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Ömsom sol, ömsom regn, kanske lite väl mycket av det senare. 
Lite så kan vi summera sommaren 2015. Men det är det ju som 
det är med vädret, det rår vi inte på. Bara att försöka göra det 
bästa av det.

Själva har vi hunnit med att hälsa på både släkt och vänner 
och så umgåtts med barnbarnen förstås. Livets efterrätt. Ja, jag 
vet, klyschigt så det förslår, men det är ju så det är. De är ju det 
bästa. 
   Vi passade på att utnyttja X-Trafiks fina erbjudande med 
24-timmarsbiljett i länet. Två vuxna, fyra barn = 135 kronor. 
Vi åkte tåg till Järvsö och besökte Järvzoo en dag och fick 
då också från tågfönstret se en del av ett Hälsingland vi inte 
sett förut. Spännande för barnen att få se vilda djur de aldrig 
sett förut, tänkte dotter Eva och jag. Nu är det ju förstås inte 
alltid barn uppskattar saker på samma sätt som vi vuxna och 
jovisst såg de både björn, varg och järv, men Emil, 6 och Eric, 
4 konstaterade att det bästa var älgarna. Amie, 6 och Leah, 3½ 
tyckte kaninerna var bäst. 
   Årsunda Viking blev nästa utflykt, där de fick skjuta med 
pilbåge, äta pannkaka på trätallrik med träslev och lyssna på 
vikingasagor.

Lycka är att meta upp sin första fisk och Emil och Eric strå-
lade ikapp över sina mörtar.
   − Jag ska äta upp allt köttet själv, men inte skinnet, det vill 
jag inte ha, förklarade Eric frankt.
    
Kan mormor få en puss? frågade jag treåringen Leah.
   Nähä, det är stängt, svarade hon bestämt. Jaså, säger jag och 
när öppnar det då? Klockan 8, förklarar hon.
   Klockan blir 8, och jag påpekar för den lilla tjejen, att nu är 
det dags för pussen. Då slår hon ut med sina små armar och 
konstaterar snabbt: Men nu är de slut, ser du. 
   Så där fick jag.(Nåja, det där med pussandet fixade vi till 
med råge vid ett senare tillfälle).

En verklig höjdpunkt under sommaren var besöket på Gräsö 
i den uppländska skärgården. Mannen och jag och med Arne 
från Bergby som ciceron.
    Arne växte upp på Gräsö, där familjen drev mjölkgården 
Gräsö gård och han tog oss med på en resa från sydspets till 
nordspets på den 3,5 mil långa och vackra ön. Varvat med 
personliga minnen berättade och visade han sin ö och den 
guidning vi fick både berörde och gav många fina minnen att ta 
med hem.

En rådjursmamma och hennes tre små kid har hälsat på oss 
då och då på ängarna runt huset under sommaren. Och lite 
närmare än så vågade de sig under de dagar vi var bortresta. 
Mycket noggrant hade de  ”plockat” 
knopparna på både rosor, flox och kär-
leksört i vårt stenparti. Men vad gör väl 
det?  Det är sånt man får ta med skogen 
inpå och de är en del av vår natur. Blom-
morna är det ingen fara med. De växer 
upp igen. 
   Lev väl!

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

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 2015, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2015, 

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
15 maj, 12 juni, 24 juli, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

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



Lysafton lördag 29 augusti
Upplev en stämningsfull middag med 100-tals 
marschaller som lyser upp i sensommarkvällen

Öppet 12.00-23.00
Från 17.00 fasta sittningstider

Mer info se vår hemsida www.axmarbrygga.se
där du också kan göra din bokning

Nya öppettider 31/8 – 1/11
Lördag 12.00-22.00  •   Söndag 12.00-20.00

Mån-fre öppet för beställningar och konferenser
Tel. 0297-320 00

Vi plockar ihop färdiga matkassar
för 2 eller 4 personer.

Man kan välja om  man vill ha 3 eller 5 middagar. 
Bistrokassen     •     Familjekassen 

Inspirationskassen       •     Laktosfri familjekasse 
Priser från 395-719:-

ica.se/bergby

Låt oss hjälpa dig med 
en enklare vardag!

Prova vår storsäljare Familj! 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.

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

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

Välkommen in och prata matkasse 
med oss i butiken så hjälper vi dig! 
Önskar Emil med Personal.

H O L M S V E D E N  -  H Ä L S I N G L A N D S  T E X A S
Lördag 29 aug kl 10–18

Marknad - Cowboys - Indianer - Yxkastning
Bluegrass - Country- Line & Squaredance m.m.

Mats 070-600 66 48 Övr info: Kenneth 070-349 98 66
Vuxen-entré: 20kr  Barn gratis. Ingen P-avgift

YouTube-tips;  se  ”Westernshow Holmsveden”

Rättelse om stipendie- och diplom-
utdelning vid skolavslutningen
I Alla Tider´s julinummer berättade vi om alla stipen-
dier och diplom som delades ut vid skolavslutningen. I 
kategorin En god förebild klass 6A skulle namnen vara 
Isak Larsson och Julia Friskman

Wenglers Järn, Färg & Bygg

Just nu!
Höstrea i vårt ”uterum”

30% rabatt på kvarvarande flaggstänger

Måndag-fredag 9.00-17.30  •  Lördagar 10.00-14.00
Välkomna!
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Alla Tider’s

vi behöver dig! 

