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De har inte fått någon karta och kompass med sig.

   Mötet med de gamla klasskamraterna från realsko-
letiden blev inte bara ett kärt återseende, det blev 

också både intressanta och tänkvärda samtal. Min bords-
granne hamnade snett efter skoltiden, sedan många år 
har han rett upp sitt liv och ägnar idag sin tid åt att hjälpa 
intagna inom kriminalvården på rätt köl.
   − Och de flesta går att hjälpa, det är min bestämda upp-
fattning. Men det tar tid och den rätta viljan måste finnas. 
Från alla håll, sa han.
   Men varför går det då så fel för vissa?
   − De har inte fått någon karta och kompass med sig ut 
i livet. De flesta klarar sig utan både  karta och kompass 
och kan orientera sig bra genom livet ändå, men vissa 
klarar inte det och det är då det blir fel.
   En till synes enkel förklaring, men som med tydlighet 
visar vikten av det vi ger våra barn. Att vara förälder är 
det största, kanske också det svåraste ansvar, vi kan åta 
oss. Den skutan måste navigeras så rätt det bara går, för 
barnen, de är det allra viktigaste vi har. Det är de, som är 
vår framtid.

Karta och kompass förresten, det behövs inom fler om-
råden. Vi har fått vänja oss vid rubriker som oacceptabla 
vinster inom vård och omsorg, oacceptabla vinster inom 
skolan, och nu senast på tapeten; skyhöga vinster inom 
asylboende.
   Självklart måste vinster accepteras, det är grunden 
för affärsverksamhet och som gör den möjlig att driva 
vidare, men frågetecknen hopar sig definitivt när oskäliga 
miljonvinster kan stoppas direkt i fickorna på ägarna. Det 
är en skrämmande utveckling, men ingen vill ta på sig 
ansvaret och förklaringen som ges är; Migrationsverkets 
uppdrag är att ordna boende och det är det de gör. De 
fullföljer det uppdrag de är satta att utföra enligt lag.
   Men nog katten måste det väl gå att styra upp? Män-
niskors vardag i övrigt är ju fylld av lagar, paragrafer 
och förordningar. Öppna upp för privata initiativ, javisst, 
människors kreativitet ska man ta tillvara, men se till 
att det finns regelverk och ramar som styr. Se till att det 
finns karta och kompass. Annars går det ju överstyr även 
här.

Sommaren är här och så mycket händer i bygden just 
nu, att allt inte får plats i månadens nummer av Alla 
Tider´s. Två stora folkfester har det varit. TV-laget som 
gästade NorrHam och Vifors IP och den traditionella 
bil- och mc-utställningen på hembygdsgården. De ar-
rangemangen får jag återkomma till i nästa nummer. 
Och ett tips till dig som ännu inte 
besökt hembygdsgården; gör det och 
gå in och se på utställningen Se hur 
Norrsundet växte. Fantastiskt hur 
Janne Englund och Conny Molin på 
fyra väggar skapat historia över hur 
brukssamhället växte fram.

     Fortsatt skön sommar 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
•  Försäljning
   av matjord

•  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 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor



sid 3

Energibruket blir det nya namnet på Norrsundets industriområde…
− Vi ska bli störst i landet på biobränsle. 

Det beskedet gav Jan-Axel Näsman från Gästrike Invest, när 
han besökte Fyren i slutet av maj. Mycket händer just nu på 
energiområdet och det är här som Norrsundet ska ta plats.
   − Ett företag är redan under etablering och ett till är på väg 
in. Båda med inriktning att omvandla olika oljeprodukter till 
miljöbränsle, sa han.
   Gästrike Invest går själv inte in som ägare i processer och 
tillverkning, deras uppgift är att hyra ut lokaler till intresse-
rade företag.
   − Hamnen, järnvägen och närheten till E4 skapar de rätta 
förutsättningarna. En bra infrastruktur och bra logistik är inte 
bara nödvändigt utan en förutsättning för att företag ska vilja 
etablera sig.
   Det kan också komma att bli fråga om en stor etablering 
av produktionsindustri inom energisektorn. Förhandlingar 
pågår, men det är många bitar som ska falla på plats.
   − Och skulle det gå i lås så handlar det om många arbets-
tillfällen för Norrsundet.
   Hur många, ville han dock inte precisera.
   − Men många blir det.
   Under hösten hoppas han kunna precisera närmare kring 
den satsningen, men förhoppningarna har förstärkts, sa han, 

även om han uttryckte sig i försiktiga ordalag.
   − Jag har gått från att vara optimistisk till att känna mig 
nästan trygg.

Någon uttryckte oro över eventuella utsläpp vid en sådan 
produktionsindustri, men det är en obefogad oro enligt Jan-
Axel Näsman.
   − Idag ställs så höga miljökrav inom den sektorn, att far-
liga utsläpp inte behöver befaras.
   Satsningarna i Norrsundet ligger rätt i tiden, menade han.
   − Energin måste helt enkelt läggas om för framtidens 
behov och där ska vi ligga i framkant.
   Ensam på banan blir man nu inte, fler aktörer finns.
   − Skogsindustrin till exempel har kommit långt på området 
och kan komma att bli självförsörjande på diesel genom att 
ta fram miljöbränsle från ligninet i träden.

Tåg har så smått börjat rulla längs industrijärnvägen igen, 
målsättningen är ett dagligt tåg vid årets slut för container-
transporter av pellets. Och det är stora kvantiteter som krävs.
   −Båt in – tåg ut och 800 ton per dygn. Då är heltåg på 
700 meter är en förutsättning för att kunna konkurrera med 
lastbil, sa Jan-Axel Näsman.

...det första företaget - Colabitoil AB- är redan under etablering  
− Vi ska tillverka biodiesel från biooljor inom framförallt 
livsmedels- och matindustrin, säger företagets vd Jan 
Nordlöf. 

