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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Från oss på Alla Tider´s 
önskar vi alla våra läsare och 

annonsörer En Riktigt Skön och
Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År

Marianne & Kenny

Hanna blev årets lucia 
i Hamrångebygden

Svenska Hjältar 
Arvid och Ida blev Årets Livräddare – 

se dem i TV på måndag kväll när galan sänds
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Tankar om
Ännu ett år snart till ända och dags att summera. Blev det bra? Blev det dåligt? Ja, det beror sig väl kanske på vilka preten-

tioner man har.
   På det personliga planet hörde det för mig till kategorin bra år. Jag kunde hälsa min storebror och hans fru välkommen till 
min hembygd för första gången och det kändes stort. Fint och 
varmt. Fler släktingar kom på besök från Närke och Väster-
götland och släktträff  i Östergötland fick jag också vara med 
om. Därtill hade vi en rekordsommar med mycket värme. 
Passade mig bra, andra mindre bra.

Händelserna ute i världen däremot, vet jag inte om jag 
på något sätt kan placera i kategorin bra år. Krig, svält och 
naturkatastrofer med fruktansvärda mänskliga tragedier. En 
president på andra sidan Atlanten som tycker att alla nyheter 
som inte passar honom är fejkade nyheter och ett Brexit som 
skakar om i vårt Europa.
   Och för att inte tala om det ständigt återkommande ordet 
klimatförändringar. Undrar vad vi säger om 10-20 år? Tack-
lade vi problemen på rätt sätt?
   Lite fundersam blir man allt, när det visar sig att 60 miljo-
ner av de pengar staten betalat ut för att öka antalet elbilar i 
Sverige istället har gått på export. Nästan var 10:e elbil som 
sålts.
   Och elcyklarna då, där ett 100-tal personer ägnat sig åt att 
systematiskt förfalska kvitton, oftst för elcyklar värda 40 000 
kronor, som därmed felaktigt renderat dem 10 000 kronor i 
bidrag per cykel. Och inte nog med det, nu trimmas elcyk-
larna också. Knappast bra för trafiksäkerheten kan jag tänka. 
Inte var det väl det här som var meningen med de förmånliga 
bidragen? 
   Kanske borde man tänkt på att täppa till lite kryphål här 
och där, innan man frikostigt började betala ut dem?

Sverige har världens bästa barnomsorg sägs det och visst är 
det så, att vi jämförelsevis ligger väldigt långt framme på det 
området. Då tycker man det är synd att också det systemet 
utnyttjas på fel sätt. Att vissa till exempel tar sig rätten att 
vabba fast de jobbar och därmed tillskansar sig pengar de 
inte borde fått. Finns säkert en del som av misstag gör fel, 
men det är inga småpengar det handlar om. Fram till i maj i 
år krävdes enligt artiklar i dagspressen 32,4 miljoner tillbaka 
av felutbetalda ersättningar. Det är ganska mycket pengar 
det.

Hamrånge kyrkokör bjöd på fantastisk och stämningsfull 
sång vid första advent, fler julmarknader har redan klarats av 
och imorgon hälsar hembygdsföreningen välkommen till en 
julsmyckad hembygdsgård.
Sen ska vi njuta av julens högtid, ta den tillvara så bra det 
bara går. Och du, tänk på att det är 
barnens högtid och ge dem det bästa 
du bara kan. Massor av kramar, mas-
sor av kärlek och massor av trygghet. 
En och annan julklapp blir nog inte så 
dumt det heller.

En God Fröjdefull Jul och Ett Gott 
Nytt År att se fram emot önskar jag 
er alla och

  Lev väl!

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

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Off set
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende

Annonsbokning 2019, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2019, 

25 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april,
24 maj, 14 juni, 26 juli, 23 augusti,

27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december

Alla Tider´s på webben: textmakeriet.se och axmar.nu

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Alla Tider’s



Julveckan har vi öppet
Måndag - fredag 9-17

Lördag 9-13
Julafton stängt

Öppet inför nyår:
Fredag 9-17
Lördag 9-13

Efter nyår vinterstängt

God Jul & Gott Nytt År önskar

Ulla, Lars-Gunnar, Daniel  och Lars-Göran

Hallå där Robert Engberg i Hamrångefjärden, som 
klarade den tuffa Novemberkåsan vid första försöket
Det är många förare, även de mest rutinerade, som inte tar sig runt eller klarar den utsatta tidsramen 
i tävlingen,  så det känns förstås särskilt fint att klara den bedriften som 23-åring och redan vid första 
försöket?
− Jo, men det var mitt mål. Att jag skulle ta mig runt inom utsatt tid. Fast själva körningen är jag inte 
så nöjd med. Den kunde ha varit bättre.
Vilken marginal hade du?
− Jag hade över en timme till godo, för jag körde de olika sträckorna på totalt 9 timmar och 30 minuter.
Novemberkåsan är en av de tuffaste endurotävlingar som genomförs i Sverige varje år . Sträck-
orna, ca 12 mil totalt, körs non stop i olika sträckor och tretton varv totalt med bara korta 
pauser för transportsträckor och mat. Svårighetsgraden är hög, så jag antar du var ganska trött, 

när du gick i mål efter sista 
varvet?
− Ja, det kan man lugnt säga. Jag var på väg att ge upp vid ett 
tillfälle. Det var både lerigt, skitigt och stenigt. Men det är ju så 
en kåsa ska vara.
Nu har du med framgång kört både SM-  EM-tävlingar 
och Novemberkåsan i år, så blir det den här tuffa tävlingen 
nästa år också?
− Ja, det siktar jag på för hädanefter kör jag för ett större team, 
Team Speed Ståhl, och det underlättar ju en hel del.
Grattis till framgången!
−Tack.

Fotnot: Novemberkåsan avgjordes i år i skogarna utanför Vim-
merby första helgen i december.
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NORRSUNDET • ÖPPET MÅ-LÖ 9-19, SÖ 11-19

Vi vill önska alla 
våra kunder god jul 

och gott nytt år
önskar Jeanette med medarbetare.

Parmasvepta 
dadlar med äpple 

och salvia

Stiltonsnittar med 
fikon

Recepten finns på 
coop.se

Färskostbollar 
med nötter och 

torkad frukt
Receptet finns på 

coop.se



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

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

HAMRÅNGE FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster

– det fixar vi

Välkommen att 

höra av dig!