I så fall är du den vI söker!  
Vi behöver fler brandmän i beredskap, 
som vid sidan om sitt ordinarie 
arbete kan ha regelbunden 
beredskap här på din ort.  
Läs mer på vår hemsida.

Är du kVinna eller 
man som bor och/
eller jobbar här på  
orten? 

Vill du hjÄLpa tiLL
att göra din ort till en  
tryggare plats?

www.gastrikeraddningstjanst.se   e   tel. 026-17 96 53

tycker du om FySiSkt 
arbete och att jobba i 
grupp? 

Nordens största ungdomstävling 
inom bågskytte 
– Ture tog lagbrons
Ture Olsson från Bergby kan se tillbaka på en riktigt bra tävlingssäsong i sin 
sport. I början på juli deltog han, tävlande för Wij Bågskyttar i Ockelbo, i 
Nordiska Ungdomsmästerskapen i bågskytte i Hallsberg och där han tillsam-
mans med Isak Ferm från Ockelbo och David Fredriksson från Mjölby tog 
hem ett svenskt lagbrons i klassen nordisk barbow cadett men i konkurrens 
med 270 skyttar från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna.
   − Först sköt man en individuell grundomgång och sedan en lagfinal då vi 
delats in i lag om 3 skyttar i varje, berättar Ture.
   Individuellt hamnade Ture på en 5:e-plats i Norden.

Därefter var det dags för Svenska Juniormästerskapen i 3d och fält i Hel-
singborg och där Ture fick två silvermedaljer med sig hem i bagaget i Herrar 
barbow 13.

   Närmast för Ture väntar Jakt-SM i Södertälje i september.
Text: Marianne Lundqvist

    Foto: Privat

Efter ännu en JÄTTEFIN säsong
med alla JÄTTETREVLIGA  

kunder tar vi JÄTTESEMESTER
och stänger butiken under tiden 

31 augusti – 30 september

Vi öppnar igen 1 oktober
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar och Erik

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

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Lagbrons i Nordiska Mästerskapen blev det 
för Isak Ferm, David Fredriksson och Ture 
Olsson.



Smått & Gott i Hamrångebygden

Funderar du på att byta bostad?

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING GÄVLE  
NYGATAN 29. TEL 026-10 52 80 SVENSKFAST.SE/GAVLE

Linus LindqvistKatarina Hansson

Madelene Sjöberg Magnus Sjöberg Malin Hagberg Åsa Andersson

Emil Simonsson Eva Erkers-Löfstrand Jens Bengtsson Jonas Östbom Josefin Svensson Karolina Nilsson

Frågorna kan vara många:

 – Hur mycket är din bostad värd?
 – När är det bäst tid att sälja?
 – Lönar det sig att renovera innan försäljning?
 – Hur mycket skatt ska egentligen betalas?

Vi hjälper er att svara på frågorna och samtidigt hitta ett passande upplägg för just er situation.  
Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering och fri konsultation kring en eventuell försäljning.

Jet ski – nu söker förarna förslag och lösningar för att minimera de 
störningar som åkningen kan medföra

Jet ski, eller vattenskoter, har vuxit fram som en ny innesport. Men ljudnivån i kombination med många kö-
rande ekipage under flera timmar uppskattas inte av alla.

− Vi vill förstås köra med våra vattenskotrar, men också att det kan ske under former som kan accepteras, säger fö-
rarna.
   Tidigare kördes många av ekipagen intill Totrabadet, där dock bl a badande kände sig oroade och i sommar flyttade 
man istället över till Rån på andra sidan av sjön Hamrångefjärden, där också en bana med bojar anlades. Men även här 
mötte åkandet reaktioner, främst genom den höga ljudnivån och antalet skotrar samtidigt. Nu lägger förarna egna för-
slag och söker lösningar för att minimera störningarna.
   − I första hand söker vi nya platser, där vi kan hålla till. Helst där inga boende finns, men fram tills och om vi hittar 
ny eller nya platser, föreslår vi vissa begränsningar i åkandet. Körningar kvällstid får inte göras senare än 21.00 under 
vardagar och inga körningar under fredag-lördagkvällar efter kl. 17.00. I Hamrångeån får inga körningar ske och inga 
bryggor användas att köra upp våra vattenskotrar på. Ingen körning heller vid Totra, endast iläggning av skotrar.
   − Sunt förnuft ska också råda hur körning får ske, säger förarna.

