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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Smådjursdag vid 
hembygdsgården
Vid smådjursdagen på hembygds-
gården fanns inte bara kycklingar att 
titta på utan också kaniner av många 
olika raser och Elin Sjöberg hade med 
sig både hund, ödlor, råttor, ja till och 
med kackerlackor, som hon visade 
och berättade om.Oj, så söt kycklingen 

var. Vågar man klappa 
den tro? undrade Leah 
Kilmore. Nike Bondes-
son visade.



I sommar kan väl ingen ha klagat på vädret i alla fall. Det 
är ju sol och värme vi vill ha, när det är sommar, eller 

hur? Visst har det varit svettigt, när gräset skulle klippas 
eller när det skulle spikas på den blivande altanen, men vi 
har nog mest njutit av värmen, mannen och jag.
   Det varma vädret tycks ha haft en positiv inverkan på 
människors upplevelser och köplust också, för bygdens nä-
ringsidkare och besöksmål vittnar om god kommers under 
sommaren. (Det kan du läsa om på sidan 6). Och det är ju 
jättebra, när det går bra. Extraklirret i kassan  behövs och 
skapar förutsättningar för en fortsättning och en levande 
bygd. För att kunna möta upp, när säsongen är över och 
omsättningen sjunker. Och ett kan vi vara säkra på; medan 
de flesta av oss varit lediga och njutit av sommaren, så har 
bagare, fiskare, restaurangägare, matproducenter och fixare 
slitit dubbelt upp. För att inte tala om alla ideella krafter 
som sommartid jobbar för att öppna upp besöksmål och 
aktiviteter runtom i bygden.

Annars tycks klaga vara något som vi svenskar är bra 
på. Det vittnar inte minst dagspress, TV och tidningarnas 
insändarsidor om. Det klagas på att djur finns och att djur 
inte finns, det klagas på att bostäder byggs och att bostäder 
inte byggs. Att polisen ingriper och att polisen inte ingriper, 
på vintern att det plogas för ofta eller för sällan, det klagas 
på trasiga hissar och det klagas när de ska repareras. 
   Och jag undrar hur det kändes för all den räddningsper-
sonal som kämpade med att få den ödesdigra skogsbranden 
i Västmanland under kontroll. Ett kaos av en dignitet de 
aldrig tidigare ställts inför, men klagomålen lät inte vänta 
på sig. Det informerades för lite, det informerades fel, 
räddningsinsatserna var inte tillräckliga och de sattes in för 
sent.
   Självfallet var det ett fruktansvärt trauma de boende 
drabbades av, men jag är övertygad om att räddningsperso-
nal och dess ledning gjorde allt som stod i deras makt för 
att eliminera risker och osäkerhet.

Visst kan klagomål vara befogade, de är till och med vår 
rättighet, men kanske borde vi ibland stanna upp, tänka 
efter, innan. Det finns kanske förklaringar vi borde invänta 
och kunskaper som andra besitter, men inte vi känner till. 
   Jag kände en gång en mycket klok, gammal mormor vars 
barnbarn klagade över att hon hade så fula stövlar.
   − Var du glad att du har ett par stövlar, svarade mormor.
   Det ligger onekligen en hel del i det hon sa. En filosofi vi 
alla skulle kunna anamma i många sammanhang. Istället 
för att klaga.

Nej, nu ska jag sluta klaga på att alla 
klagar. Det finns mycket trevligare 
saker att ägna tid och kraft åt. Ännu 
kan vi njuta av sköna sommardagar, 
ännu kan vi ta del av arrangemang 
runtom i vår bygd. Ta tillfället i akt du 
också och

Lev väl
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Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

1/8 sida kostar 790:-
1/16 sida kostar 435:-
Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Försäljning
   av matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

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

Annonsbokning 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om



Prova vår storsäljare Familj! Just nu får 
du som ny kund första kassen för bara 

199 kronor. Kassen innehåller råvaror och recept 
till fem middagar för fyra personer. 

Och som alltid är det ICAs egna kockar som tar 
fram enkla, goda och näringsberäknade recept.

ica.se/bergby

5 middagar
för 4 personer

Erbjudandet gäller i ett urval av matkassebutikerna, för nya kunder vid tecknande av ett abonnemang av 
Familjekassen (tidigare Billiga Veckan). Priset gäller vid hämtning i butik; ej vid hemleverans. Butikerna som deltar 
hittar du genom att söka på ica.se/handla-pa-natet/ica-matkassen/nykundskampanj. Priset gäller den första 
kassen, som bokas mellan 28/7 och 7/9, och hämtas ut i butik senast 15/9 2014. På efterföljande kassar gäller 
butikens ordinariepris. Högsta ordinariepris är för närvarande 549 kr, men detta varierar mellan butikerna. Din 
butiks ordinariepris hittar du på ica.se/icamatkassen. Ångerrätt gäller inte för matvaror i Familjekassen.

 199  k   
Ord pris 549 kr

Första kassen

*

ButikBergby

Inbrott, stölder, skadegörelse – en blandad 
kompott av otrevligheter i sommar
Både Lindövallen och Vifors IP har haft inbrott 
och skadegörelse under sommaren. Och inbrot-
ten slår hårt mot idrottsföreningarnas ekonomi 
eftersom de alltid medför en självrisk försäk-
ringsmässigt sett, liksom att reparationerna 
kostar pengar.

