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Tankar om

2020 – Smaka på det. Tänk så fort, inte bara ett år, utan ett helt decennium går och nu går vi snart in i ett nytt. Vad det kom-
mer att innehålla, om det är det inte lönt för dig och mig att sia, det är det andra som avgör. I alla fall på nationellt och globalt 
plan. Lokalt med förresten, men där har det ju kommit en del 
positiva signaler, när det gäller vår bygd. Nytt allaktivitets-
hus ska det bli 2021, byggnationer, njaaa kanske blir det ett 
trygghetsboende till slut och med lokalt engagemang arbetas 
det också för kooperativa hyresrätter. Va-frågan, ja där får vi 
verkligen hoppas att decenniet innehåller en slutlig lösning 
för Hamrångebygden.

Året som snart är till ända blev året jag blev en av de tre. Ni 
vet, en av de tre som får ett läkarbesked med ordet cancer i. 
Det blev en tuff vår med flera ingrepp och många provtag-
ningar, men jag fick också uppleva hur bra svensk sjukvård 
kan fungera, hur långt forskningen har kommit och som 
resulterade i en medicin som gör att jag kan leva vidare med 
sjukdomen.
   Ett sånt besked ger ett nytt perspektiv på tillvaron, andra 
värderingar, och jag kan aldrig tacka sjukvården nog – från 
Hamrånge hälsocentral till Gävle, Bollnäs, Söderhamns, 
Hudiksvalls och Uppsala sjukhus, som lotsade mig på rätt 
väg. Det är många läkare och sjuksköterskor jag skulle vilja 
krama om.
   Jag har också lyckan att ha en familj som stöttat mig till 
100 procent under resan och goda vänner som funnits där, 
varit mina terapeuter. Ni är ovärderliga, ska ni veta. Och 
många spontankramar har jag fått. Oj, vad sånt värmer, för 
kramas, det gillar jag.
   Nu går jag vidare och ser fram emot ännu ett år med er 
läsare, prenumeranter och annonsörer i Alla Tider´s. Är säker 
på att det fortfarande finns åtskilligt att berätta om människor 
och livet i bygden. Och om sånt som är bra och sånt som är 
dåligt. Hör gärna av dig förresten om det är något du tycker 
jag ska skriva om.

Nu närmar sig julen med allt vad den innebär. Flera jul-
marknader har redan klarats av, julhuset har tänts och ikväll 
är det kröning av årets lucia i Hamrångebygden, Nora Jern. 
Kan vi få en finare försmak av julen än när ljusdrottningen 
lucia tillsammans med sitt följer kommer och bjuder på ju-
lens sånger? Och imorgon är det marknad på hembygdsgår-
den i stämningsfull miljö.
   Och sen, sen kan vi njuta av julens högtid så bra vi bara 
kan. Sätta barnen i centrum och ge dem en minnesvärd hög-
tid med massor av glada skratt, kramar och kärlek. Julklap-
par under granen ska det förstås också vara, om inte tomtefar 
hinner stanna till på sin julklappsrunda.

Var rädda om varandra, ta vara på här 
och nu och sköt om er så möts vi igen 
2020.

En Riktigt Skön, God Jul och Ett 
Gott Nytt År med massor av glädje 
önskar jag er alla.
  
                                Lev väl!
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Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
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för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!
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Hamrånge hälsocentral firade 25 år med Öppet hus
Och det var inte bara jubileum med kaffekalas, här kunde 
besökarna också passa på att både vaccinera sig mot in-
fluensa, testa sitt blodsocker, blodvärde, blodtryck, sina 
lungor och mäta sin kroppssammansättning på en impe-
dansvåg.

Dessutom fanns såväl läkare, som sjuksköterskor, distrikts-
sköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut på plats för att ge 
goda råd kring allt som rörde hälsa och välbefinnande. Initiativ 
som bevisligen uppskattades, för sällan har väl så många rört 
sig samtidigt inom hälsocentralens väggar.
   − Helt perfekt att få testa sin hälsa genom ett sånt här arrang-
emang. Det blir liksom inte av annars, var några av kommen-
tarerna.

Det var i oktober 1994, som den nya hälsocentralen kunde tas 
i bruk. Då hade frågan stötts och blötts under 15 år – skulle den 
gamla hälsocentralen byggas om eller skulle det byggas en helt 
ny?  Dåvarande landstinget fastnade för det senare alternativet 
och Hamrånge fick en helt ny hälsocentral i direkt anslutning 
till Solbergahemmet inkluderande nytt apotek och ändamålsen-
liga lokaler för verksamheten.
   Idag är tre läkare anställda vid hälsocentralen, men dit även 
en ST-läkartjänst är knuten. I teamet ingår sex distriktssköter-
skor med olika ansvarsområden såsom diabetespatienter, BVC, 
inkontinens och rådgivning liksom en fysioterapeut. En under-
sköterska finns på lab och genom samarbete med hälsocentra-
len på Gävle Strand finns även tillgång till arbetsterapeut och 
kurator liksom att ta emot KOL- och astmapatienter.
   − Vi har satsat och fortsätter att satsa på hög tillgänglighet 
för våra patienter, vi ska vara aktiva när det gäller patientnyttan 
och medverka till att etablera kontakter för vård, där inte vi har 
de rätta resurserna, säger vårdenhetschef Torbjörn Eriksson.
   Idag är cirka 3 000 patienter listade vid Hamrånge hälsocen-
tral och att den siffran ökat sedan den nya öppnades är en posi-
tiv trend, tillägger han.
   − Det ger en stabilitet och förbättrar förutsättningarna för att 
utveckla verksamheten till förmån för våra patienter.