Text: Marianne Lundqvist

Fotnot: Enligt den svenska vattenskoterförordningen får vattenskoter endast framföras på för ändamålet anvisade 
farleder, eller av länsstyrelsen anvisade vatten, men där en EU-dom som står över förordningen säger att en lag, som 
förbjuder vattenskotrar på de flesta vatten skulle begränsa fordonets inträde på den svenska marknaden och att detta då 
inte skulle vara förenligt med den fria marknaden.
Och i en skrivelse från 2009 uttalar Åklagarmyndigheten att länsstyrelserna inte utfärdat nog med särskilda områden 
att köra på. Ingen ska därför kunna lagföras för att ha kört på förbjudet område och idag bedriver varken kustbevak-
ning eller polis tillsyn över vattenskotrarna.
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Alla Tider’s

Nadia på väg mot sina drömmars mål
 
För sex år sedan berättade Alla 
Tider´s om Nadia Sager från Bergby. 
Då var hon nybakad student vid Vasa-
skolans naturvetenskapliga linje och 
hade fått 10 000 kronor i stipendium. 
Med motiveringen ”Till en skicklig, 
målinriktad och ambitiös gymnasist”.

Och målinriktad har Nadia fortsatt att 
vara. Efter arbete både inom vården och 
flera år vid Lillhagsskolan i Bomhus, 
först som lärare och sedan som vikari-
esamordnare, har hon nu precis gått ut 
sitt första år på Tandläkarhögskolan vid 
Karolinska Institutet i Stockholm.
   - Jag hade ju från början tänkt bli läka-
re, men insåg att jag ville ha ett mer so-
cialt inslag i mitt yrkesval inom vården
   Så istället valde hon tandläkaryrket 
och känner att hon hamnat precis rätt. 
Med envis målinriktning gjorde Nadia 
vad som krävdes för att hon skulle komma in på utbild-
ningen.
   − Det här var vad jag verkligen ville, så jag garderade 
mig på de sätt jag kunde. Praktiserade på kliniker både 
utomlands och i Sverige och sökte in både via betyg, 
högskoleprov och alternativt urval baserat på prov och 
intervjuer.

In kom hon och under sitt första år har hon satt varenda 
tenta vid första tillfället. I sin klass med 100 tandläkarele-
ver har hon därtill utsetts till klassrepresentant i Odonto-
logiska Föreningen och även till kontaktperson för privat-
tandläkarna.
   − Jag vill ta del av all information jag kan få och vara 
med och påverka, så för mig är uppdragen både intres-
santa och roliga.
   Fyra år av studier återstår innan Nadia får kalla sig 
tandläkare, studier som hon med iver ser fram emot.
    − Det första året har gått så otroligt fort, allt har varit 
väldigt intressant och verkligen motiverat mig att fort-
sätta. Jag har trivts jättebra både med utbildning, lärare 
och klasskamrater.
   Lägenhetsbristen i Stockholm har dock gjort att hon 
ofta fått pendla mellan hemmet och skolan.
   − Så det finns säkert de som funderat över vem den tröt-
ta tjejen är som suttit på kvällsbussen mellan Gävle och 
Hamrånge, för ibland har det blivit 2-3 gånger i veckan, 
skrattar hon.

Som färdig tandläkare vill Nadia först skaffa sig några 
års erfarenhet och sedan arbeta inom Tandläkare utan 

gränser. Och tittar hon längre in i framtiden, ja då ser hon 
gärna en egen tandläkarpraktik i eller i närheten av Ham-
rångebygden, kanske med barntandvård och implantat 
som specialistinriktning.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat   

                                  

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

Tisdag 1 september 13.00-14.00 
Informati on om munhälsa och tandvårdsbidrag av
Emelie Carlson Lejon från Folktandvården. 

Fredag 18 september 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset. Lasse Andersson spelar och har 
musikgissning.

Måndag 21 september kl.13.00
Seniorshop med mannekänguppvisning

Onsdag 23 september kl.13.00
Pop- och Rockkören kommer och uppträder i kyrkan.
Se vidare annonsering

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
September 2015

                                  

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
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Nadia med sina kurskamrater



Många besökare 
vid årets ankrace 

Arrangörerna Norrsundets Arbetarmuseum och 
KNUFF prickade in en solig sommardag för sitt årliga 
arrangemang och kunde räkna in ett stort antal besö-
kare.

All verksamhet var i år uppflyttad till skolgården, vilket 
underlättade för många och med aktiviteter som pilkast-
ning, fiskdamm, tipspromenad, servering och trubadur.
    Barnens båttävling lockade sexton ekipage, där Bianca 
och Ebba Berglunds båt tog sig först över mållinjen. Tvåa 
var Nora Blavier och trea Elias Blavier. Malva Monie 
deltog med en väldigt genomtänkt och välbyggd katama-
ran, som med sitt segel dock fick problem med motvin-
den.

   I ankracet kom 146 
ankor till start och där 
Kjell Lefflers anka 
passerade mållinjen 
först följd av Lillemor 
Isaksens och sedan 
Aston Jonsson ankor. 
De tre första pristagar-
na fick penningpriser, 
därutöver delades sju 
prylpriser ut.