− För vår del var det fjärde gången sedan i våras nu 
i juli, berättar Elisabeth Meüer i Norrsundets IF.
   Både kansli och servering har haft ovälkommet 
besök och nu sist bröt sig tjuvar 
in i förrådet och stal alla verk-
tyg och de redskap de kunde få 
med sig.
   − Så nu har vi installerat larm.
   Från Vifors IP rapporterar 
Mats Frykman att flera inbrotts-
försök gjort, men som stannade 
vid sönderslagna fönster, efter-
som de numera är gallerförsed-
da och att tjuvarna heller inte 
lyckades ta sig in på annat sätt.
   − Däremot bröt de sig in i 
elskåpet och stängde av huvud-
strömbrytaren, vilket fick till 
följd att all glass i frysboxen 
smälte.
   Och vid Hedenanläggningen 
har de också varit in i elskåpet 
och ändrat tidsinställningen för 
elljusspårets belysning.

Totrabadet har haft oväl-
komna gäster som brutit sig in 
i kiosken och där stulit glass 
och läsk, flera båtstölder har 
rapporterats och det har också 
varit inbrott i privata fastigheter 
(både permanentboende och 
fritidshus).   

Ännu inga bärplockarläger 
i bygden enligt Byavakterna, 
eventuellt beroende på den då-
liga tillgången på bär, men det 
kan också vara så, att många av 
dem istället ägnar sig åt tiggeri.

Text: Marianne Lundqvist

För allas vår trygghet - 
Hur utvecklar vi Grann- 
samverkan i vår bygd?
Välkommen alla att diskutera, ställa frågor och 
komma med idéer
Fyren, Norrsundet 2 september 18.30
Församlingshuset, Bergby 16 september 18.30

Hamrånge Byavakter och Polisen i samverkan
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Seniorradion sänder 
från Hamrånge under 
hösten
 
När seniorradion drag igång under 
hösten, så kommer flera inslag att ha 
Hamrångeanknytning. 

− Vi gästades i våras av Stig Edvins-
son, som berättade om den aktiva 
projektgruppen som har som mål att 
skapa seniorboende i området och i höst 
återkommer vi till Norrsundet och invå-
narnas strävan att ge flyktinggrupperna 
ett bra liv. 
   − Och så ska vi träffa musikgruppen 
Simpdraget, med Leffe Löfgren och 
hans musikaliska kompisar, hälsar Lasse 
Rosenblom, som ingår i kärngruppen 
för seniorradions sändningar. 

Seniorradion i Gävle är en självstän-
dig, oberoende förening med ett enda 
uppdrag - att sända radio med relevant 
och underhållande innehåll för Gävlebor 
från 55 år och uppåt.
    Fram till i våras sändes seniorradion 
på måndagar men från och med i höst 
sänds programmet direkt varje tisdag 
9-11. Programmet repriseras på efter-
middagen 16-18 och ytterligare en gång 

på torsdagsmorgnar 8-10 och sänds på 
närradiofrekvensen 102,7 mhz (alldeles 
till höger om P4 – 102,0 mhz).

− Vi riktar in oss på att producera ett 
innehåll som vi tror kan attrahera en 
bred publik i vår målgrupp; intressanta 
intervjuer, reportage och musik för 
vuxna öron. Återkommande inslag är 
Uffe Jönssons berättelser om människor 
med anknytning till sändningsdagen, 
vår egen Seniordoktor Lars Pettersson, 
som tar upp olika medicinska frågor 
och Nyhetspanelen, där tre kända lokala 
profiler ger sin syn på veckans aktuella 
händelser.
   − En av deltagarna är för övrigt Ham-
rångebygdens Axel Andersson, säger 
Lasse Rosenblom.
   Att seniorradion har en viktig funktion 
att fylla är han övertygad om.
   − Vi tror nämligen att det blir allt 
viktigare att skapa ett medialt nav för 
de något äldre medborgarna i en tid när 
traditionella lokaltidningar blir allt mer 
uttunnade och radio och TV riktar in sig 
på unga tittare och lyssnare.

Text: Marianne Lundqvist
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Helene Åkerlind
Kommunalrådskandidat

Politiken ska riva 
hinder och skapa 
förutsättningar. 
Tillsammans gör 
vi Gävle bättre!



LYSAFTON 30 AUGUSTI

med förlängt öppethållande till 23.00
Sista bokning 20.00

Upplev en stämningsfull middag
med hundratals marschaller som

lyser upp augustikvällen!

Nya öppettider från 1 september
då vi serverar vår höstmeny

Lördagar 12.00-22.00  •  Söndagar 12.00-20.00

För bokningar & info ring 0297-320 00 eller
besök vår hemsida www.axmarbrygga.se

Vad behöver du hjälp med?
Vi skapar ekonomiska och praktiska lösningar för alla dina fastighetsproblem!

                               

Bygg Snöröjning Sly�öjning
Gräsklippning Flytt städning Häckklippning

Fönster�utsning Veckostädning Trädgårdstjänster
                                                           

Sommaren går mot höst, då sänker vi priset på våra tjänster!