Patienten ska stå i fokus, men för två år sedan påbörjades 
även en satsning mot riktade patientgrupper. Först ut blev dia-
betespatienterna, nu ligger fokus på patienter med hjärtsvikt.
   − Som är viktiga att följa upp för att ge rätt vård.
   Hälsocentralen har också lyckats väl i sitt arbete med att 
sänka antibiotikaanvändningen, tillägger Torbjörn Eriksson..
   − Inte minst viktigt när det gäller beroendeframkallande lä-
kemedel.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Yngste besökaren – lille Liam, 4 veckor

 De tre i personalen med flest anställningsår. Yvonne 
Lind-Lundgren, diabetessköterska, började 1998, 
Anna Jorpes, receptionist 1996 och Gunilla Forsmark 
BVC-sköterska 1994. – Väl ett fint bevis på, att här 
trivs man, konstaterar de.

Vårdenhetschef Torbjörn Eriksson hälsade välkom-
men till dukat kaffebord och Margareta Söderström 
och Sandra Engström tog tillfället i akt

Rikard Persson kontrollerade sitt blodvärde hos 
Carina på lab
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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

Alla Tider’s

Eleverna i årskurs 9 ställer ut i Rudans regi
Flera fotoutställningar har i Sällskapet Rudans regi belyst olika om-
råden i Hamrångebygden och nu har eleverna i årskurs 9 fått göra en 
egen utställning.

Det var på initiativ av Anna Sohl-
man och Kalle Boman i Rudan, som 
skolan involverades i arbetet med 
fotoutställningar om bygden. Och 
bildlärare Åsa Fällgren hakade på.
   − Det är viktigt att våra unga får 
göra sina röster hörda och att skolan 
är en aktiv del i bygdelivet, säger de.
   Åsa lade in projektet i sin under-
visning med uppdraget till eleverna 
att med kameran som verktyg lyfta 
fram viktiga personer i deras liv. I 
vardagssituationer.
− Och vi har sopat mattan med Ru-
dangruppen, sa Kevin Ekström med 
glimten i ögat, när han invigde ver-
nissagen på Träffpunkten.
    Själv hade han tagit ett foto på sin 
mamma i hennes arbete vid hälso-
centralen.
   − Hon är ju en viktig person i mitt 
liv.

Bilderna är fantastiskt fina och 
talande, men det är inte bara fotona, 
de flesta på kompisar, men också 
mammor och pappor, som ger ut-
ställningen sin speciella dimension. 
Det är också texterna till varje bild 
som berättar något, inte bara om 
motivet på bilden, utan även om den 
som stått bakom kameran. Fint.
    Samtliga elever i årskurs 9 har 
deltagit i utställningen och samarbe-
tet skolan/Rudan kommer att fort-
sätta och följas av fler utställningar, 
lovar Anna, Kalle och Åsa.
    − Just den här utställningen kom-
mer att finnas på Träffpunkten till 
den 31 januari.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist

Anna Sohlman

– Ungdomarna ska också få göra sina 
röster hörda. Visa vad de värnar om. Anna 
Sohlman och Kalle Boman från Sällskapet 
Rudan tog initiativet och bildlärare Åsa 
Fällgren hakade på samarbetet. Resultatet 
blev en fantastiskt fin fotoutställning av 
eleverna i årskurs 9.

Kevin Ekström i årskurs 9 hälsade välkom-
men till vernissagen
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Årets julmarknader började med julmingel
Julmingel hos Wendins Blommor blev först ut bland julmarknaderna i bygden. 
Stämningsfullt inramat öppnades butik och orangeri upp och därutanför fanns ett 
fint utbud av lokalproducerad mat.

Det var första året som Julmingel arrangerades helgen före första advent med idén att 
erbjuda inte bara julens blommor utan också lokalproducerad mat och hantverk av hög 
kvalité. Och så fanns tomten på plats förstås för att ta emot önskelistor från barnen.
   Här fanns Hamrångebygdens Delikatesser 
med allt från kött och korv, ostkaka, ostar och 
kalvdans till vikingabröd, Bruksboden i Axmar 
med honung, grillolja och kryddor, Mårdängs 
kallpressade rapsoljor och Ockelbo Kyckling.  
Och så förstås Bagar-Anders med bröd från 
bygdens eget konditori, som hade en strykande 
åtgång.
   I orangeriet fanns Inger Skoglund med sitt 
stora utbud av hantverk i olika former, Berit 
Olssons Waldorfdockor, Anette Lindströms ge-
digna och vackra luffarslöjd och Kerstin Rund-
löf med både textilt hantverk och smycken. Och 
Annelie och Anna från butiken Gar-
net i Gävle visade både garner och 
uppstickade modeller. 

