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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Sommarens verkliga hjältar 
– Ida och Arvid som räddade 4-årige Gabriel från att drunkna
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Politiskt oberoende

Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018, 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,

21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Nu kan vi börja summera sommaren 2018. Och ett vet jag. Vi 
kan definitivt inte klaga på för lite sol i alla fall. Det har varit 

ett extremt sommarväder. Sånt där som man av någon anledning 
minns som sin barndoms somrar. Då det bara var sol (de regniga 
dagarna har jag förmodligen förträngt) då vi badade dagarna i ända, 
åkte hölass och plockade smultron i sommarhagen.
   Åka hölass kunde förresten barnbarnen göra i sommar också, 
när Olof och Maj-Lis Brunlöf inbjöd till nostalgidag på sin gård i 
Tönnånger. Och gissa om de trivdes! Här hässjades det hö likt förr 
som kördes ihop med häst och släpräfsa. Nostalgiminnen för många 
och en nyttig kunskap för den yngre generationen. Att känna till 
historien är viktigt det

Att sol och värme kan ställa till det blev vi också varse denna som-
mar. För lantbruket foderbrist och lägre spannmålsskördar i dess 
spår, men också fruktansvärda skogsbränder i en omfattning vi ald-
rig tidigare varit med om. Tragedier som du och jag nog tillnärmel-
sevis inte kan överblicka. Personliga - generationers livsverk som 
försvann i lågorna, ekonomiska men också nationella. Den svenska 
skogen har en enorm betydelse för vårt land.

Och hur ska vi, du och jag, ställa oss i den förvirrande debatt om 
väder och klimatförändringar, som blossade upp i skogsbrandens 
och torkans spår? Vad ska vi tro på? Vad ska vi inte tro på? Ömsom 
är till exempel elbilar lösningen, ömsom är tillverkningen av deras 
batterier så energislukande att koldioxidvinsten äts upp. Och inte 
räcker elkraften till heller utan vi måste köpa kolkraft från Tysk-
land. Vad är sant och inte sant?
   Nu är ju inte väder och klimatförändringar riktigt samma sak 
förstås, även om det kan låta så i debatten. Klimatförändringar har 
kommit och gått sedan tidernas begynnelse och det kan vi inte styra 
över. Men vi kan göra vad vi kan och hjälpas åt för att inte förvärra 
dem. Och då är det väl bra att fatta realistiska och kloka beslut 
baserade på saklighet och fakta? Tror jag, i alla fall. Vi ska inte för-
ringa hotet, men tyvärr tenderar pendeln som så många gånger förr, 
att tippa för långt åt ett håll och det brukar kunna ställa till det innan 
den är tillbaka i normalläge. Hoppas bara det inte tar för lång tid.
   Skapa förutsättningar, ge och ta, kanske morötter istället för piska 
och vi får en lagom kompott av lösningar som inte bara gynnar 
klimat och miljö utan också skapar hopp om framtiden för oss alla.

Min sommar har innehållit flera höjdpunkter. Med familj, barn-
barn och vänner förstås, men släktträffen i Ljungsbro för släkten 
Wigert var en verklig fullpoängare. I Lenas trädgård träffade jag 
för mig både kända och okända ansikten och som i så många andra 
släkter fanns det även hos släkten Wigert de som emigrerade till 
Amerika under emigrantvågen. Nu var deras ättlingar på besök, 
ända från Oklahoma och Missouri. Äldsten i släkten, Uno, 97, var 
förstås med.
   Och boken som syssling Rolf har skrivit om släkten, ser jag verk-
ligen fram emot att få läsa. Det har funnits både hovtrumpetare och 
pukslagare i Wigerts släkt minsann, som har anor ända sedan 1675. 

Om verkliga hjältar kan du läsa i månadens tidning. Ida Jupither-
Berg och Arvid Sjöström tvekade inte, när de såg att 4-årige Gabriel 
höll på att drunkna vid Totrabadet. Genom 
deras rådiga ingripande fick tillbudet ett 
lyckligt slut. Vilka ungdomar!

Abbas är tillbaka på Bergby Krog, till 
glädje för oss i Hamrångebygden och i 
september blir det marknad i Bergby igen

Väl mött och    
   Lev väl!

Tankar Om

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

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!

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-

Dagens Ros  -  Grattis - Tack - Köpes  -  Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.

1/1 sida kostar 5360:-
1/2 sida kostar 2800:-
1/4 sida kostar 1410:-

1/8 sida kostar 800:-
1/16 sida kostar 445:-
Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 7/9 kl. 13.30 
Musikcafé på Solbega. Gunnar Sundberg underhåller
Fredag 21/9 kl. 13.30 
Musikcafé på Träff punkten med Gentlemen.

Alla hälsas Välkomna!

Alla Tider’s



Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Skinkstek från
Sohlbergs, Sverige,

för 59:90:-/kg.
Ordinarie pris 89:90:-/kg

Lunchkorv, 6-pack,
720 gram, från Sohlbergs, 

Sverige, för 29:90:-/st. 
Ordinarie pris 44:90:/st

Välkommen in till oss!
Lena och Pelle med personal

Ost, Sture från Arla,
38 % ca 1 kg, för 79:90:-/kg.