Text: Marianne 
Lundqvist

     Foto: Arkivfoto 
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Byavakterna
informerar

 om händelser i bygden
under juni-juli-augusti

* Tre styrreglage har stulits från båtar i Axmarby
* Ström stulen från elskåp vid pumpstationen i   
Norrsundet av personer i utlandsregistrerad bil
* Diesel har stulits ur grävmaskin vid Vifors
* Obehörig bil har varit inne på industriområdet i 
Norrsundet
* Någon eller några har hörts gå på taket på Sol-
berga, där senare upptäcktes en lucka som öppnats
* Någon har med moped kört på första bryggan vid 
Totrabadet
* Yngre grabbar med luvor blev påkomna bakom 
kiosken i Norrsundet men försvann snabbt vid upp-
täckt
* Personer i utlandsregistrerad bil har vid flera till-
fällen försökt sälja verktyg
* Trappor har markerats med olika föremål
* Personer har varit inne på tomter och ryckt i cyklar
* Under juni, juli och början på augusti har många 
utlandsregistrerade bilar uppmärksammats i byg-
den. Både dagtid och nattetid.

Du som vill stödja byavakterna –
bidrag kan sättas in på bankgiro 5962-8677

146 ankor guppade iväg vid årets 
ankrace.

Smått & Gott i Hamrångebygden

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

LYSKVÄLL med SKALDJURSBUFFÉ

Trubadurunderhållning!
Lör 29/8 kl 19 -24 pris: 500 kr

Öppettider i Sept: Ond-fre kl 11-17
Fiskbu� én serveras Lör-sön kl 12-17

trollharens� sk.se Boka bord 0297-33105

Välkommen önskar
Flodbergs på Trollhar´n.

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön
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Historien om Nedjan 
– nu finns den vid pollare 4
 
I september 2001 avtäcktes ett kors vid pollare 4 i Norrsundet, som ett minnesmärke över lastfartyget Nedjan 
och dess besättnings tragiska öde i januari 1954. Nu kan besökare vid minnesmärket också läsa hela historien 
om Nedjan.

Sextio år efter förlisningen hölls en min-
neshögtid där Nedjan låg ankrad och i sam-
band med den hade Åke ”Pillan” Sjökvist 
sammanställt en utställning med foton och 
tidningsurklipp om Nedjans förlisning som 
bland annat visades i Fyren. Nu har han, 
också på eget initiativ, ställt i ordning en box 
intill minnesmärket, där han samlat allt mate-
rial från utställningen.
   − Nedjans öde är en del av Norrsundets 
historia och som jag tycker inte ska glömmas 
bort. Nu får alla besökare vid minnesplatsen 
möjlighet att ta del av hela historien, säger 
han.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

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

Pillan har sett till att hela historien om Nedjan nu finns att läsa intill minnesmär-
ket vid pollare 4.
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Bruksdag i Axmarbruk 
med effektfulla ingre-
dienser
Man kunde nästan se slottet i bakgrunden och hur det 
såg ut på den tiden det begav sig. Inslagen vid Bruks-
dagen i Axmarbruk fyllde effektfullt brukets vackra 
omgivningar, inte minst 
slottsparken där Norr- 
sundets Brukssextett 
spelade, stilfulla damer 
med parasoll och tids-
enliga kläder vandrade 
runt och med balustra-
den från slottet i centr-
um som nu fått en given 
plats i parken. 

Axmarbruk är Gästrik-
lands första och hittills 
enda kulturreservat. Här 
möter Bergslagen havet 
och här vill Föreningen 
Hyttan erbjuda en unik 
och orörd kultur- och na-
turmiljö. Föreningen äger 
numer Axmarbruk och 
har en vision att 
bli Gävlekustens 
främsta besöksmål. 
Den årliga Bruks-
dagen är en del i 
detta arbete.

Balustraden som 
nu fanns på plats 
har sin egen his-
toria. Slottet revs 
1970 och balustra-
den försvann. Men 
Karl-Erik Jäder-
ström, som sprung-
it i Axmarbruk sedan barnsben kände att någonstans i 
parken måste den finnas. Och mycket riktigt, allteftersom 
parken restaurerades så öppnade 
sig så småningom ett skrotlager 
och där, där låg den. Balustra-
den i gediget gjutjärn från slot-
tets dagar. Inte helt komplett, 
men nu har fundament gjutits 
och de delar som hittills hunnit 

göras i ordning ställts upp och prytts med blomsterarrange-
mang. Och den pryder verkligen sin plats.
   − Vi hoppas kunna hitta eller få tag på de balustrar och 
övriga delar som saknas, så att balustraden kan bli kom-
plett, sa Karl-Erik.