Peter  070-864 38 07

God Jul & Gott Nytt år
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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

God Jul och Gott Nytt År

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Söndag 16 december kl. 11.15
Psalmsångsgudstjänst, Fyren
Söndag 23 december kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Julafton 24 december kl. 11.00
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka
Juldagen 25 december kl. 7.00
Julotta, Hamrånge kyrka, Kyrkokören sjunger
Onsdag 26 december kl. 11.00
Gudstjänst, Equmeniakyrkan i Björke
Söndag 30 december kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Nyårsdagen 1 januari kl. 18.00
NYÅRSGUDSTJÄNST, Hamrånge kyrka
Maria Sidrova - harpa, Elisabet Sköld – piano och 
orgel
Söndag 6 januari kl. 15.00
Gudstjänst för stora och små, Hamrånge kyrka
Söndag 6 januari efter gudstjänsten
Julfest, Församlingshuset
Dans kring granen, fi ka och tomtebesök. 25:-/vuxen
Söndag 13 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
Söndag 20 januari kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren
Söndag 27 januari kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset

Musiklek & Öppnis startar v. 2 och Pilgrimsbarnen V 4
Onsdagskafé 16 januari kl. 13.00, Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

Fredag 18 januari kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset.
Lasse Anderson underhåller.
Fika fi nns att köpa 

ETT STORT TACK
till er alla som bidrar till vår
verksamhet på Träffpunkten

och Dagverksamheten. 
Det ger oss alla

en guldkant på tillvaron
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

önskar vi er 
Marie och Anna

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge   Januari 2019

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

Alla Tider’s

Vi fi nns i
Bergby onsdag 19 dec 10.00-15.00

Sandviken torsdag 20 dec 10.00-15.00
Ockelbo fredag 21 dec 9.00-15.00

Gävle fredag 21 dec 9.00-15.00

EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
Anders, Karin, Dennis och Ari

BEJLUND Entreprenad AB
önskar er alla

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT 2019

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

E-post: bejs@telia.com
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Bostadsbristen i Hamrångebygden – Stort intresse, när kooperativa 
hyresrätter diskuterades i Fyren
Idag finns inte en enda ledig lägenhet i Hamrångebygden 
och de villor som blir till salu säljs omgående. En tumregel 
är att 5 % av lägenhetsbeståndet ska finnas tillgängligt för 
uthyrning och för Hamrångebygdens del skulle det i nulä-
get innebära ca 15 lägenheter.
   
För att bygden ska kunna utvecklas är 
det av stor vikt att bostadsbyggandet 
kommer igång och därför har en ar-
betsgrupp inom ramen för den Lokala 
utvecklingsplanen arbetat med frågan 
om kooperativa hyresrätter. Men 
va-frågan är en stötesten som uppen-
barligen först måste lösas, för kapaci-
teten vid bygdens avloppsanläggning 
och vattenverk är inte tillräcklig. De 
klarar, enligt uppgift från Gästrike 
Vatten, det trygghetsboende som 
planeras i Bergby under nästa år, men 
inte mer.

Vid informationsmötet om koope-
rativa hyresrätter, som hölls i Fyren 
kom över 80 intresserade och där 
Lennart Sjögren, som konsulterats att 
utreda frågan presenterade underlag 
och förutsättningar.
   Kooperativa hyresrätter innebär 
att en ekonomisk förening bildas för 
ändamålet, där intresserade hyres-
gäster betalar en upplåtelseinsats och 
därefter betalar en hyra varje månad.
   − Det deponerade beloppet garan-
teras återbetalning, när hyresgästen 
sedan lämnar föreningen, sa Lennart 
Sjögren.

I hans uppdrag ingår att undersöka 
intresse och tillit till konceptet, var  
de lämpligaste tomterna i Bergby och 
Norrsundet finns, vilka upplåtelsein-
satser och hyror som accepteras av 
den lokala marknaden, lämplig lägen-
hetsfördelning, att utforma projektet 
där byggkostnader kan hållas inom 
givna ramar, ta fram projektets lokala 
styrkor/svagheter och hot/ möjlig-
heter liksom att identifiera tänkbara 
byggherrar.
   − Alternativet att den ekonomiska  
föreningen själv ska stå som bygg-
herre torde inte vara realiserbart,  

 
eftersom bankerna 
knappast beviljar  
lån till en sådan lös-
ning. Det som återstår 
för Hamrångebygden 
är Gavlegårdarna eller 
privata byggherrar.

Som lämpliga tom-
ter har arbetsgruppen, 
för Bergbys räkning, 
föreslagit tre alternativ; centrala 
Bergby (bakom f d cykelaffären och 
järnhandeln), tomtmark som idag 
ägs privat, men där ägarna ställt 
sig positiva, området invid gamla 
kyrkogården, men som förmodligen 
blir svårt att realisera eftersom det 
gäller jordbruksmark, som enligt den 
nya översiktsplanen inte får bebyg-
gas, samt ett område öster om skolan 
invid Sjölöts villaområde, som idag 
ägs av Hamrånge församling. 
   Frågan om tomten, där f d IOGT-
lokalen idag ligger kom också upp på 
mötet, men där ägaren sagt sig inte 
vilja sälja fastigheten och frågan om 
expropriation från kommunen inte 
diskuterats enligt Lennart Sjögren.
   − Kommuner exproprierar inte 
numera, framförallt inte när det gäller 
mindre fastigheter och markområden.
   För Norrsundets del framhölls 
också tre områden; marken bakom 
Coop, som idag ägs av Hamrånge 
församling, samt markområdena på 
båda sidor Bergbackagatan – invid 
småbåtshamnen och längs Vallvägen.

