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Politiskt oberoende

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

19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti, 21 september,

26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Annonspriser

Helårsannonsera i Alla Tiders
och du får 12:e månaden gratis

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
Skicka via 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.

Vintern kom och det med råge. På bara några timmar under 
en natt fylldes våra vägar, gator, cykelvägar, parkeringsplat-

ser, garageuppfarter, ingångar och tomter med bitvis halvmeter-
höga drivor. De allra flesta förstår att situationen är extrem och 
att prioriteringar måste göras av alla våra snöröjare; de viktigaste 
vägarna/områdena måste röjas först medan vissa vägar och områ-
den till att börja med får röjas hjälpligt så att det på något sätt ska 
gå att ta sig fram. Glada är de säkert över den uppskattning som 
visas för att du och jag på bästa sätt ska kunna ta oss fram bland 
snömassorna, när morgonen kommer.
   Men om snöröjning tycker vi nästan lika mycket som om 
vädret och lika säkert som att snön fallit, lika säkert finns det 
också synpunkter på att den skulle skötts på annat sätt. Vi kan 
väl konstatera att det helt enkelt inte går att börja snöröja på alla 
ställen samtidigt, för hur många fler maskiner, fler redskap och 
fler förare skulle då inte krävas för en sådan beredskap? Och vem 
skulle stå för sådana resurser?
   Nu får vi hoppas, att om mer snö kommer, den gör det i lagom 
mängd, så att våra snöröjare under nattens timmar hinner ploga 
så att de allra flesta vägar, garageuppfarter, ingångar, parkerings-
platser m.m. är snöfria när morgonen kommer. 

En villa på landet toppar listan över hur svenska folket vill bo. 
Bara vart 5:e hushåll vill bo i lägenhet i stadsmiljö. Undersök-
ningar visar att 50 procent fler vill bo på landet jämfört med hur 
många som gör det. Siffror som talar ett tydligt språk. Så för sjut-
ton gubbar, vad väntar vi på? Herrar och damer politiker, herrar 
och damer planerare, herrar och damer beslutsfattare; Se möjlig-
heterna! Våga satsa! Vänta inte! Landsbygden väntar!

Under lång tid har vi i media kunnat följa hur anställda inom 
sjukvård, skola och polis lämnat sina yrken. Missnöjet är stort, 
men varför har det blivit så? Det belyste TV-programmet Den 
svenska välfärden under några januariveckor och några röda 
trådar var tydliga; Reformer och omorganisationer har varit för 
många och inte av godo. Proffession har saknats i såväl reform-
arbete som den organisationsledning som följt därpå. Krav på 
orimlig dokumentation, som förtar både arbetsglädje och kreati-
vitet,  löneläget likaså var argument som fördes fram. Men också 
- och inte minst; vem tar ansvar i de nya organisationerna? 
   Hmmm? Onekligen en del att fundera på med de utmaningar 
som väntar. Det där med proffession vore nog inte så dumt, det 
är ju faktiskt de som vet vad sjukvård, skola och polis verkligen 
handlar om. (Ska bli intressant att följa utvecklingen i vår egen 
region, när vi nu fått en sjukvårdsdirektör med läkarbakgrund) 
   Men annars tycks det här med ansvar ha fått något av ett nånan-
nanismskimmer över sig. Ansvar och uppföljning har blivit en 
bristvara.

Ja allt är definitivt inte rosenrött, men visst har utvecklingen 
gått framåt historiskt sett och underligt 
vore det väl annars. På hembygdsför-
eningens årsmöte den 10 mars kan du 
höra Anna Larsdotter från Länsmuseet  
berätta om ”Fattiggårns” tillkomst och 
verksamhet i Hamrångebygden. En 
historia, som säkert också många ham-
rångebor kan fylla på. 
   Vi ses då och
  Lev väl!

Tankar Om

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

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder  
för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!

Alla Tider’s



I samarbete med Norrham
NU KÖR VI BARNENS VASALOPP IGEN
Start kl. 11.00 Lördag 24 februari
Alla åldrar – Ingen föranmälan
Fika – Varm korv – Medaljer
Välkommen alla barn

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Källarfranska, 8-pack,
Mattes Bröd,

endast 10:-
Ord. pris 28:90:-

Tillmans grillkorv,

paket för 69:90:-
Ord. pris 76:95

Till mellanmålet för
sportlovslediga barn
Yoghurt Danonino,

flerpack 300-400 gram

2 för 30:-.
Ord. pris 17:50-21:90/st

FINA ERBJUDANDEN 23/2 – 4/3

Tisdag 27/2, 11-17
Demo på Parisare med bröd. 

Snabbt , gott och enkelt på grillen.
Under dagen och så långt lagret 

räcker säljer vi Parisare från 
Gudruns Chark, 800 gram för

endast 30:-/st.
Ord.pris 39:90/st.