Julmingel blev ett både trevligt 
och uppskattat inslag med många 
besökare. Måhända repris komman-
de år? Initiativtagare till arrange-
manget var Maria vid Wendins 
Blommor och Maria Sjöberg vid 
Hamrångebygdens Delikatesser.

Första advent tändes Julhuset i 
Hamrångefjärden och Brittas Café 
serverade adventskaffe.
Lördagen därpå öppnade Hyt-
tan i Axmarbruk sin traditionella 
marknad med både slöjd- och mat-
hantverk av hög kvalité och andra 
advent bjöd Norrsundets Arbetar-
museum in till marknad och Gam-
meldags jul. Imorgon, lördag blir 
det stämningsfull julmarknad på 
hembygdsgården.

Text och foto; Marianne Lundqvist

TACK 
till alla som besökte vårt Julmingel lördag 23/11 

samt tack till Coop Norrsundet och ICA Nära Bergby.
Tack från oss som arbetat med minglet och våra 

inbjudna marknadsaktörer

Freja Fredin träffade 
självaste tomten

Julklappstips?

Hantverk i orangeriet. Bl a Annelie och 
Anna från butiken Garnet i Gävle tillsam-
mans med Kerstin, välbekant namn i slöjdar- 
och hantverkskretsar i Hamrångebygden.

Marie Forsgren serverade go´fika 
på Brittas Café...

...och Julhuset tändes på första advent

Bagar-Anders från Bergby kondi-
tori hade strykande åtgång på sitt 
julebröd

Waldorfstomtar till jul
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Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här tisdag-torsdag
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

God Jul och Gott Nytt År

VI BEHÖVER DIG  
SOM VILL HJÄLPA ANDRA! 

Vill du hjälpa människor och 
bidra till tryggheten där du bor? 
Vi söker räddningspersonal i 
beredskap till Bergby.

Att arbeta som räddningspersonal 
i beredskap är inte ett heltidsjobb 
utan innebär att du har beredskap 
hos oss, vid sidan om ditt  
ordinarie jobb. 

Du behöver ingen tidigare 
erfarenhet från räddningstjänst. 
Vi utbildar dig. 

Anmäl ditt intresse på
www.gastrikeraddningstjanst.se

God Jul & Gott Nytt År

Kom ihåg oss, när ni vill ut och åka…
Vi har bussar för 7 – 49 personer med hög komfort

Bara att slå en signal till 101 74 och beställa!
Vi tackar våra kunder för i år

och önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hamrånge Taxi

Vi på Fixarna önskar 
alla i Hamrångebygden

En Fröjdefull Jul & 
Ett Gott Nytt År

HAMRÅNGE FÖNSTERPUTS
Rena och fina fönster

– det fixar vi

Välkommen att 

höra av dig!

Peter  070-864 38 07

God Jul & Gott Nytt år

BEJLUND Entreprenad AB
önskar er alla

EN RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL JUL
& ETT GOTT NYTT 2020

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

E-post: bejs@telia.com

Alla Tider’s
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JULMARKNAD 
HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD 

med bland annat lokalproducerade livsmedel  
 

Förutom försäljare ser vi gärna att andra föreningar i Hamrångebygden 
deltar i vår julmarknad. Anmälan : 070/2771152 

 

Lördag 15 december 
kl 11-15 

Gröt, glögg och fikaservering 

Välkomna! 
                                                                                                                                                               

 

JULMARKNAD med loppis 
Lördag den 14 december Kl 11.00 – 15.00. 

Servering av gröt med skinksmörgås,
glögg samt hembakat bröd.

Varmt Välkomna!

Hamrånge Hembygdsförening

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

En av årets höjdpunkter – Kakfrossa med Röda Korset
Vilken kakfest det blev! Både till kaffet och att köpa med sig hem inför 
julen. 

Röda Korsets avslutade traditionsenligt sitt arrangemangsår med Kakfrossa 
på Träffpunkten.
Välbesökt som alltid och lika traditionsenligt var det Norrsundets PRO under 
Leffe Löfgrens ledning som bjöd på musiken.
   Ett digert kakbord var uppdukat till kaffet och struvor, smörblad och chok-
ladbiskvier hörde till de delikata bakverk, som besökarna sedan kunde fylla 
sina medhavda kakburkar med. Behållningen från kakfrossan blev 7 010 kro-
nor.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kontanterna ska vara kvar!
Om det var alla överens, när Länsstyrelsen på upp-
drag av Post- och Telestyrelsen besökte Norrsundet på 
temat Vad tycker du om det kontantfria samhället?

