn för första gången på åtskilliga år i bygden

… firade Avbytartjänst för mjölkbönderna 20 år. 
Första avbytarkretsen bildades i Hamrånge och 
först att ansluta sig vid starten hade varit Berit 
och Olle Östlund, Dagmar och Ingvar Sjöblom 
och Monica och Kalle Sjökvist.

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Tidiga morgnar, sjudagars arbetsvecka och få semes-
terdagar till trots, har de aldrig ångrat sitt yrkesval.
   − Det finns nog inget annat jobb man går upp tio i fem 
varje morgon utan att må illa. I alla fall inte för oss.
   1999 blev deras gård KRAV-märkt och den övergången 
är inte heller något de ångrar.  
   − Största fördelen är bättre djurhälsa.
   Strängare krav och extra kontroller fick de ”på köpet” 
även så extraarbete. Sedan drygt ett år tillbaka till exem-
pel måste korna enligt gällande KRAV-regler rastas tjugo 
minuter två gånger per vecka.
   − Vi har ju en lagård med uppbundna djur och då måste 
de först kopplas loss, sedan fösas ut för att efter tjugo mi-
nuter fösas in igen och kopplas fast. Det är ett arbete som 
tar minst en och en halv timme i anspråk och då vi måste 
vara två. Det går inte att klara ensam.
   − Så med den bestämmelsen rök min fritid, skrattar 
Christina.
   Utöver mjölkningen, som ju långt ifrån är hela arbetet 
med en mjölkkobesättning, jobbar Ingemar i skogen och 
binder gärdesgårdar. Christina sköter hus och hem med 
fyra av de fem barnen fortfarande boende hemma.

Guldmedaljen var ett mål att uppnå, främst för Ingemar, 
säger han, men nu tar de ett år i taget som mjölkbönder.
   − En satsning framåt skulle innebära miljoninveste-
ringar och med tio år kvar till pensionen känns det inte 
som ett intressant alternativ. Neej, framåt kör vi ett år i 
taget. Nu har vi ju guldmedaljen och det känns fantastiskt 
roligt.  g

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

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

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Enkäten har gett svar, men kommer de 
önskade äldreboendena i 
Hamrångebygden att realiseras?
Efter den genomförda enkäten föreligger nu ett underlag för framtida boende 
för Hamrångebygdens äldre. Men därifrån till att sätta spaden i jorden kan ste-
get vara långt. En byggprocess tar tid.

Det framkom 
vid offent-
liga möten i 
Bergby och 
Norrsundet, 
där kom-
munalrådet 
Åsa Wiklund-
Lång (s), 
Bygg- & mil-
jönämndens 
ordförande 
Daniel Ols-
son (s) och 
Omsorgs-
nämndens 
ordförande 
Tord Fredriksen (v) tillsammans med planeringschef Bo Bäckström och utredare Per-
Erik Mårtensson från kommunledningskontoret deltog.
   Resultatet av enkäten presenterades av Per-Erik Mårtensson
   − Kommundelen har en växande andel äldre. Ca 70% av de tillfrågade hade svarat 
på enkäten, vilket visar på ett högt engagemang och enkäten kan därmed utgöra un-
derlag för ett framtida boende, sa han. 
   Seniorboende i hyresrätt var det mest uttalade önskemålet bland svaren - så ville 
28% bo, därefter  följde trygghetsboende 21%, medan 18,6 ville bo kvar i sitt nuva-
rande boende med hemtjänst.
   Närhet till anhöriga och trygghet ansåg många vara viktiga komponenter, bra plan-
lösning med balkong/uteplats likaså, liksom närhet till vardagsservice.
   − Och bland männen var garage och p-plats viktigt. 
   Enligt enkäten kunde ca 25% tänka sig flytta till annan plats i kommunen, en siffra 
som ifrågasattes ifall det kanske var så att många uppfattat frågan som att flytta till 
annan plats i kommundelen, varför svaret förmodligen inte kunde bedömas som rik-
tigt relevant. 