Skivad Jämtgårdsost,
28%, 750 gram

59:90/st
Ordinarie pris 72,90:-
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Lördag 24/2 kl. 15.00
Mellofi nal! Församlingshuset
Insamling till Svenska kyrkans internationella
arbete. Entré & fi ka 50:-
Söndag 25/2 kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
Söndag 4/3 kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset
Söndag 11/3 kl. 11.00
Mässa, Österheds kapell
Söndag 18/3 kl 11.15
Familje-/ musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 25/3 kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka

Sopplunch onsdag 28/2
kl 12-14 i Församlingshuset

Bibelsamtal tisdag 6 och 20 mars
kl 14-16 i Församlingshuset

Tel. 0297-57 20 90

NYA ÖPPETTIDER PÅ PASTORSEXPEDITIONEN:
Tisdagar och onsdagar 10-12

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

Detta händer i Hamrånge församling

GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
men förboka din tid på 

tel. 070-226 39 87
vardagar mellan 10 och 18

Betala kontant eller med kort 
Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 

och Instagram annelies_salong

Alla Tider’s

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Din lokala
byggentreprenör

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

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



Hembygdsföreningens årsmöte - Anna Larsdotter berättar om 
”Fattiggårn” i Hamrånge
Fattiggården på Hea - gårdagens socialvård och äldreomsorg. 
Vilka bodde där och hur såg livet ut för alla barn och vuxna som 
fick sitt hem där från början av 1900-talet?

Om det kommer Anna Larsdotter, föremålsantikvarie vid Länsmuseet i 
Gävle att berätta, när hembygdsföreningen håller sitt årsmöte 10 mars.
   Anna har rötter i Hamrånge, hennes mormor och morfar, Mary och 
Gösta Hägglund, drev ett jord- och skogsbruk i Häckelsäng och det 
har givetvis bidragit till hennes nyfikenhet att närmare undersöka och 
dokumentera historien om Fattiggården, eller ålderdomshemmet, som 
det senare fick heta, berättar hon.
   − Men det började med att museet skulle ta fram nya basutställningar 
om rum och bildsamlingar och att vi sedan hade ett samarbete med 
Vasaskolan, där eleverna skulle studera källkritik och tolka bilderna.
   Från just Fattiggården i Hamrånge fanns en hel del bil-
der, även filmer, och eleverna förvånades över ändamålet 
med den ståtliga byggnaden på Hea.
   − Det mynnade så småningom ut i ett föredrag på 
Länsmuseet och det är samma material jag kommer att 
presentera vid hembygdsföreningens årsmöte i Bergby, 
berättar Anna.
   − Men jag är 
givetvis nyfiken 
på vad andra ham-
rångebor också 
kan tillföra histo-
rien, så det hoppas 
jag få ta del av, 
hälsar hon.

Text: Marianne 
Lundqvist

Foto: Privat och 
Länsmuseet

ÅRSMÖTE
Hamrånge hembygdsförening

Lördag 10 mars kl. 15, 
Träffpunkten (på skolområdet), Bergby

Förutom sedvanligt korta årsmötesärenden serveras fika. 
Anna Larsdotter från Länsmuséet berättar om Fattiggården 

i Hamrånge, med bilder och film.
Såväl nya som tidigare medlemmar är hjärtligt välkomna!

Anna Larsdotter berättar om Fattiggården i 
Hamrånge

Fattiggården i Hamrånge började byggas år 1900 och kom att 
användas fram till 1968 då det nya ålderdomshemmet togs i 
bruk. Några år därefter revs byggnaden.

FISKESTÄMMA
Fiskerättsägarna inom Hamrånge 

Fiskevårdsområde kallas härmed till 
ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 21 mars kl. 19.00, på Brittas Café 
vid Q-Star macken, Hamrångefjärden

Ärenden enligt stadgarna. Ombud för fiskerätts-
ägare skall uppvisa fullmakt.

Verksamhetsberättelse och stämmohandlingar 
finns att tillgå hos ordförande 

Benny Lundin, tel. 076-808 51 89
Förslag till stämman, höjda fiskekortsavgifter.   

Välkomna!

Styrelsen för Hamrånge 
Fiskevårdsområdesförening
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Grattis säger vi till Edit Åsberg och hennes kanin Gaby, som med hög 
poäng blev bästa junior vid den stora Landutställningen i Borlänge
− Hade jag aldrig vågat hoppas på, så det var jättekul, säger en 
både glad och stolt Edit efter hemkomsten till Hagsta.

Landutställningen är landets största tävling med deltagare även från 
Norge och Finland och i år fanns cirka 1500 kaniner i de olika katego-
rierna med. Och i klassen junior var det alltså Edit och hennes kanin 
Gaby, som tog hem förstapriset. 
      − Vi var tre stycken kvar på samma poäng, 95,5, när domarna 
skulle skilja oss åt. Och det beskedet var verkligen nervöst att vänta 
på..
   Men det blev alltså Edit och Gaby, som stod som slutlig segrare och 
renderade en fin prisrosett och en stor dalahäst med i bagaget hem.

Kaniner har Edit alltid haft berättar hon. 
   − Först tillsammans med mina storasyrror, men sen har jag fått jät-
temycket hjälp av Tore Wigren och Anna Lammela. Det är dom som är 
mina mentorer.
   Gaby, av rasen Tan, är en egen uppfödning, men härstammar just 
från Tore Wigren i Norrsundet.

