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Tankar om

Egentligen har det väl skrivits tillräckligt mycket om Corona/Covid19 vid det här laget, men det är svårt att förbigå. Pandemin har 
onekligen påverkat tillvaron för både enskilda, företag och föreningar.

   För mig personligen har det inte inneburit alltför stora uppoffringar – vi har inte hållit oss i karantän mannen och jag, men visst 
har det blivit begränsningar. Och det där att inte kunna krama 
barnbarnen har varit tufft. Men träffat dem har vi. Vi vågade oss 
till och med ut på en släktmiddag hela vår stora familj. Arton 
stycken blev vi som serverades en utsökt middag på bygdens 
nya restaurang. Utomhus satt vi och njöt inte bara maten utan 
också en härlig utsikt vid Bergmans Fisk.
   För Alla Tider´s har pandemin förstås, liksom för tidnings-
branschen i helhet, inneburit minskade annonsintäkter, som ju 
är förutsättningen för att tidningen kan fortsätta ges ut. Så visst 
ser jag fram emot ett slut på pandemin.

Men kanske har den inte bara varit av ondo. Den har nog 
också fått oss lite till mans att varva ner en smula. Ta det lite 
lugnare, upptäcka och värdesätta allt det fina som finns i vår 
närhet. Runtomkring oss. Avkoppling behövs, javisst, men det 
behöver inte alltid betyda att man måste hinna med så mycket 
som möjligt under semesterveckorna. Och det är många som 
upptäckt pärlorna i vår bygd, det vittnar inte minst Axmarbruk 
om, som haft en rekordsommar i besöksantal. Om sommaren i 
Hamrångebygden kan du läsa mer på sid 3-5.

Tågstation i Hagsta kan det bli efter att EU beviljat 37 miljo-
ner i stöd för prioritering av nytt dubbelspår längs den fyra mil 
långa järnvägssträckan mellan Gävle och Kringlan. Gäller bara 
att våra politiker i kommunen ger sitt klartecken för tågstatio-
nen. Nu ligger förstås det projektet en hel del år framåt i tiden, 
för det är mycket som ska förhandlas och projekteras innan 
anläggningsarbetena kan börja, men för Hamrångebygden vore 
det ett lyft. Det är många som efterlyst ett tågstopp. För att 
enkelt kunna pendla både norr- och söderut, därmed också göra 
trakten attraktivare att flytta till, men även för att underlätta 
rekrytering av nödvändig personal till bygden, exempelvis till 
Bergby Centralskola. Ett tågstopp hör framtiden till ur flera 
synvinklar, om man gör det till en bra helhetslösning för alla 
ortsbor som reser kollektivt.

Redan nu pågår förändringar i bygden, men då handlar det 
inte om järn- utan vattenväg. Det skapas naturliga utlopps-
flöden till havet från vårt vattensystem. Det ska bli som förr, 
innan de påverkades genom industrins 100-åriga epok av reg-
lering, vilket kommer att gynna fiskens vandringsvägar och 
lekområden. Då, under bondesamhällets dagar, var fisket en 
livsnödvändighet för mathållningen i byarna. Idag är det en 
annan kategori fiskare, som kommer kunna dra nytta av det nya 
systemet.
   Men det ska också, enligt alla beräkningar som gjorts, säker-
ställa en godtagbar vattennivå längs ån och i sjön Hamrånge-
fjärden. Vilket inte alltid fungerade med industrins reglering, 
utan istället vid stora vattenflöden orsa-
kade enorma översvämningar på både 
åkermark och för privata markägare. 
Men för godtagbar vattennivå framgent 
behövs även att kvarstående reglering 
uppströms Hamrångeån vid Vifors fun-
gerar som den ska.

Fortsatt skön sommar på er och                             
      Lev väl!