Konst- och konsthantverk har visats i Bläckhornet un-
der sommaren och var givetvis ett av inslagen även un-
der Bruksdagen.  Smycken, keramik, luffarslöjd, smide, 
stickat, tovat, vävt, lappteknik, pärlsmycken och stilfulla 

foton var bara en del av det som 
visades här och i byggnaden in-
till utställningen Axmar i grund 
och botten.
   Kvarnbyggnaden ska restaure-
ras och där visades hur timring 
går till. Tre guidade vandringar 
tog besökarna med till hamnen, 
hyttan och parken, det fanns 
tipspromenad och skattjakt för 
barnen. Och så hattparaden 
förstås. Förstapriset togs hem 

av Elizabeth Larsson från 
Gävle som stilfullt klädd 
och med parasoll i sin hand 
vandrade runt i parken. 
På andra plats kom Per-
nilla Krigh-Brodin med en 
festlig hatt smyckad med 
fiskar.

 Tidigare i sommar har 
det vid flera tillfällen bju-
dits musik i Hyttan; Ted 
Gärdestadkonsert, Alice 
Babskonsert med Titti 
Sjöblom och underhåll-
ning med musikmångsidiga 
HillWallJons.

Text och foto: Marianne 
Lundqvist

Deltog i hattparaden Pernilla 
Krigh-Brodin, Linna Krigh-Bro-
din, Tilda Carlsson och Eva Petre-
lius, sommarboende i Axmarbruk

Misan Tejre ställde ut 
halssmycken i olika 
pärltekniker

Stilfullt inslag. Vinnaren i hattparaden, Elizabeth 
Larsson från Gävle

Självskrivet inslag under bruksdagen; Norrsundets 
brukssextettPrydde sin plats i slottsparken gjorde 

balustraden från Axmarbruks slott



Alla Tider’s

Framgångar för NorrHams 
tjejer – och snart tränar de på 
konstgräs

Fina insatser av NorrHams flickor 03 bäddar för en 
god återväxt inom damfotbollen. Semifinal i Matfors 
Cup och semifinal i DM är några av årets meriter.

− Vi har ett jättefint och väl sammansvetsat lag, där upp-
slutningen vid våra träningar är näst intill 100 % och det 
lägger en bra grund för att nå framgång, säger lagledaren 
Anders Jern.
   I årets upplaga av medelpadska Matfors Cup kämpade 
sig NorrHams flickor ända till semifinal bland 18 andra 
lag. Slutligen fick de spela match om tredjepris, där de 
dock fick se sig slagna.
  − Fem gruppmatcher satte sina spår och tjejerna var or-
dentligt trötta, så vi är jättenöjda med den fjärdeplats vi 
fick.
   − En framskjuten placering är givetvis roligt att uppnå, 
men lika viktigt är också den sociala biten, att få träffa 
och umgås med andra ungdomar. Och Matfors Cup är 
därtill ett mycket  välordnat och välorganiserat arrange-
mang, så allt fungerade perfekt för våra tjejer, tillägger 
han.

Nu har de, tillsammans med andra lag i NorrHam också 
annat positivt att se fram emot. Någon gång i slutet av 
september räknar föreningen nämligen med att kunna in-
viga sin nya konstgräsplan för 7-mannalag vid Vifors IP.
   − Den har blivit möjlig tack vare ekonomiskt stöd från 
Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet, Svenska Fot-
bollsförbundet och Gävle kommun, berättar Mats Fryk-
man, ordförande i föreningen.
   Totalt beräknas kostnaderna uppgå till ca 2,2 miljoner 
och arbetena som nu pågått under sommaren utförs av Sö-
ren Johansson AB. När Alla Tider´s hälsar på håller som 

bäst betongfundament 
till belysning att sättas på 
plats.
    − I övrigt är grusunder-
laget klart, vi ska lägga på 
fyllnadsmassor och dräne-
ring göras, men arbetena 
har flutit på planenligt, så 
invigningen ska kunna ske 
såsom det är tänkt, säger Ola Johansson.
    Utöver konstgräset som sedan ska läggas på skall också 
asfalt anläggas runt gräsplanen.

För NorrHam betyder den nya gräsplanen oerhört 
mycket, inte bara för ungdomssatsningen utan även för 
damlaget, som ju inför årets fotbollssäsong gick upp i 
division 2.
   − Konstgräset kommer ge oss alla bättre förutsättningar 
att träna i och med att säsongen förlängs. Vi slipper dess-
utom många resor och hyror för att träna på andra anlägg-
ningar, tillägger Mats.
   Mats har skött de praktiska detaljerna kring arbetet med 
konstgräsplanen, för den administrativa delen med bi-
dragsansökningar har Krister Forsmark ansvarat.
   − Det var vår medvetna satsning på ungdomar och att 
möjliggöra även för handikappfotboll, som gjorde att vi 
beviljades pengar. Allmänna arvsfonden till exempel, be-
viljar inte medel till en 11-mannaplan, säger han.
   Det tog inemot åtta månader från det att ansökan skrevs 
tills de positiva beskeden började komma.
  − Så nu känns det förstås väldigt fint när vi börjar skönja 
slutresultatet. Konstgräsplanen ger oss ju dessutom möj-
ligheter att framgent anordna även olika fotbollscuper.
   − Med tre planer tillgängliga blir det betydligt enklare 
och även om det inte finns medräknat i nuvarande budget 
för konstgräsplan hoppas vi framöver kunna göra någon 
form av läktare även till den planen, säger Krister.