I hennes kaninstall finns 32 burar, som ännu så länge bebos av 19 
egna kaniner av flera olika raser och fyra inhyrda. Alla har egna tavlor 
med namn, födelseår och utfodring noggrant angivet. Kaninerna sköter 
hon själv varje dag, även om mamma Jenny förstås finns med. Inte minst vid olika tävlingar, som kräver både plane-
ring och transport.
   Målet är att fylla alla burarna och det är utställningskaniner som Edit vill satsa på.
   − Med oss hem från Borlänge följde två stycken Tyska Jätteschecker och den rasen har jag önskat mig länge och vill 
försöka satsa på och vinna med.
   −  Fast jag vet förstås att det är jättesvårt att nå höga poäng med den rasen.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

En stolt Edit med sin guldklimp Gaby

… Grattis Clas, som blev Årets kulturstipendiat i 
Norrsundet
Han har haft utdelarens roll under en lång följd av år, nu fick Clas Horn byta 
sida och själv bli mottagare av Årets kulturstipendium i Norrsundet.

− Verkligen överraskad, sa stipendiaten själv när utmärkelsen tillkännagavs vid 
Norrsundets PRO:s årsmöte.
   Det var Curt Carlsson och Bo Silén från Norrsundets Arbetarteaterförening som 
överlämnade stipendiet i form av penninggåva och med utmärkelsen:
   Clas har en stor del av sitt vuxna liv varit föreningsmänniska. Började tidigt 
med att jobba i Unga Örnar. Deltog i bildandet av Norrsundets Arbetarteater, där 
han var styrelsemedlem och kassör under föreningens första 20 år. Sedermera 
även i bildandet av Norrsundets Arbetarmuseum. Clas har trampat scentiljorna 
i ett stort antal föreställningar. Under de senaste åren har han varit aktiv i PRO 
Norrsundet.

Text och foto: Marianne Lundqvist
Årets kulturstipendiat: Årets kultur-
stipendiat i Norrsundet; Clas Horn

Alla Tider’s
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Församlingsrådet har tagit plats
I och med bildandet av Gästrikekustens pasto-
rat skulle ett församlingsråd väljas i vardera 
Hille och Hamrånge församling att tillsammans 
med kyrkoherde och personal bidra till försam-
lingsverksamhetens utveckling.

Val av församlingsråd föregicks av nomineringar 
från församlingsborna, där kyrkofullmäktige sedan 
beslutade vilka av de nominerade som skulle ingå i 
församlingsråden. Rekommendationen var att för-
samlingsrådet skulle bestå av 5-7 ledamöter, men i 
Hamrånge församling kom det efter valberednings-
förslag att bestå av tio ledamöter och sex supplean-
ter. Några har inte varit aktiva inom församlings-
verksamhet tidigare, medan några antingen arbetat 
inom församlingen, varit förtroendevalda, är aktiv 
inom pilgrimsgruppen, tjänstgör som kyrkvärdar 
ingår i kyrkokören eller på annat sätt deltar i olika 
samarbeten tillsammans med församlingen.

I måndags höll rådet sitt första sammanträde, där även 
kyrkoherde Clara Bergel-Jansson och komminister Mari-
anne Udd deltog.
   − Det är fortfarande så, att kyrkorådet ansvarar för eko-
nomi, budget, bokslut, i personalfrågor, fastighetsförvalt-
ning och begravningsverksamhet medan församlingsrådet 
blir något av en egen styrelse, som handhar de mjuka 
frågorna och utvecklar verksamheten, sa Clara Bergel-
Jansson.
   Kyrkoordningen är det övergripande dokumentet för en 
församling som därutifrån ska utföra de fyra grundläggan-
de uppgifterna, gudstjänst, diakoni, mission och undervis-
ning/lärande. Dessa fyra uppgifter blir även styrande för 
församlingsrådet i deras grunduppgifter:

1) Hur vill vi utveckla gudstjänsterna?
2) Vad vill vi att församlingskollekterna ska gå till?
3) Vilka ska vara kyrkvärdar?
4) Inbjuda till församlingsmöte
5) Idéer om församlingsverksamheten i samråd med  
 personalen

En ny församlingsinstruktion ska tas fram och i det 
arbetet ska församlingsrådet vara delaktigt.
   − Där är det viktigt att känna sin bygd, känna till vad 
det är för bygd vi verkar i, sa Marianne Udd och under-
strök också att församlingens personal har begränsade 
möjligheter att åta sig nya och fler uppgifter, som rådet 
kan besluta om.
   − Där måste i så fall ledamöterna själva vara beredda att 
ta på sig olika arbetsuppgifter.
 

Liw Schönning-Myrberg från Bergby har utsetts till 
ordförande i församlingsrådet. Hon sjunger i kyrkokören 
och har barn inom kyrkans barnverksamhet.
   − Nu måste vi visa att vi finns, gärna vid ett medlems-
möte och vi måste också träffa personalen.
   Hon tror det är en fördel, att rådet har många ledamöter.
   − Det ger oss möjlighet, att dela in rådet i olika grupper 
och även fördela olika arbetsuppgifter.

Bland de som fick flera nomineringar var det en som blev 
ordinarie, två som blev suppleanter, medan den som fick 
flest nomineringar inte valdes in. Övriga ledamöter fick 
en nominering var.