Tillsammans med en kemist började Jan Nordlöf testa idén 
under förra året och nyligen har företaget tagit 3500 kvadrat-
meter stora lokaler på det gamla industriområdet i anspråk. 
Det är här som produktionen ska bedrivas.
   − Vi blir först i världen med att skapa ett köldtåligt biodie-
sel på det här sättet och det finns en världsmarknad att nå ut 
på.
   Han ser Norrsundet som den rätta platsen för produktionen 
och hoppas på företag i klustersamverkan på området. För 
närvarade arbetar de med kapitalanskaffning, efter semestern 
börjar anläggningen byggas och någon gång i 
september räknar de med att produktionen ska komma igång.

   Oljan kommer till största delen från England, fraktas med 
båt till Gävle hamn och ska därefter transporteras med tåg 
till Norrsundet.
   − Oljor finns inom landet också, men i Sverige är uppsam-
lingen relativt liten. Cirka 60 ton per kommun och år.

 
Inom två år räknar Jan Nordlöf med att anläggningen pro-
ducerar 25 miljoner liter biodiesel per år.
   − Och om ytterligare två år kan det handla om 50 miljoner 
liter per år, men större än så kan vi inte bli i Norrsundet.
   Cirka 40 arbetstillfällen ska anläggningen generera och 
bland kunderna hoppas Jan Nordlöf på kommuner, åkerier 
och olika börsnoterade företag. 

Text: Marianne Lundqvist



− Vi behöver bli fler! 
 
Det går bra för Fixarna – det sociala arbetskoopera-
tivet i Hamrångebygden. Så bra, att de redan efter 
ett halvår överskridit prognosen för anställd personal 
under det första verksamhetsåret. Och att de behöver 
bli fler i arbetsstyrkan. 

− Från 1 juni har vi anställt 
ytterligare 2,5 personal och 
är nu inklusive mig själv 4,5 
anställda, säger verksam-
hetsledaren Ann Axelsson.
   Fler finns inte ekonomi 
för att anställa just nu, men 
arbetsuppgifter saknas inte. 
Mycket gräsklippning och 
röjning så här års, men 
fönsterputsning, flyttstäd-
ning, snickeriarbeten m m 
finns också på orderlistan. 
Dagligen kör de också ut 
10-15 matlådor från Kop-
parmässen.
   − Totalt är vi idag åtta 
personer i arbetsstyrkan, men som det ser ut nu skulle vi 
verkligen behöva bli fler. Vi behöver ju också vara fler för 
att bygga upp verksamheten.
  − Den som börjar i kooperativet får ta med sig sin ersätt-
ning, Fas 1, 2 eller 3, men målsättningen är att alla så 
småningom ska kunna anställas, tillägger hon.

Ulf Piilola och Tord Wigren tillhör de två senast anställ-
da, båda kom från Fas 2.
   − Det här känns jättebra och så ser det lite annorlunda 
ut i lönekuvertet, säger Ulf, som efter han blev arbetslös 
från sågverket hade hoppats på ett liknande arbete.
   − Men nu vill jag inte byta till något verkstadsgolv, 
jag trivs förträffligt med att få jobba ute. Och så får man 

träffa så många olika människor, det är bra bara det.
   − Ja, nu är det kul och vi får fin respons på det arbete vi 
gör, inflikar Tord.

Fixarna hyr lokaler av Norrsundets Industrifastigheter 
AB på industriområdet i Norrsundet, där de förfogar över 
två verkstadslokaler och ett kontor.

   − Vi har en ”målarverk-
stad”, där vi gör allt från 
att byta däck på bilar till att 
serva maskiner och tillverka 
trädgårdsmöbler och träd-
gårdspynt. Den andra loka-
len används som vår matsal 
och till våra morgonmöten, 
men är också tänkt för lite 
finare arbeten, som sömnad 
t ex, säger Ann.
   Just nu ligger dock 
möbeltillverkningen på 
sparlåga; tiden räcker helt 
enkelt inte till. I Anns 
arbetsuppgifter ingår utöver 
en hel del administration 
också kundkontakter och att 

”ragga jobb” men där får hon nu ta kvällar och helger till 
hjälp. För närvarande behövs hon full tid vid de uppdrag 
kooperativet får.
   − Men det är ju fantastiskt skojigt att det går så bra.
   Utöver Hamrångebygden har de en uppdragsgivare i 
Gävle och en i Hedesunda. Nyligen erbjöd Fixarna också 
sina tjänster i Trödjeområdet.
   − Målet är ju, att vi inom fem år ska vara 15 anställda, 
säger Ann.
   
Du som är intresserad att börja i kooperativet, kan ta 
kontakt med Ann på tel. 076-128 47 33.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

En ny gräsklippare har köpts in och Ulf Piilola, Tord Wigren och 
Micke Jonsson har alla fått arbete inom Fixarna. Nyanställd, 
men som saknas på bilden, är K-G Berglund. Anställd som ar-
betsledare är Ann Axelsson.

Vi samarbetar för din trygghet

www.familjensjurist.se fonus.se

Välkommen att ringa för bokning av tid!
Fonus Ruddammsgatan 21, Gävle, tel. 026-10 00 50

Familjens jurist Drottninggatan 37 B, Gävle, tel. 026-10 67 50

Livet är en resa och vi kan göra den tryggare för dig och för dem du bryr dig 
mest om. Familjens jurist är experter på familjejuridik och Fonus är Sveriges 
ledande begravningsbyrå. Tillsammans ger vi dig hjälp i livets olika skeden.

Vi hjälper dig bland annat med begravning och gravsten, bouppteckning, 
arvskifte, försäkring, samboavtal och testamente. Vi hjälper dig också att 

fylla i Vita Arkivet och teckna begravningsförsäkring. 
HjördisJessica

sid 4

Alla Tider’s



Hamrånge kyrka fasadrenoveras 
 
Tidigare i år renoverades samtliga fönster i kyrkan. Nu 
är det dags för total exteriör renovering, ett arbete som är 
kostnadsberäknat till 4,5 – 5 miljoner och beräknas vara 
klart först i september-oktober.

