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Sommaren 
är här!



En, två, tre, fyra….
   Nu kan jag räkna dagarna tills jag på allvar träder in i pen-
sionisternas skara. 30 juni är min sista dag som anställd hos 
Leader Gästrikebygden och då ni, då ska jag göra allt det där 
som jag inte hunnit med under yrkeslivet. Njuta av morron-
fikat tillsammans med Mannen, umgås mera med mina barn-
barn, hälsa på alla vänner jag försummat genom åren, göra 
spontana utflykter, ta del av kulturutbud både härhemma och 
runtomkring och…
   Lite fundersam blir jag förstås, när jag pratar med vänner 
som trätt in i pensionärernas skara. − Kan då inte förstå hur 
jag hann med att jobba, almanackan är mer än fulltecknad, är 
ofta kommentarerna jag får. Och att boka in en träff med fler 
än en är näst intill en omöjlighet.
   Fast så ska det ju inte bli för mig förstås. Här ska ni få se 
på en som ska njuta av pensionärslivet! Ja, ja, jobba på tim-
mar ska jag ju förstås göra året ut åt Leader Gästrikebygden, 
och Alla Tider´s fortsätter jag självklart med liksom en del 
bokföringsuppdrag. Och visst ja, en dokumentation åt Ovan-
sjö Jordägarkassa skulle jag ju också göra. Men visst ska jag 
hinna njuta av pensionärslivet, eller vad tror ni?

Sommaren har hittills låtit vänta på sig, vi får hoppas den 
kommer med skolavslutning och student. I år springer vår 
Sofie utför skoltrappan på Vasaskolan med vita mössan. Att få 
följa barnbarnen till studentexamen är ett privilegium och oj, 
vilka känslor det sätter i omlopp. Mormor och morfar önskar 
henne all framgång och lycka på hennes fortsatta vandring 
genom livet.

Mycket händer också i Hamrångebygden. Vatten och avlopp 
ska byggas ut vid fritidsbebyggelsen runt Hamrångefjärden 
och planerna på Energibruket i Norrsundet börjar ta form. 
Mer om det kan du läsa i månadens Alla Tider´s. Liksom 
några av årets händelser. 
   Vem hade väl för några decennier sedan kunnat tro att ko-
släpp skulle locka storpublik, men det var precis vad det gjor-
de, när kossorna vid Häcklegård släpptes ut på sommarbete. 
Men idag är det förstås så, att även om vi bor på landet, så är 
vardagen på en bondgård för de allra flesta ett okänt begrepp. 
  Jag minns min barndoms somrar, då Märta från Rån gick 
med sina kossor morgon och kväll från betena i Hagalund. 
Själv gick hon efter med cykeln och en björkkvist i handen, 
som jag tror hon aldrig behövde använda. Kossorna visste 
precis vart de skulle och kolåporna de ibland lämnade efter 
sig på vägen var det aldrig någon som brydde sig om. Det 
hörde liksom till. 
   Bondelivet må ha förändrats, men det är fortfarande en 
oumbärlig del i vårt samhälle och kommer så att förbli. Mat 
kommer vi alltid att behöva. Så jaatack 
Häcklegård, fortsätt gärna med kosläpp 
för en liten inblick i er vardag.

Glad midsommar och en riktigt skön 
sommar önskar jag er alla. Vi möts 
igen den 24 juli, när nästa nummer av 
Alla Tider´s kommer ut.

 Lev väl!

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

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
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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!

Tankar Om



Hos Hamrangebygdens delikatesser
hittar du lokalproducerat inför midsommar

Till grillen:
Grillbitar, entrecote, lövbiff och biff från 
Häcklegård och glaserar gör du givetvis med
Glaze från Mårdängs kallpressade rapsoljor

Kravmärkt fläskkött – skinkstek, kotletter, karré
Kött av ungnöt från Hamrånge Får & Lantbruk

Ägg och getost med olika smaker från 
Hådellsgården

Fisk till helgens festbord – pepparlax och 
citrongravad lax från MJ Fisk

Marmelader och saft från Vårt Skafferi Sverige

Provsmakning av ostkaka från
Häcklegård torsdag 18 juni 10-18Öppettider: Torsdag 18 juni 10-18, Fredag/midsommarafton 10-16.