   − Landets samtliga länsstyrelser har fått uppdraget för 
att också landsbygdens människor ska få sina behov av 
grundläggande betaltjänster belysta, sa Håkan Sundelin. 
Kontanternas vara eller inte vara är en fråga som engage-
rar, det visade tillslutningen utanför deras buss vid Coop 
i Norrsundet. Och alla var överens; kontanterna ska vara 
kvar.
   − För vi ska vara medvetna om att det långt ifrån bara är 
äldre människor, som får det svårt om kontanthanteringen 
försvinner. Det är många med olika funktionshandikapp 
som också ställs utanför ett digitaliserat betalsystem, me-
nade Jan Englund, vice ordförande i Norrsundets PRO.
   Det slår även mot föreningslivets aktiviteter och mindre 
företags dagskassor på landsbygden, för här finns ingen 
automat att banka pengarna i. Slantarna måste först köras 

till närmaste tätort eller stad.
   Så att bankerna ska tillhandahålla kontanthantering ska 
vara en självklarhet, tyckte Pelle Mattsson.
   − Vi sitter i händerna både på banker och politiker i den 
här frågan 
och så ska 
det absolut 
inte vara.
 
Norrsundet 
var första 
besöket på  
”turnén”, 
sedan vän-
tade Trönö, 
Gnarp, Has-
sela, Frigge-
sund, Ramsjö 
och Los.

Fotnot: Riksdagen har ställt sig bak-
om en motion om att se över möj-
ligheten att göra det obligatoriskt 
för kreditinstitut att tillhandahålla 
kontanter i hela landet.

Birgitta Sundling, Ingegerd Hägglund, 
Kerstin Aspgren och Gunilla Westberg var 
några av gästerna som avnjöt delikata 
kakor vid Kakfrossan.

 Jan Englund från Norrsundets PRO och 
Hannele Boman framförde budskapet att 
kontanterna ska vara kvar till Håkan Sundelin 
från Länsstyrelsen.

 – Banker och politiker kör 
över oss och det känns inte bra, 
tyckte Pelle Mattsson

Text och foto: 
Marianne Lundqvist
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God Jul Från Ockelbo

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

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

Föreningar uppvaktade kommunalråd och politiker – va-frågan, bo-
stadsbyggande och turismsatsning avgörande frågor för bygden
Va-frågan är en central fråga, som måste lösas om 
Hamrångebygden ska kunna utvecklas. Därtill krävs 
andra, både viktiga och nödvändiga komponenter, inte 
minst bostadsbyggande, om de tankegångar och idéer 
som finns ska kunna realiseras.

Om det var representanter från en rad föreningar från 
Hamrångebygden överens, när de mötte kommunalråd 
och politiker i stadshuset. Någon slutgiltig lösning på 
va-frågan lär dock inte gå att uppnå förrän efter 2027, 
då ledning från vattentäkten i Älvkarleby till Gävle skall 
vara färdigbyggd..
   − Men då är det oerhört viktigt att man parallellt med 
att arbetena till Gävle utförs även påbörjar projektering 
och markinlösen från Gävle och norrut, för projektering 
tar tid och det får inte försena va-utbyggnaden till den 
norra kommundelen, menade Johan Lundberg.
   Johan sitter med i va-gruppen inom Hamrångegruppen, 
men är även ordförande i Åbyns byamäns samfällighets-
förening, som äger mark längs sjön Hamrångefjärden, 
tänkbar för villabebyggelse i en framtid, men som idag  

 
hindras av bl a va-frågan och bullerstörningar från ost-
kustbanan. 

Från Norrsundets utvecklingsgrupp Knuff  lyfte ord-
förande Berth Vestergård frågan om hamnområdet invid 
småbåtshamnen i Norrsundet, som idag ägs av Norrsun-
dets Hamn AB.
    − Vi ser en stor potential för Norrsundets utveckling 
inom turistområdet, inte minst genom den motor anlägg-
ningen med rökeri, försäljning och restaurang, som Berg-
mans Fisk just nu uppför i Saltharsfjärden blir, men då 
måste vi också få tillgång till och möjlighet att utveckla 
hamnområdet vid småbåtshamnen, menade han.  
   Även från föreningen Hyttan i Axmarbruk underströks 
vikten av satsningen på turism. Axmarbruk har nått långt 
på det området, men man utvecklar vidare och vill bl.a. 
knyta ihop hela sträckan Axmarbruk-Norrsundet genom 
en cykelväg närmare havet mellan orterna.
   − Vi ser inte varandra som konkurrenter utan att ett 
samarbete istället förstärker hela bygden, sa ordförande 
Stig Jönsson.
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Bostadsbyggande, givetvis till stora delar avhängigt att 
va-frågan snarast blir löst, är förmodligen den allra vik-
tigaste komponenten för att Hamrångebygden inte ska 
stagnera. Via det befintliga vattenverket finns i dagsläget 
utrymme för ytterligare 100 personer, men Gästrike Vat-
ten genomför nu en utredning (som skall vara klara i bör-
jan av nästa år), där man hoppas finna lösningar på för-
bättringsåtgärder för att på kort sikt möjliggöra utrymme 
för ytterligare 100 personer.
   Trygghetsboende har varit en segdragen fråga som ännu 
inte är löst. Ett sådant ryms inom nuvarande kapacitet, 
men det arbetas också för att kooperativa hyresrätter ska 
komma till stånd både i Norrsundet och Bergby.  Mark 
finns att tillgå på bägge orterna.
   − Eller varför inte i andra delar av kommundelen. Koo-
perativa hyresrätter ska kunna byggas, där människor vill 
bo och det kan vara både som flerfamiljshus, radhus eller 
parhus, sa Berth Vestergård. 