Vårt nya pris är 300 :- /tim, vilket blir 150 :- /tim inkl. Rot/Rutavdrag (ord. 350 :- /tim)
                                                                                                       (Priset gäller t.o.m 31/10)

www.aby�s-alltjanst.se
Varmt välkommen att kontakta oss på  076-311 76 21

Smått & Gott i Hamrångebygden

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



Alla Tider’s

Turisterna har hittat till Hamrångebygden
Rekord! Den bästa sommaren någonsin! Vi är hel-
nöjda!

Det är inte bara sommarvädret som varit på sin soligaste 
sida. Vid en rundringning till affärsidkare och besöksmål, 
så är kommentarerna till största delen desamma; det har 
varit en fantastiskt bra sommar med många besökare, gäs-
ter och turister.

Axmar Brygga: Ännu en helt fantastisk sommar för vår 
restaurang. Sammantaget med övriga satsningar i Axmar-
bruk blir vi en ännu större turistmagnet och en stor hit 
är vår husvagns- och husbilsparkerng, som vi avser att 
utöka.

Axmarbruk med sommarcafé, hytta och utställningar: 
En riktigt bra sommar. Många besökare både i caféet, i 
hyttan och vid utställningarna. Vi har haft långt fler besö-
kare i år och fin försäljning, rapporteras från Bläckhornet.

Axmarby Gårdsbutik: En fantastisk säsong, där jord-
gubbarna är våra storsäljare. Och mer ska det bli inför 
nästa säsong för då planterar vi 9 000 plantor till.

Bergbykrogen: Väldigt bra, mycket folk och många tu-
rister

Bergby konditori: En jättebra sommar med många turis-
ter.

Bergmans Fisk – Sjöboden: En jättebra sommar med 
gott om fisk och mycket kunder. Många nya sommargäs-
ter och många turister. Nog den bästa sommaren någon-
sin.

Fyren: Inte så mycket turister, men vi har haft full verk-
samhet under sommaren, där vi varit en välbesökt sam-
lingsplats för alla asylsökande och glädjande är också att 
biblioteksutlåningen ökat. 

Grillen, Norrsundet: En jättebra sommar. Många som-
margäster och turister, så det känns väldigt bra.

Gåsholma Fisk & Sommarcafé: De kalla dagarna efter 
midsommar hade vi inte så många gäster, men sedan har 
det varit väldigt bra. Fantastiskt egentligen att så många 
människor hittar hit.

Hakke Gård: Vi är jättenöjda med sommaren. Ökad 
tillströmning av gäster började redan under våren. Vi har 
alltid mycket turister, så det är svårt att säga om just den 
kategorin ökat.

Hedenstugan B & B: Vi har haft otroligt mycket folk. 

Jämfört  med fjolåret så hade vi dubbelt så många gäster 
under juni månad i år och under juli månad fyra gånger så 
många.
85 % av gästerna har varit svenska, övriga 15 % har kom-
mit från Norge, Belgien, Holland och Danmark. 

Hembygdsgården: Det har varit en fin sommar för vår 
del. Vi hade något färre arrangemang i år, men de vi haft 
har varit väldigt välbesökta, inte bara av hamrångebor 
utan även ”utsocknes” liksom att en hel del turister har 
hittat hit. Så vi är mycket nöjda. 

ICA Nära Bergby: Sommaren började lugnt, vilket det 
kalla vädret bidrog till, men med värmen så kom också 
kunderna och därefter har det varit en fantastisk sommar. 
Mycket sommargäster och en markant ökning av turister, 
framförallt från Europa.

Knutpunktens vandrarhem: Vi är helnöjda. Belägg-
ningen har varit väldigt bra och det är många turister som 
hittat hit.

Konsum, Norrsundet: Många sommargäster och många 
turister, så vi är helnöjda med sommaren.

Kopparmässen: Vi är ju inte turistinriktade, så någon 
sådan ökning har inte vi känt av, däremot ökar vår för-
säljning av matlådor, mycket tack vare distribution via 
Fixarna.

Macken i Fjär´n: Att kunna köpa sig en hamburgare 
eller korv har blivit mycket uppskattat liksom våra matlå-
dor. Vi har också kunnat märka en ökande bränsleförsälj-
ning.

Monicas Loppis: En jättekul sommar med många besö-
kare. Framförallt roligt att så många turister hittat hit.

Norrsundets Tips & Tobak: Sommaren har varit ett lyft 
med många sommargäster.

Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri: Helt igenom nöjda. 
Många turister med husbilar som köper med sig fisk hem.

Totrabadet som sköts av Totra byförening: En fantas-
tisk sommar. Vi har haft besökare inte bara från vår egen 
bygd utan från övriga delar av kommunen, ända från 
Umeå i norr och från många länder i Europa och vi har 
fått ta emot mycket uppskattning för den service vi ger. 
130 bilar räknade vi in under en dag.

Trollharens Fisk: Rekord! Många gäster både från när-
området och mer långväga. Helt klart har turisterna ökat. 
Bästa sommaren någonsin.
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Min blomma hon hör augusti månad till
Lyser upp vid vägkanten, ja det är det hon vill

Med sin gula blomsterkorg och blad så gröna
Visst är hon en riktigt fin liten ”böna”?