Åsa Wiklund-Lång erkände att de inte varit duktiga på att ta ansvar för de yttre 
kommundelarna, att flyttkedjorna inte fungerar härute eftersom mittemellanboende 
inte finns i Hamrånge.
   − Det måste vi titta på och söka lösningar.
   Beträffande boende inom äldreomsorgen menade hon att den frågan inte behöver 
utredas mer.
   − Jag behöver inte veta mer än vad enkäten berättar och har lämnat över uppdraget 
till Gavlegårdarna, som får ta fram uppgifter på hur det ska kunna sys ihop.
   Mer lovade hon inte och med höga byggkostnader flaggade hon för höga hyror, ca 
10 000 kronor per månad för en hyresrätt. (Tidigare kunde kommuner enligt lag gå in 
och subventionera sina egna bostadsbolag (Gavlegårdarna), men efter ett EU-direktiv, 

Stort intresse i Bergby, när enkäten om äldreboende i bygden presenterades.
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Söndag 3 maj kl. 11.00
Söndagsmässa, Österheds kapell
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 6 maj kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset
Ledare: Sture Larsson
Onsdag 6 maj kl. 12.00-14.00
Sopplunch, Kyrkans hus (sista för säsongen)
*************************************** 
Söndag 10 maj kl. 11.15
Söndagsgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Henrik Forsman, Ellen Weiss
Torsdag 14 maj kl. 9.00
Pilgrimsvandring på Kyrkstigen
Samling vid Österheds kapell
Torsdag 14 maj kl. 14.30
Pilgrimsmässa, Axmarby missionshus
Marianne Udd, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 17 maj kl. 14.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
Bibelutdelning till 6-åringar. Picknick på kyrkbacken.
Medtag eget fi ka
***************************************
Söndag 24 maj kl. 11.00
Konfi rmation med mässa, Hamrånge kyrka
Församlingens konfi rmander & unga ledare,
Marianne Udd, Emma Wallerberg, Susanne Adman
*************************************** 
Söndag 31 maj kl. 9.00
Psalmgudstjänst med önskepsalmer, Österheds kapell
”Kyrkfrukost”
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************

Musiklek i Fyren måndagar 14.00-15.00 (t o m 11/5)

Öppen förskola i Änglagården
Tisdag & torsdag 9.00-12.00 (t  o m 12/5)

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ!

Exp. öppettider: mån, tis, ons 10.00-12.00
Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange

som sade att kommuner inte fick ge kommunägda bo-
stadsbolag konkurrensfördelar genom subventioner, rös-
tade alliansregeringen tillsammans med socialdemokra-
terna för en ändring av lagen).
   − Nu kan det finnas andra vägar att gå för att sänka hy-
reskostnaderna för olika boendeformer,  men det måste 
jag undersöka mer, innan jag kan säga något. För trygg-
hetsboenden till exempel utgår statligt stöd.

 I Hamrångebygden vill man nu se konkreta resultat, 
och det brådskar. Varken senior- eller trygghetsboende 
finns för närvarande. Men vad som händer härnäst i frå-
gan är flytande och något nytt möte är inte inplanerat. En 
byggrupp är bildad inom Hamrångegruppen och det är 
den som nu ska kommunicera vidare med kommunen i 
ärendet.
   − Det här får vi absolut inte släppa. Byggande, och då 
inte enbart för äldreboende, är en förutsättning för att 
kommundelen ska kunna bibehålla sin service och ut-
vecklas, sa Stig Edvinsson, som varit projektledare för 
Leaderprojektet Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg.

Text och foto: Marianne Lundqvist

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
 

Välkommen!

I samarbete med

Onsdagarna 6 och 20 maj  10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO
Här kan du få hjälp när du kört fast, ta med egen dator.

Torsdag 7 maj 11.30-12.30
Kom och prova på Mindfulness, avslappnande övningar i 
medveten närvaro! Ledare Ann Charlotte Jansson.

Fredag 22 maj 13.30
Musikcafé med Röda Korset. Sören och Hubbe underhåller.

Tisdag 26 maj 14.30
Riktad information till dig som fyller 80 år.
Ta gärna med en vän eller granne.
Anmälan till Träffpunkten 0297-10995 senast 21 maj.

Onsdag 27 maj 10.30-12.00
Kom och sjung med Eva, Ulf och Emma från Hamrånge 
församling. De bjuder på kaffe med dopp och underhållning.