Ordinarie pris 99:90:-/kg

Rågkaka från Mattes Bröd, 
Ockelbo.  250 gram,
för endast 10:-/st.
Ordinarie pris 17:50:-/st

Slut på semestern och dags att laga vardagsmat igen!
Kanonfina priser hos oss under vecka 35. Gäller så långt lagret räcker.

Familjedag vid arbetarmuseet med spänn- 
ande båtrace och så förstås… ankrace
− Hurra! Brolle och jag vann!

Barnens båtrace är ett självskrivet inslag under familjedagen och i år var 
det 4-åriga Frida Nilsson som med sin båt Brolle tog hem segern.. Och 
det var inte vilken båt som helst minsann. Båten hade nämligen hennes 
gammelfarfar Gert byggt för över femtio år sedan till Fridas farfar Glenn.
   − Vi hann inte bygga någon ny båt, så vi byggde på den gamla trotjäna-
ren lite grand så den skulle hålla måtten, berättar Glenn.
   − Och sen smyckade jag med pärlor, flaggor och hästar, tillägger Frida.
   Tretton olika ekipage släpptes ut i strömmen och det var sedan med 
minsta möjliga marginal som Frida vann med sin båt. Det krävdes fak-
tiskt ett målfoto för att avgöra vem den slutliga segraren var. På andra 
plats kom Anton Fryklund och tredje båt över mållinjen var byggd av 
Elvin Lundberg.

Därefter var det dags för det stora ankracet, där 200 ankor släpptes i 
och sedan följde strömmen mot mållinjen vid gångbron med fina priser 
till de tre första pristagarna. Först i mål kom Kaj Thunmans anka, på 
andra plats Henrik Wigrens och på tredje plats Kerstin Lundbergs anka.
 
I samband med familjedagen ställde en av bygdens nyare konstnärer, 
Magdalena Nordin, ut sina alster med batik, keramik och teckningar. 
Åke Sjökvist visade en fotoutställning från första Familjedagen 2011.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hurra – Jag vann! Frida Nilsson visar stolt upp 
sin båt Brolle efter segern i Barnens båtrace
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Succé direkt för Kul på sjön
I syfte att skapa möjligheter för fler, framförallt barn 
och ungdomar, att upptäcka hur roligt det kan vara 
att uppleva Hamrånges sjöar och kuststräcka startade 
Norrsundets Motorbåtsklubb i år upp projektet Kul 
på vattnet (sjön). Möjligt tack vare bidrag från kom-
munens ytterområdessatsning och Länsstyrelsen.

− En hel del utrustning behövde ju köpas in för att ge-
nomföra projektet och för bidragen vi fick köptes kanoter, 
kajaker, SUP:ar (paddelbrädor för stand up-paddling), 
optimistjollar och flytvästar in, berättar Madeleine Molin, 
som tillsammans med Claes Zetterström och Bosse Nord-
gren ställde upp som ledare.
   Och succé blev det direkt.
− Ja, vi blev verkligen glatt överraskade, när över 30 barn 
och ungdomar kom till vårt första arrangemang den 7 juli 
vid Finnharen, säger Madeleine.  
   Kraven på deltagarna var att de var simkunniga och 
att de respekterade uppsatta regler. Med flytvästarna på 
kunde de sedan välja vad de ville prova på. Utmaningar 
som de med stor frenesi tog sig an under noggrann upp-
sikt av sina ledare.      
   – Genom at erbjuda fler möjligheter att ha kul vid 
vattnet vill vi stärka kunskap om och säkerhet vid vatten 
samtidigt som vi vill öka intresset för frilufts- och båtliv. 
Och andra fördelar  med fler aktiva i vattenaktiviteter är 
ju folkhälsa, gemenskap och en attraktiv livsmiljö.

Det andra arrangemanget hölls vid Totrabadet och 
trots att den dagen började med regn så dök 15 barn och 
ungdomar upp, som ville testa olika vattensporter. Och 
flera mammor och pappor fanns med. Både i vattnet och 
på land.
   − Vår huvudsakliga målgrupp är ortsborna i bygden 
med fokus på ungdomar, men vi ser ju gärna att även 
föräldrar och andra vuxna deltar, Inte minst för att skapa 
värdefulla möten över generationsgränserna, tillägger 
Madeleine.
   Aktiviteterna har förstås också föregåtts av ett omfat-
tande planeringsarbete av aktiva i motorbåtsklubben med 
ordförande Lars-Ove Molin i spetsen.
   − Jodå, det blev nog årets semester det här, men det var 
det verkligen värt.
   Så sommarens aktiviteter kommer att följas av fler kom-
mande år?
   −Jajamen, lovar han.

Norrsundets Motorbåtsklubb välkomnar även andra 
aktörer på orten att tillsammans med dem utnyttja utrust-
ningen i sina verksamheter. Exempelvis skolan, fritidsgår-
den och idrottsföreningar i samarbete.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Filippa och Viktor testade SUP...

... Filippa visade konster ur den lite högre skolan...

 ...och Amie gillade optimistjollen

Bosse Nordgren, Claes Zetterström och Madeleine Molin 
var ledare i Kul på Sjön

Alla Tider’s



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

 

            
VI UTFÖR ALLA TYPER AV 
MARKENTREPRENADER. 