Ledamöterna i Hamrånges församlingsråd:

Liw Schönning-Myrberg, Bergby, ordförande
Inga-Britt Nordqvist, Hamrångefjärden
Kjärstin Pelttari, Hamrångefjärden
Elisabeth Meüer, Bergby
Ronnie Bäcklin, Norrsundet
Jan Wennberg, Bergby
Maria Sandström, Norrsundet
Ingrid Larsson, Bergby
Soolmaz Mohebbi, Bergby 
Siv Lindahl, Bergby
Suppleanter:
Ulrika Källström, Hamrångefjärden
Berit Östlund, Hagsta
Thomas Andersson, Norrsundet
Ann-Louise Myles, Norrsundet
Kjell Wilund, Gåsholma
Anna-Karin Åström, Hamrångefjärden

Liw Schönning-Nyberg från Bergby är ordförande i det nybildade 
församlingsrådet,  Soolmaz Mohebbi en av ledamöterna

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Medborgardialog inom kultur och fritid i Hamrångebygden
Hur ser föreningarna i Hamrånge på kultur- och 
fritidslivet i sin bygd? Vilka synpunkter, önskemål och 
frågor finns från föreningarna? Till diskussion kring 
detta inbjöd Kultur- och fritidsförvaltningen i Fyren, 
där både tjänstemän och politiker deltog. 

Erika Engvall-Stefansson, verksamhetsledare för kom-
munens Landsbygdsprojekt informerade att arbetet med 
en lokal utvecklingsplan kommer att påbörjas och att den 
sedan kan ligga till grund för de prioriteringar som måste 
göras. 
   − Men när det gäller landsbygdsprojektets medel ska 
de bara gå till satsningar som ligger utanför kommunens 
egen verksamhet, underströk hon.
   Nödvändigheten och vikten av ett helhetsgrepp för 
långsiktighet påtalades och samordning av resurser och 
integrering av föreningar liksom flera av bygdens fören-
ingar och vilka stöd som kunde sökas, lyftes fram. 
 
Föreningen Hyttan med ansvar för kulturreservatet i 
Axmarbruk har sin strategi och sina planer framtagna, 
berättade Ebbe Lundqvist.
   − Kulturreservatet har funnits i tio år nu. Det har öppnat 
många möjligheter, vi har kommit en god bit på väg och 
vi har ett klart mål i vårt arbete att utveckla turistattrak-
tionen i Axmarbruk. Det kustnära läget har en enorm 
potential, inte bara för Axmarområdet utan för Hamrånge-
bygden som helhet.
   Till sommaren öppnas café i den före detta orangeri-
byggnaden och nytt tak på det gamla tvätt- och badhuset 
planeras. 

Sporthallen i Norrsundet klarar inte dagens krav (större 
plan krävs för till exempel innebandy) men önskemål om 
utbyggnad av läktare, servering och toalett har framförts.
Ny sporthall, kopplat till skolans behov, har sedan länge 
varit planerad invid Bergby centralskola och kan utgöra 
en del i den helhetssynen som efterlystes. En ny sporthall 
invid skolan ligger dock inte under Kultur- och fritid, 
förklarade Johan Öholm från fritidskontoret.
   − Den ska ligga inom skolans budgetram. 
   Johan Öholm påtalade även svårigheten för en kommun 
att följa de återkommande förbundskrav som ställs.
   − Ekonomi att klara alla anläggningar ur den aspekten 
finns inte.

Naturis och bandy är idag svårt att förena och Ham-
rångefjärdens IK efterlyser idéer och förslag hur deras 
idrottsplats och klubblokal ska kunna användas i framti-
den (se separat artikel).

 
Det är inte längre aktuellt att sälja Fyren, men en stor 
lokalöversyn över kommunens samtliga lokaler ska göras, 
där alla aspekter ska beaktas, sa Kerstin Branderydh (m).

För de kommunala bidragen finns allmänna regler, lika-
dana för både fritids- och kulturförvaltningen. Ser i övrigt 
lite olika ut beroende på vilken del de hör till. En del av 
fritidsförvaltningens stöd är medlemsstöd ( gäller för 
ungdomar 7-20 år), en del är anläggningsstöd och en del 
kan vara verksamhetsstöd, medan verksamhetsbidrag från 

kulturförvaltningen bara ger stöd till respektive offentliga/
publika arrangemang och projekt, men också bidrag via 
avtal med föreningar som tydligt säger vad de ska göra 
för kommunens tillsatta medel.

Så här fördelade sig de beviljade kommunala bidra-
gen till Hamrånges föreningar 2017
(Driftstöd och aktivitetsstöd numera ersatta av anlägg-
ningsstöd resp. medlemsstöd)

Fritidsförvaltningen:

Axmarby Intresseförening 
Aktivitetsstöd        455
Verksamhetsstöd   10 000
Anläggningsstöd   24 000

Hamrångefjärdens IK
Driftstöd    104 550

Norrham Hamrångefjärdens IF
Aktivitetsstöd     12 275
Medlemsstöd     14 545
Anläggningsstöd  112 413

Johan Öholm från fritidsförvaltningen var en av de tjänstemän 
som deltog vid medborgardialogen.
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Norrsundets IF
Aktivitetsstöd      10 830
Verksamhetsstöd      92 625
Medlemsstöd          5 985
Anläggningsstöd      99 140

Kulturförvaltningen:

Hamrånge hembygdsförening:
Nationaldagsfirande         3 000
Jazz med Lasse Ädels         2 000

Hamrånge PRO        32 500

Norrsundets Arbetarteaterförening
Teaterprojekt                                   30 000

ABF/Fyren       595 000

ABF Rockskolan        90 000

För 2017 fanns därutöver 1 337 000 kronor öronmärkta 
hos Kultur & Fritid för hyra och drift av Fyren till Gavle-
fastigheter AB.