Renfana på vårt eget språk hon heter
Och när hon vuxit färdigt blir hon nästan en meter
I hennes korg jag bruka sitta och vila
Och titta på alla som förbi oss kila

Men varför har alla så hiskeligt brått?
Stanna upp, bromsa in, njut av världen vi fått
Vi har bara en – om den ska vi vara rädda
Så att vi för framtiden också bädda

För visst vill väl du att jag och min blomma 
Även nästa sommar tillbaka ska komma
Och nästa, och nästa, det vill i alla fall vi
Så att sensommaren alltid lika vacker ska bli 

Hälsningar från Renfaneälvan

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl



Alla Tider’s

Så gör vi ett bra Gävle bättre!

Den viktigaste frågan för oss är att skapa fl er jobb i Gävle, så att fl era kan bli fria från bidragsberoende 
och stå på egna ben. Därför vill vi att kommunen ska ha en skola i världsklass, ett bättre företagsklimat, 
ordning på ekonomin och en värdigare omsorg. Du ska ha samma möjligheter oavsett var i Gävle du 
bor och god service från kommunens sida ska vara en självklarhet. Vi kan inte bara investera utan mås-
te också ta hand om det vi redan har. Gävle kommun ska vara tryggt, snyggt och klimatsmart!
Rösta på oss den 14 september!

GÄVLEwww.moderat.se/gavle - En del i Alliansen Gävle

Team Patrik Hallberg och Albin Hessel 
trea i Roslagsloppet
En ärofylld tredjeplacering i det prestigeladdade Roslagslop-
pet. Det svarade Patrik Hallberg från Norrsundet för till-
sammans med sin navigatör Albin Hessel från Gävle i Off-
shoreklassen 3A första helgen i augusti.

− Det var en tuff tävling och en svår bana, men vi visste att chan-
sen till en bra placering fanns, säger Patrik.
   Medaljchans hade de däremot inte vågat hoppas på efter att de 
måst köra ett extravarv på grund av en missad boj, som lagts ut så 
att den var mycket svår att upptäcka.
   − Nu visade det sig att det var fler än vi som missat bojen och vi 
kunde gå i mål som tredje båt bland de åtta i vår klass.
   Teamet Hallberg/Hessel har rönt framgångar även tidigare i år, 
fyra kom de i en tävling nyligen med handicap. Och meriten i Roslagsloppet sporrar givetvis till fortsatta tävlingar.
   − Det blir säkert Roslagsloppet fler gånger, men innan årets säsong är över väntar två tävlingar i september. Ska bara 
skruva färdigt på båten först, hälsar Patrik.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

En ärofylld tredjeplats blev det för teamet Patrik Hallberg 
och Albin Hessel i klassen 3A i Roslagsloppet.

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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Tjejer från 
Hamrånge kan
 
När Nya Karolinska Solna ska fyllas med medicinsk 
utrustning så är Lotta Bergman från Bergby med och 
utrustar det nya sjukhuset med medicinsk teknik. Hon 
är upphandlare med ansvar för bland annat tryck-
kammare och sterilteknik.

Nya Karolinska Solna ska bli Sveriges modernaste sjuk-
hus och stå färdigt våren 2018. Ett bygge som kostar 14,5 
miljarder. Lotta blev rekommenderad att söka jobbet som 
upphandlare.
   − Jag tänkte utanför boxen och sökte och jaa, jobbet har 
överträffat alla förväntningar.

Egentligen heter hon Charlotta, döpt efter mamma 
Kerstins farmor, men det är som Lotta alla känner henne. 
Bland kompisar, från skol- och gymnasietiden och även 
därefter.
   − Och det är fortfarande som Lotta jag presenterar mig.
   Med teknik som intresse, så var hennes gymnasieval 
givet; Polhemsskolans tekniska program med kemiinrikt-
ning.
   − Det intresset har jag nog efter morfar John. Som barn 
satt jag ofta i hans knä med uppslagsverken framför oss, 
där han visade och berättade.

Vad hon skulle bli när hon blev stor, ja, det visste hon 
inte ens i gymnasiet. 
   − Vet jag förresten inte än, är ju bara 38, skrattar hon.
   Det fanns många yrken Lotta funderade på under gym-
nasietiden, arkitekt eller kemist 
var två, men egenskaperna nyfi-
ken och att våga har på hennes 
fortsatta resa genom livet bjudit 
på många intressanta och spän-
nande utmaningar.
   Efter gymnasieexamen blev det 
studier vid Uppsala universitet, där hon efter fem års stu-
dier tog en fil.mag. i biologi med molekylärbiologi som 
specialarbete 2001. Varje år under den tiden sommarjob-
bade hon vid industrin i Norrsundet.
   − Men massaindustrin   ske doktorera inom sitt ämne, 
men så var det en kollega som tyckte hon skulle söka job-
bet som Account manager (säljare) av apparater för DNA-
teknik. Hon skickade in sitt CV och jobbet var hennes.
   − Jag trodde nog att jobbet skulle innebära mera av sup-
port än att sälja, så neej, efter två år sa jag upp mig. Var 
kaxig och tänkte att jobb finns det alltid.
   Nu var det inte riktigt så enkelt fick hon erfara, men det 
hindrade henne inte att anta en ny utmaning.
   − Jag sökte och fick ett vikariat som lärare i naturkun-

skap på ett högstadium och blev sedan projektanställd 
springvikarie hela läsåret.