DIPLOMERADE FÖR SMÅ AVLOPP 

VI SÄLJER: 

SAND OCH GRUS 

 

070-214 15 90 NICLAS 

0297-300 34 KONTOR 

www.sorenjohansson.se 

 

 

 

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14
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HELA KOMMUNEN SKA 
VÄXA OCH LEVA!
Därför vill vi fortsätta att utveckla de satsningar i Hamrångebygden, 
Hedesunda och Forsbacka som vi drivit igenom.

Vad vill du?

Kulturhistoria i ord och bild längs 
Kyrkstigen
I århundraden har den trampats, den gamla kyrk-
stigen mellan Axmarby och ”socknen”. Ur huse gick 
man ända från Axmarby till medeltidskyrkan vid ån 
för att höra Guds ord. Men den kom också att bli den 
stig som ryssarna använde vid sina härjningar i byg-
den Kristi Himmelsfärdsdag 1721.

Under sekler trampades den, med tiden dock av allt 
glesare skaror. Med sin historiska prägel lyfts den nu åter 
fram till att bli en vandringsstig, för både ortsbor och 
besökare i bygden.
    För tre år sedan röjde Janne Eriksson från Norrsun-
det på eget initiativ upp den nio kilometer långa stigen 
och de som nu vandrar får därtill historiebeskrivning 
och information i både ord och bild längs leden. Det är 
fotoklubben Rudan med Kyrkstigen som ett av sina teman 
som gjort uppmonteringen och samtliga bilder är också 
försedda med text. 
   − Av den gästbok som finns i postlådan längs stigen, 
kan vi se att många redan i år hittat Kyrkstigen och tan-
ken är att fotoklubben ska producera nya foton, där alla, 
både gamla och nya foton,  sedan kan växla plats med 
varandra, berättar han.
 

Kyrkstigen är markerad som fornminne och hänsyn 
tas vid skogsavverkningar liksom att Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen nu bidrar med spänger över de sanka mar-
kerna. I Axmarby, där vandringen enligt traditionen ska 
börja, finns tydlig markering och information uppsatt vid 
platsen för start.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Fotnot: Fotoklubben Rudan arbetar för att med bilder 
kring olika teman bidra till att marknadsföra Hamrånge-
bygden. Första utställningen ”Vatten” har visats både på 
Fyren och Hembygdsgården under vår och sommar.

Alla Tider’s

Kyrkstigens historia visas i ord och bild vid starten av leden i 
Axmarby
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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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

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

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här onsdag-fredag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87

vardagar mellan 10 och 18

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

 
 
 
 

Hamrångebygden är på många sätt ett bra område att leva i.  
Men möjligheterna att bo, arbeta och kunna utvecklas i hela vår 
kommun måste bli bättre. 
 

Socialdemokraterna vill:  
 

• Att det tas fram en trygghetsplan för alla stads- och kommundelar. 
 

• Bevara och utveckla Fyren som mötesplats för lokalsamhället. 
 

• Skyndsamt se en färdig utredning för ny skola och idrottshall i Bergby. Stödjer 
förslaget om att bygga ny läktare i Norrsundets idrottshall. 

 

• Stödja utvecklig av det kustnära fisket och arbetet med turism och besöksnäring. 

HAMRÅNGEBYGDEN 

RÖSTA DEN 9 SEPTEMBER! 

Smått & Gott i Hamrångebygden
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VAL 2018
I september ska vi välja vilka som ska styra kommu-
nen Gävle fyra år framåt och där Hamrånge är en av 
kommundelarna. Så vad känner de till om och vad 
tycker, tänker och planerar de för kommunens lands-
bygd? Finns det realistiska idéer och kommer de att 
arbeta för att genomföra dem?  Alla Tider´s känner de 
åtta kommunal- och oppositionsråden på pulsen med 
åtta frågor. I förra numret svarade oppositionsråden 
för S, V, MP och SD på frågorna, nu är det dags för al-
liansens fyra kommunalråd att svara. Helen Åkerlind 
(L), Patrik Stenvard (M) Margaretha Wedin (C) och 
Jan Myleus (KD)

1. Ungefär hur många människor bor i Hamrångebygden  
och vad heter de fem största orterna?  (3443 personer enligt 
SCB 2018. Fem största orterna idag är Norrsundet, Bergby, 
Hamrångefjärden, Axmarby och Axmarbruk).

2. Det ska satsas på landsbygden sägs det från många håll, 
både nationellt och regionalt. Gävle växer, men inte Ham-
rångebygden. Vill du ändra på det och hur?

3. Sporthall vid Bergby centralskola har stått på agendan un-
der flera år. Anser du att den ska byggas och när i så fall?

4. Kommundelens vattentäkt i Totra är inte tillräcklig för 
att i framtiden försörja Hamrångebygden med vatten. (Bl 
a räckte den inte till för den planerade utbyggnaden av 
va-nätet till fritidshusen runt sjön Hamrångefjärden) En 
överföringsledning från Gävle har diskuterats, men även ett 
nytt vattenverk i Totra. Hur ser du på det?

5. Bostadsbyggande – en nödvändighet men där nuvarande 
riskbedömning gör byggnation och därmed hyror högre i 
ytterkommundelen. Kommer du aktivt arbeta för att olika 
former av bostadsbyggandet kan realiseras?