Hamrånge kyrka stod färdig 1854 och 1934 gjordes den hit-
tills enda fullständiga restaureringen interiört. Samma år re-
noverades även alla fasader med putslagning och avfärgning 
med kalkfärg och fasadrenoveringar har därefter genomförts 
med 25-30 års intervaller enligt de föreskrifter som gäller.
   
Vid den nu påbörjade fasadrenoveringen tar bara själva ställ-
ningsbyggandet sex veckor, men så ska man också bygga 
ända upp till kyrktornets topp, 54 meter högt, där korset på 
tornspiran ska lagas och förgyllas om. I renoveringsarbetena 
ingår bland annat också att hårda ytskikt på fasaderna tas bort, 
puts renoveras med kalkputs och olämpliga putslagningar 
byts ut. Fasaderna liksom insidan av gavelmuren ska målas, 
tornets stuprör bytas ut och fasadstegen målas. Dörrar och 
portar ska lagas och ommålas, likaså texttavlor och korset 
ovan norrport. Förgyllning av visare och siffror på tornur-
stavlorna ska ske och ljudluckorna tjäras. Norra trappan ska 
läggas om och sakristians trappa lagas, sakristians källare 
fuktskyddas.

Arbetena, som utförs av företaget Murtek från Gävle, görs 
hela tiden med antikvarisk medverkan och av de cirka 5 mil-
joner som renoveringen beräknas kosta utgörs 3 miljoner av 
statligt antikvariskt bidrag och bidrag från stiftet. Resterande 
tas från församlingens egen budget och för ändamålet avsatta 
medel. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Nu fasadrenoveras Hamrånge kyrka. Arbetena skall pågå till hösten.

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

Måndag   8.00-18.00
Fredag     8.00-17-00
Tidsbeställning tel. 070-214 29 10
OBS! Tar ej betalkort

Christer klippare
Axmarstig 28  Axmarby

NYA ÖPPETTIDER PÅ MIN 
FRISÉRSALONG I AXMARBY

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

 
 

EN SKÖN 

OCH TREVLIG 

SOMMAR

önskar jag er alla
ALNEK 

REDOVISNING
Ockelbo

Tel. 0297-425 24

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31
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OCKELBO BILSERVICE

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

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

Gammelboningsvägen 8
816 91 Jädraås
Tel 0297-451 65
070-733 38 42

stay@jadraasherrgård.se
www.jadraasherrgård.se

Välkommen önskar
Anna-Stina & Kaj Hammarberg

JÄDRAÅS HERRGÅRD
Onödigt vackert

Pensionat och B&B året runt
Vandrarhem juni-augusti
Sommarkafé från 15 juni

Ons-sönd 12.00 - 17.00
Lördag 12.00 - 21.00

Öppen Tisdag-söndag 10.00-16.00 året ut  
- Egen entré
I parken finns glass och läsk och här kan du grilla 
din egen hamburgare!  Tel. 070-677 07 30

Älgparken 
O c k e l b o

Stugby för övernattning 
ring Petter 073-727 20 09  •  www.algparken.se

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

 

 

Trött på hushållssysslor? 
Vi är ett Hamrångeföretag som utför tjänster åt privatpersoner såväl som 

företag/föreningar. Vi gör det mesta, som t.ex. klippa gräs, klippa häckar och buskar, 

övrigt trädgårdsarbete, städningar, fönsterputsning, snöskottning, enklare snickerier

fastighetsskötsel och mycket mer, vi ordnar det mesta! 

Kostnaden är

Välkommen att kontakta oss på 

Hälsningar från Kevin & Andreas på Åbyns Alltjänst!  

 

 

FASTIGHETSSERVICE

PERSONALUTHYRNING

PROJEKTLEDNING

076-311 76 21 
www.abyns-alltjanst.se

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

GÅSHOLMA 
SOMMARCAFÉ
öppnar midsommarafton 
20 juni 12-17
Därefter öppet varje dag 
12-19 till mitten av augusti
Försäljning av färsk & rökt fisk
Stugor för uthyrning
Välkomna!

Rolf, Marianne och Håkan Sundberg
Skållharsvägen 24, 817 94 Axmar

Tel/Fax 0297-310 12
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Smått & Gott i Hamrångebygden

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

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

MACKEN
i Fjär'n

Den lilla butiken med det stora sortimentet

Välkomna in!
Carina  Pelle Johanna

* Matlådor
* Hamburgare
* Strömmingsburgare
* Kaffe med bröd/smörgås
Ta med eller sitt ner
och ät i vår fi kahörna!
Utökat sortiment:
Fiskeprylar och drag
Våra öppettider under midsommar
Midsommarafton 10 – 14
Midsommardagen 12 – 16
Övriga dagar 10 – 18

Ture och Bobbo fixade silver- 
medaljer till Bergby Centralskola
 
När Skol-DM i bågskytte på tavla nyligen avgjordes så 
plockade bröderna Ture och Bobbo Olsson från Bergby 
hem varsin silvermedalj till sin skola. Ture tävlande i 
HB13 och Bobbo i HB10.

− Vi började med bågskytte för två och ett halvt år sedan 
och tävlar för Wij Bågskyttar i Ockelbo, berättar de.
   Förutom träningar så är försommaren en intensiv täv-
lingsperiod för de två bröderna. De tävlar från Sundsvall 
i norr till Husqvarna i söder och priserna i pojkrummen 
vittnar om fina framgångar. I månadsskiftet februari/mars 
deltog de i Junior-SM inomhus och då kom Ture i tuff kon-
kurrens på en mycket hedrande åttondeplats i sin klass.
   I bågskytte tävlar man i 14 olika åldersklasser och det 
är en sport där man träffas över generationsgränserna i fin 
gemenskap.
   − De meriterade skyttarna finns ofta till hands, hjälper till 
och ger tips och råd, berättar pappa Ove.