Sen kom nästa steg i karriären, när hon fick jobb hos Ab-
bott Diabetes Care med uppdrag att undervisa på sjukhus 
hur blodsockermätare fungerade. Men Lotta ville vidare, 
sökte och fick en tjänst hos St Jude Medical i Barkarby 
utanför Stockholm,  supportspecialist för pacemaker och 
hjärtstartare.
   − Där blev jag sedan kvar i 6,5 år, men så började 
företaget varsla, personalstyrkan skulle minska från 750 
till 30. Nu tillhörde jag de 30, men kände ändå, att det var 
osäkert, så jag sökte vidare.
   Att hon vågade tänka utanför boxen gav henne jobbet 
som upphandlare av medicinsk teknik på Nya Karolin-
ska i Solna, och nu är hon anställd av Stockholms läns 
landsting.
   − Min uppgift är att få ut bästa värde per skattepeng 
utan att patientsäkerheten äventyras och i uppdraget ingår 
också att konkurrensen inte får begränsas.
   I det arbetet är personalens önskemål oerhört viktiga, 

menar hon. Det är ju de som 
ska jobba med tekniken.
   − De måste få möjlighet att 
både klämma, känna och tycka, 
men sedan blir det också en 
avvägning, där man måste vara 
analytisk.

   Så Lotta måste våga ifrågasätta, ställa de kritiska 
frågorna, så att man inte köper in samma produkter och 
märken som man alltid gjort. Kvaliteten är ledstjärnan, 
men också att få rätt produkt till bästa pris.
   
Det går inte att ta miste på, att hon trivs med sin roll, 
Lotta från Bergby.
   − Det här är helt enkelt ”once in a lifetime”.
   Om vad som händer efter 2018 funderar hon inte så 
mycket på.
   − Det får vi se då, ler hon. 
 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lotta från Bergby är med och utrustar det som ska bli Sveriges 
modernaste sjukhus, Nya Karolinska Solna.

− Det här är helt enkelt 
”once in a lifetime”
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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

Gammelboningsvägen 8
816 91 Jädraås
Tel 0297-451 65
070-733 38 42

stay@jadraasherrgård.se
www.jadraasherrgård.se

Välkommen önskar
Anna-Stina & Kaj Hammarberg

JÄDRAÅS HERRGÅRD
Onödigt vackert

Pensionat och B&B året runt
Vandrarhem juni-augusti
Sommarkafé från 15 juni

Ons-sönd 12.00 - 17.00
Lördag 12.00 - 21.00

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

Nya öppettider i gårdsbutiken från 1 september
Ons-fre 11.00-17.00

Fiskbu� ésuccén fortsätt hela september
Lör-sön 12.00.17.00 och naturligtvis har

vi gårdsbutiken öppen då också
Boka vår grillkåta – nu börjar vi serveringen av kolbullar

Välkommen önskar Flodbergs på Trollhar´n
Tel. 0297-331 05

trollharens� sk.se och trollharensfg.se

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

Efter ännu en JÄTTEFIN säsong
med alla JÄTTETREVLIGA  

kunder tar vi JÄTTESEMESTER
och stänger butiken under tiden 

1 september – 1 oktober

Vi öppnar igen 2 oktober 
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar och Erik

 

Tycker du att Det är 
viktigt med en 
levande landsbygd 
och tillväxt i hela 
Kommunen? 

 
Då ska du rösta 
på Centerpartiet 
den 14 september 
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Musik som drog publik
 
Östen med Resten i Axmar Hytta och Jazz med Lasse 
Ädels på hembygdsgården.
Två säkra kort för att locka publik i sommarens Ham-
rånge.

De må ha rötterna i folkmusiken, men för Östen med Resten 
finns inga musikaliska gränser. De kan bjuda på allt och får 
publiken med sig från första stund.
   Det var för andra året i rad som Östen Eriksson, Jens Kris-
tensen, Staffan Lindfors och Gunnar Morén tog scenen i en 
fullsatt hytta i besittning. Verkliga proffs är de på att lyfta fram 
den rätta stämningen och det gjorde de med en härligt humor-
fylld show med musik av hög klass.
   Här fick publiken verkligen sitt lystmäte och en ljuvlig som-
markväll i perfekt miljö förstärkte upplevelsen ytterligare.

Mer än fullsatt var det på hembygdsgårdens dansbana, när 
Lasse Ädels 20-årsjubilerade med sin härliga swingjazz. I 
strålande solsken gick det förstås lika bra att slå sig ned vid 
borden utomhus för att njuta av låtar som Secret love, Lady be 
good och Bye, bye blackbird.
   Bakom Lasse Ädels finns, förstås Lasse Ädel själv med sin 
klarinett, Göran Schultz, piano, Gunnar Malmgren, tenorsax, 
Rolf Emtegren, basfiol och Lasse Pettersson bakom trum-
morna.