Kooperativa hyresrätter byggs nu i 
Vännäs utanför Umeå och om hyres-
sättningen där skulle kunna utgöra  
modell i Hamrångebygden skulle det 
innebära en månadshyra på ca 6 900, 
ca 8 000 och ca 9 000 kronor för 2:a, 
resp. 3:a och 4:a om upplåtelseinsat-

sen sätts till ca 450 000, ca 500 000 
resp. ca 600 000 beroende på lägen-
hetsstorlek. Insatsens storlek och må-
nadshyra beslutas av den kooperativa 
hyresrättsföreningen själv, utifrån 
kostnaderna att bygga lägenheterna, 
räntevillor m m. Om föreningen väl-
jer en lägre insats så blir det en högre 
månadshyra
   − Men genom upplåtelseinsatsen 
blir hyreskostnaden lägre än för en 
vanlig hyresrätt.
   Bostadstillägg och bostadsbidrag 
påverkas inte av insatsens storlek, 
men av vilken pension, lön och even-
tuellt kapital man äger. Innan jul ska 
Lennart Sjögren lämna sin slutrapport 
av förstudien med rekommendatio-
ner.
   Beträffande va-frågan lovade de två 
kommunalråden som deltog vid mö-
tet, Therese Metz (MP) och Margare-
tha Wedin (C) att närmare undersöka 
de rådande förhållandena.
   − Va-frågan är ju en sak för oss 
politiker att lösa.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Kan vara ett alternativ. Det gäller ju att planera för ett 
boende, när man inte längre klarar att bo i eget hus, tyckte 
Anna-Greta Andersson, Gun Forsmark, Kurt Hedberg, 
Leif Forsmark, Sven och Laila Wahlberg om kooperativa 
hyresrätter.



  Önskar 
GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR

Öppet för alla!

Maud Axelsson
Auktoriserad och medicinsk fotvårdare

Välkommen
Tel. 070-323 10 45  •  026-12 73 48

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla

MATECO BYGG AB
Petri Pitkänen

Tel. 0297-103 56, 070-666 07 19 
petri@matecobygg.se

GOD OCH FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

till er alla
från Peter Månsson

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar

AXMAR TIMBER
Arne Sjöblom

070-217 73 51
www.axmartimber.se

@ Axmartimber

TREVLIG HELG
OCH ETT 

GOTT NYTT 2018

Sjökalla Ved & 
Sliperi AB

070-521 76 73

EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

från

UNDO

i Axmarby

Datorer och nätverk

Gunnar Lindström

Tel. 070-327 91 35

Lars-Göran Bergman
önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR

Mats, Catharina och 

alla getterna  på

Hådellgården önskar er 

 

En Fröjdefull 

Jul & 

Ett Gott Nytt år

Från 
BERNT SEGERKVIST

till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL &

ETT GOTT NYTT ÅR
Tel. 070-399 07 45

önskar er alla i Hamrångebygden 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Tel  070-300 19 14

Vardagshjälpen
önskar alla en riktigt

God jul och
ett Gott nytt år

073-694 00 71

Norrsundets Tips och Tobak
Öppet alla dagar 

Från oss till er
En Fröjdefull Jul &

Ett Gott Nytt År
Tel. 0297/220 22

Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare
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HELSANS SERVICE

Vi på Rasta Hagsta 

önskar alla våra gäster en 
Riktigt God, Fröjdefull Jul 

& Ett Gott Nytt År

 
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



 
Trevlig Helg till Er alla

Väl mött 2019
Sonny Geschwindt

BERGBY VERKSTAD 
önskar 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar
HÄSTDOKTORN

Leg. vet. Lena Larsson
Min tel.tider: 

Vardagar 8-9 på tel. 0297-204 24,
torsdagar 18-19 och i mån av tid

 073-088 18 58
www.hastdoktorn.se

NORRSUNDETS STUVERI
Önskar alla 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
0297-224  00

Från
AXMARBY KONSTHANTVERK

till er alla
EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar
HAMRÅNGEEXPRESSEN 

AB
Nordin Åkeri

Tel. 070-670 71 11

Till er alla från

EN GOD, FRÖJDEFULL JUL 
& ETT GOTT NYTT ÅR 

Marianne Lundqvist
073-181 40 90 

HAGSTA KÖTT 
OCH VILT

önskar alla

med  Alla Tider´s

God Jul och Gott Nytt År
till er från mig

AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
Anna Lindgren 070 – 635 00 47
anna.redovisning@gmail.com

önskar alla en GOD JUL OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR!

Boka rum via 
www.hedenstugan.se

En fröjdefull jul &

Ett gott nytt år

önskar vi 

och kossorna

på Häcklegård

önskar alla En God Jul 
& Ett Gott Nytt År
www.bokstugan.se

Tel: 070-203 73 96
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GOD och GLAD JUL 
& GOTT NYTT ÅR

önskar vi med kalvar, får & grisar 
från Hamrånge Får och Lantbruk

GRANLUNDS MÅLERI
Jag utför alla typer av målningsarbeten 
–  både in- och utvändigt
Välkommen att höra av dig!
Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35  
E-post: granlund1@live.se
Axmarstig 247,  817 94 Axmarbruk

God Jul och Gott Nytt år

MIKAEL HÖGLUND

Såg & Hyvleri, Axmarby

önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL 

& ETT GOTT NYTT ÅR

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

God Jul & Gott Nytt år 
önskar jag er alla

Mikael
070-525 27 14



God Jul Från Ockelbo

Lennys Färg önskar alla kunder
EN RIKTIGT GOD JUL OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR

www.nordsjo.se

EN RIKTIGT GOD, 
FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

önskar jag er alla

ALNek Redovisning/ 
Ockelbo Ekonomikonsult AB

S. Åsgatan 42
Tel. 0297-425 24

Från oss på Åkessons El 
önskar vi er alla 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Tel. 0297-405 29

Julöppet i vår butik
17-23 december 10.00-17.00

där du kan välja bland 
delikatesserna till  julbordet

Inlagd sill, gravad lax, pepparlax, rökt ål m m

En Riktigt God, Fröjdefull jul och 
ett Gott Nytt år 

önskar vi er alla, Håkan och Margareta

Vi önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Carola & Stefan

Följ oss på Facebook, 

Handelsbanken Bergby
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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

God Jul och Gott nytt År 

önskar Ockelbo Bilservice



JULMARKNAD
HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD

Med bland annat lokalproducerade livsmedel

LÖRDAG 15 DECEMBER KL. 11-15

Gröt, glögg och fi kaservering

Välkomna

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Aktiviteterna avlöser varandra vid Arbetarmuseet
Knypplandets konst, yoga och julpyssel för stora 
och små. Det ägnades en hel helg vid arbetarmuseet. 
Sedan väntade nya utställningar och traditionella 
Gammeldags jul andra advent och nu planeras för 
julgransplundring.