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
www.bohlinsror.se
Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Installati on, Service

Hitta all info om 
erbjudandet på 
thermia.se/TV, eller 
kontakta oss direkt. 

Hitta all info om 
erbjudandet på 
thermia.se/TV, eller 
kontakta oss direkt. 

TV-kampanjen gäller till och med 31:a mars

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Vi hälsar Anna Jupither Berg välkommen till oss som begravningsrådgivare.
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Massage – friskvård även för hunden
− Det är inte bara vi 
människor som behöver 
och mår bra av massage. 
Det gör hunden också, sä-
ger Katarina Granström 
i Norrsundet, som precis 
startat upp sitt företag 
Kattis Hundmassage.

Hundars hälsa och väl-
mående blir mer och mer 
uppmärksammat, även om 
hundmassage  ingalunda är 
något nytt påfund.
   − Nej, romarna och 
grekerna masserade sina 
hundar redan för flera 
tusen år sedan och i slutet 
av 1800-talet, när massa-
gen blev väldigt populär i 
Europa, så började mer och 
mer kunskap att överföras 
till veterinärvården, då 
texter skrevs om de rätta 
teknikerna på djur, berättar 
Katarina.
   Katarina är diabetessjuk-
sköterska till professionen, 
nu kan hon också kalla sig 
diplomerad hundmassör 
efter utbildning vid Axel-
sons Animal Massageschool i 
Stockholm. Nu planerar hon att trappa ner på sin anställ-
ning inom diabetesvården och ägna sig mer åt att massera 
hundar.  Själv har hon haft hund sedan 25 år tillbaka, 
labradoren Arthur kom för sex år sedan.  
  − Jag fick halva hunden i 50-årspresent av min sambo 
Janne, skrattar hon.

Många hundar har muskelsmärta och spänningar. Med 
hjälp av massage och stretching får de en behagligare till-
varo och kan behålla sin naturliga rörlighet, säger Katari-
na och gör jämförelsen arbetande hundar - elitidrottsmän.
   − De skulle ju aldrig tänka sig att inte värma upp före 
eller se till att få massage efter ett tufft tränings- eller 
tävlingspass. Och likadant är det med hunden.
   − Den håller så mycket bättre och får ett bättre liv långt 
upp i åren.
  Men även en ren sällskapshund, liten eller stor, behöver 
uppvärmning och massage, menar hon.
   − Massage är ett komplement till hundens vardagliga 
motion, lydnadsträning och kosthållning och är saker som 
husse och matte i vardagen klarar själva.

   
Katarina kommer in i bilden, när hunden har ont, när 
något i muskulaturen blivit fel. Och då erbjuder hon mas-
sage i tre olika former.
   − Dels den klassiska massagen för att bibehålla rörel-
seförmågan och öka blodcirkulationen, dels bindvävs-
massage för att lossa upp bindväven och öka muskelns 
effektivitet, dels lymfmassage, som hämtar upp slaggpro-
dukterna och får ut orenheter ur kroppen snabbare.
    Till att börja med tar hon emot hemma på Havsvägen i 
Norrsundet, finns även hos Valbo Hundtrim och Sim och 
gör också hembesök. Längre fram planerar hon en am-
bulerande verksamhet med husvagn i hela länet och hon 
ser gärna ett samarbete med andra aktörer i bygden; Din 
Husveterinär i i Gävleborg AB och Hamrånge Hundcen-
ter, båda med säte i Axmarby.
   − Och jag vill ge hundägarna tipset att se över sin djur-
försäkring. Om rehab ingår kan de bli remitterade mas-
sage av veterinär, hälsar Katarina.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Labradoren Arthur njuter av mattes massage
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#metoo- men sen då?
Vilka insikter tar vi med oss från kampanjen och hur 
går vi vidare mot en mer jämställd och tryggare var-
dag i arbetslivet?

− Sexuella trakasserier är brottsliga handlingar, som vi 
tar helt avstånd ifrån, men vi behöver också arbeta vidare 
med jämställdhet och trygghet i vardagen. Och det är 
viktigt att börja i tid.
   Det framhöll Leena Bergander och Ann-Helen Persson, 
när de besökte Hamrånge i ett samarrangemang mellan 
Gästriklands och Hamrånge Centerkvinnor, Centerpartiets 
ungdomsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Le-
ena i egenskap av bl a verksamhetsutvecklare hos Vuxen-
skolan och specialpedagog vid Thoren Business School, 
Ann-Helen i egenskap av Centerkvinnornas distriktsord-
förande i Gävleborg och vice ordförande i partidistriktet.
   − Normer väcks tidigt och det tar tid att ändra struktu-
rer, att bryta könsrollsmönster, för vi vuxna styrs av ste-
reotypa förväntningar som påverkar vårt beteende olika 
mot pojkar och flickor. Och som vi ofta inte är medvetna 
om, sa Leena.

