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Nytt år, nya förhoppningar.
   Vad det sen blir beror förstås till största delen på oss själva. Allt 

kan vi inte påverka, men tänka positivt kan vara en bra början. Allting 
brukar liksom bli så mycket enklare då.

För egen del hade väl 2015 kunnat börja bättre. Men jag blev i alla fall 
en erfarenhet rikare och det är ju bra det. Min blindtarm bestämde sig 
nämligen plötsligt för att nu ville den inte vara kvar hos mig längre, 
vilket den med tydlighet talade om. Sjukvårdsrådgivningen och jag var 
helt överens; bara att åka in till sjukhuset. För allra första gången för 
mig i ett sånt ärende. Då kändes det väldigt tryggt att bara behöva slå 
numret till Hamrånge Taxi, att ett bekant ansikte dök upp och snabbt 
och smidigt inte bara tog oss in till sjukhuset utan också informerade 
hur sjukresan skulle hanteras vidare i byråkratin och lotsade oss in på 
akutmottagningen. Och sånt behöver man ju få veta, när man aldrig varit 
med om det förr. Tänk så bra med ett alldeles eget taxiföretag! Det är 
minsann inte alla bygder som har.

Nummerlappen visade att bara en patient var före i kön och ganska 
snart fick jag komma in på det första undersökningsrummet. Sjuksköter-
skan och jag var dock inte riktigt överens om diagnosen. Ut i väntrum-
met igen och väntan ytterligare en timme, innan vi hänvisades till ett 
nytt rum, där vi skulle vänta på läkare. Men sen blev det väldigt, väldigt 
tyst. Både en och två och tre timmar utan att dörren öppnades en enda 
gång och medan blindtarmen allt tydligare signalerade att den ville ut.
   Skulle vi gå ut och säga till? Neej, men då kanske man kunde uppfat-
tas som gnällig. Lite smärta skulle man väl tåla? Väntan likaså. Det är 
ju ont om läkare på akuten. Och personalen hade säkert inte tid. Det har 
man ju hört. Fast å andra sidan, borde inte någon komma in och kolla lä-
get? Kanske informera om varför det dröjer? Det är sånt man ligger där 
och funderar över som patient. Och som skulle ha en lugnande effekt.
   Till slut väljer vi ändå att själva säga till. Frågar om det finns någon in-
formation när läkare kan komma. Jomenvisst, det ska sköterskan, ta reda 
på och meddela oss. Vilket han också gör, tämligen omgående. Läkaren 
befinner sig på en akut och allvarlig operation. Ja, men då förstår vi ju. 
Det var bara så bra att få veta.
   Kort därefter kommer en läkare, konstaterar att det ska bli operation 
och jag körs upp på kirurgavdelningen för att förbereda mig för ingrep-
pet som planeras under förmiddagen. Jag får smärtstillande för första 
gången och att det drar ut på tiden känns inte längre alltför tungt. Väl 
nere på operation tas jag om hand av en helt suverän personal, som ger 
mig klar och tydlig information om allt jag behöver veta och mer därtill. 
Kommunikation, sånt gillar jag. Allt flöt sen på helt utan komplikationer 
och dagen efter kunde jag åka hem igen. Utan blindtarm.   

Nu är jag ingen landstingspolitiker, ingen chef över vården heller, så 
jag förstår mig kanske inte på så mycket, meeen… nog finns det väl en 
del att förbättra på akuten? Och tänk om jag fick bestämma,  då  ni, då 
skulle det finnas erfarna akutläkare med speciell akutvårdskompetens 
och akuten som sin enda arbetsplats. Det är ju faktiskt där, som både 
snabba, viktiga och avgörande beslut för betydelsefull vidarebehandling 
ska tas.

Förresten, såg ni programmet om de två äldre ståltanterna från Seattle, 
som körande sina permobilar bestämde sig för att ta reda på vad brutto-
nationalprodukten var för något och varför det var så viktigt med eko-
nomisk tillväxt. Av någon anledning hade finanseliten ända upp på Wall 
Street, ja de tog sig faktiskt ända dit, väldigt 
svårt att svara på deras frågor.
   − Vi finns nog inte med på deras dagordning, 
konstaterade tanterna men drog sina egna slut-
satser.
   − Ekonomisk tillväxt är inte lösningen, eko-
nomisk tillväxt är ju problemet.
   Tänkvärda ord, som nog också finanseliten 
världen över borde fundera över.