Och fotbollen i NorrHam lockar många ungdomar. I dag 
finns nio olika lag, både flick- och pojklag, och till årets 
fotbollsskola kom ett 80-tal deltagare.
   − Genom ett samarbete med Gavlegårdarna kunde vi 
också erbjuda invandrarbarnen i bygden möjlighet att 
delta, säger Mats Frykman.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Bra jobbat tjejer! NorrHams Flickor 03 gick till semifinal i Mat-
fors Cup. Slutade sedan som fyra i matchen om tredje/fjärdepris. 
Foto: Privat

Grusunderlaget är lagt, nu väntar 

fylllnadsmassor och konstgräs. Invig-

ning blir det i slutet av september.

Snart bara slut-
finishen kvar. 
Fundament till 
belysningen sätts 
av Hasse Nord-
gren och Ola 
Johansson.
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DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalningÖppettider
Måndag, torsdag 14.00-20.00

Tisdag, fredag 9.00-14.00
Onsdagar stängt

Semesterstängt V 30-31
Från och med 3 augusti fi nns jag på plats igen,

så välkommen åter!

Tel. 0297-228 80

OCKELBO BILSERVICE

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

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

FRI LÅNEBIL

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

Antar att du har sett en massa vackra och färggranna fjärilar i sommar? 
Men vet du, att så ser de inte alltid ut och den som kan berätta om det, 

det är självaste fjärilsälvan.
   − Ja, kom ska du få höra, säger hon och slår sig ner bland, blommor, hum-
lor och fjärilar.
  Det var en gång…, så brukar alla sagor börja och precis så börjar fjäril-
sälvan också, fastän det ju inte är någon saga utan en alldeles sann berättelse. 
   − Det var en gång ett litet, litet ägg – ja, just så börjar livet för en fjäril. 
Ibland tar det sedan bara några dagar, men ibland flera månader innan ägget 
kläcks.
   
Men inte är det någon vacker fjärilen, som kommer ut inte.
   − Nej, ur ägget kommer istället en liten larv, som sedan äter och äter och 
äter. På alla gröna växter den ser. Och hela tiden växer den. Blir större och 
större. 
   Så en dag har den vuxit färdigt, men inte ens då är det en vacker fjäril som 
tittar fram.
  Nej något väldigt konstigt är det som händer, må ni tro, berättar fjärilsälvan.
   − Istället för att bli en fjäril, spinner larven in sig i nästan som ett skal och 
blir något som kallas puppa. Och härinne i puppan förstår ni, händer det 
märkliga saker. Fastän larven bara ligger helt stilla och varken kan klättra, 
krypa eller äta så är det nästan som ett trolleri det som händer. 
   − För så en dag, när puppan kläcks, så flyger en alldeles färdig och vacker 
fjäril ut.
   Konstigt va, men så går det till, när en fjäril blir till. 
   − Och jag lovar dig, det är alldeles, alldeles sant, hälsar fjärilsälvan.

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl        Text: Marianne Lundqvist
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Alla Tider’s

Totrabadet – ett familjebad som lockar
Inför årets badsäsong fick Totrabadet nya 
bryggor, som med sin placering förstärker 
känslan av familjebad. Det är långgrunt 
och en lång brygga i vinkel ger en tydlig 
avgränsning för badande barn.

Nu lät ju förstås både sommaren och badväd-
ret vänta på sig, men när Alla Tider´s hälsar 
på en solig dag i början av augusti är både 
stranden och vattnet fyllt av barnfamiljer.
   − Perfekt som familjebad, tyckte Mia Sko-
og, sommarboende i Hamrångefjärden, som 
var där tillsammans med dottern Maja.
   Det är Totra byförening som ansvarar för 
badet och där medlemmarna turas om att 
hålla glass- och fikakiosken öppen.
   − Visst har vi märkt av att sommaren inte 
varit den bästa ur badsynpunkt, men det 
känns fint att kunna erbjuda det fina famil-
jebadet, som vi vet är uppskattat, sa Agneta 
Härdner, som ofta kunnat räkna in besökare 
även utanför Hamrångebygden. Den här da-
gen ända från Harkskär.
   − Och vi har många familjer från Trödje/
Björke, som kommer hit.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Perfekt familje-
bad. Mia Skoog 
med dottern 
Maja, hemma-
hörande  i Stock-
holm men med 
sommarställe i 
Hamrångefjärden 
trivs vid Totra-
badet.

Stor förbättring. Inför sommarens badsäsong fick Totrabadet 
nya och ändamålsenliga bryggor.

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Lasse Ädels trollband 
publiken med sin swingjazz

Den 2 augusti svängde det rejält på hembygdsgården. Lasse Ädel 
med sina spelmän spred sina jazziga toner inför drygt 100 perso-
ner som nickade, stampade takten och njöt för fulla muggar! 