Bågskytte är en individuell sport och det är skoj, tycker 
Ture och Bobbo, som stolta visar upp sina tävlingsbågar 
och redskap.
   − Vintertid tränar vi en gång i veckan i inomhushall i 

Ockelbo, sommartid är det 
mer flexibelt, då tränar vi 
utomhus vid Rönnåsen.
   Och det är utomhus de 
helst tävlar. I tävlingsformen 
3D – tredimensionella djur. 
   − Det är roligare att tävla i 
skogen och då skjuter vi på 
olika avstånd mot allt från 
stora spindlar till dinosaurier.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist 

Fotnot: Idag finns ingen bågskytteklubb i Hamrångebygden, 
men i slutet av 60- och början av 70-talet rönte bl a Sören 

Rossander fina framgångar tävlande för BK Havspilen.

Bröderna Ture och Bobbo 
Olsson tävlar framgångs-
rikt i bågskytte och tog 
hem varsin silvermedalj till 
Bergby Centralskola vid 
skol-DM.
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Fira Midsommar i 
Hamrångebygden Där ni kan köpa

färsk och rökt fi sk från eget fi ske
och rökeri hela sommaren.

Båtturer till Kusön eller andra
förslag till utfl ykter

Vi säljer även lax i presentförpackning

Övriga öppettider under sommaren
Tisdag-fredag 09.00-17.00

Lördagar 9.00-13.00
Söndag-måndag stängt

GLAD MIDSOMMAR!

önskar

Lars-Gunnar, Ulla och Erik

Välkomna till

Öppet varje dag under
midsommarveckan 09.00-17.00

OBS! Midsommarafton 09.00-12.00

Tel. 0297-226 01

Färsk och förädlad fisk 
Strömming, lax, abborre, sik –
Det köper du hos oss vid Torghandeln,
f d Axmarby konsum
Torsdag 19 juni 15.00-19.00
Midsommarafton 10.00-14.00
Öppettider därefter:
Fredagar 15.00-19.00
Lördagar 10.00-14.00

Fiskelaget KW AB
Kjell Wilund Gåsholma
Tel. 070-600 46 95   0297-310 54

Här kan du köpa havets alla läckerheter.
Ät en stund i underbar miljö i det gamla � skeläget.

Öppettider juni-juli-augusti
Vardagar 11.00-18.00, lör-sönd 11.00-15.00

Midsommarafton:Gårdsbutik och � skbu� é 12.00-15.00
Midsommardagen: Gårdsbutik och � skbu� é 12.00-17.00

Söndag efter midsommar: Gårdsbutik och � skbu� é 12.00-17.00

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

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

Midsommarveckan finns vi:
Vid ICA i Bergby onsdag 18 juni 
I Ockelbo torsdag 19 juni.
Båda dagarna 9.00-15.00

Glad midsommar önskar vi alla våra kunder
Anders, Dennis, Lukas och Felix
 0297-228 55  •  070-568 96 69

Välkommen till 
Hamrånge hembygdsgård

och traditionellt midsommar- 
firande med majstångsresning och 
ringdanser med Sivert Schönning 

midsommarafton kl. 14. 
 
Gratis buss från 
Norrsundet kl. 13 
och åter kl. 15.30

Välkommen till 
familjefesten

Midsommarloppet 

Axmarby 20 juni
Start Gåsholma 11.00 
målgång hamnen Axmarby

För mer info se: 
www.laget.se/axmarbyif

Lokalproducerat till midsommarbordet!
Det köper du i butiken på Wijtorget
Torsdag 19 juni 10.00-14.00
Glad och trevlig midsommar önskar 
Hamrångebygdens lokalproducenter
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Susanne, Hilda, Eva

Tel. 0297-609  30
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Ha en riktigt trevlig Midsommar! Önskar Emil med personal

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

Allt för en trevlig midsommar 
finns hos oss på ICA i Bergby

Försäljning av 
Svenska Jordgubbar 

utanför butiken torsdag 10-18 
och midsommarafton 9-13

4 för 100:-
Grillkol & Briketter 
2,5 kg

2 för 25:-
Baguetter 
Bonjour. 400g
(gräddade i butik)

2 för 18:-
Gräddfil 
Gefleortens Mejeri. 3dl
(lokal mat)Öppettider i 

Midsommar
Torsdag 9-20
Midsommarafton 9-14
Midsommardagen 11-17
Söndag 9-19



Speciellt Sommarmenyerbjudande

– Populära klassiker

- Gastronomiska nyheter -

Allt att avnjutas i storslagen miljö

Öppet dagligen
Mån-lör 12-22, Sön 12-21. OBS! Midsommarafton stängt
Missa inte Axmar Midnattsrace den 27 juni
Kajaktävling mellan Axmarbrygga och Hamnen 
Axmarby med start kl. 20.30

För bokningar & info ring 0297-320 00 eller
besök vår hemsida www.axmarbrygga.se
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Ekologiska Jordgubbar säljes
Från ca 27 Juni

Axmarstig 28 Axmarby
Jomsin Wanthong
Tel 070-21 42 910

Under säsongen köper vi in
Blåbär och Lingon

Försäljning av:
•  Rensade Blåbär
•  Rensade Lingon
•  Svarta Vinbär
•  Gula Kantareller
•  Trattkantareller

•  SVart Trumpet
•  Hjortron
•  Sylt
•  Fisk m.m.

vÄlkommen till gÅrdsbutiken

axmarby bÄr & fisk
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kamratmöte 11 – 12 juli 2014 
Välkommen till det 19:e kamratmötet för 

utflyttade, inflyttade och i Hamrångebygden 
kvarboende Norrsundsbor 

 
Fredag 11 juli, Organisationsmöte på Fyren, kl 18.00 
Lördag 12 juli  
Böcklingfest på Salthars, kl 10.00-12.00 
Kastellet, Rockskolan och Arbetarmuseet 
öppet för besök kl 12.00-14.00 
Baren på Fyren öppen kl 13.00-16.00 
”Återvinningen” kl 16.00 på Fyren 
”Minnenas afton” , kl 19.00 på Fyren 
Supé och musikunderhållning. Anmälan till Minnenas 
afton, senast 1 juli till 0297-220 23 
Söndag 13 juli, kl 11.00-15.00, Hembygdsgården 
Utställningen ”Se hur Norrsundet växte” 
På Fyren under helgen 
Någon form av bildhistorik från kamratträffarna 1924 - 2009. 