FIKA FINNS ATT KÖPA VID ALLA AKTIVITETER.

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anette.ostrom@gavle.se

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Maj 2015
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Tisdagar 
mellan 9 - 12

har vi arbetsdag!

Serveringsträff 5 maj kl 10 
för dig som kan tänka dig att ställa upp och hjälpa

till i Hembygdsgårdens servering vid något 
evenemang under året.

Vi fikar tillsammans, pratar kring sommarens 
evenemang och går igenom köksrutiner.

Förhoppningsvis får vi med din hjälp nya ide’er!
Välkomna!

Lördag 25/4
kl. 10.00-14.00
Loppis på Kupan
Kom och fynda

skor, kläder, 
väskor m m

till halva priset

Välkomna!

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

30/4 kl. 13.30
Kyrkokören

sjunger in våren
på Träffpunkten.

Kaffe och smörgås 
serveras. Lotterier

8/5 kl. 13.30
Musikcafé på
Solberga med
Ola Westling

Hamrångebygdens 
Föreningsliv

Fira Valborg 
i Axmar bruk 

Brasa, fika, vårtal, sång  
Vårtal Lars Norrström  Sång Hamrånge kyrkokör 

Välkomna! 
Torsdagen 30 april 
Brasan tänds kl. 20.00 

Axmar bruk 

 

Alla hälsas välkomna till

SKOGS- OCH NATURDAG 1 MAJ
Samling vid Sörfäbodvägen/parallellvägen 

till Viksjö kl. 10.00
Traditionella inslag – vi bjuder på förtäring

Kaffetermos tar du själv med liksom stövlar
Årets värdby är Berg/Sjökalla

 Hamrånge LRF 

Välkomna till
VALBORGSMÄSSOELDEN I HAMNEN AXMARBY

Kasen tänds ca 20.30
och Hamrånge kyrkokör sjunger in våren

Korv – lotterier – kaffe – fyrverkerier
Axmarby Intresseförening

Hamrångefjärdens IK kallar till ÅRSMÖTE
tisdag 26 maj 2015 kl. 18.30

på Hamrångefjärdens IP
Välkomna!

MACKEN i Fjär'n
Här berättar vi vilka tjänster vi utför och 

här kan du lämna saker till vår loppis eller saker
du vill ha hjälp med att laga. Vi fi xar det mesta!

Är du arbetslös, behöver en placering och är 
intresserad av att driva eget, då kan Fixarna vara 

något för dig. I vårt kooperativ jobbar vi
tillsammans för att skapa jobb åt oss själva.

Vi vill även tacka alla våra kunder – det är tack vare 
er vi blir färre arbetslösa i Hamrångebygden.

Välkommen till
oss på

Vår loppis är öppen fredagar 12-18,
lördagar 11-17 söndagar 11-17

Tel. Macken 0297-202 93 Fixarna 076-128 47 33

Hamrångebygdens Föreningsliv

Välkommen att

FIRA VALBORGSMÄSS PÅ

HAMRÅNGEFJÄRDENS IP

Kasen tänds kl. 20.00

Cafeteria – grill – fiskdamm – lotterier

Fyrverkeri avfyras kl. 22.00

Hamrångefjärdens IK
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Det som göms i snö 
kommer upp i tö…

Visst är vi glada, när snön smälter bort, men… Lite varstans i vår na-
tur och våra diken finns tyvärr både det ena och det andra slängt som 
då kommer fram. I skogdiken intill 7Eleven i Hagsta såg det ut så här.

Text och foto: Marianne Lundqvist

NORSRIDDAREN

Jag var skapt som en nors,
jag sam uppför en fors
Då jag mötte en vän
som jag kände igen
Det var trollet Burra
som ej önskar plurra

Och han stod där vid ån
blötte spetsen på tån
Han ville komma över
men då man behöver
Först i simskolan gå
för att kunna uppnå

Färdigheter som få
utav trollbarnens släkt
inte haver direkt
”Jag hade ju drömmen
som gäckar i sömnen
jag vill gå över strömmen”

För att känna sig trygg
bar jag Burra på rygg
Vips så var han över
allt som man behöver
När hindren gör tvärstopp
en vän som ställer upp

Illustration och text: Conny Molin

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Väldigt stilfull blev hon vår kyrka efter den exteriöra totalrenoveringen 
från “topp till tå” under fjolåret. Markant förstärks helhetsintrycket genom 
det vackert guldglänsande korset längts upp på kyrktornets topp.