o

Allt för en trevlig Midsommar 
hittar du hos oss i Bergby

Försäljning av Svenska Jordgubbar 
till Bästa dagspris utanför butiken 

torsdag 11-18 och 
midsommarafton 9-13

Ord. öppettider:
Mån-fre.....9-20 
Lör, Sönd...9-19 

Bergby

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

Sverige Klass 1

Svensk 
Färskpotatis 
2,90kr/kg

Nybergs Deli 

Ursprung Sverige

Kortpris
Fläskytterfilè 

59:-/kg

2 för 35:-
Baguetter 
Bonjour. 420g
gräddade i butik

79:-

Färdigkryddad 
fläskkarrè 
Sohlbergs/Gudruns Chark 
Ursprung Sverige

Parisare 29:-
Sohlbergs/Gudruns Chark 
800g

Till Kvällsvickningen!

Vi vill önska alla våra kunder 
en riktigt Glad Midsommar och 

en trevlig sommar!

Torsd 9-20 
Mid.afton 9-14 

Mid. Dagen 9-19 
Sönd 9-19

Emelie F
Marcus

Ingela
Elsy

Emmy

Emelie

Emil

Ellinor
Ingis

Anna

Emelie S
Klara

TereseWilma

Marie

Eva-Lena
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Positiv information – Norrsundet på väg att realiseras som Energibruket
Utveckling av biokombinat, gasterminal och betong-
fabrik för byggande av fundament till vindkraftverk. 
Det är planer som kan bli verklighet i Norrsundet och 
skapa arbetstillfällen i hundratal, men det är många 
komponenter som ska sammanfogas innan de kan rea-
liseras.

På plats i Norrsundet för den 
informationen fanns repre-
sentanter för Södra Norrlands 
Hamn & Logistik AB, som 
numera har sitt huvudkontor 
i Norrsundet och Jan Nordlöf 
och Lennart Sjögren, represen-
terande Colabitoil Sweden AB. 
   Framförallt när det gällde 
betongfabriken, underströk 
styrelseordförande för Södra 
Norrlands Hamn & Logistik 
AB, Bengt Lönnberg, så är 
det ett långsiktigt arbete som 
nu pågår och många bitar som 
ska falla på rätt plats innan och 
om dessa arbetstillfällen kan 
bli verklighet. Det finns också andra som konkurrerar om 
placeringen av en betongfabrik.
   Att man ändå valt att redan nu gå ut med information 
tyder på en viss optimism och att mycket arbete läggs ner 
för att realisera projektet. En betongfabrik i Norrsundet 
skulle kunna generera 300 arbetstillfällen under en följd 
av år och förstärka satsningen på Norrsundet som det mil-
jövänliga Energibruket.
   − För Storgrundet är tillstånden klara för vindkraft, 
när det gäller Finngrundet måste en ny ansökan för en 
minskad vindkraftspark skickas in av vindkraftsbolaget 
på grund av att det ligger i den sträckning som alfågeln 
flyger. Sedan finns också planer på en vindkraftspark på 

finska sidan och det ärendet lig-
ger just nu på regeringens bord, 
sa Bengt Lönnberg.

När det gäller anläggningen 
av en LNG-terminal för gas, så 
är det Norrsundet som framför 
andra platser förordas. Gasen 
ska tas in via lotsade pråmar och 
gasledning byggas mot Sandvi-
ken (sträckning över Råhällan) 
för distribution till energikrä-
vande industrier som Sandviken, 
Ovako och Domnarvet.
   − Det ska också gå att koppla  
på biogas från avfallsanlägg-
ningen i Forsbacka.

    
   Gasledningen byggs och ägs av Swedegas AB, men det 
är industrierna själva som sedan köper gasen på världs-
marknaden.
      − Norrsundet skulle därmed förstärka sin logistik-
kedja. Vi är redan idag med vår 662 m² stora yta störst på 
biobränsleimport liksom också landets största fiskehamn 
för vidaretransport av fisk till fiskfoder, sa Bengt Lönn-

berg.
   Mer detaljerad informa-
tion kring detta projekt 
kommer att ges i Norrsundet 
av Swedegas AB, prelimi-
närt den 24 juni.