Alla Tider’s

PUFFENS
HUSHÅLLSNÄRA

TJÄNSTER
   

VI HJÄLPER ER MED SÅ GOTT SOM ALLT!

•  Gräsklippning
•  Målning
•  Enklare snickerier
•  Bortkörning av  
   sopor m m

Hasse, Kenneth, 
Tomas 

•  Veckostädning
•  Flyttstädning
•  Fönsterputs
•  Handling
•  Läkarbesök
•  Sällskap m m

Lotta, Ann-Britt,
Johanna

Vi sköter Rut- och Rotavdrag
Puffen Assistans AB

Tel. 0297-440 51
Stina



Smått & Gott i Hamrångebygden

Minskad brottslighet – ökad trygghet. Nu vill Polisen kombinera 
Hamrånge byavakter med grannsamverkan
 
− Vi har redan ett etablerat samarbete med bya-
vakterna i Hamrångebygden som gör ett oerhört 
förtjänstfullt arbete. Nu vill vi gå ett steg längre och 
komplettera med grannsamverkan för att på det sättet 
ytterligare förstärka förebyggandet av brott, säger 
Mari Vestling vid Gävlepolisen. 

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samar-
bete mellan boende och Polisen, men lokalt även andra 
aktörer som försäkringsbolag, Räddningstjänst, Låstjänst 
m fl och forskning visar att grannsamverkan ger goda 
resultat, säger hon.
   − Med en större social kontroll grannar emellan upp-
täcks en möjlig gärningsman lättare, det blir helt enkelt 
svårare att begå brott.

Nu vill Polisen starta upp en modell för Grannsamverkan 
i Hamrångebygden och med byavakterna som huvudkon-
taktombud.

   
 − Och det ställer vi oss positiva till,  hälsar de.
   Grannsamverkan på landsbygden ser annorlunda ut 
mot i stadsmiljö, här är bebyggelsen mera spridd och 
för Hamrångebygden ser Polisen en indelning med sju 
områden, vart och ett med minst ett ombud länkade till 
byavakterna. Informationen dem emellan kan sedan ske 
på olika sätt, exempelvis Facebook.
   − Vi planerar också stormöten vid tre olika tillfällen un-
der sensommaren/hösten för att sprida information kring 
vad Grannsamverkan innebär och därigenom hoppas vi 
också kunna engagera ombud runtom i byarna, säger Mari 
Vestling.
   − Skyltar Grannsamverkan distribueras via Rikspolis-
styrelsen och det går bra redan nu att beställa av mig, om 
man inom en by eller ett område kommer överens om att 
starta Grannsamverkan, hälsar Mari Vestling.

Text: Marianne Lundqvist 

sid 11

Oliver och Jessie gick till delfinal i Svensktoppen nästa med 
låten Stay the night.

Oliver och Jessie siktar mot 
Svensktoppen
− Oerhört spännande och kul att få vara med i en 
delfinal. Att vi inte gick vidare vid första försöket är 
inte det viktigaste, det gav oss ju massor med intres-
santa möten med både otroligt duktiga musiker och 
bra musik, som vi tar med oss.

För Oliver Forsmark från Hamrångefjärden och Jessie 
Formgren från Ockelbo är det musik som gäller. Oli-
ver har sysslat med musik sedan 14-årsåldern och efter 
gymnasiet gick han en tvåårig utbildning vid Tech Music 
School i London.
   − Det var det bästa jag någonsin gjort. Vi fick ägna oss 
åt musik åtta timmar om dagen i ett bra arbetstempo och 
efter den utbildningen blev jag bara än mer övertygad om 
att det är musik jag vill ägna mig åt.
   Oliver både spelar, skriver och producerar musik och 
han har den datateknik som behövs för producerandet 
hemma på Hagavägen. När han sökte en sångerska till sin 
låt Stay the night så var steget inte långt till Jessie från 
Ockelbo.
   − Jag visste ju att hon var jätteduktig på att sjunga och 
jaa, hon tackade ja, säger han.

För Jessie kändes det självklart. Hon har sjungit och stått 
på scen sedan hon var barn. Hon har sjungit på Helges, 
deltagit i talangjakter och sjunger både på bröllop och 
begravningar.
   − Sjunga är ju en hobby man kan ägna sig åt oavsett 
man jobbar med annat. Nästan i alla fall, skrattar hon, så 
jag sjunger jämt och allt och på scen bara älskar jag att stå. 

   Så med Jessie som artist och Tilda Sjöberg, Anna Carls-
son-Frykman och syrran Sabina som kör skickade Oliver 
in en inspelning av låten för uttagning till en delfinal inför 
Svensktoppen nästa.
   − Låten är en ballad/schlager och den gick till delfinal, 
där två av fyra låtar sedan gick vidare till Länsfinal. Nu 
blev vi inte uttagna i själva delfinalen, men det finns fort-
farande en chans, eftersom juryn också ska utse en Joker 
som går vidare.
   − Jättekul förstås, om vi skulle lyckas ta oss vidare 
den vägen, men om inte, så, har den här resan gett oss så 
otroligt mycket ändå.
   − Och vi kommer igen, lovar Oliver och Jessie.