De tre kommunalråden, som deltog i mötet, Jörgen Eds-
vik, Erik Holmestig och Therese Metz uttryckte samtliga 
sin vilja att utveckla Hamrångebygden.
   − Vi ska satsa på landsbygden, om det är vi överens och 
det framgår också av vår kommunala översiktsplan. Vi 
har ju dessutom sett vilken positiv utväxling landsbygds-
projektet på 5 miljoner per år har gett, sa Jörgen Edsvik.
   När det gäller bostadsbyggandet har det hittills varit 
svårt att hitta intresserade byggherrar till zon C, som de 
yttre kommundelarna tillhör, sa han.
   − Men kanske bör man se över kriterierna för den zon-
indelning som nu görs och vi ska också titta på om det är 
möjligt, när byggherrar tilldelas objekt i centrala Gävle, 
att de då också ska förbinda sig att bygga en mindre del 
av bostadsbeståndet i zon C för att på så sätt bidra till 
nybyggnation i övriga delar av kommunen.
   Klart är att en stor satsning görs i Hamrångebygden 
2021. Då byggs det nya allaktivitetshuset med idrottshall, 
cafeteria, bibliotek och fritidsgård invid Bergby Central-
skola, kostnadsberäknat till 85 miljoner..

Från föreningarna framhölls vikten av att man från 
kommunledningen aktivt, och både i ord och handling, 
lyfter ytterkommundelarna. Men också att man ser på 
landsbygden ur ett landsbygdsperspektiv, kanske tillåter 
andra parametrar i den tolkning av lagar och paragrafer, 
som flexibiliteten medger.

Text: Marianne Lundqvist

Deltog vid mötet gjorde Berth Vestergård, KNUFF och fören-
ingen Jungfrukusten, kommunalråden Erik Holmestig, Therese 
Metz och Jörgen Edsvik, från samhällsbyggnadsnämnden ordf. 
Daniel Olsson och ledamot Kent Edin samt från föreningen 
Hyttan Stig Jönsson och Lars Norrström, från Åbyns byamän 
Johan Lundberg och från Hamrångebygden Byggemenskap 
Kooperativa Hyresrätter Karin Åberg.

Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 15 december kl. 11.15
Psalmsångsgudstjänst, Fyren, Norrsundet

SÖNDAG 22 december  kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset Bergby

JULAFTON 24 december kl. 11.00
Samling kring krubban, Församlingshuset

JULDAGEN 25 december  kl. 7.00
Julotta, Församlingshuset
Kyrkokören sjunger

TORSDAG 26 december kl. 11.00
Gudstjänst, Equmeniakyrkan i Björke

SÖNDAG 29 december kl. 11.00
Mässa, Församlingshuset

NYÅRSDAGEN 1 januari kl. 18.00
NYÅRSGUDSTJÄNST, Församlingshuset
Emil Westerberg – gitarr & sång

MÅNDAG 6 januari kl.15.00
Gudstjänst för stora & små, Församlingshuset

MÅNDAG 6 januari efter gudstjänsten
Julfest, Församlingshuset
Dans kring granen, fi ka & tomtebesök. 25:-/vuxen,

SÖNDAG 12 januari kl. 11.15
Mässa, Fyren i Norrsundet

ONSDAG 15 januari kl. 12-14
Sopplunch, Kyrkans hus

SÖNDAG 19 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset

SÖNDAG 26 januari kl. 11.00
Gudstjänst, Österheds kapell

Musiklek, Öppnis & Pilgrimsbarnen startar  V 3

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

Exp. Tel. 0297-572090



  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 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

God Jul och 
Gott Nytt År 

önskar jag alla 
mina kunder
AnnKatrin

TREVLIG HELG
OCH ETT 

GOTT NYTT 2020

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

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 

Underhållande julläsning hittar du hos oss

Julhälsningar från
Hamrångebygdens företagare
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HELSANS SERVICE

 
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

önskar God Jul & Gott Nytt År
Öppet i mellandagarna

Tel. 072-360 91 91

Din
HusVeterinär

Bergby Damfrisering



 
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, 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 från 
Hamrånge Får och Lantbruk

AXMAR BRUKSBOD
Tack alla kunder och gäster 

för det gångna året
Vi önskar er alla en 

RIKTIGT GOD, FRÖJDEFULL 
JUL & ETT 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

070-190 11 25



Alla Tider’s

Trevlig helg 
önskar 

JB Core AB                                                                 
Johan Berg

Bergbysalongen 
önskar alla en 

God Jul & 
Gott Nytt År

Efter 45 år – nu stänger Ann Katrin salongen för gott
Tjugonde december blir sista dagen. Efter 45 år som hårfrisör vid Bergby Damfrisering stänger Ann Katrin 
Berglund salongen för gott. 