Ända från Gnesta kom Margareta Hjorth för att un-
dervisa de åtta deltagarna hur man med knyppeldyna, 
pinnar, tråd och naturligtvis flinka fingrar skapar de 
vackraste spetsar.
   − Jag har inte knypplat sedan jag gick i grundskolan, 
men nu är mitt mål att lära mig på nytt och knyppla 
spetsar till hatten som tillhör min hembygdsdräkt, sa 
Stina Persson.
   Knypplingen kräver sina förberedelser. Dynan ska 
förstås finnas på plats, pinnar med rätt tråd, mönster-
remsa fästas på dynan och nålar sättas ut.
   − Tolv pinnar ska ni ha, som sedan ska flyttas parvis. 
Korsa och vrid och sätt i nya nålar i mönsterremsan allt 
eftersom, undervisade Margareta.

I rummet intill 
var borden fyllda 
av pysselmaterial 
att skapa julpynt av 
under ledning av 
Christl Klemenjak 
Törnblom och på 
övre plan fick del-
tagarna prova yoga 
med Jaana Olsson 
Zeff som ledare.

En ny utställning 
– Hamnen-Rödboharen − av Åke Pillan Sjökvist visas 
från 2 december och ska pågå tills vidare likt även den 
andra utställningen under temat Vinter med Målarvän-
nerna ABF, som inleddes en vecka senare.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Margareta Hjorth instruerade Toni Mellin och 
Britta Lingvall i förberedelserna

Fixarna fixade skräpet
Istället för att åka till återvinningen med sitt skräp valde någon att 
tippa allt i skogen längs Viksjövägen.  

−  Och det var inte lite skräp heller, varav en hel del var förpackat i plast-
säckar, berättar Inga-Lill Meijer vid Fixarna.
   Fixarna utför arbeten efter beställning och att städa upp efter andra tillhör 
inte deras uppgifter. Men här tyckte alla i arbetskooperativet, att så här får 
det bara inte se ut i naturen, så de avsatte på eget initiativ några timmar till 
att samla ihop, lasta och köra iväg allt skräp till återvinningscentralen. 
   Så nu är skräpet, tack vare Fixarna, där det hör hemma och skogsområdet 
städat och rent.
   − Hoppas nu bara vi slipper se sånt skräp slängt i vår natur igen, säger 
Inga-Lill.

Text: Marianne Lundqvist
Foto Inga-Lill Meijer
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar jag alla kunder

STÄNGT 27/12 och 28/12
Fr o m januari 2019 är

öppettiderna
MÅN, ONS, FRE 9.00-17.30

Lunch 13.00-14.00

AnnKatrin
Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering
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Alla Tider’s

Från Bergby köpmän
till er alla

En Riktigt God, Skön Jul
och Ett Gott Nytt År

Bergby konditori
Välkommen in
Diskarna fyllda av julebröd
Våra öppettider inför och under jul och nyår:
Söndag 23 december 9-13
Julafton-Juldagen-Annandagen stängt
Torsdag-fredag 27-28 december 7-17.30
Lördag 29 december 9-16
Söndag 30 december stängt
Nyårsafton 31 december 9-14
Nyårsdagen 1 januari stängt

o

Superklipp från GB Glass!!
5 liters box,

choklad eller vanilj
för endast 50:-/st.

Ord. pris 100:-/st

Nu lackar det mot jul och vi har laddat butiken med all  julmat!
Välkommen in till  oss! Lena och Pell e med hela härliga gänget!

Gräddost Åsede
från Arla, 38%, 500 gram

för 44:90:-/st.
Ord. pris: 59:90:- / st 

Välkommen in till oss!
Lena och Pelle med personal

Leksandspotatis
5 kg, för endast 35:-/st.

Ord. pris 49:90:-/st

Leverpastej från
Gudruns Chark, 900 gram

för 39:90:/st.
Ord. pris 48:90:-/st

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Erbjudanden gäller den 14/12-23/12 
eller så långt lagret räcker.

Vörtlimpa från Mattes Bröd
700 gram

för 25:-/st.
Ord. pris. 35:90:-/st

Öppettider i jul och nyår!  (klipp ut och spara)
Julafton  kl.  8-13
Juldagen kl. 10-16
Annandagen kl. 10-20
Nyårsafton kl.  8-18
Nyårsdagen kl. 10-20
2 januari stängt pga inventering 8.00-13.00 
Öppnar 13.00, förhoppningsvis tidigare
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Öppettider jul och nyår
Julafton, Juldagen och 

Annandagen stängt 
27-28/12    9.00-17.30

Nyårsafton 10.00-14.00
Nyårsdagen och 2/1 stängt

NYÅRSFYRVERKERIERNA 
HITTAR DU HOS OSS!!! 

Välkomna



sid 13

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Hamrångebygdens 
Delikatesser

Våra öppettider inför jul och nyår
21 december 14-18 
22 december 10-14
23 december 10-14 
28 december 14-18 
29 december 10-14
30 december 10-14 

Från Bergby köpmän
till er alla

En Riktigt God, Skön Jul
och Ett Gott Nytt År
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Sommarens hjältar i Hamrångebygden blev hela Sveriges hjältar –
   Ida och Arvid utsedda till Årets livräddare vid Svenska Hjältargalan
”Arvid och Ida är hjältar för att de med gemensamma krafter räddade livet på 4-årige Gabriel när han höll på 
att drunkna”

Så löd motiveringen från tiomannajuryn med bl a Anders 
Bagge, Peter Forsberg Thomas Fogdö, William Spetz, Lill 
Lindfors, Peter Settman och Pär Johansson. Utmärkelsen 
fick de ta emot i samband med Svenska Hjältargalan den 
3 december och som sänds i TV3 den 17 december med 
Peter Settman som programledare.
   Där och då, när händelsen inträffade, hade de inte en 
tanke på hur stor deras bragd egentligen var och hur den 
skulle komma att uppmärksammas.
   − Nej, vi bara gjorde det vi gjorde.
   Det var Gabriels pappa David, som anmälde dem till 
Svenska Hjältar, men båda blev överraskade, säger de, när 
organisationen hörde av sig med beskedet att de utsetts 
till Årets Livräddare i den kategorin.
  − Beskedet fick vi redan i oktober, men sen skulle vi 

hålla det hemligt tills nu. Det tyckte 
inte vi själva var så svårt, men det 
läckte nog ut lite ändå. 
   Lite pirrigt, men både spännande 
och roligt var det att få vara med vid 
TV-inspelningen av galan, säger 
de, och priset det delades ut av 
Sveriges simmardrottning Sarah 
Sjöström tillsammans med lille 