Text och foto: Marianne Lundqvist



Alla Tider’s

Söndag 15 juni kl. 11.15
Söndagsmässa i Fyren, Norrsundet
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Onsdag 18 juni kl. 14.00
Sommarcafé, Kyrkans hus
Fika, samvaro & sång
Lördag 21 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst Iggön
Marianne Udd, Ellen Weiss
***************************************
Söndag 22 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst Råhällan
Marianne Udd, Emma Wallerberg
Onsdag 25 juni kl. 19.00
Sommarmusik, Österheds kapell
Kyrkokören, Felix & Ludwig Wallerberg
***************************************
Söndag 29 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Hamrånge hembygdsgård
Ulf Claesson, Emma Wallerberg. Kyrkkaffe
***************************************
Söndag 6 juli kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Ellen Weiss
Onsdag 9 juli kl. 14.00
Sommarcafé, Kyrkans hus
Fika, samvaro & sång
***************************************
Söndag 13 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Heden/Ivarsson
Marianne Udd, Marie Söderqvist, Ellen Weiss
Onsdag 16 juli kl. 19.00
Sommarmusik, Österheds kapell
Hamrångeharporna
***************************************
Söndag 20 juli kl. 11.15
Söndagsmässa i Fyren, Norrsundet
Marianne Udd, Märta Bohlin
***************************************
Söndag 27 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Axmarbruk
Marianne Udd, Ann-Marie Ahlenius
Karl-Erik Jäderström, saxofon
Fika fi nns att köpa i caféet
***************************************

Till våra friluftsgudstjänster;
ta med dig egen fi kakorg och något att sitta på!

För mer information och eventuella ändringar
se www.svenskakyrkan.se/hamrange

önskar alla 
Glad Midsommar!

Semesterstängt
V 27-28 och 33

Ann-Katrin  Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering

KUSTSLÖJDARNA

I samarbete med

Kustslöjdarnas Hantverk
Hyttan, Ljusne 28/6 - 3/8 • Varje dag 12 - 18 

Café och Hyttmuséet öppet samma tider

Smedjan öppen varje lördag fr o m 28/6

Musiktrion ÅMA 
i Hyttan Axmar bruk 

Med sånger av Allan Edwall 
 

Välkomna! 
Måndagen 7 juli 

Klockan 19.00 

Axmar bruk 
ÅMA  -  Åke Hillström, Magnus Wallinder, Anders Jonsson 
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BÖNHUSCAFÉ

I Trödje Missionshus

8-12 juli och 15-19 juli

11.00-16.00

 

Onsdagarna bjuder vi på allsång 19.00 

Varje dag hålls andakt 10.30 

och sångstund 13.00

Servering och loppis

VARMT VÄLKOMNA!



Smått & Gott i Hamrångebygden

Ont i magen?
   Då kanske jag kan hjälpa dig. Inte säkert förstås, men jag, 

jag flyger omkring bland alla smultronplantor och plockar de 
söta små bären, som alldeles snart är mogna. Sedan delar jag ut 
till alla som vill ha. 
   Och smultron, de är jättebra att äta. Inte bara för att de är så 
söta och goda, utan för att de också kan vara bra om man får sån 
där kramp i magen. Och av smultronbladen kan man koka te. Det 
är inte så dumt det heller. Fast du kanske inte brukar dricka te? 
Neej, tänkte kanske det. Du vill väl hellre ha smultronen, kan jag 
tänka.
   Och det är ju så bra med smultron vet du. Du behöver inte ens 
vänta på mig, Smultronälvan, utan du kan plocka dom alldeles 
själv eller tillsammans med din mamma och pappa. Du kan 
plocka dom i en liten korg om du vill, men ett sätt som är jät-
tebra, är att ta ett långt grässtrå och trä alla bären på. Blir som ett 
fint smultronband, som du kan du äta direkt ifrån. Mums, så gott 
det brukar smaka. 

Jag flyger omkring med smultron så röda 
Delar ut både här och där, det är alls ingen möda
För gott de små bären gör, så bara på mig kalla
Glad och rolig midsommar, det önskar jag er alla

                                                              Smultronälvan

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl
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Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

ÖPPETTIDER 
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

Lister • Paneler • Byggnadsmaterial
Tel 0297-10311  070-370 36 00

HAGSTA TRÄ

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största
utbud av 
elcyklar

Kaplansgatan 17 i Gävle • 026-182401 • mangescykelverkstad.se

Gävles största utbud av elcyklar



Alla Tider’s

Gör en Livsbesiktning® hos juristerna Sanjin Konakovic och Jan-Olov
Johansson och ta reda på vad som händer med dina tillgångar om du
separerar eller avlider. Annars kanske det inte blir riktigt som du tänkt dig…

Vad händer om något händer?
Gör en Livsbesiktning® hos juristerna Sanjin Konakovic och 
Jan-Olov Johansson och ta reda på vad som händer med dina 
tillgångar om du separerar eller avlider. Annars kanske det inte 
blir riktigt som du tänkt dig…

Västra Parkgatan 2, Söderhamn, 0270-151 20 vx, www.juristbyran.com
Vi träffas även på Swedbanks kontor i Gävle och Ockelbo

Vad händer om något händer?
Gör en Livsbesiktning® hos juristerna Sanjin Konakovic och 
Jan-Olov Johansson och ta reda på vad som händer med dina 
tillgångar om du separerar eller avlider. Annars kanske det inte 
blir riktigt som du tänkt dig…

Västra Parkgatan 2, Söderhamn, 0270-151 20 vx, www.juristbyran.com
Vi träffas även på Swedbanks kontor i Gävle och Ockelbo

Västra Parkgatan 2, Söderhamn, 0270-151 20 vx, www.juristbyran.com
Vi träffas även på Swedbanks kontor i Gävle och Ockelbo
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Nationaldagen i bygden – blågul fana, Norrsundets Brukssextett, tal av 
Anders Snell och vernissage för utställningen Se hur Norrsundet växte
Tidigare var han vd för Stora Ensos massaindustri i 
Norrsundet, vid nationaldagen talade Anders Snell,  
idag boende permanent i Bergby och nybliven vice 
ordförande i hembygdsföreningen, i optimistiska or-
dalag om Hamrångebygdens framtid.