Colabitoil AB finns redan 
på plats i Norrsundet och i 
höst körs testanläggningen 
igång för en produktion av 
ca 1,5 miljoner liter bio-
bränsle per år med råvara 
från restaurangernas matol-
jeavfall. I fullskalig produk-
tion, planerad från 2017, 
skall 25 miljoner biobränsle 

per år utvinnas och kunna ge dygnetruntsysselsättning åt 
20-40 personer.
   − Men matolja från restaurangerna, idag till största de-
len importerad, är bara en av de råvaror vi planerar för i 
biokombinatets produktion, sa Lennart Sjögren, styrelse-
ledamot i företaget.
   Via Gävle kommuns näringslivsavdelning i samarbete 
med Region Gävleborg och Almi pågår just nu en förstu-
die för att undersöka förutsättningarna för ett biokombi-
nat, där även biokol och jästsvampar ska ingå.
   − Biokol utvinns för närvarande i Tyskland och en 
mönsterfabrik finns i Tjeckien. En sådan fabrik är också 
tänkbar i Norrsundet, där biokolet som en beståndsdel kan 
ingå i till exempel jordförbättringsmedel, men också att 
vi utvinner en biprodukt till biobränsle. Det pågår också 
forskning vid Högskolan hur flytande biprodukter ska 
kunna utvinnas ur jästsvampar, sa Lennart Sjögren.

Sammantaget finns alltså flera intressanta komponenter 
för att bygga upp Energibruket i Norrsundet. Nu återstår 
att se hur de kan realiseras och en viktig del i det arbetet 
är då också att behålla industrijärnvägen mellan Ham-
rångefjärden och Norrsundet.
   − Ett stort och avgränsat industriområde med egen 
hamn och egen tillfartsväg är en utomordentligt bra ut-
gångspunkt, men för kompletta logistiktjänster behövs 
även järnvägen och nu har vi fyra år på oss innan Tra-
fikverkets underhåll längs den sträckan upphör, sa Bengt 
Lönnberg.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Positiv information för Norrsundet gav representanter från 
Södra Norrlands Hamn & Logistik AB och Colabitoil AB vid 
mötet i Fyren.

Gävle kommuns näringslivsbo-
lag har i samarbete med Region 
Gävleborg och Almi gjort en för-
studie om förutsättningarna för 
ett biokombinat i Norrsundet, 
berättade Lasse Engstrand.

Alla Tider’s
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Gävles största
utbud av 
elcyklar

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

Störst i Gävle på el-cyklar!

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

Midsommarveckan finns vi:
Vid ICA i Bergby tisdag 16 juni 
I Ockelbo torsdag 18 juni.
Båda dagarna 9.00-15.00

Glad midsommar
önskar vi alla våra kunder

Anders, Dennis
 0297-228 55  •  070-568 96 69

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

Årets miljöpris till arbetsgruppen vid Produktionsköket i Bergby

Miljöpartiet de gröna i Gävle har sedan många år tillbaka 
delat ut ett miljöpris till personer eller organisationer som 
arbetar för en mer hållbar värld. I år gick priset, 5 000 kro-
nor, till Hamrångebygden och arbetsgruppen vid Produk-
tionsköket i Bergby.

Ett fint bevis på det arbete som lagts ner för att få produktions-
köket för lokal matproduktion till stånd. Med projektstöd från 
Leader Gästrikebygden, Knutpunkten Landsbygdscenter som 
projektägare och ett stort engagemang och mycket arbete av 
de lokala matproducenterna själva. I arbetsgruppen har ingått 
Catharina Eklund/Mats Wigren, Ingela Rossander/Fredrik Råd-
ström, Ola Westman, Gertrud Edström/Flavio Mancini, Maria 
& Lennart Sjöberg, Jenny & Magnus Risberg samt från Knut-
punkten Svante Wallberg och Kevin Sjögren. Och så här lät 
motiveringen:
    Med kraft och engagemang är allt möjligt. När personer går 
samman så kan det som synes verkar smått omöjligt bli möjligt. 
I Bergby har flera små matproducenter tillsammans byggt ett produktionskök där lokal mat kan förädlas och produce-
ras. Producenternas engagemang leder såväl till lokala arbetstillfällen, som en rikare landsbygd, ökad produktion av 
lokal mat och inte minst stolthet över den egna bygden. Det är initiativ och engagemang som arbetsgruppen vid pro-
duktionsköket i Bergby visat på som kommer vara avgörande i den gröna omställningen! 