1996 arbetade Leena som förskollärare med ett jäm-
ställdhetsprojekt vid Tittmyrans förskola i Trödje, som 
rönte stort intresse över hela landet.  Såväl förskollärare 
som barnskötare var då själva övertygade om att de kunde 
det här med att behandla flickor och pojkar lika, men som  

 

de snabbt fick ändra uppfattning om, sedan de videofilmat 
sig själva.
   Attityder sitter långt djupare än man kan tro och det 
återspeglades gång på gång i deras arbete med barnen 
och det är vi vuxna, som måste börja med att  ändra vårt 
förhållningssätt, menade hon.
      − Etik, moral och normer styr oss långt mer än vi tror 
och det anammar barn snabbt i sitt beteende. Könsrolls-
tänkande finns inte hos barnen från början, det är attityder 
vi vuxna för över på barnen, som förstärker skillnaderna.
    För jämlikhet – det är att utan könsrollstänkande våga 
välja och kunna göra saker av egen fri vilja, sa Leena 
Bergander.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hur går vi vidare mot en mer jämställd och tryggare vardag i 
arbetslivet? Om det pratade Leena Bergander och Ann-Helene 
Persson, när de besökte Hamrånge.

Babben på scenen – kan det bli annat än succé?
Hon fick publiken med sig från första stund och sen fortsatte skratten utan 
avbrott under de två timmar hon stod på Fyrens scen. Men så är hon förstås 
också en ståuppkomiker av högsta rang, allas vår Babben.

För det är sån hon känns – ett med sin publik, där hon serverar en välblandad mix av 
geniala inlägg mellan olika genrer. Med allt från hjärtstartare i kyrkor – är det inte 
lite väl sent påtänkt det, undrar hon, till körskoleböcker i blindskrift och trosskydd 
torra som fnöske. 
   Hon bjuder på sig själv på ett härligt sätt och på ståuppkomikervis sätter hon träff-
säkert pricken, där hon vet att publiken känner igen sig. För visst tycker vi väl lite 
till mans om både Trump, Ernst Kirschsteiger och #metoo? 

Det var ett välfyllt Fyren som tog emot Babben Larsson, när turen kommit till 
Norrsundet på hennes landsbygdsturné runt Sverige. Via Facebook hade hon efter-
lyst tyckande och tänkande i bygden och som förstås resulterade även det i humor-
fyllda inlägg om katter som inte vet vart de hör hemma, om hundar och hästar som 
inte plockar upp sitt bajs och om utbyggd fiber som inte blev utbyggd.
   Visst blev det succé och en Babbenshow kan aldrig återges med rättvisa. Hon ska ses och höras.

Men vi har fin ståuppkomik även på närmare håll. Det visade Stefan Söderblom från Gasta Comedy Club i Gävle, 
som inledde showen i Fyren.

Text: Marianne Lundqvist

Expedition Babben gjorde succé i 
Norrsundet.



Hur kan Hamrångefjärdens IP utvecklas?
 Bandy har under många decennier varit den dominerande spor-
ten hos Hamrångefjärdens IK, men som under senare år blivit 
allt svårare att bedriva på idrottplanens naturis. Nu efterlyser 
klubben nya idéer och förslag på hur anläggningen ska kunna 
användas i framtiden.

− Bandyn är givetvis vår grundpelare och vårt signum, men vi måste 
också hitta andra vägar att utnyttja och utveckla vår anläggning, 
säger HIK:s ordförande Christer Lantz.
   Det har förändrats också tidigare i klubben, där fotboll och skidor 
först stod på agendan, när Hamrångefjärdens IK bildades 1928. Där-
efter kom cykel med många fina framgångar, innan vintersporterna 
skridsko och bandy kom in i bilden och där bandyn så småningom 
kom att bli den dominerande sporten.

För att samla in idéer och förslag inbjöd klubben till ett Öppet hus, 
där också Sven Olsson, bl a lagledare för Brobergs bandylag och Per 
Svensson, idrottsutbildare vid SISU medverkade.  
   Och idéer saknades inte i den workshop som ordnades bland de 
20-talet deltagarna som kom. Här är några av förslagen:
 
* Många av dagens lagidrotter är tidsbundna, både vad gäller och 
träning och matcher, så varför inte öppna upp Hamrångefjärdens IP 
för spontanidrotter
* Parkour - studsmattor 
* Minigolf
* Baseboll
* Hundagility
* Ridning
* Rör dig med HIK
* Sommarspektakel

Samarbete inte bara idrottsföreningar emellan utan även 
annat föreningsliv lyftes fram och Per Svensson var över-
tygad om att underlag för utveckling finns.
   − Men efter idéerna kommer en genomförandefas och då 
är det upp till klubbens medlemmar att driva den, sa han.
   Vid träffen medverkade även Erika Engvall-Stefansson, 
verksamhetsledare för kommunens landsbygdsutveck-
lingsprojekt och informerade om möjligheter att där söka 
medel.
   − Jag ser ju att många av idéerna väl faller in under 
ramen för bidrag, sa hon.
 
Ordförande Christer Lantz gladdes åt den fina tillslut-
ningen med alla idéer, som växte fram och nu går arbetet 
vidare.
   −SISU gör en sammanställning av idéerna och om tre 
veckor, 11 mars, ses vi igen, för att dra upp ytterligare 
planer för vår anläggning.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Christer Lantz, ordförande i Hamrångefjärdens IK 
var glad åt den fina tillslutningen vid Öppet Hus-
arrangemanget.

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
 

Välkommen!

I samarbete med
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Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
 

Välkommen!

I samarbete med

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

Mars 2018

Fredag 16 mars kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset   Thomas 
Åström underhåller.  Lo� erier.