− Nedläggningen av Norrsundets 
industrier var givetvis ett trauma 
för både bygd och människor, men 
med de krafter som nu arbetar vid-
are så tror jag det finns all anled-
ning att se positivt på framtiden för 
bygden.

   Själv vill och kommer han att 
bidra med det nätverk han har inom 

näringslivets sfär, men där han 
också vill koppla samman med 
de föreningar, företag och 

verksamheter som redan 
finns på orten.

   
  − Vi ska inte skapa något nytt, krafterna finns redan, 
men jag vill räcka ut en hand så att vi tillsammans sätter 
oss ner och diskuterar hur vi på bästa sätt ska arbeta för 
Hamrångebygdens framtid, sa han.

I samband med nationaldagsfirandet öppnades också 
utställningen Se hur Norrsundet växte, ett samarbete 
mellan hembygdsföreningen och Norrsundets Arbetarmu-
seum och där Janne Englund och Conny Mohlin ger en 
talande och stilfull bild över historien från Totra fäbodar 
till industrialismens framväxt. Med stabbläggaren innan-
för dörren, foton som speglar industri, boende, folkrörel-
ser, affärsliv och skola, men där det också finns plats för 
andra levnadsöden än att vara beroende av industrierna.
   En modell över hur det första sågverket såg ut finns 
utställd och nästan majestätiskt står den unika modellen 
av förvaltarvillan, uppbyggd av Gert Englund från Norr-
sundet och som för utställningen flyttats från sin plats i 
Arbetarmuseet till hembygdsgården.

                                                                            
         Text och foto: Marianne LundqvistFirandet av nationaldagen är något av 

en inledning av den svenska sommaren. 
Anders Snell, tidigare VD vid Stora Ensos 

massaindustri i Norrsundet var årets talare.



Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrångegruppen rapporterar: 
Vid säsongens sista möte diskuterades trafik och familjedag 
på Fyren. Hastighetsgränserna i Bergby kommer att presen-
teras för vägföreningen i Bergby, innan vi gör en skrivelse 
till berörda myndigheter. Gävle Kommun, Trafikverket och 
Länsstyrelsen är inblandade i beslutsprocessen. Oklart vem 
som skall fatta det verkställande beslutet. Här får vi nog kämpa 
i motvind, ganska länge! Men vi ger oss inte.

Vad det gäller familjedagen på Fyren den 14 juni, så fick vi vår 
inbjudan alldeles för sent. Det finns inget informationsmaterial 
att bara plocka ur hyllan. Annars är det naturligtvis viktigt att 
synas vid aktiviteter och skapa intresse hos Hamrångeborna att 
delta i samhällsutvecklingen i området. Hösten möten startar 
den 2 september.

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

14/6 Kupanloppis 
13.00-16.00

Brödförsäljning
och lotterier på

Kupan gav
9 000 kronor till

På Flykt-insamlingen

  Hamrångebygdens föreningsliv

•  Vi ser efter hus och trädgård, när du är på semester

•  Släng inte cyklar, gräsklippare eller andra maskiner och redskap  
    – ring oss istället så hämtar vi

•  Presenttips – Ge bort fönsterputsning eller någon av våra andra tjänster

•  Matlåda inkl. frakt hem till dig – 60 kronor
    Matsedel fi nns på axmar.nu eller ring oss så berättar vi

Frågor eller funderingar? Ring 076-128 47 33

GLAD OCH TREVLIG MIDSOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA

Begränsade
öppettider vid
Knutpunktens
servicekontor
under tiden

23 juni – 10 augusti
För bokning

vandrarhem ring
076-780 76 48
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Hamrånge Hembygdsgård
Sommarutställning öppen i samband 
med evenemang: Se hur Norrsundet 
växte- en utställning om hur det hela 
började, framtagen av Norrsundets 
Arbetarmuseum, ur museets samlin-
gar 2014. 
 
20 juni Midsommarfirande se separat annons
26 juni Hantverksdag: Växtfärgning av garn med Hamrånge 
Slöjdare. Öppen Gård kl. 11– 15. 
27 juni Hantverksdag: Växtfärgning av garn med Hamrånge 
Slöjdare. Kulturlunch kl. 12. Öppen Gård kl. 11– 15.
28 juni Hantverksdag: Växtfärgning av garn med Hamrånge 
Slöjdare. Öppen Gård kl. 11– 15. 
29 juni Friluftsgudstjänst med Hamrånge Församling kl. 11. 
Öppen Gård kl. 11– 15.
13 juli Återvändardag, Norrsundskamraterna. 
Berättarstund med Janne Englund kring Se hur Norrsundet 
växte- en utställning om hur det hela började, kl. 13. 
Öppen Gård kl. 11– 15.
26 juli Smådjursdag med häst, höns, kalvar, kaniner, får, 
getter mm. Norrsundets Arbetarteater spelar upp Återvin-
ning - andra sorteringen, kl. 14.  Verksamhet i smedjan och 
yxkastning. Öppen Gård kl. 11– 15. Samarrangemang med 
Långlördag i Bergby Centrum. 

I samband med hembygdsföreningens samtliga evenemang, 
serveras välsmakande fika och loppisen är öppen!

Kustslöjdarna visar upp sig för 
andra året i rad i Hyttan i Ljusne
Den anrika Hyttan i Ljusne förvandlas under fem som-
marveckor till ett hantverkscentrum och varje onsdag 
under den här tiden bjuds det därutöver på arrange-
mang av skilda slag. 