Musik har det också 
bjudits vid Österheds 
kapell under som-
maren i Hamrånge 
församlings regi.  
Först ut var bröderna 
Felix och Ludwig 
Wallerberg, därefter 
cittragruppen Ham-
rångeharporna och 
avslutade gjorde 
Trönö manskör. 
Hamrångeharporna 
framträdde också 
vid hembygdsgården 
och på onsdag, 27 
augusti, blir det sur-
strömmingsfest och 
allsång med  25-års-
jubilerande Leffes.

 
Text och foto: 

Marianne Lundqvist

Publikmagneter i Axmar Hytta; Östen med Resten

20-årsjubileum var det för Lasse Ädel och 
hans swingjazzgäng på hembygdsgården där

 ...Göran Schultz på piano svängde till det 
ordentligt med Lady be good.

PUFFENS
HUSHÅLLSNÄRA

TJÄNSTER
   

VI HJÄLPER ER MED SÅ GOTT SOM ALLT!

•  Gräsklippning
•  Målning
•  Enklare snickerier
•  Bortkörning av  
   sopor m m

Hasse, Kenneth, 
Tomas 

•  Veckostädning
•  Flyttstädning
•  Fönsterputs
•  Handling
•  Läkarbesök
•  Sällskap m m

Lotta, Ann-Britt,
Johanna

Vi sköter Rut- och Rotavdrag
Puffen Assistans AB

Tel. 0297-440 51 – Stina
070-654 40 15 – Eva

Macken i Fjär´n har blivit samlingsplatsen för Hamrånges 
motorintresserade. Varje tisdagkväll har Macken extraöppet, 
där de kan träffas, fika, ta en hamburgare och snacka bilar och 
motorer.

Hamrånges motorintresserade 
träffas vid Macken i Fjär´n



Alla Tider’s

Söndag 31 augusti kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Marie Söderqvist, Ellen Weiss, Hille kyrkokör

***************************************
Söndag 7 september kl. 11.15
Söndagsgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Emma Wallerberg

***************************************
Söndag 14 september kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Konfi rmandstart

***************************************
Söndag 21 september
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg

***************************************
Onsdag 24 september – Söndag 28 september
Prostvisitation

Onsdag 24 september kl. 9.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Kaffe och samtal om kyrkorummet
Fredag 26 september kl. 18.30
Församlingskväll – Hamrånge 2020, Församlingshu-
set
Allsång & samtal
Söndag 28 september kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Ulf Claesson, Jan-Anders Jansson, 
Emma Wallerberg, Församlingens barngrupper

***************************************

Sopplunch i kyrkans hus
– onsdagar kl. 12-14, udda veckor

För mer information och eventuella ändringar
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

Wenglers Järn, Färg & Bygg AB

Din lokala bygg- och färghandel i Bergby

Öppettider:

Måndag-fredag 9.00-17.30

Lördag 10.00-14.00

Välkomna in till oss!
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Nu startar församlingens verksamhet för terminen!

Barnsång i Fyren Måndagar, tid se hemsidan
Sång, rytmik och lek för barn med vuxna
Ledare: Susanne Adman & Eva Axman

PilgrimsBarn (Miniorer) Tisdagar 14.30-16.30
För dig som är född 2008 och tidigare
Start tisdagen den 2 september
Ledare Susanne Adman & Emma Wallerberg

Öppen verksamhet i Änglagården
Tisdag & torsdag 9.00-12.00

Fika, sång & lek för barn med vuxna
Start tisdagen den 2 september
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

Konfi rmander En söndag i månaden
För dig som är född 2000 och tidigare
Ledare: Susanne Adman & Marianne Udd

Anmälan och information
Susanne Adman, församlingspedagog
0297-57 20 92
susanne.adman@svenskakyrkan.se

Kyrkokör  Onsdagar kl. 19.00-21.00
För alla som tycker att det är roligt att sjunga!
Start onsdag 3 September i Församlingshuset

Barnkör i Fyren                Torsdagar kl. 15.00-16.00
Sång för dig mellan 6-9 år
Start torsdag 4 september

Anmälan och information
Emma Wallerberg, kyrkomusiker
0297-57 20 95
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se

Sopplunch Kyrkans Hus
Onsdagar 12.00-14.00 (udda veckor)

Start 10 september
Drop in-servering

Kvinnoföreningen  
(Syföreningen)

Kontaktperson
Anna-Britta Wahlberg 0297-21044



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

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

ÖPPETTIDER 
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

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Hmm… hur ser det ut vid våra återvinnings-
centraler-/stationer egentligen?
 
−Vi är medvetna om situationen och det är inte något 
vi är stolta över. Men åtgärder är på gång.

Så säger David Säll vid Gästrike Återvinnare, när Alla 
Tider´s tar kontakt med anledning av att åtskilligt avfall 
sedan år tillbaka ligger på utsidan av betongfickorna vid 
återvinningscentralen i Hagalund och att bildelar, kylskåp 
och en del annat avfall även ligger utanför staketet.

   − Så ska det naturligtvis inte vara och vi avser att ta itu 
med detta, förhoppningsvis redan under innevarande år. 
Vi planerar att även i övrigt vidta förbättringar vid åter-
vinningscentralen.
   Återvinningscentralen i Hagalund har öppet varje tisdag 
och tredje söndagen i varje månad. 