6. Det måste bli attraktivt och stimuleras att bo på landsbyg-
den kan vi också läsa i debatten, men det främjas knappast 
av politiska beslut som fördyrar boendet, ex.vis höjning av 
drivmedelsskatten, som påverkar både privatbilism, trans-
porter och fördyrar varor. Hur vill du påverka det?

7. Landsbygd är inte stad, men regelverket är generellt. Kan 
du tänka dig ett förenklat regelverk för landsbygden med 
sin småskalighet för att underlätta utveckling? Exempel-
vis vid bygglovs- och detaljplanehantering, olika typer av 
tillstånd m m.?

8. Landsbygdsprojektet 5 miljoner under tre år till Hamrånge-
bygden. Vill du se en fortsättning?

 
Helene Åkerlind (L) 

1. Mellan 3- och  4000 personer. 
Norrsundet, Bergby, Hamrånge-
fjärden, Katrineholm, Axmar

2. Ja. Man ska både kunna bo, leva 
och verka på landsbygden och 
vi vill arbeta för att skapa både 
boende och arbetsplatser. Bl a 
genom att flytta ut kommunala 
arbetsplatser och erbjuda mark 

till de som vill etablera sin verksamhet på landsbygden.
3. Ja. Den ska definitivt byggas under planperioden, men vi 

ser ekonomiskt utrymme att bygga den redan 2019, vilket vi 
också förordar.

4. Det är kollektivet som får betala satsningen och därför 
måste det alternativ som är ekonomiskt hållbart i ett längre 
perspektiv väljas.

5. Ja, fler bostäder ska byggas, men vi vill också skapa 
arbetsplatser och satsa på näringslivet. Riskbedömningen 
har redan ändrats till fördel för nybyggnation genom den 
försäljning vi gjort av delar av Gavlegårdarnas bestånd. 
Gäller såväl tätort som landsbygd.

6. Liberalerna säger nej till införandet av en kilometerskatt. 
Det påverkar industrin, företagandet och jobben negativt 
och hämmar den regionala tillväxten. Istället för att beskatta 
resandet vill vi fokusera på smartare och bättre transporter. 
Vi vill reformera reseavdraget, ett avståndsbaserat rese-
avdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det 
finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst 
där kollektivtrafiken är mindre utbyggd. Det skulle upp-
muntra invånarna i storstäder att använda sig mer utav kol-
lektivtrafiken. Samtidigt skulle de som verkligen behöver 
bilen för att klara vardagen få stöd.

7. Regelverket måste förenklas, inte bara lokalt utan även ur 
nationellt perspektiv. 

8. Vi vill inte bara ha en fortsättning utan även öka potentia-
len genom en ny modell med ökat självbestämmande och 
beslutanderätt lokalt hur man vill använda de medel som 
tillförs.

Patrik Stenvard (M) 

1. Vet inte, men jag gissar på 6 000. 
Norrsundet, Bergby, Axmar, Katrine-
holm

2. Hela kommunen ska växa även 
landsbygden. Landsbygdspengarna 
är en del men vi vill också skapa 
verksamhetsområden för företag och 
se fler aktörer när det gäller bostads-
byggande

3. Ja, den ska byggas och vi vill att den byggs snarast och 
utformas för långsiktighet och i samarbete med skolan.

4. Det är en fråga för Gästrike Vatten att arbeta för en långsik-
tigt hållbar lösning.

5. Vi får arbeta med de verktyg vi har, men vi måste också se 
över byggreglerna för att sänka kostnaderna. Vi ser även 
gärna fler och andra aktörer som byggherrar.

6. Livsmiljön är viktig, tillgång till jobb likaså, hur man kan 
ta sig till jobbet. Skatteregler ska ses över, det ska inte vara 
en bestraffning att bo på landsbygden. Vi är emot skattehöj-
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ningar på diesel.
7. Ja, i den mån kommunen kan råda över reglerna. Men vi 

vill ha ett förenklat regelverk för alla, ingen detaljstyrning.
8. Ja, vi vill ha en fortsättning. Även se en utvärdering för att 

se om fler resurser behövs. 

Margaretha Wedin (C)  

1. 3000. Bergby, Norrsundet och 
Hamrångefjärden

2. Ja. Vi jobbar för fler företag och 
utökat boende på landsbygden. 
Och vi vill utveckla serviceor-
terna i respektive kommundel 
och lyfta frågan vad det innebär 
att vara serviceort.

3. Ja. Och helst tidigare än 2022 
som investeringsbudgeten anger. Hänsyn måste också tas 
till driftskostnaderna.

4. Det är en fråga för Gästrike Vatten att utreda. Det viktigaste 
är att det finns långsiktighet i det beslut som tas och att en 
bra vattenkvalité kan säkras.

5. Ja. Det måste byggas för bostäder måste finnas. Det finns 
många regleringar som styr byggandet och det försöker och 
vill vi ändra på.

6. Vi är emot höjningar av bränsleskatten.. Det är utsläppen 
inte bilarna vi ska rikta in oss på och därför arbeta fram 
alternativ som ger människor ett val. Att via höjda skatter 
tvinga in människor är fel väg att gå.

7. Ja, mycket väl. Vi måste få bukt med regelverket och de 

regler som gäller ska vara relevanta.
8. Ja. Definitivt ska det vara en fortsättning och utvecklas 

utifrån vad bygden vill. 