Gabriel.
   − Och att Gabriel var med kändes starkt. Då blev vi lite 
rörda.
   Utöver statyetten, blommor och diplom, som förstås 
fått en alldeles särskild plats i deras rum, renderade även 
utmärkelsen en resa från SOS Alarm till Tropical Island i 
Berlin dit de kommer att åka någon gång nästa år tillsam-
mans med sina familjer.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto Lena Berg

Jag har stängt 
22/12- 8/1 

Öppnar åter 9/1  
Wendins Blommor

Öppet även på julafton 9.00-13.00

Mackens öppettider under jul och nyår:
24-26 december stängt
27-28 december 9-17
29 december 10-16

30 december – 1 januari stängt

Vi önskar alla en 
Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År

BERGBY K ROGEN
Våra öppettider under jul och nyår:

Julafton 24/12 stängt 
Juldagen 25/12 stängt

Annandag jul 26/12 stängt
Nyårsafton 31/12 stängt

Nyårsdagen öppet 12.00 - 20.00
Tel. 0297-10123
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Alla Tider’s

Minnen från Solberga
−Minns du? – Jamen, kommer ni ihåg 
tant Hildur, hon som var så duktig på 
att dikta?
   − Och jag då, som skulle få börja i 
badet, men inte vågade för att det var 
karlar som skulle badas. 
   – Och när lucia kom på besök och 
stod med sina levande ljus under 
brandvarnaren, så brandlarmet gick.

Skratten avlöser varandra, minnena 
likaså, när Gertrud, Lilian, Ingrid, Mar-
gareta, Elsa, Margit och Kerstin, numera 
pensionärer, möts för att minnas tillbaka 
på sin tid vid Solbergahemmet i Bergby. 
Närmare 200 tjänsteår har de tillsam-
mans.
   − Är väl ett bra bevis på att vi trivts på 
Solberga, säger de.
   Arbetet präglades av omtanke om de 
boende och allt de gjorde för och tillsam-
mans med de gamla är speciella minnen, 
som de gärna lyfter fram.
   − När vi åkte och julhandlade, när vi 
var på Ockelbo marknad. Och julfester-
na, när vi dansade in i alla rummen och 
lussade för de som bodde i annexet. 
    Och några minns de alldeles särskilt; 
Hildur som var så duktig att dikta, Martin 
som var något av en hustomte, Mina, 
som uppvaktades av självaste Snoddas på 
sin 90-årsdag. 
   − Och så Högbacks-Pelle förstås 
   
Äldst i gänget är Ingrid, hon har nyligen 
fyllt 94.  Hon började som kokerska 
redan i det gamla ålderdomshemmet på 
Heden. Arbetsdagen där började 7 och 
slutade 6 och det skulle serveras frukost, 
lunch och middag.
   −  Där var det betydligt mer tungjob-
bat, för maten skulle lagas på vedspis och 
så hade vi tre ånggrytor som vi använde. 
Köket låg i bottenplan medan matsalen 
var på andra våningen, berättar hon.
   Men lite nymodigheter fanns. Med en 
mathiss, som drogs med rep kunde hon 
skicka upp vällinghinken till frukost. En 
av de boende på ”hemmet” hade som sin 
syssla att dra upp hissen, vilket oftast 
fungerade bra. Men visst hände det små 
olyckor, minns Ingrid  
 − En gång råkade han tappa taget om 
repet och hissen med vällinghink for ner 
igen med en hiskelig fart. Och vällingen, 
ja den for runt väggarna i hela köket. Det 
blev till att laga ny välling förstås och 
den hinken, den följde med hissen hela 
vägen upp.

   

En annan gång tog Ingrid fel på potatis-
hink och då blev inte nådigt.
   −  En potatishink gjordes i ordning 
till lunch och en, med mindre potatisar 
i, skulle vara till kvällsmat. Jag råkade 
blanda ihop hinkarna och det föll inte i 
god jord.
   Ingrid följde med till Solbergahemmet, 
när det stod klart 1968 och var kvar till 
sin pensionering 1989.
   − Men där jobbade jag aldrig i köket, 
utan var ute på avdelningarna istället. 
Och det var ett arbete jag också trivdes 
fint med.

Gertrud började vid Solbergahemmet 
som verksamhetschef, eller förestånda-
rinna, som det då hette, 1969.
   − Med ansvar för personal och eko-
nomi, men som sjuksköterska skulle jag 
även sköta alla mediciner.
  − Och minns du, inflikar Margit, när du 
tappade brickan med alla medicinerna.
   − Neeej, gjorde jag det? Ja, tänk hur det 
kunde bli, säger hon och skrattar.

   Det Gertrud särskilt minns är,  att alla 
hade förmågan att känna arbetsglädje och 
att det var betydligt enklare att rekrytera 
personal. Men också viktigt för henne att 
måna om personalen.
   − Det var många hemmafruar då, som 
gärna ville ut och jobba några timmar 
och det var liksom bara att anställa.