Ha nu ett fortsatt Gott Nytt År och
 
Lev väl!
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Tankar Om

Annonspriser

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

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

1/8 sida kostar 790:-
1/16 sida kostar 435:-
Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Snöröjning

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Offset
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2015, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2015, 

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
15 maj, 12 juni, 24 juli, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om



 

Wendins Blommor
VÅREN ÄR PÅ VÄG…

Extrapriser vecka 5:
Lökväxter: crocus, pärlhyacint m m

Ta 3, betala för 2 
Mårbacka pelargon 75:- (ord. pris 98:-)

I butiken hittar du också:
*   Te i lösvikt
*    Årechoklad

*   Trollabofudge 
Vijvägen 36, Bergby

Tel. 100 90

Wenglers Järn, Färg & Bygg

BERGBYKROGEN
Specialerbjudande 11.00-18.00

Hemlagade hamburgare 
med lokalproducerat kött 

från Häcklegård 
Serveras med klyftpotatis och räksallad 

60:- (ordinarie pris 90:-)

Välkommen in! 
Tel. 0297-101 23

LÅNGLÖRDAG I BERGBY CENTRUM 

31 jan •  09.00-15.00 MED FINA ERBJUDANDEN 
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5990/kg
Fläskkarrè benfri
Benfri i Bit 
Sohlbergs Chark 
Svenskt kött 
(Priset på fläskkarrè 
gäller hela vecka 5)

10:-
Pommes Strips/frites

ICA 1kg

10:-
Bearnaisesås 
Rydbergs 200ml

15:-
Kanelbullar 
Findus 420g

Varmt Välkommen! Önskar Emil med Personal

Öppettider:
Mån-fre.....9-20 
Lör, Sönd...9-19 

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

SEMLEDAGS!!!
Välkommen in 
för en fikapaus

Anders, Ulrika, Margitta
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Alla Tider’s

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

I början av februari öppnas  

THAIRESTAURANG 
MED 

ASIATISKA RÄTTER

i f d Filmkedjans lokaler i trödje
öppettider dagligen 11.oo-22.oo 
(mer info - se kommande annonser)

Välkommen in!

Carola ny 
kontorschef vid 
Handelsbanken 
i Bergby
Efter sex år slutar Susanne Persson som kon-
torschef vid Handelsbankens kontor i Bergby. 
Ny kontorschef från och med 2 februari blir 
Carola Johansson från Gävle.

− Självfallet är det med visst vemod jag lämnar 
Hamrångebygden, framförallt alla människor jag 
fått möta och alla bankkontakter jag haft, men nu 
väntar nya utmaningar vid kontoret i Gävle, där 
jag kommer att få ägna mig mer specifikt åt kund-
kontakter. Närmare till jobbet blir det också, säger 
Susanne som bor med sin familj i N. Åbyggeby.
   Carola kommer närmast från Handelsbankens 
kontor i Gävle, dessförinnan fanns hon vid deras 
kontor i Hedesunda och innan dess var hon egenfö-
retagare med butik i Valbo Köpcentrum.

Carola Johansson från Gävle blir ny kontorschef vid Handelsbanken i 
Bergby. Susanne Persson t h går vidare till nya arbetsuppgifter vid Han-
delsbanken i Gävle.

   − Naturligtvis vill jag fortsätta med det framgångsrika koncept 
som bedrivits vid kontoret i Bergby, men jag tar också med mig 
mina egna erfarenheter i min nya roll och ser fram emot att få 
möta människorna i bygden, både företagare och privatpersoner, 
säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist 
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Resultatet av enkätundersökningen 
Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? 
Seniorboende och trygghetsboende i hyresrättsform. 
Det är de två boendeformer, med övervikt på senior-
boende, som är mest intressanta för Hamrångebor 55 
år och äldre enligt den undersökning, som genomför-
des under våren förra året.

Svarsfrekvensen uppgick till 70,6 procent, ett påfallande 
högt resultat, och att så många valde att medverka i un-
dersökningen tror man på kommunledningskontoret har 
sin grund i det stora lokala engagemanget.
   Andelen äldre är, relativt sett, större i Hamrånge jämfört 
med kommungenomsnittet. I kommundelen utgör ålders-
gruppen 65-79 år 21,5 procent av befolkningen mot 14,7 
för kommungenomsnittet. Den demografiska utmaningen 
med en växande andel äldre är också mer påtaglig i Ham-
rånge än i kommunen som helhet.
   ”Mot den bakgrunden är det av intresse att studera 
Hamrångebornas syn på sitt framtida boende och under-
sökningens resultat kommer att utgöra ett underlag vid 
kommunens planering av framtida boendeformer” skriver 
kommunledningskontoret.

Svaren i enkäten varierade beroende på vilken ålders-
grupp som svarat. Det fanns till exempel en stark önskan 
om att bo kvar i sin bostad om möjligt, i åldersgruppen 

60-64 år däremot fanns en högre flyttningsbenägenhet. 
Svaren visade också, att flertalet Hamrångebor trivs och 
är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde, men sam-
tidigt att endast 57 procent ansåg sig ha ett socialt aktivt 
liv. Noterbart även, att endast tre av fyra med hemtjänst 
känner sig trygga i sin bostad.