Text och foto: Torbjörn Brunzell
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Söndag 23 augusti kl. 11.00
Gränsmöte i Oslättfors,  Oslättfors kyrka
Ulf Claesson m.fl .
*************************************** 
Söndag 30 augusti kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Ellen Weiss
*************************************** 
Söndag 6 september kl. 11.15
Söndagsgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
*************************************** 
Söndag 13 september kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
Konfi rmandupptakt
Marie Söderkvist, Emma Wallerberg
*************************************** 
Söndag 20 september kl. 11.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
Församlingens barngrupper, Ulf Claesson, Emma 
Wallerberg
Onsdag 23 september kl. 13.00
Pop- och rockkören
Samarrangemang med Träffpunkten/Pärlan
(Sopplunch kl. 12.00)
Söndag 27 september kl. 11.00
Pilgrimsmässa,  Hamrånge kyrka
Pilgrimsgruppen, Marianne Udd, Ellen Weiss
*************************************** 

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

Nu startar församlingens verksamhet 
för terminen!

Barnsång i Fyren        Tisdagar  Tid – se hemsidan
Sång, rytmik och lek för barn med vuxna
Start tisdag 1 september (ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman & Eva Axman

Pilgrimsbarn (Miniorer)      Tisdagar 14.30-16.30
Bibelns berättelser, sång, lek och skapande
För dig som är född 2009 och tidigare
Start tisdag 1 september
Ledare: Susanne Adman & Emma Wallerberg

Öppen verksamhet i Änglagården  Torsdagar 9-12
Fika, sång & lek för barn med vuxna
Start torsdag 3 september (ingen anmälan behövs)
Ledare : Susanne Adman & Emma Wallerberg

Konfi rmander               En söndag i månaden
För dig som är född 2001 och tidigare
Ledare: Susanne Adman & Marianne Udd

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

Vuxenkonfi rmation     Tre söndagar/termin
Samtal och aktiviteter kring kristen tro
för dig som missade konfi rmationen eller bara vill veta 
mer

Anmälan och information:
Marianne Udd, kyrkoherde
0297-57 20 94
marianne.udd@svenskakyrkan.se

Kyrkokör           Onsdagar 19-21
För alla som tycker det är roligt att sjunga!
Start onsdag 2 september i Församlingshuset

Barnkör på Zebran          Torsdagar 15-16
Sång för dig från 10 år
Start torsdag 3 september

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

Sopplunch i Kyrkans Hus        Onsdagar 12-14  
Start 9 september            (udda veckor)
Drop in-servering
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Bönhuscafé
Ingen sommar utan Trödje bönhuscafé.

Ja fler och fler hittar till den lilla missionskyrkan som under två som-
marveckor öppnar sina portar med hembakta läckerheter på kaffebor-
det och en loppis där många gör fina fynd.
   − Det var nog tur att höskörden var bärgad så vi kunde öka ut par-
keringen på ytterligare en åker, för första dagen kunde vi räkna in 350 
kaffegäster, sade Öivind Englund från Hille Missionsförsamling, som 
arrangerar bönhuscaféet.
   − Och totalt var nog antalet besökare ännu fler för alla dricker ju inte 
kaffe utan kanske nöjer sig med vår loppis eller andra inslag vi bjuder 
på.

Det var byborna själva som 1883 byggde 
missionskyrkan, men som 1948 överläts till 
Hille Missionsförsamling. Varje sommar hålls 
gudstjänst en gång i månaden och här inbjuds 
det till både julmarknad och julotta. Och bön-
huscaféet, som började för 11 år sedan, det har 
nog kommit för att stanna.
   − Fantastiskt roligt att det är så uppskattat, 
säger Öivind.
   Andakt är ett återkommande inslag men 
också sång och musik och i år var det flera 
dragspelare som stod för underhållningen.
   Nöjd loppiskund var Ellen Weiss från Hille.
   − Ja titta här, säger hon, och visar två fina 
böcker ur serien Min skattkammare, som  hon 
köpte till sina barn. 
   – Bara 5 kronor styck, ett riktigt fynd, tyckte 
hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Ellen Weiss gjorde 
fynd på loppisen – 
Böcker ur serien 
Min skattkammare 
för 5 kronor styck

En avkopplande 
kaffestund eller lekar 
med loppisfynd – det 
bjuder Trödje bön-
huscafé

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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

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
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Hamrångebygdens Föreningsliv

Välkommen till
Hamrånge

hembygdsgård 
Sommarutställningen Arbetsredskap 
förr och nu öppen i samband med evenemang. 