Alla Tider’s

Annonsbokning, priser mm

Annonsbokning 2020, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar 

24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april,
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25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
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E-Post: marianne@textmakeriet.se

Tel 073-181 40 90
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Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
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En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Off set
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E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist
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Stilfull interiör i restaurangen som i 
taket pryds av ratten från bogserbå-
ten Björn

Maten kan gästerna njuta av med 
vacker utsikt över havet

Vi fick en helt ny restaurang och 
fiskbutik…
En bit in i juli stod hela anläggningen klar – 
Bergmans Fisk i Saltharsfjärden. Och vilken 
hit det blev. Coronaanpassat javisst, men 
besökarna hittade hit över förväntan till både 
butik och restaurang.

Butiken öppnades först, medan portarna i restau-
rangen slogs upp i början av juli.
   − Visst hade vi indikationer på att kunder och 
gäster väntade på att anläggningen i sin helhet 
skulle bli klar, men att det skulle bli en så stor 
tillströmning, det hade vi nog inte vågat hoppas 
på. Restaurangen har varit fullbokad hela tiden 
och butiken fylld av kunder, säger Dennis Berg-
man.
   Från september dras restaurangens öppettider ner och hålls sedan stängd innan julbords-
säsongen tar vid under november.

Sommaren i Hamrångebygden – i  coronatider  var det många som 
upptäckte pärlorna i vår bygd
Det blev inte riktigt som det var tänkt i år och oron växte hos många verksamheter; Hur skulle sommaren med 
bakterien Covid 19 bli? Men farhågorna kom på skam, istället kan många se tillbaka på en verklig rekordsom-
mar, även om det för några inte blev den sommar de hoppats på. Och förstås fick en hel del aktiviteter ställas in. 

Plexiglas, handsprit och markeringar ”Håll avstånd” blev 
en del i vardagen både i butiker och restauranger, årets 
skolavslutning fick en annan utformning och Midsom-
marloppet mellan Gåsholma och Axmarby ställdes in. 
Likaså de två aktiviteterna Kul på sjön i Norrsundets Mo-
torbåtsklubbs regi. Arbetarteaterns 40-årsjubileum med 
olika inslag fick läggas på is och jubileumsmiddagen för 
medlemmar och särskilt inbjudna skjutas fram. På Hem-
bygdsförbundets inrådan ställdes alla aktiviteter i hem-
bygdsföreningens egen regi in. 
   − Men friluftsgudstjänster har hållits, Hamrånge Slöj-
dare arrangerade sin växtfärgningskurs och föreningar i 

Hamrånge har hållit sina möten på dansbanan, säger ord-
föranden Stina Persson
   Inriktningen hos hembygdsföreningen har, förutom de 
ordinarie arbetsdagarna, istället legat på genomgripande 
städning av både Sundsmarsgården och kommunalrum-
met och en del omflyttning av olika delar har påbörjats.
   − Textilrummet kommer att få sin plats på kommu-
nalrummets övervåning för att ge textilierna en jämnare 
temperatur året om. Skolrummet flyttas först till utställ-
ningslokalen, men ska så småningom ställas i ordning i 
hittillsvarande textilrum, tillägger Stina.

…  för Axmarbruk blev sommaren en stor succé
- Med vårt läge, vår omgivning, de aktiviteter vi kan erbjuda och fint samarbete mellan 
våra olika aktörer, så hittade besökarna hit över förväntan. Axmarbruk har varit över 
förväntan fyllt i sommar, hälsar föreningen Hyttan.