Vid en eventuell framtida flytt är det nuvarande område 
som gäller för cirka hälften av de som svarat, medan en 
fjärdedel tycker att en annan plats i kommunen är mest 
intressant. Det framkommer dock inte med klarhet, om 
annan plats i kommunen av de svarande också kan ha 
uppfattats som att flytta till annan ort inom Hamrånge.  
   Man vill bo i 2- eller 3 rum och kök och den viktigaste 
faktorn i ett framtida boende är en egen balkong eller 
uteplats. Närhet till vardagsservice, bra planlösning, när-
het till kommunal service, allmänna kommunikationer 
och trygghet var andra viktiga faktorer som värderades. 
Lägsta värderingen fick värd/värdinna som arbetar för att 
främja bland annat sociala kontakter. 
   Uppgifterna är hämtade från kommunledningskontorets 
sammanställning och enkäten i sin helhet kan du läsa på 
kommunens hemsida www.gavle.se

Text: Marianne Lundqvist

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

OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

V



Från julen som gick…
Årets pepparkaksby från 
Lena i Högbacken

 

Pärlan tog hem förstapriset i 
pepparkakshustävlingen
Vid pepparkakshustävlingen inför första advent var 
det den här gången inte bakning som gällde, istället 
skulle skapelsen virkas eller stickas. Och förstapriset 
vid röstningen,  det tog Pärlan hem.

− Verkligen skojigt, nu blir det en god lunch tillsammans 
för prispengarna, säger Pärlans måndagsgrupp, som till-
sammans med personalen Anette Öström och Marie Berg-
lund stickade det vinnande bidraget.
   På andra plats i tävlingen kom Inger Wijks bidrag och 
på tredje plats Susanne Admans bidrag.  Presentkortet hos 
Stinas Garn & Tygbod bland de röstande vanns av Ca-
milla Johansson, Hille.

En härlig julfest det blev för alla barn 
Tillsammans i Hamrångebygden
Först bjöds ett dukat bord med läckra hembakta bak-
verk, sen blev det dans till granen och sen, ja då kom 
tomten och delade ut julklappar till alla barn.

Succé var det i fjol, när julfesten för flyktingbarnen i 
Norrsundet anordnades första gången och lika stor succé 
blev det i år igen. Fyren fylldes med festklädda barn, här 
fanns inga gränser för att ha roligt tillsammans och glatt 
följde de alla med i julens sånglekar under ledning av 
Leffe Löfgren på scenen och med Anna Witwicki som 
lekledare.
   Liksom förra året blev julfesten möjlig genom gåvor 
och bidrag och höll i trådarna för genomförandet gjorde 
Christina Boman, Erik Siggstedt och Therese Metz.

 Måndagsgruppen vid Pärlan tog hem förstapriset i pep-
parkakshustävlingen. Helga Wimark, Britta Jönsson och Britta 
Malmström hade varit med och stickat.

   –Så göra vi när vi hänga våra kläder, hänga våra kläder...  
Julvisorna sjöngs på löpande band vid dansen kring granen

  Alla barn fick julklappar av tomten

Alla Tider’s
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Neej, vet ni vad!
   Det är ju faktiskt jag som är vinterkungen här i skogen. 

Har ni inte förstått det?
   Den lille skogstomten är arg. Han har gjort precis allt för 
att han ska se ut som en riktig vinterkung. Dekorerat sig på 
alla sätt och vis. Då är det väl klart att det är han som bestäm-
mer och nu vill han att alla snögubbarna ska vara hans trogna 
betjänter. Göra precis som han vill och bara servera honom 
mat som han tycker om. Snöbollar på tallriken vill han absolut 
inte ha.
   Men se på det örat vill inte snögubbarna lyssna. Vinterkung-
en! Pyttsan! Bara för att han klätt upp sig, så ska han väl inte 
tro att han är något förmer än vi andra. Inte tänker vi servera 
någon specialmat bara för att han säger att han är kung. Nej, 
han får minsann hålla till godo med precis samma mat som vi andra. 
   
Den lille skogstomten får sig en ordentlig funderare. Att de inte gör som han vill, fast han är kung och klätt upp 
sig så fint? Han funderar och funderar och funderar. Men så förstår han. Det är väl klart att man inte kan bli 
kung och bestämma allt bara för att man själv vill. Det är väl klart att det inte kan vara bara en som bestämmer.

Så hör ni mina vänner, säger han, visst kan jag klä ut mig till kung, men bestämma saker, det ska vi alltid göra 
tillsammans. 
    Och snöbollar på tallriken, det kan ju vara riktigt gott det med. I alla fall om man är skogstomte och har snö-
gubbarna som sina bästa vänner

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist

Hej då från tomtarna i Sjökalla
Tack för den här gången. Nu stänger vi dörrarna, men till nästa jul ses vi igen, hälsar tomtarna i Zaida Hedman-
Hulds tomteskåp.