Text och foto: Marianne Lundqvist

Produktionsköket i Bergby fick ta emot årets miljöpris från 
Miljöpartiet av oppositionsrådet Roger Persson längst t v. Re-
presentanter för arbetsgruppen var Ingela Rossander, Lennart 
& Maria Sjöberg, Kevin Sjögren, Svante Wallberg, Gertrud 
Edström & Flavio Fancini, Mats Wigren

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Alla Tider’s

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

Njut av gastronomi i
toppklass i storslagen miljö

Missa inte Axmar Midnattsrace 26 juni!
Kajaklopp mellan Axmar Brygga och 

hamnen Axmarby med start 20.30

För mer info och bokningar till restaurangen
se vår hemsida www.axmarbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

NYA ÖPPETTIDER
APRIL-SEPTEMBER
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

Ett körslag som skänkte glädje
För femte året i rad arrangerades 
Körslaget med deltagande PRO-
körer från Norrsundet, Hamrånge, 
Hille och Kilafors. Sist stod Norr- 
sundet som värdar, då drygt 150 
personer samlades i Fyren för att 
lyssna till de fyra körerna.

De visade upp en va-
rierad repertoar och 
förmedlade stor sång-
arglädje, vilket hörbart 
uppskattades av publiken 
med ljudliga applåder. 
Som avslutning samlades 
alla musikanter på sce-
nen och spelade gitarr, 
bas, fiol, dragspel och nyckelharpa.
   Många företag och enskilda hade skänkt fina vinster 
till lotterierna och sammantaget var det en mycket trevlig 
eftermiddag som bjöds i Fyren med värdkörens ledare 
Leif Löfgren som motorn i arrangemanget.
   Nu ser vi fram emot nästa körslag!

Text och foto: Torbjörn Brunzell

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

VÅR GODA FISKBUFFÉ
serveras alla dagar under juni-juli-augusti

Mån-fre  12-18, lör-sön 11-17 

Välkommen till Flodbergs på Trollhar´n

www.trollharens� sk.se    Tel. 0297-331 05

Vid Jungfrukustvägen mellan Axmarby och Ljusne vid Granön

BERGBY
VERKSTAD

stänger för semester 
V 26, 28, 29, 30, 31

TREVLIG SOMMAR
TILL ER ALLA!

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Hyttan Ljusne 27/6 – 2/8  Varje dag 12-18

Smedjan öppen onsdagar och lördagar

Café och Hyttmuseum
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Samarbete för återbruk

Istället för att slänga möbler, kläder, porslin m m kan 
du nu lämna dina saker till ReDo (ABF Gästrikebyg-
dens återbruksverksamhet), som varje tisdag och 
tredje söndagen i månaden finns på plats vid återvin-
ningscentralen i Hagalund.

Detta genom ett samarbete som startats mellan Gästrike 
Återvinnare och ReDo med syfte att återbruka istället för 
att slänga.
   Projektarbetet ReDo är en verksamhet som har sin 
grund i återbruk och bistånd och ReDo remake och se-
condhand finns på Brynäs i Gävle, på Norrsätra i Sandvi-
ken och på Havsvägen i Norrsundet. ReDo i Norrsundet 
har sitt ursprung i det arbete som bedrivits sedan tre år 
tillbaka kring mottagandet och integrationen av asylsö-
kande som bor i Norrsundet och där det visat sig att be-
hovet av kläder, skor, leksaker och hushållsartiklar varit 
stort.