− Nu får det räcka med friserandet för min del. Allting har 
ett slut och nu har mitt kommit, säger hon.
   Salongen öppnade 1964 och med då fanns Barbro Zef-
fer och Marianne Westin. Marianne ägde salongen mellan 
1965 och 1986, Barbro därefter till 2006 då Ann Katrin 
tog över. Men till 
salongen, som elev, 
kom hon redan 1975. 
   − Det var ju en 
utbildningstid på tre 
år och oj så lång jag 
tyckte den tiden var 
då. Men oj, så fort 
åren gått sen dess 
och jag har absolut 
inte ångrat mitt yr-
kesval. Det var frissa 
jag ville bli.
   Det blev många år 
tillsammans för Bar-
bro, Marianne och 
Ann Katrin och min-
nena är många.
   − Ja, tänk vilken 
respekt man hade för 
vissa kunder och en 
del skulle man till 
och med niga för, säger Barbro.
   − Och tänk när jag började, då kostade en klippning 
6:50 och en permanent 64 kronor, minns Ann Katrin.

Frisyrer har kommit och gått genom åren. Och sen 
kommit tillbaka.
   − 80-talets permanenter var nog den lönsammaste pe-
rioden.
   Under en period var det några kunder som till varje helg 
kom och lade sitt hår och många brudar skulle friseras 
med slöja till bröllopet. Det är inte så vanligt längre. Den 
underligaste förfrågan de fick var nog ändå mannen som  
ville ha sitt skägg permanentat.

   
− Som frisör är det viktigt att ha en dialog med kunden, 
så det är klart att han fick som han ville, men det var 
verkligen en udda begäran och det var nog inte bara vi, 
utan också övriga kunder i salongen, som höjde på ögon-
brynen, säger Marianne och Ann Katrin.

Barbro lade sax 
och kam på hyl-
lan för gott när hon 
sålde salongen till 
Ann Katrin, men 
Marianne har fort-
farande sin salong i 
Trönö kvar.
   − Att vara frisör 
är ju ett trevligt 
yrke och så länge 
händerna fungerar 
bra så fortsätter jag, 
säger hon.
   Ann-Katrin dä-
remot, har bestämt 
sig. Friserandet är 
slut för hennes del. 
Nu ska hon fylla sitt 
pensionärsliv med 
de fem barnbarnen – 

det finns två bonusbarnbarn också, laga mat och ta långa 
promenader.
   − Och så ska jag fortsätta sjunga i Hamrånge kyrkokör.

Fyrtiofem år är en lång tid och kunderna har varit många 
genom åren. Och visst är det med ett stänk av vemod hon 
nu lämnar sitt 45-åriga liv som frisör vid Bergby Damfri-
sering bakom sig.
   − Det har varit fina år och jag vill rikta ett varmt tack 
till alla fina kunder jag fått möta, säger Ann Katrin.

Text och foto; Marianne Lundqvist

108 frisörår tillsammans vid Bergby Damfrisering – Barbro, Ann-Katrin och 
Marianne. 45 av dem har Ann-Katrin funnits i salongen, men nu lägger hon ner 
för gott.

sid 12



Bygga och Bo  tillsammans
Hur vill Du bo i Hamrångebygden när Du inte vill eller orkar bo
kvar i din nuvarande bostad?

Måndag den 16  december kl 18.00  på Fyren i Norrsundet. 

• Information om planer på nya lägenheter i Bergby och Norrsundet 

• Dialog och samtal om behov, önskemål och lösningar

• Information om den nybildade kooperativa hyresrättsföreningen 

Vi bjuder på kaffe !   Välkommen  

Inbjudare- Föreningen Hamrångebygden Byggemenskap  Kooperativ hyresrätt

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

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Vi önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Anna & Stefan

Följ oss på Facebook, 

Handelsbanken Bergby



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 
2020

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 / 070-619 77 09
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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ABF Gästrikebygden med
Rockskolan, Fyren, DIBIS och ReDo 
vill tacka alla ledare, deltagare, kunder, 

besökare och övriga medarbetare för 
allt ni gjort under 2019.

Vi önskar er alla en GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR!

DIBIS
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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

Fredag 17/1 13.30 
Musikcafé på Träffpunkten
Tomas Åström underhåller
Ett stort TACK till alla som bidragit 
till vår verksamhet under året
Kakfrossan på Träffpunkten gav 
7 010 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

GOD JUL!
Och ett varmt tack till 
alla som deltog 
i sommarens
Kul på sjön

Till er alla 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 23 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 

20/12 – 8/1

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
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Julöppet i vår butik
20-22 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

Alla Tider’s

Från
Trollharens Fisk & Restaurang

 önskar vi alla 
En God Fröjdefull Jul & Ett Gott Nytt år

Vi har öppet i butiken varje dag
 11.00 – 17.00 t.o.m. 23/12

Tel. 0297-331 05

Våra öppettider till Jul:
Alla vardagar 10.00 - 17.00

Lördagar 9.00-13.00

OBS! Efter Lördag den 21 december 
stänger vi för säsongen.
Till nyår har vi stängt.