Foto: Monica Sjökvist



− Jaha, och var vill du börja? hälsar han, när jag kommer. 
   Skulle finnas en hel del radioapparater, hade han berättat, 
men i övrigt visste jag inte så mycket mer, så Per-Arne får 
lägga upp guidningen.
   Han öppnar den första dörren och där finns först en motor-
avdelning med tre motorer byggda vid Thunmans motorverk-
stad i Norrsundet.
   − Enligt uppgift ska det egentligen bara finnas två, men en 
säker källa hävdar att även den tredje motorn är tillverkad 
hos Thunmans och jag är nog benägen att hålla med, för den 
har så stora likheter med de övriga två, säger han.
   Rader av motor- och röjsågar – av olika årgång och olika 
modell, ligger på en annan hylla och sen kommer brand-
avdelningen med brandsprutor. Härinne finns också hans 
verktygssamling, otaliga tänger – och ingen är den andra lik, 
liksom en samling Bahco-skiftnycklar, bl a den allra första, 
som kom 1892.
   Per-Arne kan sina föremål och berättar gärna. Många vet 

han var de kommer ifrån och det han inte vet, det tar han reda 
på via böcker och tidskrifter.
   − Det är ju roligare att veta vad verktygen använts till, och 
än mer värdefullt blir det för mig om jag får veta var de kom-
mer ifrån, förklarar han.

Bakom nästa dörr döljer sig radioapparater.
   − Jaha, det är här du har den samlingen? undrar jag.
   − Njae, det här är nog bara en del, svarar han. Det finns 
mer.
   Att då föreställa sig vad som väntar, det går helt enkelt inte. 
Bakom nästa dörr finns bandspelaravdelningen, hylla upp och 
hylla ned. Plus skivspelare. Och minsann finns inte ”min” 
gamla dito från tidigt 60-tal där också.
  
 − Jag samlar ju på lite glasflaskor också, säger han, när 
han låser upp nästa dörr. Och där står de, prydligt uppställda. 
I mängder. Stora, små, bruna, blå. Svagdricksflaskan från 

På återbesök i Per-Arnes museum
Vid mitt förra besök visade Per-Arne Stenberg 

i Norrsundet upp sin unika samling av cyklar, men han lät mig 
också veta att det nog även fanns en del annat i hans samlingar. Och om det gjorde. 

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Ådala bryggeri. Och flaskor från Bergby bryggeri. En tunna 
för svagdricka och en plåtdunk för vin och sprit. Och en unik 
samling fickflaskor. Många med målade motiv. Inte helt obe-
kante Rit-Ola till exempel har målat på två av hans flaskor.
   Lås, ett daterat 1600-tal minsann, nycklar, skridskor, stryk-
järn, brödrostar, bärplockare, termosar, äggkoppar, ja till 
och med en skomakerimaskin med rekvisita. Var sak på sin 
plats, noggrant uppställda och allt, varenda pryl i hans mu-
seum, finns katalogiserat och bokfört. Om de står och samlar 
damm? Nej, nej, kontinuerligt går Per-Arne igenom sina 
samlingar, dammar och putsar där det behövs.

− Här ser du, det är min verkliga radiosamling, säger han, 
när vi kommer en trappa upp.
   Och egentligen var det så det började. Faktiskt 
med hans mormors radio, en Philips 525U från 
1934, som han fick ärva. 
   − Jag hade visserligen samlat mynt tidigare, men 
det var inte i någon större omfattning och inte nå-
got som jag verkligen fastnat för, säger han.
   Sen dess, från mitten av 70-talet, har hans ra-
diosamling växt och riktigt hur många han har 
idag, det vet han inte utan att räkna igenom, men 
åtskilliga hundra handlar det om. Och fonografer. Och kris-
tallmottagare. Och udda TV-apparater. Och trådbandspelare. 
Och telefoner.
   − En LM Ericsson TAXEN från 1892, helt oanvänd och en 
av fabrikens allra första telefoner daterad mellan 1905-1918. 
Och en Belltelefon från 1880.
   Hans samling av almanackor börjar år 1724, sedan 1805 är 
samlingen näst intill komplett.
Liksom Clas Ohlssons alla kataloger.
   − Fast katalogerna som fattas är jag på jakt efter.

I lådhurtsar finns samlingar av tändsticksaskar, cigarettän-
dare, cigarretuin, snusdosor, kortlekar, fickur, glasögon med 
fodral, börsar. Allt i noggrann ordning. Han har ett särskilt 
damrum med stilfulla prydnadssaker och hörnan med leksa-
ker, ja den väcker härliga nostalgiminnen hos många av oss.
   Nyligen ställde han i ordning skrivbordshörnan från Len-
nart Bergs Cykel & Sport i Bergby med skrivbord, kassaap-
parat, räknesnurra och räkneapparat och flitig besökare på 
utställningar i både vårt och angränsande län, det kommer 
han att fortsätta att vara. Med sig har då förstås sina pärmar, 
så att det inte ska bli dubbletter av någon pryl.
   − Men det börjar bli lite besvärligt på de stora utställ-
ningarna, för det brukar bli så långt till bilen, när man ska 
springa fram och tillbaka, skrattar han. 
   En Loppisskylt missar han aldrig. Där åker han alltid in.
   − Och det går fortfarande att göra fynd på en loppis.
   Per-Arnes museum är definitivt inget man går igenom på 
en kafferast. För här är det förmodligen enklare att räkna 
upp vad som inte finns, än vad som finns. 