I butiken, som Gavlegårdarna tillhandahåller, kan kläder, 
skor, leksaker m m förmedlas och säljas. Personer med 
LMA-kort (ID-kort för asylsökande) får kläder och skor 
gratis utifrån behov, för nyanlända som fått uppehållstill-
stånd och för övriga besökare säljs varorna i butiken till 
låga priser. Inkomsterna går oavkortat tillbaka till verk-
samhet på Fyren och i bygden. De varor som inte säljs i 
Norrsundet går vidare till ReDo-verksamheten i Gävle 
vars överskott går till de olika biståndsprojekt som ABF 
Gästrikebygden bedriver i bl a Filippinerna och Nepal.
   − Att kunna lämna framförallt kläder för återbruk har 
varit efterfrågat bland våra besökare,  så det här initiativet 
är välkommet, säger Marie Bergström vid återvinnings-
centralen i Hagalund.

ReDo tar emot saker som bedöms vara möjliga att åter-
bruka och säljs sedan i butiken på Havsvägen. Möbler 
m m renoveras i lokaler vid Rockskolan och säljs inled-
ningsvis i Fyren.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Peter Wutkowski och David Sundqvist tar emot prylar vid åter-
vinningscentralen för återbruk hos ReDo.

Där ni kan köpa
färsk och rökt fi sk från eget fi ske

och rökeri hela sommaren.

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

Full fart i Bamseloppet
Frisk luft, full fart, skratt och glädje. Det ska prägla 
Bamseloppet och visst gjorde det ju det, när förskole-
barnen vid Äventyrarna och Solkatten satte fart.

Uppvärmning 
först under 
fröken Evas 
ledning innan 
fröken Petra 
tog över och 
såg till att alla 
barnen höll 
linjen loppet igenom. Runt skolan, längs järnvägen, fram-
för Zebran och sen rakt mot mål. Lite trötta innan målet 
nåddes, precis som det ska vara när man springer ett 
lopp, men både stolta och glada och pricken över i:et var 
förstås medalj och diplom som alla barn fick ta emot vid 
prisutdelningen.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Åbyns byamän tar över bastun i 
Hamrångefjärden
Från 1 juli i år tar Åbyns byamän över bastubyggnad 
och verksamhet vid bastun i Hamrångefjärden från 
OK Ödmården och bägge parter är mycket nöjda med 
lösningen. 

   − Hög medelålder i föreningen och sjunkande medlems-
antal därtill gör att vi inte längre mäktar med förvaltning 
och verksamhet, säger Håkan Lysén, ordförande i OK 
Ödmården.
   Bastun vid ån i Hagalund har anor sedan 1930-talet, då 
bastuföreningar växte fram runtom i bygden.  Alltsedan 
dess har det här erbjudits bastubad, både för damer och 
herrar.  
   1978 överläts byggnad och bastuverksamhet till orien-
teringsklubben, som restaurerade byggnaden och byggde 
till både föreningslokal och ett förråd. I deras regi bygg-
des också en särskild damavdelning, så att bastubad till 
alla kunde erbjudas samma dag.
   − Vi har ju haft verkliga eldsjälar som ansvarat för 
förvaltningen genom åren. Oräkneliga är nog de timmar 
som lagts ner av Erik Forsmark, Gunnar Modig och Sören 
Olsson, även om styrelsemedlemmar i övrigt förstås ock-
så funnits till hands vid restaureringsarbeten med mera, 
säger han vidare. 

Ny förvaltare blir nu istället Åbyns byamän, en lösning 
som bägge parter är mycket nöjda med och som säkerstäl-
ler bastubadandet även framöver.
   − Vår styrelse tvekade inte länge, när förfrågan från 
orienteringsklubben kom om vi kunde tänka oss ta över. 
Dels ligger bastun på Åbyns samfällda mark, dels skulle 
det lösa frågan om samlingslokal för vår förening. 
   − Och bastuverksamheten kommer vi givetvis att fort-
sätta med utan förändringar – med K G Berglund som 
badmästare, säger byamännens ordförande Johan Lund-
berg.
 Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