Här har ordet Hemester verkligen varit applicerbart och då inte bara genom vandrings- och 
cykelleder i vacker omgivning och natur. Paketet boende på Axmar Bed & Breakfast med bu-
tiksbod, lunch på Axmar Brukscafé och middag på Axmar Brygga har uppskattats av många. 
Kajakpaddlingen med tre olika alternativ (ett med övernattning på Synskär) blev mycket ef-
terfrågat och onsdagskvällarna med räkfrossa eller buffé och trubadur på brukscaféet en klar 
succé.
   − Det har varit en fantastisk sommar, hälsar Lena Bäck från Axmar Brukscafé.  
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   Liknande rapport kommer från Axmar Bed & Breakfast och 
Bruksboden.
   − Vi som såg konkursen lura bakom hörnet när coronarestrik-
tionerna kom och sen vände det och gjorde sommaren till den 
bästa vi haft. Vi hade kunnat hyra ut dubbelt så många övernatt-
ningar, om vi bara haft tillräckligt med rum och butiken, som vi 
från början bara hade tänkt ha öppen lördagar och söndagar har 
vi fått öppna alla veckans dagar, hälsar innehavarna Ulrike och 
Jan.
   − Så nu planerar vi för en utökning inför nästa sommar.
   Utöver bruksbod och Bed & Breakfast har Jan också arrang-
erat fladdermus- och bisafarin.    
   Även havskrogen Axmarbrygga vittnar om en riktigt bra som-
mar, med många gäster och en välfylld husbilscamping. Under 
juli månad har dessutom inbjudits till bil- och mc-träffar, där alla gäster som kom i entusiastbil 
eller på mc bjöds på kaffe med chokladbit efter maten.

 Från Bläckhornets utställning kommer 
lika positiva tongångar.
   − Vi är helt överväldigade, hälsar Inger 
Skoglund. Det har varit en jämn ström av 
besökare under hela månaden vi haft öppet 
och försäljningen av konst och hantverk har 
gått väldigt bra.
   Utställningen i Båthuset intill berättade 
om den spännande undervattensvärlden 
under ytan, där mötet mellan salt och sött 
skapat en speciell vegetation, men där också skeppsvrak och fynd 
berättar om järnbrukets 300-åriga historia. Effektfullt sammansatt i både ord och bild via Länsmuseet.

Kajakpaddlingen Axmar Midnight 
race gick av stapeln den 27 juni, då 22 
paddlare äntrade sina farkoster för att ta 
sig sträckan Axmarbruk – Axmarby.
   Det blev en tuff kamp mot mållinjen 
mellan tre paddlare, men där Emanuel 
Flodin slutligen stod som segrare på tiden 
42,50. Tre sekunder tillgodo på tvåan, 
fjolårssegraren Mikael Slotte och trean 
Jonny Wigert ytterligare en sekund efter. 
På femte plats paddlade bästa dam, Moa 
Strömqvist in på fina 44,59.

Sommarens utställning i Hyttan svarade Tho-
mas Höglund från Åbyn för med sina fantastiska träskulpturer. Självlärd och med motorsåg 
och stämjärn som enda verktyg har han av ett enda trädstycke skapat verkligt detaljrika skulpturer 
i naturlig storlek och där han på ett fascinerande sätt till och med gett dem talande ansiktsuttryck.
   − Kanske har jag det lite i blodet, min far var också konstnär i trä, även om han inte gjorde 
skulpturer av den här digniteten, men mitt intresse väcktes under 90-talet, 
då jag bodde i Stockholm och mängder av pilträd sågades ner längs sta-
dens stränder. Pilträd som jag fick ta vara på och det var så mitt skulpte-
rande började. 
   Sjutton av sina skulpturer visade han upp vid utställningen, som i hyt-
tans rymd kom till sin rätt på ett specifikt sätt. Alla otroliga skapelser men 
där han själv är mest stolt över simmaren, den enda av hans skulpturer 
som är gjord från flera olika trädstycken. 

Alla Tider’s

Emanuel Flodin vann 
årets upplaga av 
kajakloppet Axmar 
midnightrace och bästa 
dam blev Moa Ström-
qvist med en femteplats

Årets kajaklopp lockade 22 deltagare 
som paddlade mellan Axmarbruk 
och Axmarby

Stilfulla alster 
visades upp

Bordet var dukat i 
Bläckhornet

Axmarbrygga bjöd in 
både motorcykel- och 
bilentusiaster under juli

Thomas Höglund 
ställde ut 17 olika 
träskulpturer i Hyttan

Foto: Ottilia Wigert
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   − Där ligger ju svårigheten i att få de olika styckena att exakt 
passa in i helheten och då finns inte utrymme för ett enda miss-
tag med stämjärnet.  

I Hyttan har det också varit två musikframträdanden under 
sommaren, dock med begränsningen 50 besökare vid varje till-
fälle. Sittplatser som snabbt fylldes.