Fonografen – gårdagens skivspelare

Motorer från Thunmans 
motorverkstad i 
Norrsundet

Hemgjord 
borrmaskin

Det var med hans mormors radioapparat från 1934 som 
Per-Arnes samlande började

Vad är detta? Någon av Alla 

Tider´s läsare som vet?

En del av samlingen av glasflaskor
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Alla Tider’s

Ledningsgruppen 
förstärks inom 
Bergby rektors-
område
Från och med 1 februari tillträder Tobias Winterliv 
den nyinrättade tjänsten som biträdande rektor inom 
Bergby rektorsområde. Det övergripande ansvaret 
kommer Pontus Andersson som rektor även fortsätt-
ningsvis att ha och utöver de skolor (Bergby, Norrs-
undet, Trödje, Björke, Milbo och Varva) som tidigare 
ingått i rektorsområdet läggs nu även Söderskolan  i 
Gävle för nyanlända till.

Tobias Winterliv, som 
närmast kommer från 
Stora Sätraskolan, där 
han tjänstgjort som 1:e-
lärare och ledningsstöd 
under Hans Stockselius, 
kommer som biträdande 
rektor att ansvara för 
årskurserna 7-9 vid 
Bergby Centralskola 
samt Trödje, Björke, 
Milbo och Varva. För 
Norrsundets skola och 
förskola till och med 
årskurs 6 vid Bergby 
kommer även fortsätt-
ningsvis Monica Norén 
att ansvara.
   − Min huvudarbets-

plats blir vid Bergby Centralskola, säger Tobias Winter-
liv, som tar över det direkta personal- och elevansvaret 
och därmed kommer att finnas tillgänglig för föräldrar 
som vill ha kontakt med rektor.
   Tobias Winterliv sökte bara en av de utlysta tjänsterna 
som biträdande rektor i kommunen.
   − Efter sju år i Sätra kände jag att det var dags att byta 
både område och skola, därtill stå mer på egna ben och 
de omdömen jag hört om Hamrångebygden och Bergby 
rektorsområde gjorde att det lockade. Bl a med den flexi-
bilitet som området bjuder.
   − Tjugonio av lärarna i rektorsområdet jobbar på 2-3 
olika skolor, säger Pontus Andersson, som med det över-
gripande ansvaret nu kommer att synas mer i klassrum-
men.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Tobias Winterliv tillträder som 
biträdande rektor i Bergby rektors-
område 

Söndag 25 januari kl. 11.00
Musikgudstjänst,  Församlingshuset Wij
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 28 januari kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset, Wij
Ledare: Sture Larsson
Onsdag 28 januari kl. 12.00
Sopplunch OBS! Träffpunkten, Bergby
Kulturprofi len Cecilia Bruce från Järvsö
berättar skrönor. Hamrångeharporna medverkar
***************************************
Söndag 1 februari kl. 16.00
Taizémässa, Österheds kapell
Marianne Udd, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 8 februari kl. 11.15
Ljusgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Ellen Weiss
Onsdag 11 februari kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Änglagården
Ledare. Sture Larsson
Onsdag 11 februari kl. 12.00
Sopplunch, Kyrkans hus
Marianne Udd visar bilder från kyrkrenoveringen
***************************************
Söndag 15 februari kl. 11.00
Familjegudstjänst, Församlingshuset, Wij
Henrik Forsman, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 22 februari kl. 11.00
Söndagsmässa, Församlingshuset, Wij
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 25 februari kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Änglagården
Ledare: Sture Larsson
***************************************

Musiklek i Fyren
Måndagar 14.00-15.00

Öppen förskola i Änglagården
Tisdag & torsdag 9.00-12.00

Sopplunch i Kyrkans hus
Onsdagar kl. 12.00-14.00 udda veckor

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ.

Exp. öppettider: mån, tis, ons 10.00-12.00
Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange



 Anno 1995, januari 
 
...bjöds en skojig variant á la Bingolotto 
vid Norrsundets revy 

... invigdes ett nytt servicekontor hos 
Hamrånge företagarförening 

... flyttade Bergby bibliotek in i 
högstadieskolan 

... rönte inte bara Hamrångefjärdens IK 
fina framgångar på bandyplanen, 
det arrangerades också Handelsbanken 
cup och spelades två matcher i junior-
VM 
på isen i Hamrångefjärden. 