Text och foto: Marianne Lundqvist



Kalendarium 24/4 – 17/5
Fredag 24 april
Åke ”Pillan” Sjökvist berättar om
Förvaltarvillan i Norrsundet,
Träffpunkten 13.00
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 25 april
Kupanloppis Fyren 10.00-14.00
Söndag 26 april
Musikgudstjänst
Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 27 april
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 28 april
Öppen förskola
Änglagården 9.00-12.00
Arbetsdag Hamrånge
hembygdsgård 9.00-12.00
Hantverkscafé Fyren 14.00-16.00
Onsdag 29 april
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 30 april
Öppen förskola
Änglagården 9.00-12.00
Sjung in våren med Hamrånge
kyrkokör Träffpunkten 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Barnkör Fyren 15.00-16.00
Valborgsmässofirande i
Hamrångefjärden 20.00
Valborgsmässofirande i 
Axmarbruk 20.00
Valborgsmässofirande i
Axmarby, hamnen 20.30

Fredag 1 maj
Skogsdag i Berg/Sjökalla 10.00
Extraöppet butikerna
Bergby centrum 10.00-14.00
Söndag 3 maj
Söndagsmässa
Österheds kapell 11.00
Fotboll div. 5 herrar
Lindövallen 15.00
Norrsundets IF-Gävle GIK FK
Måndag 4 maj
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 5 maj
Öppen förskola
Änglagården 9.00-12.00
Arbetsdag Hamrånge
hembygdsgård 9.00-12.00
Serveringsträff Hamrånge
hembygdsgård 10.00
Hantverkscafé Fyren 14.00-16.00
Möte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 6 maj
Datacafé Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal
Församlingshuset Wij 10.30-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 7 maj
Öppen förskola
Änglagården 9.00-15.00
Prova på Mindfulness,
Träffpunkten 11.30-12.30
Barnkör Fyren 15.00-16.00
Arbetskväll Röda Korset

Fyren Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 8 maj
Musikcafé med Röda Korset
Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 10 maj
Tipspromenad IOGT-NTO
Hamrångefjärden
Start HIK-lokalen 11.00-12.00
Söndagsgudstjänst Fyren 11.15
Måndag 11 maj
Musiklek i Fyren 14.00-15.00
Tisdag 12 maj
Öppen förskola
Änglagården 9.00-12.00
Arbetsdag Hamrånge
hembygdsgård 9.00-12.00
Hantverkscafé Fyren 14.00-16.00
Torsdag 14 maj
Pilgrimsvandring på Kyrkstigen 9.00
Pilgrimsmässa
Axmarby missionshus 14.30
Fredag 15 maj
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll div 5 herrar
Lindövallen 18.30
Norrsundets IF-Jädraås AIK
Söndag 17 maj
Familjegudstjänst                       
Hamrånge kyrka 14.00

DÖDSFALL
Monika Garmenius, född Larsson, Finnerödja har avlidit, 67 år 
gammal.
Hon var född i Hamrånge, men flyttade tidigt med familjen till 
Gästrike-Hammarby.
I slutet av 1950-talet återvände familjen till Hamrånge, där Mo-
nika avslutade sin skolgång.
Hon flyttade därefter till Finnerödja, där hon bildade familj och 
sedan under alla år förvärvsarbetat. Hennes man Arne avled för 
sju år sedan.
Hon sörjs närmast av dotter och son med familjer.

Ett hjärtligt tack till Hamrånges Blomster-Maria för 
prydnad på borden vid vår vårlunch.

PRO-gubbarna

Torget - Tack
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OBS! OBS! OBS!
ALLA TIDER´S MED

”HAMRÅNGEBYGDEN
I SOMMAR” 

KOMMER DEN 15 MAJ!
Vill du vara med?

Jättebra om du/ni hör av er
snarast eller senast 1 maj.

Via e-mail till
marianne@textmakeriet.se

eller tel. 073-181 40 90

Alla Tider’s