Onsdag 21 mars kl.10.30
Sångstund/ andakt  Med Marianne Udd  
och Emma Wallerberg 

 

Fika fi nns a�  köpa

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

Välkommen!

Marianne Wilén Ställer ut sina tavlor
på Trä� punkten 6 mars till 31 mars
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Annika Axlund, Carina Gustafsson och Erika Ehn är initiativtagarna till arrang-
emanget Kustkonstdagen

Kustkonst, en konstrunda i Hamrångebygden i påsk
Påsken har av tradition varit 
Konstrundornas helg – i 
Hamrånge har till exempel 
Hamrånge Slöjdare arrange-
rat Konst i Påsk i Hagsta 
skola under en lång följd av 
år. Nu kommer en ny variant 
av verklig dignitet, där konst 
i alla former kommer att 
erbjudas, inta bara i Hagsta, 
utan runtom i hela bygden.

− På sex olika platser i Ham-
rångebygden, i Hamrångefjär-
den, Hagsta, Norrsundet, Berg-
by, Axmarby och Axmarbruk, 
kommer konst i olika former 
att visas under påskdagen 1 
april, berättar Annika Axlund, 
Erika Ehn och Carina Gustafs-
son, som varit initiativtagare 
och nu i samarbete med andra 
aktörer kommer att verkställa 
arrangemanget.
   Annika, som flera somrar i rad haft sommarcafé med ut-
ställningar i Axmarby missionshus har liksom Erika rötter 
sen långt tillbaka i Axmarby, men bor numera i Åkers-
berga respektive Gävle. Carina är inflyttad axmarbybo.  

Idén om en Konstrunda hade grott länge hos Annika, 
men det var först vid byns höstfest förra året, som de tre 
började spåna vidare och som nu resulterat i den första 
Kustkonstdagen. 
   Och deras idé har mött ett stort gensvar.
   − Det bubblar av skaparkraft i Hamrångebygden helt 
enkelt och konstrundan, som vi hoppas ska följas av fler 
kommande år, ska vara lustfylld, avslappnad och glädje-
spridande, både för utställare och besökare. Ge möjlighet 
till gemenskap och inspiration för alla att ta del av, säger 
Annika.
   Alla, ung som gammal, som skapar i någon form och 
har någon slags koppling till bygden är välkomna att delta 
som utställare. Och alla former av kreativt skapande räk-
nas in, konst, konsthantverk, mathantverk, slöjd, teater, 
musik etc. etc. 

I Norrsundet hälsar konstnären Christer Linde och kera-
mikern Åsa Fällgren välkommen i sina respektive hem, i 
Hagsta öppnar Hamrånge Slöjdare upp för sin utställning, 
på Hembygdsgården visar Torbjörn Olsson foton och där 
kommer det också att serveras soppa. I kyrkan, som har 
öppet hela dagen, visas en textilutställning utöver guds-
tjänst och medverkan av kyrkokören.

 

Mathantverk hoppas 
man kan erbjudas hos Hamrångebygdens 

Delikatesser och Bruksboden i Axmarbruk. Där blir det 
utställning i kontoret (Svarta Katten) , i Axmarby skola 
blir det utställning och i missionshuset slöjdas det.
   Över 40 deltagare har anmält sitt intresse att vara med 
i Konstrundan Kustkonst.  Utställningsfoldrar med karta 
till alla utställare håller på att tas fram och kommer att 
spridas, inte bara i Hamrånge, utan även i Gävle, Söder-
hamn, Ockelbo och Bollnäs. Marknadsföring blir det 
även via Facebook och Instagram.
   − Vi har tänkt att det här ska bli en Konstrunda som 
sätter Hamrångebygden på kartan. Ett arrangemang inte 
bara i år utan även år som följer, säger Annika, Carina 
och Erika.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Hamrånge Röda Kors

informerar

Fredag 2/3 kl. 13.30
Musikcafé på Solberga. Eero Hedin underhåller
Fredag 16/3 kl. 13.30
Musikcafé på Träff punkten. Med Tomas Åström
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Hamrånge Företagarförening 
hälsar välkommen till

FRUKOSTMÖTE 
hos företaget Tinybuddy i Norrsundet
( f d Postens lokaler, baksidan Coopbyggnaden)

TORSDAGEN DEN 8 MARS KL. 8.00
 
Louise och Tim visar upp sina lokaler och berättar om 
sitt nystartade företag,
Ger också tips om hur du på bästa sätt marknadsför ditt 
företag
Vi bjuder på frukostmacka och Tinybuddy på kaffe
Anmälan senast 5 mars till Stina 070-292 73 39

ÅRSMÖTE 
med SLÖJDCAFÉ

Hagsta skola
22 mars kl. 18.00

Välkomna

... och Grattis till Shell 7-Eleven i Hagsta som blev Årets 
köpman inom Reitan Convenience
Röda mattan rullades ut i butiken, 
guldhattar delades ut till persona-
len och butiken smyckades både 
ute och inne. Men så hade butiken i 
Hagsta också utsetts till Årets köp-
man – bäst i landet, inom Reitan-
koncernen, där Shell och 7-Eleven 
ingår.