... bildades skolkooperativet Scoop vid 
Bergbys högstadium
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Till läsåret 2015-16 står de nya 
lokalerna klara att tas i bruk
Just nu pågår om- och tillbyggnad för fullt vid 
Bergbys högstadium och lagom till läsårsstar-
ten 2015-16 ska de nya lokalerna för hemkun-
skap, slöjd och bild stå klara att tas i bruk.

Byggnaden där matsalen inryms förlängs och 
totalt kommer skollokalerna att utökas med 190 
m². Första etappen av Bergbyskolans utbyggnad 
– nya lokaler för sexårsverksamheten och nytt 
mellanstadium stod klar 2001, en renovering av 
matsalsbyggnaden gjordes 2008 och nu pågår 
alltså etapp 2. 
   I och med den nu pågående utbyggnaden 
skapas ett skapande centrum i skolan och för-
hoppningen är att, utöver anpassade lokaler för 
skolans del, de nya lokalerna också ska bli en 
mötesplats för övriga verksamheter i Hamrånge såsom 
exempelvis cirkelverksamhet, möten och sammankoms-
ter.
   Utbyggnaden innebär att en del av de nuvarande parke-
ringsplatserna kommer att tas i anspråk, istället iordnings-

ställs nya sådana invid tennisplanen och att därigenom 
då också trafiksituationen vid lämning och hämtning av 
skolans elever förbättras betydligt.
   Kvar i 1947 års skola ligger dock fortfarande gymnas-
tiksalen och ny sådan ligger inte med i Gavlefastigheters 
investeringsbudget förrän tidigast 2020.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lagom till läsåret 2015-16 står de nya lokalerna för hemkunskap, slöjd och 
bild klara att tas i bruk.

Lilla 
Vasaloppet

Boka in 7 mars i almanackan!

Då kör vi Lilla Vasaloppet på Heden

Alla barn och föräldrar är välkomna till 
en härlig dag vid Hedens skidstadion 
Vid snöbrist springer vi.

Mer info kommer i Alla Tider´s 
februarinummer

Anmälan sker till: 
annajupitherberg76@hotmail.com

Arrangörer: 
Norrham, Heden Skid & Motion 
och ICA Nära i Bergby
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Vid spisen står hon gärna, 90-åriga Ingrid Forsberg i Norrsundet.

Ingrid 90, drömde 
om att få dansa 
med Fred Astaire
− Jag blir ju så lätt andfådd nu för tiden, annars du, 
då skulle jag ut och dansa. För dansa det har varit 
bland det allra roligaste i mitt liv. I dansens virvlar 
har jag verkligen njutit.

Och att Ingrid Forsberg i Norrsudet skulle kunna sväva ut 
på dansgolvet, det är inte svårt att föreställa sig. För det är 
på lätta steg, i ärtig långblus med matchande byxor, och 
det långa håret smakfullt uppsatt med band runtomkring, 
som hon tar emot, denna 90-åriga ungdom. Det var på 
senhösten i fjol hon fyllde jämnt.
   − Ja, tänka sig, jag har en dotter som fyller 70 och en 
son som fyller 60 i år.
   − Men inte har jag tid att bli gammal inte, skyndar hon 
sig att tillägga. Det finns alldeles för mycket att göra.   
   Idag bor hon med sonen Roger i huset i Stormarn, som 
han köpte när de flyttade tillbaka till Norrsundet från 
Gävle. Före jul tapetserade hon köket, nu väntar sovrum-
men på övre plan.
   − Sånt tycker jag bara är roligt.   

Ingrid föddes och växte upp i Hamrånge. Äldst i en sys-
konskara på åtta. Först bodde familjen på Rån, men flyt-

tade sedan till Heden i Bergby.
   − Egentligen skulle vi varit tio, 

men två av barnen dog i späd 
ålder.

   Fattigt och knapert 
minns Ingrid att det 

var. Det var 
svåra tider.
   − Men 
mamma var 

noga med att 
matsäck, det skulle 

vi ha med oss till 
skolan. Ofta var det 
bara välling med salt, 
socker hade vi inte 
råd att köpa.
   Ett hårt slag drab-

bade familjen, när 
fadern gick bort i can-
cer. Då var Ingrid 14 
år och modern stod 

ensam med åtta 
barn att försörja.

   − På den tiden fanns inga skyddsnät, så det var själv-
klart att vi barn skulle hjälpa till med försörjningen. Från 
början var det jag och min bror Harald, vi var äldst, men 
under alla år som sedan följde och fram tills mamma fick 
pension, så hjälptes alla vi syskon åt, så att hon kunde 
klara sig ekonomiskt. 