Som Elsa till exempel. Hon hade jobbat 
i Gävle, men tyckte det blev lite drygt 
med resorna så hon gick till Gertrud och 
frågade om det möjligtvis fanns jobb på 
Solberga. 
   − Jovisst, sa Gertrud. Du kan komma 
på eftermiddan.
   − Och sen blev jag kvar tills jag gick i 
pension 2001, skrattar Elsa.
   Under en period var det delade turer 
mellan de anställda, minns hon.
   − Och inte hann jag åka hem emellan, 
så då blev jag kvar hela dan.
    Då fanns fyra avdelningar med tolv 
boende i varje. En personal på två avdel-
ningar och en personal på natten. Och de 
boende då, var inte så vårdkrävande som 
de är idag.
    − Det fungerade bra, för vi hade ett bra 
samarbete och hjälpte varann och de som 
bodde här, hjälpte gärna till med olika 
sysslor, säger Elsa och berättar om Mar-
tin, något av en hustomte och hjälpreda, 
som följt med från det gamla ålderdoms-
hemmet.
   − Jag skulle putsa fönster, men fick inte 
upp dem, så jag frågade Martin om han 
kunde hjälpa mig. 
   Joodå, det kunde han förstås. Martin 
tryckte på ordentligt och fönstret gick 
upp, men det bar sig inte bättre än att 
rutan sprack. Det bekymrade nu inte 
Martin, han hade ju gjort det han blivit 
ombedd att göra, så han sa bara − Så, där 
ja, borstade sina händer och gick nöjd 
därifrån.
     Men det hände, att någon rymde 
ibland. En gång, minns Elsa, ner till 
dåvarande E4-baren och en bekant till 
Elsa som arbetade där, ringde och talade 
om var han fanns. Talade också om för 
mannen att hon ringt Elsa, varvid han 
glatt svarade:
 − Ja, henne har jag haft ihop det med 
många gånger.
   Eller mannen som hon gav en godnatt-
kram och som, innan hon stängde dörren 
sa:
   − Jag letar upp dig sen jag.
  

Gertrud Stenström började som förestån-
darinna vid Solbergahemmet 1969

De forna arbetskamraterna vid Solbergahemmet möttes igen och mindes.
Fr v. Kerstin Bergman, Margareta Söderström, Elsa Axman, Gertrud Sten-
ström, Margit Brink, Ingrid Åbom och Lilian Astner.
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Margit gjorde som Elsa, stegade upp till 
Gertrud och frågade om det fanns jobb. 
Det fanns det och Margit, hon har inte 
ångrat en enda sekund att hon började på 
Solberga, säger hon.
   − Jag trivdes från första stund och tänk 
så roligt vi haft. Vi förgyllde dagarna 
både för oss själva och de gamla och jag 
kände mig nöjd med mitt jobb varje dag 
jag gick hem.
   − Och förresten, Gertrud, det kan jag 
tala om för dig att du var en otroligt bra 
chef, men vi hade en jäkla respekt för 
dig.
   Margit har lätt för att skratta och lätt 
för att skoja. Bjuder gärna på sig själv, 
när hon berättar om sina minnen. Som 
när hon en gång kom utklädd i en taxi, sa 
att hon hette Beda och skulle flytta in på 
Solberga. Då ställde hon till en del för-
virring, inte minst för Gertrud, för någon 
Beda som skulle flytta in, det fanns det 
inga uppgifter om. Nu uppdagades hen-
nes lilla spratt ganska snabbt och blev till 
ett roligt minne för alla.
   Värre var det, berättar hon, när hon vid 
ett tillfälle påbörjade sitt skift med att 
koppla på syrgasen till en av de boende.
   − Då var det ju så, att den som gick av 
sitt skift skulle stänga av syrgasen, men 
den här gången hade den inte blivit rik-
tigt avstängd och det uppmärksammade 
inte jag, så när jag satte på syrgasen för 
fullt började hans näsborrar fladdra. 

   − Gissa om jag blev rädd. Jag ropade 
på hjälp medan jag höll i mannen allt 
vad jag orkade och tänkte, att flyger han 
ut genom fönstret då följer jag med, för 
släpper honom det gör jag aldrig.
  Undsättningen kom och allt ordnade sig 
till det bästa.
  − Men mannen sa sen att han aldrig 
hade sett någon så vit i ansiktet, som jag. 

 

Margareta, hon skulle börja i badet var 
det meningen.
   − Men inte vågade ju jag bada nakna 
karlar heller, så då bad jag att få andra 
arbetsuppgifter.

   Nåja, det där med arbetsuppgifter redde 
ut sig så småningom och att bada nakna 
karlar visade sig inte vara så farligt det 
heller.
   Och Margareta minns hur fint det 
kändes, att få göra det där lilla extra för 
de gamla.
   − En farbror rökte pipa, men pipan 
var så dålig, så jag blev ombedd av hans 
anhöriga att köpa en ny. 
   Det gjorde hon, men köpte en flaska 
starkt till honom också. 
   − Så när jag gav honom pipan kokade 
jag kaffe, som jag spetsade med lite 
starkt.
   Han luktade på kaffet, tittade på Marga-
reta och så sa han:
   − Är det, är det kask?
   Margareta nickade och då kom frågan 
spontant: 
   − Är du gift du?
De gamla blev deras vänner och de kände 
med dem i både glädje och sorg.
   − Jag minns, när reglerna att man måste 
kunna knäppa sina knappar och äta själv 
för att få bo kvar på Solberga kom.
   − En man blev så ledsen att han grät, 
när han måste flytta och det kändes svårt.   
   Lilian började i köket, när hon kom till 
Solberga 1975.
   Så småningom flyttade hon över till 
avdelningen och där blev hon kvar fram 
till sin pensionering. Hon fick vara med 
om ett arbete i förändring, som inte alltid 
var till det bästa, minns hon.
   − När jag började dokumenterades det 
som behövdes i en bok, det räckte. Men 
sedan kom kravet om dokumentation via 
dator och det blev inte omtyckt.
   − Tog alldeles för mycket tid, som vi 

hellre velat ägna åt det vi var där för – att 
vårda och bistå de gamla, så vi brukade 
säga Datan – Satan.
   − För vem ska hinna läsa allt som där 
måste dokumenteras.
   
Kerstin började i köket 1988 och är 
den senaste i pensionärsraden av de sju. 
Gjorde sin sista arbetsdag i april.
   − När jag började var vi fyra i köket, 
två i disken och två i ”köket”. Men då 
arbetade vi i skift alla dagar i veckan och 
alla helger och gjorde i ordning portio-
nerna både till frukost, lunch och middag 
liksom att vi också tog hand om all disk.
   Maten levererades redan då från stor-
kök i Gävle, men arbetsuppgifterna kom 
att förändras med åren. Varje avdelning 
fick sin egen diskmaskin och middags-
matens portioner förbereddes av Kerstin 
för att sedan serveras av personal på 
avdelningarna. Då var hon på deltid den 
enda anställda i köket. Därefter har kö-
kets rutiner förändrats till att köksansva-
rig numera är anställd på heltid och lagar 
all mat i Solbergas eget kök.
   Men pensioneringen innebar inte ett 
avslut för de forna arbetskamraterna. 
Kerstin tog initiativet till att alla som 
ville, skulle träffas och prata gamla min-
nen. Ett initiativ som uppskattats och 
blivit omtyckt.
   − Nu träffas vi var 14:e dag på olika 
platser i bygden, eller gör andra utflykter 
och vi brukar vara mellan åtta och tolv 
som kommer varje gång.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Den här juldikten, skrev Hildur Lind-
ström till julen 1988. Då var hon 89 år. 
Det är trettio år sedan, men den är lika 
aktuell idag