…  Rekordmånga gäster hos Gåsholma 
sommarcafé
 
− Vi är helnöjda. Många besökare och första helgen i augusti var det rekord, häl-
sar Håkan och Margareta.

− Vi har också fått jättefin respons på våra coronarestriktioner. De har accepterats väldigt bra av våra gäster i både café 
och butik.

…  Lugn inledning för Trollharens Fisk 
− Vi är ju så beroende av turistbussarna och de bokades av en efter en, så juni blev betydligt lugnare än vanligt, 
säger Lars-Ove Flodberg.

Bättre än förväntat har istället försäljningen i butik och fiskvagn gått och besökarantalet i restaurangen ökade också 
under juli.
   − Som helhet ändå en hyfsad sommar, men nu stänger vi både butik och restaurang 30 augusti och vi räknar inte med 
något julbord i år, för även där är vi ju beroende av bussar, hälsar Lars-Ove.

… Hedenstugan tappade gäster, men satsar framåt – nu blir det restaurang 
också
− Mina gäster kommer ju till stor del från Belgien, Holland och Tyskland och de har ju naturligtvis inte kommit 
med de restriktioner som gällt, säger Stef van Heteren.

Tapp i omsättningen under sommarmånaderna, men corona har också gett tid för tankar och idéer till utveckling av 
Hedenstugan, säger han.
   − Det kommer framöver att bli restaurang med fullständiga rättigheter och servering av husmanskost. I första hand 
för Hedenstugans gäster, men så småningom även för allmänheten.
   Och Hedenstugan Bed & Breakfast har för tredje året i rad utsetts som en av vinnarna i Tripadvisers Travelers Choi-
ce Winner, den mest besökta resesidan i världen. Utmärkelsen är baserad på omdömen från resenärerna. 

…  Norrsundets PRO anordnade  
musikcafé
För många äldre blev coronarestriktionerna tuffa. 
Möten med släkt, vänner, bekanta, barn och barnbarn 
inskränktes. Då tog musikanterna i Fredagsgänget på 
Fyren, med Håkan Löfgren i spetsen, initiativ till ett 
coronaanpassat sommarcafé med musik och allsång i 
utemiljö i samarbete med PRO-avdelningen, ABF och 
Fyren. Glada toner i solskenet under ledning av Hå-
kan Löfgren, Hans Dahlin, Peter Voxström och Ken-
neth Danielsson.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Coronaanpassat café i 
utemiljö vid Fyren

Musik i Hyttan. Anders Jons-
son, Sören Rydgren och Max 
Westin bjöd på välkomponerad 
underhållning med allsång
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... och dammluckor med 
fiskväg blir ett minne blott

Genom en habitatsrestaurering 
skapas en ny fiskväg invid den f d 
pumpstationen i Norrsundet ...

Vid Sörsundet skapas en helt ny 
vattenväg som ansluts till befintlig 
huvudfåra.

Nya vattenregleringen av Hamrånges vattensystem snart klar
I och med industrins upphörande i Norrsundet ville Stora Enso avveckla sina vattendomar ävenså den vat-
tenreglering, som påverkades under industriepoken. I samarbete med Sportfiskarna påbörjades ett projekt för 
att genom en omfattande restaurering återställa vattensystemet och under sommaren påbörjades och fortskred 
arbetet. Slutdatum för projektet är 10 oktober.

− Det har gått helt planenligt, säger projektledaren Lars 
Ljunggren från Sportfiskarna, som övervakat restaure-
ringarna under arbetets gång.
   Syftet med restaureringen har vatit att skapa en naturlig 
flödesregim som reglerar fördelningen mellan Norrsundet 
och Sörsundet och som ska säkerställa vattennivån i sjön 
Hamrångefjärden.
   − Den mest kritiska frågan i projektet är vattenståndet 
i Hamrångefjärden och i det förslag som togs fram lades 
stor vikt vid detta. Åtgärderna har dimensionerats så, att 
översvämningsrisken kring sjön minskar vid extrema flö-
den, säger Lars Ljunggren.