Återvinningsstationerna för glas, metall och plastför-
packningarna lämnar också en hel del att önska, men här 
ligger inte ansvaret på Gästrike Återvinnare, utan på FTI 
AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB).
   − Vi skulle gärna se att även den biten låg under oss, då 
skulle vi kunna samordna helheten, säger David Säll.
   Idag ligger alltså ansvaret under FTI AB och enligt regi-
onchef Mia Steinbach, så skall kontinuerlig uppsikt och  

 
inrapportering ske vid brister och åtgärder därefter vidtas. 
Så har inte skett vid återvinningsstationen i Hamrånge-
fjärden. Den ger inget trevligt helhetsintryck, här växer 
tistel och brännässlor höga runtomkring containrarna för 
papper och skylten som talar om att det är en återvin-
ningsstation har legat upp och ned i det långa gräset hela 
sommaren, med stolpen stående lite på trekvart intill.
   Nu lovar Mia Steinbach att de bristerna ska åtgärdas.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Mycket avfall och skräp har hamnat bakom betongfickor och 
stängsel. Men nu ska det bli bättring lovar Gästrike Återvinnare.

Brännässlor och tistel växer högt intill containrar vid återvin-
ningsstationen i Hamrångefjärden...



  Hamrångebygdens föreningsliv

Vi fi xar det mesta – allt inom hushållsnära tjänster
både med och utan Rot- och Rutavdrag

Ring oss när du behöver hjälp med något
Tel. 076-128 47 33

Vår loppis i Hamrångefjärden (f d Wenglers) är öppen
Mån-fre 12.00-19.00  •   Lör 11.00-17.00

Välkommen in och fynda!

Hamrånge Hembygdsgård
 
Se hur Norrsundet växte - en utställning om hur 
det hela började, framtagen av Norrsundets 
Arbetarmuseum, visas i samband med evenemang.

27 augusti Surströmmingsfest med allsång till Leffes kl 18. 25 årsjubileum! 
Surströmming/sill, potatis, inkl.dricka och fika 100 kr. Anmälan 0297/10593 
eller 073/3091720 

30 augusti Sensommarlördag med bakluckeloppis. Loppisanmälan: 0297-
10593. Verksamhet i smedjan. Kolbullar serveras! Öppen Gård kl. 11-15. 
Samarrangemang med Långlördag i Bergby Centrum. 

27 september Höstmarknad. Välkommen som försäljare! Anmälan: 
0297/10593. Verksamhet i smedjan och yxkast-
ning. Öppen Gård kl. 11-15. Samarrangemang 
med Långlördag Bergby Centrum.
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Välkomna till
Hemslöjdens Dag
i Hagsta skola lördag 
den 6 september 

11.00-15.00
Årets tema: 

Textilt återbruk
Servering

Kom till höstens möten   Första tisdagen varje månad.
2 september   •   7 oktober   •   4 November   •   2 December

Aktuella frågor just nu :
Vision Äldrevården i Hamrångebygden.

Busshållplats vid Bergby skola.
Förslag till hastighetsbegränsning i Bergby med omgivning.

18.00 börjar vi med Vision Äldreomsorgen i Hamrångebygden.
19.00 Hamrångegruppens ordinarie ärenden.

Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen, kl. 19.00.
Vi bjuder på the/kaff e med smörgås

Alla är välkomna

Nu tar vi
emot kläder igen!

OBS! Hela och rena

Insamlingen
På fl ykt

fortskrider

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

5/9 Musikcafé
Solberga, 13.30

19/9 Musikcafé
Träffpunkten 13.30

27/9 Loppis 10.00-
14.00

Välkomna

 

Tips: se ”westernshow holmsveden” 
på YouTube
Välkomna!

Lördag 30 
augusti
kl 10-18

Info. Mats        070-600 66 48
         Kenneth  070-349 98 66

Marknad-Cowboys-Indianer
Trappers-Skytte-Yxkastning-

Ridning
Grassride (bluegrass)
Rocks in the country
Mat & kaffeservering

Pubafton (fre-lör)

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Välkommen! 
 

 

Träffpunkt för seniorer Hamrånge 
 
 

Måndag 8 september kl. 13.00
Seniorshop med mannekänguppvisning
Fredag12 september kl. 12.00
Surströmming/matjessillunch
Anmälan till Träffpunkten 0297-109 95 senast måndag 8/9
Onsdag 17 och 24 september kl. 10.00–12.00
Datacafé med Hamrånge PRO.
Här kan du få hjälp när du kört fast.
Ta med egen dator. Fika fi nns att köpa.
Måndag 29 september kl. 18.00
Eva Holmberg berättar om Gatubarnen i Nepal
Se vidare annonsering
Under V 37 och V 38 vardagar kl. 10.00-14.00
Tavelutställning av Marianne Vilén
Under hela september vardagar kl.10.00-14.00
( Med viss reservation någon dag)
Monica Sjökvists utställning om Wij by i Hamrånge 
socken från 2006

September 2014

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com



Socialdemokraterna i 
Hamrånge bjuder in.
 

Helkväll på Fyren, med fokus på våra viktigaste frågor inför valet! 
13 september kl 15:00 - 21:00.
 