Julens budskap lyder
Frid på jord till människor ett gott behag
Men så kommer tanken
Var finns denna frid idag
Människor födas, människor dödas
Allt går som ett band
Människor strida, människor lida
Vem har makten i sin hand
Det kan tyckas livet är grymt och vrångt
Människor mördas, människor styckas
Varför har det gått så långt
Man tänker varför har det blivit så
Att frid på jorden man kan aldrig nå 

Margit Brink hade många roliga minnen 
att berätta

Margareta Söderström läste dikter av 
Hildur Lindström



Hamrånge Slöjdare 
önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL 
& ETT GOTT NYTT ÅR

Stort TACK till alla våra sponsorer, spelare, ledare, 

föräldrar, medlemmar och andra som på olika sätt 

bidragit till vår verksamhet under året. 

EN RIKTIGT GOD JUL &

ETT GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR VI ER ALLA

Vi önskar alla bastubadare
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År 
och hälsar alla, såväl gamla som nya 

badgäster välkommen till 
bastun i 

Hamrångefjärden 
2019

Åbyns byamän

Jul- och nyårshälsningar från 
Hamrångebygdens

föreningsliv

EN RIKTIGT GOD OCH FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT ÅR

önskar vi alla i Hamrångebygden
Hamrånge Byavakter vill rikta ett stort TACK till alla företag, 
både stora och små, för den fi  na respons och sponsring vi fått 
Och TACK alla ni som skänkt slantar i våra sparbössor Det 
betyder mycket för vårt arbete i att skänka trygghet i bygden.
Du kan också stödja vår verksamhet genom att 
sätta in ett bidrag på vårt bankgiro 5962-8677

Vi behöver bli fl er – så välkommen du också!
Ring 070-572 52 34 för mer info

Tack alla som med iver 
deltagit i Landsbygds- 

utvecklingsprojektet för 
Hamrångebygden

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla

Alla Tider’s
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EN RIKTIGT GOD JUL

& ETT GOTT NYTT ÅR 

önskar vi er alla och 

ETT VARMT TACK

TILL ALLA som på olika sätt engagerat 

sig och deltagit i vår verksamhet.

HAMRÅNGE HEMBYGDSFÖRENING

18/1 kl. 13.30 
Musikcafé på Träffpunkten. 
Lasse Andersson underhåller
Ett stort TACK till alla som bidragit 
till vår verksamhet under året
Kakfrossan på Träffpunkten gav 
6 740 kronor       Vi önskar er alla en

GOD JUL och ETT 
GOTT NYTT ÅR

Från oss alla 
till er alla

En Riktigt God Jul och 
Ett Gott Nytt år

Norrsundets 
Arbetarteaterförening

Till er alla från

Hamrånge

Företagarförening

EN RIKTIGT

GOD JUL&

ETT GOTT NYTT ÅR

Till alla glada människor i 
Hamrångebygden

Önskar
Norrsundets PRO

En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År

Från Hamrånge PRO till
alla våra medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL 

& 
ETT GOTT NYTT ÅR

Alla medlemmar hälsas välkomna till 
GRÖTFEST i Församlingshuset, Wij, 

Torsdag den 24 januari kl. 12.00
Medtag egen tallrik och sked

 

önskar alla i Hamrångebygden
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år
och tackar alla som engagerat sig i

vår verksamhet under året

HAMRÅNGE LRF 
önskar sina medlemmar 

och övriga
EN RIKTIGT GOD OCH 

FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

Och tackar er alla för en mycket 
god uppslutning vid våra 

aktiviteter under året

 NORRSUNDETS IF
Till alla som på 

olika sätt stött vår 
verksamhet under året 

EN GOD, 
FRÖJDEFULL JUL & 
ETT GOTT NYTT ÅR

AXMARBY IF

önskar alla sina 

medlemmar och sponsorer

EN GOD JUL 

& 

ETT GOTT NYTT ÅR

EN RIKTIGT GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

tillönskas er alla från

AXMARBY 

INTRESSEFÖRENING

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR
önskar 

Hamrångefjärdens IK

Landsbygdscenter

önskar

ALLA I 

HAMRÅNGEBYGDEN EN 

RIKTIGT  

GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR

Knutpunkten håller stängt 

27/12 – 4/1

Hamrånge 
Fiskevårdsområde 
önskar alla glada fiskare

EN RIKTIGT GOD JUL 

& ETT GOTT NYTT FISKEÅR

Kontakt: 
Benny Lundin 076-808 51 89

Smått & Gott i Hamrångebygden
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OK 
Ömården

Önskar alla en
God Jul och
Gott Nytt År



Alla Tider’s

Kakfrossa med musik på Träffpunkten…
Månntro om det var kakorna eller musiken som lockade mest, men Träffpunkten var fylld till sista plats, när 
Röda Korset inbjöd till Kakfrossa med musik av Norrsundets PRO-kör under Leffe Löfgrens ledning.

Bordet var digert dukat med de 
läckraste kakor, att inte bara äta 
till kaffet som serverades utan 
också var till försäljning och 
där all behållning, över 6 000 
kronor, gick till Röda Korsets 
julinsamling.
   PRO-kören inledde med En 
vän som du och sedan blan-
dades repertoaren med både 
allsång, välkända melodier och 
julmusik.

... och i samband med Kakfrossan invigdes en utställning om Brand-
försvaret i bygden

Bakom utställningen står Anna-Stina Hammarberg, som valt Brandförsvaret Hamrånge som tema inom 
ramen för sitt arbete i fotoklubben Rudan.