Hamrångeåns vattensystem hyser mycket höga natur-
värden, och genom att återskapa naturliga vandringsvägar 
och lekområden för fisken som gynnar såväl öring, som 
gädda, sik och abborre. Vilket också var ett viktigt syfte.
   Samtliga tidigare dammanläggningar – vid Sörsundet 
och Norrsundet – ska rivas. Tidigare vattenväg i Norrs-
undet har stängts och ersätts med ett nytt utlopp via en 
habitatsrestaurering och naturliga flöden har skapats vid 
Sörsundet. De tidigare dammarna ersätts av naturlika ro 

 
busta sjöutlopp och delar av åns utlopp vid Sörsundet har 
restaurerats för att återskapa lek- och uppväxtområden för 
vandrande fisk. 
   Vattenflödet kommer nu att gå via en huvudfåra och na-
turliga småbäckar. Långrännan, som rensades under tidigt 
80-tal kommer däremot bara bli en säkerhetsventil med 
en särskild tröskel ifall höga flöden skulle uppstå och det 
kommer att bli en högre vattennivå i Bondsundet genom 
en justering av nacken som finns där. Däremot blir där 
ingen vassröjning, som Åbyns byamän förespråkat.
   − Det motsätter sig Länsstyrelsen, säger Lars Ljung-
gren.

Den tidigare vattendomen är avvecklad, någon ny sådan 
är inte aktuell eftersom regleringen nu kommer att ske på 
naturlig väg. Däremot föreligger en viss prövotid.
   För reglering vid Vifors finns även fortsättningsvis en 
vattendom och ansvaret för den regleringen ligger hos 
Orsa Besparingsskog.

Text och foto: Marianne Lundqvist 
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Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

LYSKVÄLL
PÅ BRYGGAN

Lördag 29 augusti
En magisk kväll med

förstklassig meny 
i marschallernas sken 

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

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



Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Victoria kommer att vara på salongen 

sporadiskt framöver 
Mina tider är flexibla, men förboka din 

tid på tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong
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Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

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

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

070 - 190 11 25

Alla Tider’s

Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

NU VILL JAG TA PENSION
VILL DU TA ÖVER?

Ring mig 070-292 73 39 för vidare info

UTFÖRSÄLJNING PÅ ALLT I BUTIKEN

FRAM TILL 30/9 DÅ JAG STÄNGER

Nu har vi blivit
SERVICEPUNKT

* Anslagstavla med kommunal information
* Broschyrställ med bl.a. turistinformation
* Vi hjälper dig med e-mail och kopiering
* Fikahörna
* Toalett

Officiell invigning kommer!
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Höstplantering
Den idealiska tiden att plantera
nytt och dela perenner som blivit 
för stora
 
Vi har fyllt på med trädgårdsväxter
 
Välkommen till oss

Wendins Blommor
Vijvägen 36    Bergby
Tel.0297-10090

håller
ÅRSMÖTE 

Dansbanan Hembygdsgården
Onsdag 16 september kl. 18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna!

Hamrånge Företagarförening

Månadsmöte
Hembygdsgårdens dansbana, Bergby

Tisdag den 1 september,  kl. 1800
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
Gavlegårdarna informerar om planer för Hamrångebygden
Rapporter från arbetsgrupperna: Vatten, trafik, kooperativa 
hyresrätter, turism, hemsida.
Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd under mötet.

MEDTAG EGET FIKA

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

Se även:www.hamrånge.se

Du som vill tillverka/förädla
egna matprodukter

Nu kan du hyra in dig i
PRODUKTIONSKÖKET

i Bergby
För info ring 

Roger Sjödin 070-288 41 30

Dokumentationen av 
KULTURARVET

i samarbete mellan Norrsundets Arbetartea-
terförening, Norrsundets Arbetarmuseum och  
Föreningen Rudan fortsätter. 
Under hösten hälsar vi välkommen till tema-
dagar och temakvällar under rubriken 

Vi minns
Först ut är en dokumentation med 40-års-
jubilerande Arbetarteaterföreningen som med 
filmklipp och bilder visar Kalle Hedmans enga-
gemang och medverkan i olika uppsättningar 
genom åren

Har du också bidrag till 
KULTURARVET i Hamrångebygden?