Butiken i Hagsta, som drivs av 
franchisetagarna Maria, Peter och 
Tomas Larsson har utvecklats år från 
år. Ökningen under de senaste tre 
åren är 10 % på kunder och 30 % i 
bruttovinster.    ”Med de tre hörnste-
narna engagemang, självuppoffring, 
entreprenörskap och en aldrig vi-
kande målinriktning fortsätter denna 
köpman att  utveckla sin verksamhet. 
Alla goda ting är tre, så även denna 
köpman”, står det i motiveringen till 
utmärkelsen.
   Men naturligtvis beror framgången 
också på de sex tjejer som jobbar i 
verksamheten och de gläds förstås åt 
utmärkelsen.
     − Fantastiskt skojigt. Vi visste ju 
att chansen fanns eftersom vi är störst 
i hela Sverige på truckdiesel, men det gällde att få fart i 
butiken också, främst på fikasidan, berättar Ellen Daniels-
son.
   Utöver Ellen arbetar Elin Boman, Sanna Andersson, 
Jessica Axelsson, Elisabeth Johansson och Alexandra 
Geschwindt i butiken. Och alla har lagt manken till, till-
lägger Ellen.
    − Vi har tagit alla tillfällen i akt att erbjuda fika med 
gott bröd i vår kaffehörna och jaa, det lyckades ju fint.

    Även under förra tilldelades 7-Eleven i Hagsta en 
utmärkelse, då som Årets ledare i Region 5.

Den ärofyllda utmärkelsen Årets köpman delades ut i 
samband med Reitans riksmöte i Örebro den 8 februari, 
därutöver Maria, Peter och Tomas Larsson även fyra av 
de anställda deltog.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Vi driver frågor för bygdens utveckling och inbjuder till
ÅRSMÖTE 6 MARS KL. 18.00, TRÄFFPUNKTEN, BERGBY

Sedvanliga årsmötesförhandlingar – samtliga val förberedda

Efter årsmötet fortsätter vi med ett månadsmöte, då vi hoppas du/ni kommer med fl er ansökningar och förslag inom ramen för
PROJEKT LANDSYGDSUTVECKLING 

(ca 5 miljoner under tre år till Hamrångebygden)
Varmt välkommen att delta!

Vi bjuder 

på fika

Värmestugan på Heden är öppen 26/2 – 2/3  10-18
Ta med korv/hamburgare att grilla vid grillplatsen. Skidspår och pulkabacke (om snö finns)

Skridskoåkning på Lindövallen,skidspår och pulkabacke

Sportlov i Hamrångebygden

Sportlov i Hamrångebygden



Så här började året anno 1998:

… släktgården hos Berit och Olle Östlund i Hag-
sta uppbyggd igen efter branden i april året före
… Gun Åberg avtackad efter 32 år som kyrkvärd
…Ludvig Norelius i Hamrångefjärdens IK utta-
gen till träningsläger inför bandy-VM i Kazakstan 
… Lars-Larsson på Höjen, en öppen bok om sin 
bygds historia, fyllde 80 år.
… Hamrånge Röda Korskrets startade väntjänst i 
kommundelen
… Norrsundets revygäng planerade italiensk 
afton
… Minnenas afton  när Ådala 100-årsjubilerade
… Hamrånges företagare frågades ut och erbjöds 
råd och tips via sin företagarförening
… Räddningstjänsten i Bergby fick egen hemsida
… Hamrånge Inredning satsade på datateknik
… Länsstyrelsen tog sikte på kustutveckling längs 
gamla kustvägen Gävle-Söderhamn
… Kantorn i Hamrånge ville ha stämman med 54 
pipor i kyrkorgeln som skulle renoveras
…Planerna för Axmarbrygga började ta form

Kalendarium 23/2 – 23/3

Fredag 23 februari
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Lördag 24 februari
Loppis ReDo Norrsundet 10.00-14.00
Lilla Vasaloppet vid Hedenstugan, start 11.00
Melodifestivalfinal Församlingshuset, Bergby 15.00
Söndag 25 februari
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby 11.00
Onsdag 28 februari
Sopplunch Församlingshuset 12.00-14.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.00-13.00
Fredag 2 mars
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 4 mars
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby 11.00 
Tisdag 6 mars
Årsmöte med efterföljande månadsmöte
Hamrångegruppen, Träffpunkten 18.00
Onsdag 7 mars
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.00-13.00
Torsdag 8 mars
Frukostmöte Hamrånge Företagarförening
Hos företaget Tinybuddy, Norrsundet 8.00

Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 9 mars
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Lördag 10 mars
Årsmöte Hamrånge hembygdsförening med
föredrag om Fattiggården, Träffpunkten 14.00
Söndag 11 mars
Mässa, Österheds kapell 11.00
Onsdag 14 mars
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.00-13.00
Fredag 16 mars
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten, 13.30
Lördag 17 mars OBS!
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00
Söndag 18 mars
Familje-/Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 21 mars
Sångstund med andakt, Träffpunkten, 10.30
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.00-13.00
Torsdag 22 mars
Årsmöte med slöjdcafé, Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 18.00
Fredag 23 mars
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-18.00

Begravningar i församlingen
under januari
5 januari Per-Gunnar Hedberg, Rengsjö
12 januari Marianne Berglund, Bergby
19 januari Ingegerd Arnbom, Bergby

Grattis, grattis 
till Emil Lundkvist i 
Hamrångefjärden, som den 
6 mars fyller 9 år.
Grattishälsningar från 
farmor, farfar och alla 
kusinerna

Torget - Grattis

sid 16

Alla Tider’s