Själv drömde Ingrid om att bli sjuksköterska.
   − Men det fanns det förstås ingen möjlighet till. Då 
fanns inga studielån att få och någon som kunde hjälpa 
till hade jag ju inte.
   Vården blev det så småningom ändå för Ingrid, sedan 
hon efter skilsmässan lämnat Norrsundet för Gävle.
   − Jag fick en tjänst som vårdbiträde vid kirurgen på 
Gävle sjukhus och oh, vad jag trivdes.
   Visst kunde arbetet vara både tungt och slitsamt många 
gånger, men det gjorde inget, tyckte hon.
   − Det viktiga inom vården tycker jag, är att ha intresse 
för sina arbetsuppgifter och att vara snäll mot patienterna 
och för min del så var det nog så. Jag trivdes med dem 
och de trivdes med mig och jag kände mig nöjd, när jag 
gick hem efter en arbetsdag.
   Nu fick Ingrid ge upp sitt yrke i förtid, för hon drabba-
des av ständigt återkommande lunginflammationer.
   − Det blev 33 stycken genom åren och till slut beslutade 
Försäkringskassan att jag skulle sjukpensioneras. Men 
det var med vemod jag lämnade vårdyrket efter tjugo år. 
Hade det bara funnits den minsta chans så hade jag fort-
satt. 



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Sin erfarenhet från vården fick hon stor nytta av ändå, 
när sonen Roger njurtransplanterades för fyra år sedan.
   − Det var tufft, för operationen hade föregåtts av dialys 
under ett halvt års tid, som vi skötte själva härhemma 
med allt vad det innebar och jag skötte också om honom 
när transplantationen väl var gjord.
   Men då gav Ingrid så mycket av sig själv, att hon själv 
höll på att duka under. Hon drabbades av både lung- och 
hjärnhinneinflammation och var borta från världen i tre 
veckor.
   Nu gick allt till slut bra och hon kom hem igen till vil-
lan i Norrsundet, som hon och Roger hjälps åt att reno-
vera och förbättra.
   − Och så har vi ju min bror Harald som alltid finns till 
hands. Han är ovärderlig.

Men så var det ju det här med dansen och Fred Astaire.
   − Jaa, det var ju en annan dröm jag hade, som förstås 
inte slog in, skrattar hon. Bara nästan.
   För som 14-åring blev hon uppbjuden till dans första 

gången och det av en danskavaljer, som hon då tyckte 
dansade minst lika bra som Fred Astaire. 
   − Det var i alla fall han som väckte mitt dansintresse 
och som sedan följt mig genom livet.
   Ingrid har dansat allt från quick step till hambo, polkett, 
schottis, snoa, wienervals, stilla vals, tango och slowfox. 
Och det med danskavaljerer som Acke Söderström och 
Åke Eriksson, på sin tid de bästa i Sverige.
   Dansat har hon fortsatt med, ofta har hon och dottern 
Birgitta varit på dans tillsammans. Och vore det inte för 
att hon så lätt blir andfådd numera, skulle hon gärna ha 
dansat vidare, säger hon.
   − Nu trivs jag rätt bra med tillvaron ändå och så länge 
jag kan laga mat åt Roger, så är jag nöjd.
   På väggen i vardagsrummet hänger tavlan med fem ge-
nerationer.
   − Och vem vet, kanske kan det bli en tavla med sex ge-
nerationer också, säger Ingrid Forsberg, 90 år ung.

Text och foto: Marianne Lundqvist

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

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

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

Bil-Ess AB
Södra åsgatan 25c

81630 Ockelbo 

Tel. 0297 - 42131

Bil-Ess AB
Komplett service och reperationsverkstad

Utför Hjulinställing

Försäljning SAAB orginaldelar

Släcker bilprovningens 2: or

Försäljning av reservdelar och tillbehör 

Servar och reparerar alla bilar

Felsökning
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AC Service

Bil-Ess AB
Södra åsgatan 25c

81630 Ockelbo 

Tel. 0297 - 42131

Bil-Ess AB
Komplett service och reperationsverkstad
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Försäljning av reservdelar och tillbehör 
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Komplett service och reperationsverkstad
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Försäljning SAAB orginaldelar

Släcker bilprovningens 2: or

Försäljning av reservdelar och tillbehör 

Servar och reparerar alla bilar

Felsökning

AC Service

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85



Hyr in oss och få själv tid till annat!
Vi fi xar din städning, din snöskottning eller andra 

saker du känner du vill ha hjälp med.

Matlådor från Kopparmässen kör vi hem till dig för – 60:- kr
Matlistan finns på axmar.nu eller ring så lämnar vi den hos dig.

Beställ innan 9.30 för leverans samma dag – laktosfritt beställs 2 dagar innan
Tel. 076-128 47 33

Vår loppis i Hamrångefjärden är öppen
Lördag 11-15    Söndag 11-15
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Lördag 31/1 10.00-14.00

UTFÖRSÄLJNING
PÅ VÅR LOPPIS

Halva priset på kläder, 
skor, väskor,
gardiner m m

Intäkterna går till Syrien

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

23/1  Musikcafé Träff-
punkten Bergby 13.30 Ola 
Westling spelar och sjunger

6/2    Musikcafé Solberga 
13.30 Hamrångeharporna 
underhåller

20/2  Musikcafé Träffpunk-
ten, Bergby 13.30 Sång och 
musik med Anna Frank

                                  

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

Onsdagarna 4,11,18,25 februari kl.10.00-12.00
Data café med Hamrånge PRO. 
Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta med egen dator.