När vi nu tar över bastuverksamheten i 

Hamrångefjärden vill vi hälsa alla, såväl 

gamla som nya bastubadare välkomna

Öppettider: Fredagar 14.00-17.00

Åbyns byamäns samfällighetsförening

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Från OK Ödmården vill vi tacka alla 

trogna badgäster genom åren och önskar 

er alla ett fortsatt trivsamt bastubadande

Restaurang Kopparmässen
Välkommen på LOPPIS 

Söndag 14 juni 12.00-16.00 med Söndagsspecial i restaurangen
Husets Skagen

Fläskfilé med cognacssås, hasselbackspotatis och primörer
alternativt Halstrad, gravad lax med dillstuvad potatis

Vit chokladmousse med mixade jordubbar

Pris 2 rätter 125:-    3 rätter 150:-

Lunch måndag-fredag 9.30-14.00
Övriga tider enligt överenskommelse
Tel. 0297-220 20

Välkommen till 
familjefesten

Midsommarloppet 

Axmarby 19 juni
Start Gåsholma 11.00 
målgång hamnen Axmarby

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

BÖNHUSCAFÉ

I Trödje Missionshus

14-18 juli och 21-25 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!

Nöjda parter efter övertagandet av bastun i Hamrångefjärden. Fr 
v Håkan Lysén, OK Ödmården, Johnny Fredin och Johan Lund-
berg från Åbyns byamäns samfällighetsförening.
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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

Ny Leaderförening bildad
Leader Gästrikebygden tilldelades 46 miljoner av 
Jordbruksverket för utveckling av landsbygden och i 
samband med sista årsmötet för den nuvarande Lead-
erföreningen antogs stadgar och valdes ledamöter i 
den nya förening, som nu beräknas påbörja sin verk-
samhet under hösten.

Den nya Leaderstrategin har fler arbetstillfällen och mo-
bilisering av lokal utvecklingskraft som övergripande mål 
med fem insatsområden, där möjlighet till projektstöd 
tydliggörs; Kompetensutveckling och generationsväxling, 
integration och social inkludering, besöksnäring, lokal-
producerat, miljösmart samhällsutveckling och konkur-
renskraftig fiskenäring.
   Geografiskt innefattar Leaderområdet hela Ockelbo 
kommun, hela Hofors kommun, Sandvikens kommun 
exkluderat centrum och Gysinge/Österfärnebo, Gävle 
exkluderat centrum och Hedesunda församling samt för 
fiskefonden Hälsingebygdens och Nedre Dalälvens kom-
muner.
   I den nya styrelsen finns två representanter från Ham-
rångebygden; Svante Wallberg och Dennis Bergman, 
båda representerande privat sektor.

Den nya föreningens namn blir Leader Gästrikebygden 
– lokalt ledd utveckling och dess styrelse får nu bland 
sina första uppgifter att rekrytera verksamhetsledare, 
ekonom samt att besluta var kontoret för den kommande 
Leaderperioden ska ligga.

Text: Marianne Lundqvist

Fotnot: Gysinge/Österfärnebo och Hedesunda församling 
tillhör Leader Nedre Dalälven.

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Smått & Gott i Hamrångebygden

önskar alla 
Glad Midsommar!

Mina öppettider:
Måndag, onsdag,
torsdag, fredag 9.00-17.30
Tisdagar stängt

Semesterstängt V 29, 35-36

       Ann-Katrin  Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering

Hamrånge byavakter rapporterar 

från månaden som gått:
1) Barnvagn stals i Hamrångefjärden
2) Inbrott vid Q Star i Hamrångefjärden. Kon-

tantkassa stals
3) Fräckt inbrott dagtid vid Österheds kyrko-

gård. Liknande stölder har hänt förr vid kyr-
kogården, så här varnar både byavakterna 
och Hamrånge församling: Lämna aldrig syn-
liga föremål i bilarna vid kyrkogården.

4) Byavakterna varnar för okända besökare som 
erbjuder sig utföra arbeten eller köpa före-
mål/skrot

5) Främmande bilar, bl a med utländsk registre-
ring cirkulerar i bygden. Slangning av diesel 
från lastbil och inkopplingar på elskåp har 
förekommit.