     Promenadbingo         Rockskolan         Totra Pistoleros        Framtidstal     Promenadbingo         Rockskolan         Totra Pistoleros        Framtidstal
 
Kom och träffa oss och prata med våra företrädare i partiet om vad som är 
viktigt för dig. Vi bygger Hamrånge och Gävle tillsammans.
Restaurangen och ABF-caféet hållet öppet för den hungriga och fikasugna. 

Läs mer om vår politik på www.socialdemokraterna.se/gavle

Smått & Gott i Hamrångebygden

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

1959, för 55 år sedan gick de ut 7:e klass vid Bergby Central-
skola. Nu möttes de igen vid en träff på Hakke Gård.
Bakre raden: Urban Bergsten, Lars-Erik Carlsson, Ove Lund-
kvist, Harald Åberg, Sune Lindström, Håkan Löfgren, Lars-
Göran Häggblom, Barbro Bohlin-Stolt
Främre raden: Mariana Berglund, Raina Wiik-Nordin, Lena 
Larsson-Danielsson, Kjell Hedlund, Anitha Hedin, Aina 
Andersson-Englund.
Deras lärare från klass 3 och skoltiden ut var Folke Bergsten.
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Klassträff för 1959 års avgångs-
klass vid Bergby centralskola



Kalendarium 22/8 – 19/9
Fredag 22 augusti
Bastun öppen, OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 23 augusti
En dag för hälsan,  
Träffpunkten, Bergby Start 9.00
Söndag 24 augusti
Fotboll Vifors IP 16.00
Flickor Div. 1 NorrHam-Hille IF
Onsdag 27 augusti
Surströmmingsfest/allsång 
Hamrånge hembygdsgård 18.00
Torsdag 28 augusti
Fotboll Lindövallen 18.30
Norrsundets IF-Älvkarleby IK
Fredag 29 augusti
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 30 augusti
Sommarlördag med bakluckeloppis 
och kolbullar
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Vattendag vid Ådala, 
Norrsundet 13.00-18.00
Fotboll Vifors IP 15.00
Pojkar div. 3 NorrHam-Sandvikens AIK FK
Söndag 31 augusti
Söndagsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
 

Fotboll Vifors IP 14.00 
Pojkar 10 Norrham-Forsbacka IK
Tisdag 2 september
Fotboll Vifors IP 18.30
Damer div. 3 NorrHam-Åbyggeby  
FK/Ockelbo
Möte om Grannsamverkan
Fyren, Norrsundet 18.30
Möte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 19.00
Fredag 5 september
Musikcafé med Röda Korset,
Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 6 september
Fotboll Vifors IP 11.00
Flickor 11 NorrHam-Valbo FF
Hemslöjdens Dag, Hagsta skola 11.00-15.00
Söndag 7 september
Söndagsgudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Fotboll Vifors IP 14.00
Pojkar 10 NorrHam-Sandvikens IF
Fotboll Vifors IP 16.00
Flickor div. 1 NorrHam-Skutskärs IF FK 
Måndag 8 september
Seniorshop med mannekänguppvisning, 
Träffpunkten, Bergby 13.00
 

Tisdag 9 september
Arbetskväll med Kupanloppis
Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 10 september
Sopplunch Drop in Kyrkans Hus 12-14
Fredag 12 september
Surströmming/matjessilllunch 
Träffpunkten 12.00
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 13 september
Fotboll Pojkar div. 3 15.00
NorrHam-Hedesunda IF
Söndag 14 september
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 16 september
Kupanloppis, Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fotboll Vifors IP 17.30
Damer div. 3 NorrHam-IK Huge U
Möte om Grannsamverkan
Församlingshuset, Bergby 18.30
Onsdag 17 september
Datacafé Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Fredag 19 september
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Stort TACK till alla nära och kära som förgyllde min 90-års-
dag på Axmar Brygga och alla er som kom ihåg mig med 
blommor och telefonsamtal.
     Britta Jönsson

Torget - Tack Begravningar i Hamrånge församling under Juli

 3 juli Elsa Sandberg, Bergby
18 juli Lennart Murén, Norrsundet

Två medaljer – en av ädlaste valör – blev det 
för Per-Gunnar i årets Veteran-SM
För åttonde gången tävlade Per-Gunnar Berglund från Hamrångefjärden i Veteran SM:s kastgrenar. Och fick två medal-
jer med sig hem i bagaget.

− Det är jag riktigt nöjd med, säger han.
   Tävlingarna gick av stapeln i Huddinge sista helgen i juli och 
Per-Gunnar tävlade i grenarna diskus, kula och slägga. I diskus blev 
det guld med ett kast på 33,72, för övrigt hans tredje diskusguld i 
Veteran SM-sammanhang och i kula stötte han 9,84, vilket rende-
rade honom en bronsmedalj.
   − Jag hade samma resultat som fyran, men min andrastöt var 
bättre.
   I tredje grenen, slägga, krävdes ett kast på över trettio meter för 
att ta medalj och där stannade Per-Gunnars resultat på 27,81.
   Nu väntar Kastfemkamp den 13 september i Östhammar, även 
den tävlingen inom ramen för Veteran-SM.
   − Det är första gången för mig i en sådan tävling och där grenarna 
slägga, kula, spjut, diskus och vikt ingår.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Arkivfoto