Tisdag 10 februari kl.13.30
Hamrånge PRO kör kommer och sjunger för oss.

Onsdag 11 februari kl.13.00
Kom och låt dig inspireras ihop med Maria, Wendins Blommor. 
Gör ditt eget ”Alla Hjärtans arrangemang”. Total kostnad 140kr. 
Anmälan till Träffpunkten 0297/10995 senast 6 februari

Fredag 20 februari kl. 13.30-15.00
Musik café med Röda korset.
Underhållare meddelas i separat annons.

Måndag 23 februari kl.13.00
Lina Sjöberg kommer och visar bilder och berättar om en 
mjölkbondes dag tillsammans med sina kor.

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter
Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95 
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se 

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Februari 2015

Välkommen 
till vårens 

SLÖJDCAFÉER 
med olika teman

 
i Hagsta skola kl. 18.00 varje gång

5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 9/4, 23/4

Första tisdagen varje månad.
3 feb   •   3 mars   •   7 april (årsmöte)   •   5 maj   •   2 juni

Aktuella frågor just nu :
Vision Äldrevården i Hamrångebygden.

Busshållplats vid Bergby skola.
Hastighetsbegränsning i Bergby till 30 km/tim.

18.00 börjar vi med Vision Äldreomsorgen i Hamrångebygden.
19.00 Hamrångegruppens ordinarie ärenden.

Mötena hålls på KNUTPUNKTEN, övre våningen.
Vi bjuder på the/kaff e med smörgås

Alla är välkomna

Hamrånge PRO hälsar välkommen
till PRO-vetartävling mot PRO-Ettan i Gävle,
Församlingshuset Wij 
Tisdag 3 februari kl. 13.30
 
ÅRSMÖTE Med Hamrånge PRO
TORSDAG 12 FEBRUARI Kl. 12.00, 
Församlingshuset Wij
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Parentation

Hamrångebygdens
Föreningsliv



I början av 80-talet byggdes huset som idag är pastorsexpedition, men då som lokaler till Försäkringskassan. 
Samtidigt byggdes ICA-butiken ut och den invigdes 1982

Bergby Centrum tidigt 80-tal 
- Bergby Centrum idag 

Foto Jan Eriksson



Torget – Grattis

..till vår 
lille tuffing 

Eric Lundkvist 
i Hamrångefjärden 

som fyllde 4 år 
den 13 februari.

1000 kramar från 
farmor, farfar och 

alla kusinerna

Välkommen till världen

…lilla Ellie, som föddes den 28 
oktober, vägde 3220 gram och 
var 49 cm lång. Stolta föräldrar är Veronica 
Thorell och Peter Källström och stolta 
storasyskon Moa och Martin. Familjen bor i 
Hamrångefjärden.

Kalendarium 23/1 – 20/2

Fredag 23 januari
Musikcafé med Röda Korset Träffpunkten Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 25 januari
Musikgudstjänst, Församlingshuset Wij 11.00
Tisdag 27 januari
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 28 januari
Bibelsamtal Församlingshuset Wij 10.30-12.00
Sopplunch Träffpunkten, Bergby 12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 30 januari
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 31 januari
Långlördag Bergby Centrum 9.00-15.00
Utförsäljning Kupanloppis Fyren 10.00-14.00
Röda Korset, Norrsundet
Söndag 1 februari
Taizémässa Österheds kapell 16.00
Tisdag 3 februari
PRO-vetartävling Församlingshuset, Wij 14.00
Arbetskväll med Kupanloppis
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen
18.00 Vision Hamrångebygdens äldreomsorg
19.00 Ordinarie ärenden
Onsdag 4 februari
Datacafé med Hamrånge PRO Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Fyren Norrsundet 12.00
Torsdag 5 februari
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00

Fredag 6 februari
Musikcafé med Röda Korset Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 8 februari
Ljusgudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 10 februari
Hamrånge PRO sjunger på Träffpunkten 13.30
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 11 februari
Bibelsamtal Änglagården 10.30-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
”Gör ditt eget Alla Hjärtans Blomsterarrangemang”
Träffpunkten, Bergby 13.00
Fredag 13 februari
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 15 februari
Familjegudstjänst, Församlingshuset, Wij 11.00
Tisdag 17 februari
Kupanloppis Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 18 februari
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Torsdag 19 februari
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00
Fredag 20 februari
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling under December 

12/12 Glenn-Olov Olsson, Hanebo

19/12 Aili Hammarsten, Hamrångefjärden

Alla Tider’s
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