Vill tackar alla kunder för i år
och önskar er alla

God Jul & Gott Nytt År

Lars-Gunnar & Ulla

Lars-Göran & Daniel

Nora blev Hamrånges lucia 2019
Årets lucia i Hamrångebygden heter Nora Jern. Hon 
bor i Bergby och går i årskurs 9 vid Bergby Central-
skola.

− Jag tror nog jag är den första lucian någonsin, i alla fall 
i Hamrånge, som sitter i rullstol, ler hon.
   Nora var lite tveksam till en början, när hon fick frågan, 
men alls inte för att hon är rullstolsburen.
   − Nej, min funktionsned-
sättning ryggar jag inte för, 
men det är ju ett stort ansvar 
att vara lucia, så det var där-
för jag tvekade.
   Den tvekan blåste alla hen-
nes klasskompisar bort och 
pushade henne att bli årets 
lucia.
   − Så jaa, då får det väl bli 
så, tänkte jag.

Nora är en tjej som har synpunkter och inte är rädd att 
framför dem heller. Hon har  intervjuats i TV flera gånger 
och siktet efter högstadiet är inställt på att bli arkitekt så 
småningom.
   −  Så antingen söker jag till att börja med till teknik-
utbildning på Polhem i Gävle eller så en skola i Stock-
holm.

Luciadagen blev en hektisk dag för Nora och hennes 
följe med tärnor, stjärngossar och tomtar. De började 
dagen med tre framträdanden för skolan (som i år fick 
hållas i församlingshuset, då renoveringsarbeten pågår 
i kyrkan), sedan väntade Träffpunkten, Solbergahem-
met och Bergbykrogen. Ett besök på ICA Nära blev det 
också och ikväll blir det kröning med framträdande i 
Fyren.
    Bakom arrangemanget står i sedvanlig ordning Lions 
och behållningen vid Luciadagen kommer eleverna att 
skänka till Barncancerfonden.

Text och foto; Marianne Lundqvist

Nora Jern heter årets lucia i 
Hamrånge

Vi fi nns i
Sandviken & Bergby

 Torsdag 19/12 10.00-15.00
Gävle & Ockelbo

Fredag 20/12 10.00-15.00
Gävle

Lördag 21/12 10.00-15.00

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

                                  

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

Fredag 24 januari kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset.
Tomas Åström underhåller. Lo� erier
Fotoutställningen av eleverna i årskurs 9 pågår � ll 31 januari

Vi vill tacka alla volontärer
som ställer upp för oss i alla sammahang

Vi önskar er alla en
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

 

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

Januari 2020

                                  

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

Fika fi nns a�  köpa

JULBORD PÅ BRYGGAN

Varmt välkomna till 

Årets Julbord 

som vi serverar

t o m 22 december      

Nu även GRÖNA BORDET med

specialkomponerade vegetariska alternativ

För bokning, öppettider och övrig info se 

www.axmarbrygga.se   •   Tel. 0297-320 00

VI TACKAR ALLA VÅRA GÄSTER FÖR DET 

GÅNGNA ÅRET OCH ÖNSKAR ALLA

EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Vid E4, Ockelbovägen 40  Tel 0297-10555  Öppet 7-22 
www.rasta.se    Välkommen!

God Jul
önskar vi på

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Vi önskar er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
Lena, Åsa och Magnus

Våra öppettider under
jul och nyår:

23-27/12 10.00-13.00

mån 30/12 & fre 3/1
10.00-13.00

Tack till alla våra
gäster under det
gångna året på

Kopparmässen och
Axmar Brukscafé.

POTATIS I PÅSAR
OM 2-3 KG

ÄVEN SOLROSFRÖN I 
SÄCK, 15 KG
RING KG PÅ

070-682 25 68
FÖR FRÅGOR OCH 

BESTÄLLNING

GOD JUL & GOTT NYTT 
ÅR 

ÖNSKAR
KG:S GÅRDSBUTIK

Alla Tider´s på 
webben: 

hamrånge.se 
och axmar.nu

Nästa nummer 
av Alla Tider´s 

kommer
24 januari



sid 18

Från Bergby köpmän
till er alla

En Riktigt God, Skön Jul
och Ett Gott Nytt År

Bergby konditori
Vi tar jullov 24/12 – 6/1
Välkommen åter till våra bröddiskar 7/1

o

Hamrångebygdens 
Delikatesser

KÖP ER HEMLAGADE OCH LOKAL- 
PRODUCERADE JULMAT HOS OSS

Revbensspjäll, griljerad skinka, 
Janssons frestelse, köttbullar och  
risgrynsgröt gjord på lokal mjölk.