− Vi startade förra året och då kom det över 1500 personer 
hit, många också med stort intresse för Ljusnehistoria,  så 
det gav givetvis mersmak att fortsätta att kombinera, säger 
Jan Siljeroth, som tillsammans med hustru Hjördis håller i 
trådarna.
   Utöver Kustslöjdarna finns en smed på plats i smedjan 
varje lördag, under onsdagsarrangemangen kommer det att 
variera mellan servering av kolbullar och tunnbrödsbak, 

försäljning av lokalpro-
ducerat kött från Reco 
Meat i Hamrånge (Ri-
kard Eriksson), fisk från 
Skärså fisk och sylt, saft 
och senap från Margare-
tas delikatesser.
   − Och så visar vi upp 
bruksmuseet förstås 
med allehanda skänkta 
prylar -  här finns till 
exempel Ljusnes gamla 
brandbil, berättar han.
   Hyttan förvaltas av Ljusne Bruksmuseum och genom 
samarbete med Kustslöjdarna levandegörs nu området och 
öppnar upp för besök under tiden 28 juni – 3 augusti.

Text och foto: Marianne Lundqvist

– Välkommen till Hyttan i Ljusne i sommar, 
hälsar Jan Siljeroth.



Kalendarium 13/6-25/7
Fredag 13 juni
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 19.00
Norrsundets IF-Torsåker IF
Lördag 14 juni
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Familjedag, Fyren 13.00-16.00
Kupanloppis, Röda Korset, Fyren 13.00-16.00
Söndag 15 juni
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Invigning utställning Axmar Blue Park, 
Båthuset Axmarbruk 14.00
Utställningen pågår till 10 augusti
Fotboll Vifors IP Pojkar 10 14.00
NorrHam-Kungsgårdens SK
Fotboll Vifors IP Flickor div. 1 17.00
NorrHam-Torsåkers IF
Måndag 16 juni
Hembygdsföreningen visar gamla bilder, 
Träffpunkten, Bergby 13.00
Tisdag 17 juni
Fotboll Vifors IP Damer div. 3 19.00
NorrHam-Valbo FF 2
Onsdag 18 juni
Sommarcafé Kyrkans Hus 14.00
Fotboll Vifors IP Flickor 11 18.30
NorrHam-Högbo AIK
Torsdag 19 juni
Midsommarfika, Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 20 juni
Midsommarloppet Axmarby 11.00
Midsommarfirande,
Hamrånge hembygdsgård 14.00
Lördag 21 juni
Friluftsgudstjänst, Iggön 11.00
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Söndag 22 juni
Friluftsgudstjänst, Råhällan 11.00
Fotboll Vifors IP Pojkar div. 3 15.00
NorrHam-Högbo AIK
Hyttan Axmarbruk öppen 13.00-17.00
Tisdag 24 juni

Fotboll Vifors IP Damer div. 3 19.00
NorrHam-Hille IF 2
Onsdag 25 juni
Sommarmusik, Österheds kapell 19.00
Torsdag 26 juni
Öppen gård med växtfärgning,
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fredag 27 juni
Öppen gård med växtfärgning,
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Midnattsracet – kajakpaddling
start Axmarbrygga 20.30
Lördag 28 juni
Öppen gård med växtfärgning, Hamrånge 
hembygdsgård 11.00-15.00
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 14.00
Norrsundets IF-IK Sätra
Söndag 29 juni
Friluftsgudstjänst Hamrånge hembygdsgård 11.00
1 juli –31 juli Axmarbruk
Café Svarta katten Axmarbruk
öppen tis-sön 11.00-17.00
Tisdag 1 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Onsdag 2 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Torsdag 3 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Fredag 4 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Fotboll Lindövallen, Norrsundet 18.30
Norrsundets IF – Helges IF
Lördag 5 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Söndag 6 juli
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Måndag 7 juli
Musiktrion ÅMA, Hyttan, Axmarbruk 19.00
Tisdag 8 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Onsdag 9 juli

Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Sommarcafé, Kyrkans hus 14.00
Torsdag 10 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Fredag 11 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Kamratmöte Norrsundskamraterna,
Fyren 18.00
Lördag 12 juli
Kamratmöte Norrsundskamraterna start 
10.00 och avslutande supé 19.00
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Söndag 13 juli
Friluftsgudstjänst, Heden/Ivarssons 11.00
Återvändardag för Norrsundskamraterna, 
Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Tisdag 15 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Onsdag 16 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Sommarmusik, Österheds kapell 19.00
Torsdag 17 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Fredag 18 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 19 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Söndag 20 juli
Söndagsmässa, Fyren, Norrsundet 11.15
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Tisdag 22 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Onsdag 23 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Torsdag 24 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Fredag 25 juli
Utställning Bläckhornet Axmarbruk 12.00-18.00
Bastun öppen OK Ödmården/
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Östen me´ Resten, Axmar Hytta 19.00

All uppvaktning på födelsedagen undanbedes. Gäller alla.
                                                 Karin Landström, Norrsundet

Torget - Uppvaktning undanbedes

Snälla, glöm min födelsedag. Bortrest. Respektera min önskan.
                                                               Karin Åberg, Sjökalla

Torget - Uppvaktning undanbedes

Vårt varma tack till alla som med blommor och telefonsamtal 
visat oss medkänsla och omtanke vid vår älskade Natalie 
Sundberg-Fernquists bortgång och begravning.

Anette med familj    •    Micke med familj

Torget - Tack

Begravningar i Hamrånge församling under Maj
2 maj Ella Hedell, Norrsundet
2 maj Inger Granath, Norrsundet
15 maj Bengt-Erik Backlund, Norrsundet
16 maj Natalie Sundberg-Fernquist, Bergby
16 maj Gert Englund, Norrsundet
23 maj Karl-Otto Aspgren, Norrsundet
23 maj Nisse Wikström, Gävle
30 maj Marianne Eriksson, Norrsundet

Vi önskar köpa en 3:a i Skogsgläntan, Norrsundet                                                               
Lasse Hedlund, 070-539 15 46/Lena Malmström, 070-571 43 25

Torget - Köpes