Du som vill stöda Hamrånge Byavakter kan sätta in ditt 
bidrag på bankgiro 5962-8677
Du som vill ställa upp som byavakt: Ta kontakt med Ove 
Boman, Norrsundets Tips & Tobak, tel. 0297-220 22



Kosläpp vid Häcklegård

Långt över 200 personer hade tagit plats på lagårdsbacken vid Häcklegård 
för att se på, när de 150 kossorna släpptes ut på sommarbete. Vardagsruti-

ner för inte alltför längesen, men som för många och framförallt dagens barn 
blivit till ett spännande skådespel.
     − Titta, hon bajsar! – Men vad har dom under magen? – Oj, oj, oj vad de kan 
skutta! löd några av kommentarerna.
    Och kossorna själv, de trivdes förstås i solskenet. För även om de alltid kan 
röra sig fritt i sitt lösdriftsstall, så blir friheten större och gräset godare på de 
gröna ängarna.

…Finalrock inför ett fullsatt Fyren

Inget kan nog i Fyren, publikt sett, mäta sig med Rockskolans Finalrock. Inte 
en endaste plats stod tom, och vilken stämning det blev, när ungdomarna in-

tog scenen och härligt bjöd på sig själva med sång och musik de lärt under året.
   Inte mindre än 28 olika nummer med en bred repertoar serverade de sin pu-
blik.

  …och Motorklubbens Bil- & Mc-utställning

Hamrånge Motorklubb räknade in över 500 personer till sin utställning, en 
siffra som arrangörerna var väldigt nöjda med.

− Det får vi vara med tanke på att det fanns flera lockande arrangemang runtom i bygderna den här dan och att Han där-
uppe för första gången på våra 24 arrangörsår inte riktigt var på vår sida. Det regnade ju under förmiddagen och sen kom 
det en och annan regnskur även senare under dagen, sa generalen själv Rolle Wedin.
    Skönheterna själva, 56 ekipage, glänste ikapp och mest av dem alla glänste en Oldsmobile Super 88 av 1958 års mo-
dell, ägare Hasse Peters/Aina Talasis från Hemlingby, som tog hem förstapriset. 
Deras bil har flera gånger tidigare hållit sig väl framme vid Motorklubbens ut-
ställningar, har tagit både första- och tredjepriser.

Bland de 26 Mc-ekipagen var det Eero Toivanens hembyggda HD Trike, en 
både originell och stilig skapelse och för första gången med i Hamrånge, som 
fick flest poäng av besökarna. 
    − Det är fjärde året jag åker på cy-
keln med det här utseendet, så nu bör-
jar den snart bli dags att bygga om. 
Det är ju halva nöjet, sa Eero, som 
kom från Stocksbo.

Även kvällens arrangemang, först 
med framträdande av Småstadsliv och 
därefter dans till Rockfire lockade 
många besökare.
   − Över 100 fler än i fjol, så det var 
klart godkänt det med, sa Rolle. g

Årets händelser i Hamrångebygden?
Ja, att döma av publiktillströmningen så torde det vara tre händelser

som med råge fyller upp kriterierna. 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Kosläppet vid Häcklegård lockade rekordstor 
publik.

Emil Westerberg, färgstark stjärna, var en av 
många duktiga elever som framträdde vid 
Finalrocken.

Segraren bland bilarna vid årets utställning – 
Oldsmobile Super 88, 1958 års modell... ...och 
bland motorcyklarna Eero Toivonens hem-
byggda HD Trike

Blänkande motorrum i Magnus Svenssons, 
Trödje, Ford Mustang från 1971. Bilen har 
han ägt sedan 1986.