Vi hälsar alla som vill dokumentera 
engagemang och verksamheter 

välkomna att medverka 

Hör av er till 
Ronnie Bäcklin, tel. 070-625 66 53

Du/ni är också välkommen till våra 
studiecirkelkvällar i Arbetarmuseet

fredagar kl. 16.00

HEMSLÖJDENS DAG
5 SEPTEMBER HAGSTA SKOLA 

kl. 11-15
Utställning – Loppis utomhus vid fint väder

Välkomna!

HAMRÅNGE
FÖNSTERPUTS

Rena och fina fönster
– det fixar vi

Välkommen att höra av dig!

Peter 070-864 38 07



Alla Tider’s

... medan Annelie tar sig an köket

Elin sköter damm-
sugningen ..

Månadens företagare

    - städföretagen Vardagshjälpen och Städlyktan
Båda företagen startade för tio år sedan, Vardagshjälpen med säte i Hagsta, Städlyktan finns i Norrsundet.

Vardagshjälpen med Annelie och Elin 
Westlund
Friskförklarad efter långtidssjukskrivning och arbetslös 
när Ericsson i Gävle lades ner. Det var upprinnelsen till 
att mamma Annelie och dotter Elin Westlund startade 
Vardagshjälpen.

Att hitta nya jobb då var inte helt enkelt för någon av dem, 
så då började tankarna på något eget ta form.
   − Men vad kunde vi, jo städa, det kunde vi, så då fick det 
bli så och jaa, sen har det rullat på.
   Och de har inte ångrat sin satsning.
   − Nej, det är ett fritt jobb och vi lägger själva upp våra 
scheman. Dessutom känner vi ju, att vi fyller en social funk-
tion för många kunder.
   
Deras städföretag är helt inriktat på privatabonnemang, 
rutavdrag gäller och till största delen är det pensionärer som 
efterfrågar deras tjänster.
   − Men också barnfamiljer.
   Kunderna finns i Hamrångebygden, men även Gävle och 
de har alla städredskap och övrig städrekvisita med sig i 
bilen till varje kund. Annelie och Elin jobbar alltid tillsam-
mans och var och en har sina arbetsuppgifter.
   − På så sätt går städningen snabbare på varje plats och det 
är kunden själv som bestämmer vilken städning vi ska ut-
föra. Vi är flexibla efter deras önskemål.
   De flesta kunderna har abonnemang på städning var 14:e 
dag, men det finns också de som vill ha städat varje vecka 
eller nöjer sig med en gång per månad. Men det är alltid An-
nelie och Elin som 
kommer till dem.

   − Och att det alltid är samma ansikten som dyker upp, 
uppskattas av många.
   Även vid sidan av städningen har Annelie och Elin sina 
särskilda arbetsuppgifter.
   − Jag sköter tvätt och rengöring av redskap och rekvisita, 
mamma sköter företagets bokföring och övrig administra-
tion och den fördelningen passar oss perfekt, säger Elin.

Städlyktan med Anja och Pelle Mattsson
− Vi som skulle träffas för en intervju och nu har så 
mycket jobb dykt upp att vi inte kan komma ifrån.

Anja ber så mycket om ursäkt, men självklart är det så att 
jobben måste prioriteras. Som småföretagare kan du inte 
säga nej, då gäller det att ställa upp, när kunden vill ha job-
bet gjort. Så vi gör intervjun per telefon istället.
   
Anja och Pelle Mattsson driver sitt städföretag under lite 
speciella former. De tar sig till sina kunder via buss.
   − Det funkar hur bra som helst. Bra för miljön är det ju 
också och istället för att ta material med oss har vi ordnat 
med ett städkit hos varje kund, så allt finns på plats, när vi 
kommer.
   I sitt företag utför de allt från privat- till företags- före-
nings- och flyttstädningar och deras arbetsområde omfattar 
Gävle med omnejd liksom förstås Hamrångebygden.
   − Och kunden vet att det alltid är vi två som kommer.