Jan Myleus (KD)

1. Ca 3500 människor bor där. 
Bergby, Norrsundet, Axmar, Hagsta 
och Hamrånge (Vi).---

2. Ja. Genom att skapa attraktiva bo-
endemiljöer, underlätta resandet och 
skapa förutsättningar för etableringar 
av företag och näringsliv. ---

3. Att underlätta boende utanför tätorter 
handlar även om att ge rätt förutsätt-
ningar till en bra fritid. Den framtida investeringsplan på ny 
gymnastikbyggnad i Bergby skola står vi bakom.

4. Tillgång till vatten är och kommer att vara en stor fråga i 
framtiden. Just nu arbetar vi med en gemensam vattenpro-
duktion med Älvkarleby för att få både bättre vatten och 
säkrare försörjning. Det viktiga är att alla har tillgång till 
bra vatten och att vi löser det på bästa tänkbara sätt med de 
förutsättningar som finns.

5. KD arbetar aktivt för att sänka kostnaderna för byggandet 
i hela landet. Det handlar om att förenkla kraven, se över 
onödiga subventioner, förändra vissa lagar mm. Vi kommer 
t ex att ha ett behov av äldreboenden framöver. För KD är 
det viktigt att man som äldre kan bo kvar i sin omgivning så 
länge man själv känner att man vill och kan.

6. Att sätta onödiga skatter är ingenting KD står upp för. Istäl-
let för att subventionera elcyklar eller ge gratis inträden på 
museum i storstäderna vill vi t ex göra en ekonomisk sats-
ning på övergång till icke fossila bränslen för lantbrukare.  

7. Att t ex se över, och kraftigt öka, listan över bygglovsbefri-
ade åtgärder är en sak som KD driver för att just småskalig 
utveckling ska uppmuntras.

8. Ja. Redan 2009 lämnade KD in en motion om att utveckla 
landsbygden i Gävle kommun. Nu har den blivit realiserad 
och det är vi glada och stolta över.

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Söndag 26 augusti kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Avtackning Marianne Udd
Söndag 2 september kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Vecka 36
Församlingens grupper startar.
Mer info fi nns på hemsidan
Söndag 9 september kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Tisdag 11 september kl. 18.30
Församlingsdialog, Församlingshuset, Bergby
Söndag 16 september kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
Bibelutdelning till 6-åringar. Konfi rmandstart
Söndag 23 september kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet

Kafé Kyrkans hus onsdag 19 september kl. 14.00
Olof Thunman berättar ”Västergötland – historia, 
natur och kultur”

För övriga samlingar och info om våra grupper – se 
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Exp. tel. 0297-57 20 90

Församlingsrådet i Hamrånge 
församling bjuder in till

FÖRSAMLINGSDIALOG
Tisdag 11 september kl. 18.30, 

Församlingshuset, Bergby
Kom och lyssna, diskutera och tyck till om planerna för 

Hamrånge kyrka och församlingens verksamhet
Fika serveras

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

BERGBY MARKNAD 29 SEPTEMBER
Intresserad att delta med 
loppis vid marknaden?

Ring Magnus Risberg 070-256 47 78
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Rösta på Liberalerna  
för ett modigt 
demokratiskt  
ledarskap! 
 
 

    

Helene Åkerlind 
Kommunalråd 

- Ny sporthall Nu! 
- Fler bussar och cykelvägar! 
- Satsa på turismen i Hamrånge! 
- Fler bostäder för alla! 
- Kommunen ska köpa mer lokal mat av
våra bönder! 
- Mindre barngrupper, fler vuxna i skolan! 
- Mindre klimatutsläpp, mer fossilfria
bränslen, solceller och återvinning. 

Utveckla hela Hamrånge!

Klimatet väntar inte!
Bodil Valero 
Axmar bruk

Therese Metz 
Totra

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

Tack alla kunder och gäster
för ännu en fi n sommarsäsong

Nu tar vi en liten semester och stänger
butiken under tiden 2/9 till 9/10

Vi öppnar igen onsdag 10/10
Välkommen då!

Ulla, Lars-Gunnar,
Daniel och Lars-Göran

Välkomna till

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Trailing
• Transporter med bil och släp
• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist
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Gatufest efter Hagavägen
Cirka 40 personer tog 
plats vid borden när 
KG och Lena tillsam-
mans med Irene och 
Sigge Hansson bjöd in till 
gatufest för boende längs 
Hagavägen i Hamrånge-
fjärden. Festen hölls vid 
bastun i Hagalund.
   – Ett verkligt fint och 
trevligt initiativ, tyckte 
deltagarna

Prestigefyllt derby på Lindövallen 
mellan ”Körvar och Strömming-
ar”
 
Det har alltid varit 
speciell och spän-
nande stämning 
när Ockelbo IF och 
Norrsundets IF mötts 
i en derbymatch och 
så var det också när 
de två lagen möttes på 
Lindövallen i början 
av månaden med stor publik.