Alla dessa godsaker går även att beställa 
i julmatlåda för 2 eller 4 personer

på tel. 070-669 01 17

Våra öppettider inför jul och nyår
Tisdag 17-/12 – fredag 20/12 12.00-17.30

Lördag 21/12 10.00-14.00
Måndag 23 december 12.00-17.30
Måndag 30 december 12.00-17.30 

BERGBY K ROGEN
Våra öppettider under jul och nyår:

Julafton och juldagen stängt
Annandag jul öppet 12.00-20.00

Nyårsafton stängt
Nyårsdagen öppet 12.00-20.00

Tel. 0297-101 23

BERGBY K ROGEN
Julafton hälsar vi  

Välkommen in i gemenskapen 
på Bergbykrogen kl. 13.00 

då vi dukar upp ett julbord sponsrat 
av ortens butiker och leverantörer

Bergby Konditori,  Häcklegård, ICA Nära, Alla Tider´s

Välkommen till Er 
lokala ICA-butik

God Jul & Gott Nytt År önskar 
Lena & Pelle med hela gänget

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Alla Tider’s

Jag stänger 
butiken 

23/12 – 7/1

Trevlig
Helg

Wendins Blommor
Öppet även på julafton 9.00-14.00

Våra öppettider i jul och nyår:
Julafton 8-13
Juldagen 10-18
Annandagen 10-20
Nyårsafton 8-18
Nyårsdagen 10-20
Vi har inventering 2/1 och öppnar då ca kl. 13 
eller så fort vi är klara.



Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

NORRSUNDET

VECKANS
ERBJUDANDEN
13/12–15/12

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter. Gäller även ekologiskt. 425-450 g. Jfr-pris 54:44-57:65/kg.

ÖNSKEPRISER
I ÖNSKETIDER.

Julen gör vi 
tillsammans.

MAX 2 KG/MEDLEM.

ÄPPLEN ROYAL GALA
Italien. Klass 1.

ÄPPLEN

15k�  

HUSHÅLLSOST
Arla. 17-26%. Ca 1100-2200 g.

49)=�  

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BLANDFÄRS 
Sverige. 50/50 nöt/fläsk. Fetthalt 15-20%. Ca 1000 g.

Äppel- och
päronstrudel

med romgrädde
Receptet finns på

coop.se  

2 FÖR

49k

BLANDFÄRS

49)=�  
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Kalendarium 13/12 – 24/1

Torget

Vårt varma tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av vår 
älskade Albert Bernhoff

Katarina och Emma

Tack

Orsaspark säljes till högstbjudande
Tel. 070-325 20 62

Säljes

Begravningar i församlingen
under november
8 november Albert Bernhoff, Norrsundet
23 november  Ingrid Larsson, Bergby – Begravning Tomaskyrkan Gävle 
25 november  Gravsättning Österhed

Fredag 13 december
Hamrånge Lucia besöker Träffpunkten 11.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
Öppen 14.00-18.00
Luciakröning med Lions, Fyren 18.00
Lördag 14 december
Julmarknad med loppis
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Finalrock med Rockskolan, Fyren 15.00
Söndag 15 december
Psalmsångsgudstjänst Fyren 11.15
Tisdag 17 december
Bibelsamtal Kyrkans hus 13.30-15.30
Fredag 20 december
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Julafton 24 december
Samling kring krubban, Församlingshuset 
11.00
Juldagen 25 december
Julotta, Församlingshuset 7.00
Torsdag 26 december
Gudstjänst, Equmeniakyrkan, Björke 11.00
Fredag 27 december
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 29 december
Mässa, Församlingshuset 11.00
Nyårsdagen 1 januari
Nyårsgudstjänst, Församlingshuset 18.00
Lördag 4 januari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Måndag 6 januari
Gudstjänst för stora och små, 
Församlingshuset 15.00
Efter gudstjänsten, Julfest med dans kring 
granen
Fredag 10 januari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 12 januari
Mässa, Fyren 11.15
Onsdag 15 januari
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00 
Torsdag 16 januari 
Bingo med Hamrånge PRO,  
Församlingshuset 14.00
Fredag 17 januari
Musikcafé med Röda Korset 
Träffpunkten 13.30
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 19 januari
Gudstjänst Församlingshuset 11.00
Torsdag 23 januari
Grötfest Hamrånge PRO, 
Församlingshuset 12.00
Fredag 24 januari
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00

Alla Tider’s

Förstudien om Föreningsallians i byg-
den fortsätter
Projektledaren Per Svensson har inlett dialogen med ortens 
idrottsföreningar, några samtal återstår dock, innan förutsätt-
ningarna för en föreningsallians kan presenteras.

− Projektets uppgift är inte att genomföra utan bara redovisa vilka 
förutsättningar som finns, så att det sedan blir ett klokt beslut som 
får ut det bästa av samtliga resurser till gagn för bygdens barn och 
ungdomar, säger han.
   Därefter blir det, med de förutsättningar som framkommer, upp 
till idrottsföreningarna själva att arbeta vidare med formerna för ett 
samarbete. 

Text: Marianne Lundqvist

 
60 ÅR-2019 

 
VI ÖNKAR ALLA VÅRA KUNDER EN  

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2020! 
 

VÄLKOMNA ÅTER! 
 

Önskar  
Ola, Niclas och Therese med personal 

 

 
 