Som ett litet företag är även de flexibla efter kundernas öns-
kemål.
   − Vi hjälper bl.a. också till med blomsterplanteringar och 
vi coronaanpassar oss. Kunderna väljer till exempel själva 
om de vill vara kvar eller lämna bostaden/lokalen medan vi 
städar. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Vi städar det du vill
Hem – kontor 

företag – föreningar – lokaler
Flyttstädning komplett 

med fönsterputs och garanti
Rutavdrag gäller

 
Välkommen att höra av dig

Tel. 072-968 73 57
E-post: stadlyktanhb@gmail.com

Vi ordnar din hemstädning 
efter dina önskemål. 

Rutavdrag 

direkt på 

fakturan

Det lokala 
alternativet

Just nu finns lediga 
tider, så välkommen att 

ringa 073-694 00 71 
så kommer vi
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Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

SNART STARTAR 
ÅRETS KONFIRMANDGRUPP!
 
Du är välkommen till vår
PROVAPÅDAG
vid församlingshuset den 26/8 kl. 15-17.
(Du stannar så länge du vill)
Kom och testa olika aktiviteter som vi brukar göra under 
konfirmandtiden.
Vi bjuder på hamburgare!
Du behöver inte ha anmält dig till konfirmationen för att 
vara med den här dagen.
 
KONFIRMANDGRUPPEN träffas onsdagar, kl. 15-17 i 
Församlingshuset, Bergby
 
DATUM FÖR KONFIRMANDÅRET ÄR:
16/9 kl. 15 – första träffen, sedan ses vi varje vecka 
förutom vid skolloven.
Det tillkommer några gudstjänster och vi kommer att 
göra ett par dagsresor till bl.a. Uppsala
 
VÅRENS LÄGER I VISBY
är 12-16 maj och
KONFIRMATIONEN
är den 5 juni 2021
 
Vill du veta mer eller anmäla dig – hör gärna av dig till:
 
Susanne Adman, pedagog
Tel. 0297-57 20 92, sms 072-224 64 92
susanne.adman@svenskakyrkan.se 
eller Clara Bergel Jansson,  präst
Tel. 026-57 20 98

Från september är restaurangen öppen

Torsdag och söndag 12.00-22.00

Fredag och lördag 12.00-23.00

 

I oktober är restaurangen stängd och vi öppnar 

åter i samband med julbord under november

 

Butiken öppen måndag-fredag 

10.00-17.00, lördag 10.00-15.00

Tel. 0297-222 22

 

Varmt välkomna

”Macken i Fjärn” lever upp igen
När Fixarna lämnade lokalerna i Hamrångefjärden, så 
stängdes inte bara Brittas café utan även butiken invid 
Q Star-macken. Nu har butiken återuppstått igen ge-
nom Mikael och Malin Sjöberg med nystartade företa-
get Sjöbergs Fritid.

− Vi tänkte först bara 
hyra lokalerna som 
lagerutrymme, men 
sen tänkte vi, att varför 
inte öppna upp butiken 
igen med satsning på 
kompletteringsvaror, 
inte bara inom livs utan 
även inom bygg och fritid, säger de.
   Inget stort sortiment, men på bu-
tikshyllorna kommer nu också att 
finnas en del fiskeprylar liksom oljor, skruv, slippapper, 
penslar, fogmaterial för kakel med mera.
   − Sånt som brukar ta slut, när man jobbar med renove-
rings- eller byggarbeten och som vi i Hamrånge måst åka 
till Ockelbo eller Gävle för att köpa.
   − Vi har inget utrymme för lagerhållning av mer omfat-
tande byggmaterial, men på beställning från kund tar vi 
hem och kör även ut, om kunden vill.