Efter en jämn förstaperiod stod det 0-0 på resultattav-
lan och det var först i matchens 58:e minut, som Simon 
Jonsson kunde spräcka nollan till NIF:s fördel. Tretton 
minuter senare ökade Simon på NIF:s ledning och i 81:a 
minuten fastställde Robert Berglund slutresultatet 3-0 till 
hemmalaget.
   Det var förståeligt besvikna Ockelbospelare som läm-
nade planen efter derbymatchen. Det unga laget kämpade 
ihärdigt, framförallt i första halvlek, utan att lyckas få 
bollen i nät.
   Bäste spelare utsågs i respektive lag och vad kunde väl 
bättre symbolisera derbyt än utmärkelsen de tilldelades: 
Ockelbospelaren Mehari Eshak fick en påse strömming 
och NIF:s Simon Jonsson en påse med korv.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Trödje Bönhuscafé
Solen sken från 
en klarblå him-
mel, flaggan 
vajade i topp och 
gästerna njöt 
av hembakt till 
kaffet.

Precis så som det 
brukar vara, när 
Hille Missions-
församling öppnar sitt Bönhuscafé i Trödje under åtta dagar 
i juli.
   Varje dag var det andakt med sångstund, på loppisen var 
det god kommers och i år kunde besökarna också ta del av 
en utställning med vackra naturbilder.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Medeltida träskulpturer i kyrkan 
renoverade
Under hela sommaren har Hamrånge kyrka hållits 
öppen för besökare, som i år också kunnat ta del av 
renoveringsarbeten av flera av de medeltida träskulp-
turerna från 1200-talskyrkan.

Det är konservator Anna Brandi från Uppsala som till-
sammans med två medhjälpare renoverat de två kruci-
fixen som hänger på väggarna ömse sidor kyrkogången, 
men även  Maria med barnet, Heliga Birgitta och Sankt 
Martin.
    − Renoveringarna belastar inte församlingen ekono-
miskt, de sker med hjälp av bidrag, berättar Jan Lund-
ström, kyrkogårdsföreståndare tillika fastighetsansvarig, 
vari ingår även kyrkans inventarier.
   I de fall grundfärgen fanns kvar på skulpturerna har den 
bättrats på, saknades grundfärg har de delarna lämnats 
trärena.
   − Nu är renoveringsarbetena avslutade för i år, men 
om och hur vi ska gå vidare kommer att diskuteras via 

samråd under hösten och 
då får vi i så fall söka nya 
bidrag.

Kyrkan har hållits öppen 
med hjälp av skolungdo-
mar, som arbetat i 14-da-
garsperioder. Sista 14 
dagarna innan stängning 
var det Joar och Sigrid Svenne-
wall som visade besökarna runt 
och berättade.
   − Det har varit lärorikt och 
intressant för oss också och vi har 
haft en hel del besökare under vår 
period, berättade de. 

(Arbetena med den nya askgrav-
lunden på Österhed planeras 
påbörjas under hösten)

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Från Katrineholm hade John Wilund kom-
mit för att njuta av kolbullar.
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Simon Jonsson och Mehari Eshak 
blev utsedda som bästa spelare i 
NIF resp. Ockelbo IF

Joar och Sigrid Svennewall

Maria med 
barnet är 
en av de 
skulpturer 
som nu 
renoverats



Alla Tider’s

Brukets Dag lockade rekordmånga 
besökare
Varje lördag sedan sista juni har marknadsdagar med stort 
besökarantal arrangerats i Axmarbruk och verkligt rekord 
blev det, när den avslutande dagen kombinerades med Bru-
kets Dag.

− Verkligen över förväntan och riktigt roligt, kommenterade 
föreningen Hyttans ordförande Stig Jönsson. 
   Och kanske är det just den kombination av fantastisk miljö, 
kulturhistoria, gourmetupplevelser, konst, hantverk, musik och 
marknad med koncentration på lokalproducerat, som gör att 
besökarna lockas till Axmarbruk.
   I år erbjöds de därtill att komma till ”Bruket” via tåg från 
Gävle i samarbete med Järnvägsmuseet och den möjligheten 
anammade över 120 besökare. Men även parkeringsplatserna 
fylldes så snabbt att en extraparkering fick tas i anspråk.
   Och det var en hel del som bjöds besökarna utöver ett otal 
marknadsstånd med allt från smycken till närodlade grönsaker, 
kalvdans och ostkaka från Häcklegård, glass och getostpaj från 
Hådellsgården, delikatesser från Trollharens Fisk med mera, 
med mera.

Ett givet inslag var förstås Norrsundets Brukssextett och guidad 
tur runt Bruket serverades av Ebbe Lundqvist. Långa blev kö-
erna till populära Axmar Brukscafé liksom hos Ulrike i Bruksbo-
den. Och att det kom ett eftermiddagsregn tycktes inte bekomma 
besökarna. Det fikades, det åts, det pratades, det inhandlades och 
i det stilfullt inredda lusthuset var det lotteriförsäljning och pre-
sentation av årets hattparad, som vanns av Alice Hedlund, Göran 
Olsson och Lili-Anne Bivall-Olsson. Vid hamnen 
provades det olika farkoster tillsammans med Norr-
sundets Motorbåtsklubb. Självskrivna inslag Bläck-
hornet och Båthuset med sina utställningar liksom 
förstås havskrogen Axmarbrygga. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kajsas Gröna från Valbo hade sitt torgstånd fyllt av lokalod-
lat och lokalproducerat  ...även en liten presentkasse
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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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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

Fredagen 21 september kl.13.30
Röda Korset bjuder in � ll Musikcafé , 
Gentlemen underhåller, lo� erier.
 