− Det kändes ganska naturligt för mig att välja det temat, för med en pappa som 
brandchef kan man nog säga att jag vuxit upp med brandkåren i Hamrånge, 
berättade hon.
   − Och inte bara min pappa Thorkel Åberg, utan också min bror Erik Olov 

tjänstgjorde många år som deltids-
brandman, tillika att min brorson 
Rickard gjorde ett skolarbete om 

Hamrånge brandkår. Så man kan säga 
att tre generationer Åberg på olika sätt varit 

engagerade i Hamrånges brandförsvar.
   Utställningen, som pågår hela månaden 
ut på Träffpunkten består av både foton och 
tidningsurklipp som visar en historik över 
brandförsvaret förr och nu.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Norrsundets PRO-kör under ledning av Leffe 
Löfgren underhöll...

Anna Stina Hammarberg har gjort utställ-
ningen om Brandförsvaret genom tiderna i 
Hamrångebygden

... och naturligtvis fanns Majsan, 93 år ung, 
på plats. Både njöt och sjöng med.

 
VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN  
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 
VÄLKOMNA ÅTER! 

 
Önskar  

Ola, Niclas och Therese med personal 
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GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 
VÄLKOMNA ÅTER! 

 
Önskar  

Ola, Niclas och Therese med personal 
 

 
 

 
VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN  
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 
VÄLKOMNA ÅTER! 

 
Önskar  

Ola, Niclas och Therese med personal 
 

 
 

God Jul & Gott Nytt År
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Finalrock med ös i Fyren
Med allt från barnvisor till blues och rock intog Rock-
skolans deltagare scenen i Fyren, när det var dags för 
höstens Finalrock. Över tjugo inslag bjöd de tillsam-
mans på.

Att sjunga på Rockis är en sak, att stå på scenen framför 
en stor publik en annan, men här visar Rockskolan hur de 
får sina adepter att växa. I sång, men också instrumentalt 
och med deltagare som spänner över generationerna. Fint 
stöd förstås från Rock-
skolans sångcoacher 
Lola och Theres liksom 
musikerna Tomas, Elias 
och Peter, som obehind-
rat hanterar flera olika 
instrument.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

I ett hus vid skogens slut sjöng Rockstrålarna

Sydnee spelade Let it be på 
piano

Verklig feeling när Samuel 
sjöng Prisoner...

... och Mattias Blind & Frozen

Öppettider inför jul och nyår
Julveckan: Måndag 17/12 - Fredag 21/12   11.00-17.00

Lördag 11.00-15.00     •    Julafton stängt
Inför nyår: Torsdag 27/12 - fredag 28/12 11.00-17.00

Lördag 11.00-15.00    •    Nyårsafton stängt
GOD,FRÖJDEFULL JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA 

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

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
tackar alla gäster för det gångna året och önskar

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Våra öppettider under
jul och nyår:

24-27/12 stängt
28/12 10.00-13.00

29/12-1/1 stängt
2/1-3/1 öppet 10.00-13.00

Därefter ordinarie
öppettider

Tel. 0297-220 20
0708-28 58 97

sid 19

JULBORD PÅ BRYGGAN

Boka Julbordet

på Östkustens pärla

som vi serverar t o m 22 december

Info och öppettider på

axmarbrygga.se

Tel. 0297-320 00

Varmt välkomna!

Vi tackar alla våra gäster för

det gångna året och önskar alla

EN RIKTIGT GOD JUL

& ETT GOTT NYTT ÅR



Kalendarium 14/12 – 24/1

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes.

Bengt Wiklund, Norrsundet

Torget – Uppvaktning undanbedes

Ett varmt tack till er alla som deltog och hedrade minnet av 
vår mamma Anna-Märta Pulins vid hennes begraving. Tack 
för omtanke, för gåvor till olika fonder samt blommor.

Anne & Malin

Torget – Tack Ett varmt och stort tack till personal och chefer inom 
hemtjänsten i Hamrånge och omsorgsboendet Solberga-Sol-
gläntan för den goda omsorg och vård, som Irma och Börje 
Lindgren fick ta del av under sina sista levnadsår.

Jan & Carina
Krister & Laila

Torget – Tack

Lördag 15 december
Julmarknad Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 16 december
Psalmsångsgudstjänst, Fyren 11.15
Lördag 22 december
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 23 december
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 24 december, Julafton
Samling kring krubban, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 25 december, Juldagen
Julotta, Hamrånge kyrka 7.00
Onsdag 26 december
Gudstjänst, Equmeniakyrkan, Björke 11.00
Lördag 29 december 
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 30 december
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 1 januari Nyårsdagen
Nyårsgudstjänst, Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 5 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 6 januari
Gudstjänst för stora & små, Hamrånge kyrka 15.00
med efterföljande julfest, Församlingshuset
Lördag 12 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 13 januari
Gudstjänst, Församlingshuset 11.00
Onsdag 16 januari
Onsdagskafé, Kyrkans hus 13.00
Fredag 18 januari
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Lördag 19 januari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 20 januari
Gudstjänst, Fyren 11.15
Torsdag 24 januari
Grötfest Hamrånge PRO, Församlingshuset 12.00

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligt men 
bestämt. Gäller alla.
Tack till all personal på Gavlegårdarna som hjälpte mig när 
jag föll i tvättstugan.
Jag önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

M N, Norrsundet

Torget – Uppvaktning undanbedes

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligt men 
bestämt. Gäller alla.

Gunnar Murén, Norrsundet

Torget – Uppvaktning undanbedes
Vårt varma tack till hemtjänsten, hemsjukvården och pal-
liativa teamet för god omvårdnad, omtanke och omsorg om 
vår mor Ingrid Forsberg under hennes sista tid.

Roger Olsson
Birgitta Abrahamsson

Torget – Tack

Hanna blev årets Lucia i Hamrångebygden
Hanna Gustafsson från skolans årskurs 9 valdes ut av sina 
klasskamrater till årets Lucia.
   − Det kändes hedrande att bli utsedd av klasskamraterna, 
säger Hanna som kommer att ha ett följe med 26 kamrater 
med i sitt tåg.
   Hanna funderar på att bli åklagare, men lutar också mot 
läkaryrket. På fritiden är det hästar som gäller och hon har 
själv en egen häst på gården i Hamrångefjärden.
   Lucia med följe startar Luciadagens morgon för skolans 
elever, därefter besöker de Träffpunkten, Solbergahemmet 
och Bergbykrogen, innan det under kvällen blir kröning 
och framträdande i Hamrånge kyrka. Allt i Hamrånge Lions 
regi.

Alla Tider’s