En vägg är vikt för livsmedel med torrvaror och konser-
ver. Det kommer också att finnas mejeriprodukter, öl, läsk, 
glass, tobaksvaror och kvällstidningar.
   − Korv med mos, liksom en kopp kaffe kan kunderna 
köpa och vi kommer även att ha matlådor, som vi värmer 
upp eller som kan tas med.
   I övrigt är det kundernas efterfrågan som får styra sor-
timentet, men de utökar också verksamheten med båtmo-
tor- gräsklippar- och motorsågsservice. Reparerar, även 
säljer, vatten- och snöskotrar, husvagnar, släpvagnar och 
trädgårdsredskap.
   − Och vi erbjuder biltvätt eller, om kunderna hellre vill, 
kan de själva hyra tvätthallen. 
    Mikael och sonen Joakim bygger också lekstugor och 
förrådsbodar och i ett fristående bolag ligger limousinser-
vice, där de två bilarna står parkerade vid ”Macken”.

Sitt julpyntade vinterland i fastigheten intill kommer Mi-
kael och Malin att fortsätta  med.
   − Och då blir det någon form av sammankoppling med 

butiken, när den 
tiden kommer, 
säger Malin.

Text och foto 
Marianne 
Lundqvist

Mikael och Malin 
Sjöberg öppnar 
butik vid Macken i 
Fjär´n.

VI ÖPPNAR BUTIKEN 
22 AUGUSTI KL. 11.00



Kalendarium 21/8 – 25/9
Söndag 23 augusti
Pilgrimsvandring från Lindövallen till Skatudden 11.00
Onsdag 26 augusti
Provapådag för årets konfirmander
Församlingshuset 15-17
Lördag 29 augusti
ReDo Second Hand/loppis öppen 10.00-14.00
Söndag 30 augusti
Mässa, Österheds kapell 11.00
Tisdag 1 september
TacoLov, Församlingshuset 16.30
Möte Hamrångegruppen, Dansbanan Hembygdsgården 
18.00
Lördag 5 september
Hemslöjdens Dag med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Söndag 6 september
Gudstjänst, Fyren 11.15
Söndag 13 september
Mässa, Församlingshuset 11.00
Onsdag 16 september
Årsmöte Hamrånge Företagarförening
Dansbanan, Hembygdsgården 18.00
Söndag 20 september
Gudstjänst, Österheds kapell 11.00

Torget

Varmt tack till alla som hedrade minnet av vår älskade 
Margareta Åhlén med hälsningar, blommor och gåvor till 
fonder .

Lasse och Uffe med familjer

Tack

Tack till Hamrånge PRO för blommorna på min högtids-
dag.

                                                Stig Lingvall, Bergby

Tack

Begravningar i församlingen under juni-juli

4/6    Nils-Erik Sällman, Norrsundet
5/6    Margaretha Åhlén, Bergby
25/6  Inga-Lisa Forsmark, Bergby
23/7  Kerstin Härdner, Hamrångefjärden

Hamrånge byavakter 
rapporterar från sommaren

 … inbrott på Vifors IP vid flera tillfällen 
… och Norrhams anläggning vid Heden 
… inbrott i Axmarbruk
… gelbatterier stulna vid vägarbeten i Hamrångefjärden
… säck fylld med rödsand till Lindövallens IP sönderskuren
… racercykel stulen utanför Solbergahemmet
… tältläger med bärplockare längs Bollnäsvägen,  
     Romsenvägen och Tönnebro.

Kontakta oss vid
EL-Installa� oner  •  EL-Renoveringar  •  EL-Service    

Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63  •  info@mpel.nu

Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 23 augusti kl. 9.00
Pilgrimsvandring från Lindövallen till Skatudden.
Kl. 11.00 Gudstjänst vid Skatudden
(Vid regn i församlingshuset). Medtag matsäck.

SÖNDAG 30 augusti kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell

TISDAG 1 september kl. 16.30
TacoLov, Församlingshuset
Pyssel – andakt – tacomiddag.
Ingen anmälan –bara kom!

SÖNDAG 6 september kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet

Vecka 37 
Församlingens grupper startar igen
Se hemsidan för mer information

SÖNDAG 13 september kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset

SÖNDAG 20 september kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell

SÖNDAG 27 september kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet
Norrsundets brukssextett medverkar.

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

Exp. Tel. 0297-572090
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