Torsdagen 27 september kl. 10.00- 12.00 
Anders Källström berä� ar om  och visar 
gamla Hamrångebilder.

Utställning av fl era olika konstnärer från 
Hamrångebygden med rik blandning av alster. 
Börjar 3 september och pågår in i oktober

Fika fi nns a�  köpa

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

September 2018

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Välkommen till Östkustens pärla 

Öppet från kl. 12.00 varje dag. 

MISSA INTE VÅRA LYSKVÄLLAR
– I ÅR BLIR DE TVÅ

25 AUGUSTI OCH 29 SEPTEMBER

Upplev en stämningsfull middag hos oss
och beskåda den ljusfl ödande kvällen med 
hundratals marschaller från första parkett

Öppettider och bokningar till restaurangen 
se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00
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− Vi bara gjorde det vi gjorde. 
Det var liksom självklart.
Hur naturligt som helst förklarar kompisarna Ida Jupither-
Berg, 11, från Bergby och Arvid Sjöström, 12, från Norr-
sundet om bragden och hur det gick till när de räddade 
lille Gabriel från att drunkna vid 
Totrabadet den 11 juli.
   Ida berättar:
   − Jag var ute i vattnet vid bryggan, 
när Gabriel kom gående och bara sa: 
Titta på mig, när jag hoppar i vattnet 
och så bara hoppade han. Och där 
visste jag ju att han inte bottnade.
   Gabriel sprattlade, var ömsom 
ovan vattenytan, ömsom under, men 
ganska snart försvann han några 
meter från bryggan och Ida försökte 
ta sig dit för att hjälpa honom.
   − Men jag bottnade inte själv och 
då ropade jag på Arvid, som var på 
andra sidan bryggan, att han måste komma så fort han 
kunde. Jag visste ju att Arvid var bra både på att simma 
och dyka under vattnet.
   Och Arvid reagerade snabbt, hoppade upp på bryggan 
och i på andra sidan, där han dök ner.  
   − Men det var jättesvårt att se, för vattnet var så mörkt.

Det var tack vare Gabriels vita badbyxor han fick syn 
på honom och då låg han på botten med vidöppna ögon. 
Arvid tog honom under armarna och sam, som man gör 
vid livräddning, in mot bryggan där han och Ida sedan 

hjälptes åt att få upp Gabriel och satte honom på bryggan.
   − Då kräktes han upp jättemycket vatten och sa sen att 
han hade ont i magen.
  Allt gick så fort berättar de, att de handlade instinktivt 
utan att tänka och visst fanns det fler ungdomar på bryg-
gan, men, säger de, vi vet inte om de såg riktigt vad som 
hände.

På stranden letade Gabriels pappa 
David febrilt efter sin lille pojke.
   − Vi hade precis kommit till 
badplatsen, och Gabriel lekte vid 
strandkanten, när jag sa till honom 
att jag bara skulle ge napp och filt 
till lillebror som låg i vagnen för att 
sova.
   När han vände sig om var Gabriel 
borta och David trodde först att han 
gått till några grabbar som spelade 
fotboll en bit bort.
   − Han älskar fotboll, så det var det 
första jag tänkte på.

   Men där var inte Gabriel och han kunde inte se honom i 
vattnet heller.
   − Jag kände paniken komma, när jag fick se en kvinna 
komma gående på bryggan med Gabriel vid handen, men 
jag förstod först inte vad som hänt. Inte förrän jag såg 
att han var blöt från topp till tå, då förstod jag att något 
allvarligt hänt.

Det hade kunnat gå riktigt illa, ett drunkningstillbud går 
försvinnande snabbt, och att det hela ändå slutade lyckligt 
är det rådiga ingripandet av och samspelet mellan Ida och 

Sommarens verkliga hjältar 
– Ida och Arvid som räddade 4-årige Gabriel från att drunkna

►
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8  september 
Lilla kulturarvsdagen kl. 11-15 
Familjedag med marint tema
22  september 
Höstmarknad med loppis 
kl. 11-15 Anmälan tfn/sms 070/2771152 
Kolbullar, smedja, spånhyvel igång! 

VÄLKOMNA

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS

Rena och fina fönster
– det fixar vi

Välkommen att höra av dig!

Peter 070-864 38 07

Välkomna alla i Hamrångebygden till vårt
MÅNADSMÖTE på Träff punkten, Bergby

TISDAG 4 SEPTEMBER KL. 18.00

På dagordningen :
Projekt Landsbygdsutveckling

Trafi kfrågor i bygden

Vi bjuder 

på kaffe

Välkomna till
HAMRÅNGE SLÖJDARES ARRANGEMANG OCH 

AKTIVITETER UNDER HÖSTEN

HEMSLÖJDENS DAG
med utställning och försäljning • Lördag 1 september 11-15

HÖSTFÖRSÄLJNING  •  Lördag 4 november 11-15

Höstens slöjdcaféer 18.00-21.00  •  20/9 * 4/10 * 18/10 * 8/11

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I

HAGSTA SKOLA
Lördag 5 november 11.00-15.00
Servering – Lotterier – Loppis

Medarrarrangör:

Arvid. 
   − Det finns inte ord för 
den tacksamhet jag känner, 
säger David.
   Han ringde omgående 
1177 och ambulans mötte 
upp vid Hakkegård för 
vidare transport till sjukhu-
set, där Gabriel undersöktes. 
Dessbättre visade det sig, 
att tiden under vattnet inte 
medfört några skador. Nu 
sparkar han fotboll för fullt 
hemma på gården och han 
har till och med hunnit bada 
igen.
   − Och till hösten börjar han simskola, tillägger pappa 
David, som också efter händelsen tog kontakt med Svens-
ka Hjältar och berättade om Idas och Arvids heroiska 
insats, som räddade livet på hans lille pojke.
   − De är värda all uppmärksamhet. Jag vågar inte tänka 
tanken vad som hade hänt 
om inte de funnits där och 
ingripit som de gjorde.
   Och hjältarna själva då, 
vad säger de?
   − Det känns så klart jät-
tefint att allt gick bra och vi 
är både glada och nog lite 
stolta också att vi gjorde det 
vi gjorde.

Text och foto: Marianne 
Lundqvist

Lördag 25 augusti  •  kl 10-18

holmsveden@soderhamn.com, www.holmsveden.se, Info; 0270-428333,  070-3499866,  070-2214459
VuxenEntré 25kr  •  Barn gratis  •  Ingen P-avgi� 

Marknad - Cowboys - Indianer - Pubafton fre-lör
Bluegrass Grassride & Country

Barnaktiviteter (Käpphästridning, Ansiktsmålning, Hoppborg)
Linedance - DIBIS (gamla bilder) m.m. 

32:A�ÅRET����
HOLMSVEDEN - HÄLSINGLANDS TEXAS

Smått & Gott i Hamrångebygden

Sommarens verkliga hjältar 
– Ida och Arvid som räddade 4-årige Gabriel från att drunkna

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59



Kalendarium 22/8 – 21/9

Vårt varma tack till alla som med tankar, ord, blom-
mor och minnesgåvor så fint hedrat vår kära Ing-Marie 
Johansson vid hennes bortgång. Även stort tack till 
hemtjänsten.

Kenneth, Anders, Ola med familjer

Torget – tack

… så gör som jag, glöm bort min födelseda
för inget kalas och inga presenter ska det va
Men ett bidrag till Operation Smile får du istället gärna ge
Det skulle jag med både glädje och värme emotse

Marianne Lundqvist

(Operation Smile genomför kostnadsfria operationer i 
u-länder på barn och ungdomar med läpp- käk- och gom-
spalt. Bankgiro 900-2221, swish 900 2221)

Torget – Uppvaktning undanbedes
… till KG och Lena, som inte bara håller igång bastun i 
Hamrångefjärden perfekt utan också förgyller vårt bastu-
badande med festligheter inför midsommar och jul.
     Bastugänget

Torget - Dagens Ros

…och TUSEN TACK till KG, Lena och paret Hans-
son för en underbar kväll invid bastun i Hagalund. Vi 
är mållösa för allt ni hade åstadkommit vid gatufesten. 
Repris hoppas vi alla på.
Tack än en gång från
    Oss alla som var där

Torget - Dagens Ros

Begravningar i församlingen
under juli
19 juli     Anna Löfgren, Bergby
19 juli Manfred Axner, Gävle

Onsdag 22 augusti
Surströmming med allsång Hamrånge hembygdsgård 18.00
Lördag 25 augusti
Loppis ReDo Norrsundet 10.00-14.00
Bastun Åbyns byamän
Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Söndag 26 augusti
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Avtackning Marianne Udd
Lördag 1 september
Hemslöjdens Dag, utställning, försäljning
Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 11.00-15.00
Fotboll Lindövallen 14.00 Herrar div. 4
Norrsundets IF-Forsbacka IK
Bastun Åbyns byamän
Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Söndag 2 september
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Måndag 3 september
Fotboll Lindövallen 19.00 Herrar div. 7
Norrsundets IF2-Sandvikens IF International2
Tisdag 4 september
Möte Hamrångegruppen, Knutpunkten, Bergby 18.00

Fredag 7 september OBS!
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Lördag 8 september
Lilla Kulturarvsdagen med maritimt tema
Hamrånge Hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 9 september
Gudstjänst, Hamrånge krka 11.00
Tisdag 11 september
Församlingsdialog, Församlingshuset, Bergby 18.30
Lördag 15 september
Fotboll Lindövallen 15.00 Herrar div. 4
Norrsundets IF-Hagaströms SK
Bastun Åbyns byamän
Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Söndag 16 september
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 17 september
Fotboll Lindövallen 19.00 Herrar div. 7
Norrsundets IF2-Forsbacka IK2
Torsdag 20 september
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 21 september
Musikcafé Träffpunkten, Bergby 13.30

Hamrånge byavakter rapporterar

… ett flertal bilar inte hemmahörande i bygden cir- 
 kulerar runt på olika platser 
… stulen crossmoped observerad
… bil utan belysning synlig nattetid
… Fixarnas släpvagn stulen vid Q Star
… någon/några har tagit sig in på fabriksområdet  
 och fönster på ett labbe slagits sönder
… försök till inbrott i villa, Rån Hamrångefjärden
…objudna gäster sedda på flera tomter nattetid

Stöd Hamrånge byavakter med ett bidrag 
bankgiro 5962-8677

Alla Tider’s
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