26 augusti 
Surströmmingsfest med allsång till Leffes kl. 18.00. 
Surströmming/sill, potatis, dricka och fika 150:- kr
OBS! Anmälan senast måndag 24 augusti 
till 0297-105 93, 070-309 17 20
19 september 
Höstmarknad med loppis och kolbullar Öppen gård 
11.00-15.00 (Marknads- och loppisanmälan 0297-105 93
20 september 
Lapphundsvännerna, Öppen gård 11.00-15.00

Hamrånge Röda Korskrets informerar

4/9 kl. 13.30 Musikcafé på Solberga
Gunilla Westberg underhåller

18/9 kl. 13.30 Musikcafé på Träffpunkten
Med Lasse Andersson och musikgissning

Alla är välkomna

Välkomna till
HEMSLÖJDENS DAG

med utställning 
i Hagsta skola

lördag 5 september 11-15
Servering

*********************************************
Välkomna också till höstens slöjdcaféer

i Hagsta skola
kl. 18-21 varje gång:

17/9  •  1/10  •  15/10  •  29/10  •  12/11  •  26/11

Kom till höstens möten
Första tisdagen varje månad.

1 september   •   6 oktober   •   3 november   •   1 december
Aktuella frågor just nu :

• Vision Äldreomsorg i Hamrångebygden. Byggruppen har startat arbetet och 
   träff ar kommunens representanter för samråd.
• Busshållplats vid Bergby skola. Lite fördröjd men det kanske händer något snart.
• Förslag till hastighetsbegränsning i Bergby med omgivning.

Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen, kl. 18.00.
Vi bjuder alltid på någon form av fi ka.

Alla är välkomnaAlla är välkomna

Minns den fria mötesplatsen i
FORSVIKEN

Söndag  30 aug, kl 15.OO

Firar vi FORSVIKENDAGEN
Dagens program:

Fri entré
Fika med hembakt finns att köpa.

VÄLKOMMEN TILL
FORSVIKEN

Macken alltid öppen 10.00-18.00
(Finns vi där vid andra tider är

det bara att titta in)
Loppisen vid Kopparhuset fortsätter

För öppettider, kontakta 076-128 47 33

MACKEN 
i  Fjär'n

Kl 15.00, 
Teaterföreställning i en akt.

”Bärplockning och Jaktäventyr”.
Manus: Christian Löf

Kl 15.45,
Stugfjär´n.

Åke ”Pillan” Sjökvist berättar.



Kalendarium 21/8 – 25/9
Fredag 21 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 23 augusti
Gränsmöte Oslättfors, Oslättfors kyrka 11.00
Fotboll Lindövallen 17.00
Div.5 herrar NIF-Hille IF2 
Onsdag 26 augusti
Surströmming och allsång
Hamrånge hembygdsgård 18.00
Fredag 28 augusti
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 29 augusti
Fotboll Lindövallen 15.00
Div 5 herrar NIF-Torsåkers 
Söndag 30 augusti
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 1 september
Information om munhälsa och tandvårdsbidrag
Träffpunkten 13.00-14.00
Möte Hamrångegruppen, Knutpunkten 18.00
Fredag 4 september
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 5 september
Hemslöjdens Dag
Hagsta skola 11.00-15.00
Söndag 6 september
Söndagsgudstänst, Fyren Norrsundet 11.15
Onsdag 9 september
Sopplunch, Kyrkans Hus 12.00-14.00

Fredag 11 september
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 13 september
Musikgudstjänst med konfirmandupptakt
Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 17 september
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 18 september
Musikcafé med Röda Korset
Träffpunkten 13.30-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 19 september
Höstmarknad med loppis och Öppen gård
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 20 september
Lapphundsvännerna och
Öppen gård Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Familjegudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Fotboll Lindövallen 15.00
Herrar div. 5 NIF-Hagaströms SK
Måndag 21 september
Seniorshopen och mannekänguppvisning
Träffpunkten 13.00
Onsdag 23 september
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00-14.00
Pop- och Rockkören framträder
Församlingshuset Wij 13.00
Fredag 25 september
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Hallå där Åsa Bäck-Wiklund, Åbyn  
 som med familjens egentränade häst Boy Hornline och med lärlingen Billy Sved-
lund i sulkyn blev femma i deras allra första V 75-start.

Grattis till framgången!
Tack, det kändes verkligen fint
Hade du vågat hoppas på en så framskjuten placering i er första V75-start?
Jag trodde nog, att om allt gick vägen, skulle det kunna bli så bra som en femteplats.
Nu fick hästen det allra svåraste spåret, längst ut på vingen, hur gick dina tankar då?
Jag förstod att det skulle bli tufft,  men Billy i sulkyn gjorde allt helt rätt och jaa, när han väl kom ut gick hästen 
sista 200 på 1,06. Det visar ju också vilken kapacitet hästen har.
Så du är nöjd?
Jaaaa, jag är jättenöjd både med häst och kusk. De hade inte kunnat göra det bättre.
Blir det fler V75 starter framöver?
Ja det blir det med all sannolikhet. Bara poängen räcker till så.

Begravningar i Hamrånge församling under Juli 

3/7 Sven Olof Holm, Norrsundet
3/7 Lars Löf, Årsta
10/7 Märta Boström, Norrsundet

23/7 Ulla Lindström, Axmar
31/7 Inga Gustavsson, Gävle