•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  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

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

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalningÖppettider
Måndag, torsdag 14.00-20.00

Tisdag, fredag 9.00-14.00
Onsdagar stängt

Jag stänger för semester V 28, 29, 30, 31
Glad Midsommar och en Skön sommar

önskar jag er alla
Tel. 0297-228 80

Smått & Gott i Hamrångebygden

Kaninutställning sommarens för-
sta aktivitet vid hembygdsgården

Kaninavelsföreningens utställning har under en lång 
följd av år inlett sommaren vid hembygdsgården, så 

också i år. 170 kaniner av 24 olika raser, från Skellefteå i 
norr till Stockholm i söder fanns med vid bedömningarna, 
där ett digert prisbord väntade.
   Från Hamrånge deltog Tore Wigren från Norrsundet, 
som på sin gård håller ett 30-tal kaniner och bl a tävlade 
med sin Black Tan och Anna 
Lamela från Hagalund, som 
började tävla förra året och 
nådde fina resultat med sin 
Belgisk hare.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Vilken färgprakt hos Hamrånge 
Slöjdare
Utställarna var visserligen bara 
två, men vilken fantasi och vil-
ken färgprakt de bjöd på!

Det var Berit Kindborg-Berg från 
Norrsundet och Ulla-Britt Wiklund 
från Hagsta som fyllde Hamrånge 
Slöjdares ut-
ställningslokal 
med sina fan-
tasifulla och 
vackra alster i 
lappteknik.
   Ett tidsödande 
hantverk som 
inte bara kräver 
fantasi, utan 
därtill noggrann planering och precision för att 
uppnå det resultat de båda utställarna visade.
   − Ja, inte blir det så mycket TV-tittande för min del 
nuförtiden inte , berättade Berit, som tidigare ägnade sig 
mycket åt vävning, men numera ägnar sig helt åt lapptek-
nik. 
   För Ulla-Britts del började det med täcken till barnbar-
nen, men som nu utvecklats till att omfatta många olika 
alster i tekniken.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Berit 
Kindbom-
Berg och 
Ulla.Britt 
Wiklund 
visade upp 
lappteknik 
med härlig 
färgprakt

Fina poäng plockade 
Anna Lamelas Belgisk 
hare. 
 
Tore Wigren deltog bl a 
med en Black Tan.
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Kommunalt vatten och avlopp 
byggs ut bland fritidsbebyggelsen 
runt Hamrångefjärden
Lagstiftningen har skärpts upp och enligt nu gällande 
föreskrifter, bl a Miljöbalken, så måste kommunalt 
vatten och avlopp byggas ut vid all fritidsbebyggelse. 
Redan nästa år beräknas byggnationerna påbörjas 
runt sjön Hamrångefjärden.

Intresset för information var stort, när Gästrike Vatten 
inbjöd till första mötet kring frågan – A-salen i Fyren var 
fullsatt och många hade frågor att ställa. Av förklarliga 
skäl, anslutningsavgiften till kommunalt va-nät uppgår till 
cirka 150 000 kronor, därtill kommer ledningskostnad på 
den egna fastigheten från förbindelsepunkten kommunen/
enskild fastighet.
   − En inventering har gjorts under 5 år var behoven av 
utbyggnad finns, en utbyggnadsplan har tagits fram och 
ur miljösynpunkt så är området runt Hamrångefjärden 
prioriterat, då det utgör ett vattenskyddsområde, sade 
Lena Blad, chef för teknik- och utvecklingsavdelningen 
vid Gästrike Vatten.
    Den undersökning som gjordes under åren 2008-09 
visade att av de 110 fastigheterna så höll 66,5% inte 
standard som krävs och 46% av de enskilda avloppen var 
bristfälliga. Några av fastighetsägarna undrade varför det 
måste vara en kommunal lösning, vilket Lena Blad för-
klarade med att alla utredningar som gjorts visade att ett 
kommunalt vatten- och avloppsnät var den mest hållbara 
och miljömässigt bästa lösningen.
  
Anslutning till det kommunala avloppsnätet är obligato-
riskt och gäller alla tomter, även obebyggda. Ingen hän-
syn tas heller till privatekonomi. Här ser man till området 
som helhet.
   När det gäller anslutning till kommunalt vatten däremot, 
finns en valmöjlighet. Antingen att en fungerande gemen-
samhetsanläggning finns, eller egen brunn med vatten 
som godkänts med vattenprov. Löser man vattenfrågan på 
något av dessa sätt ger det ett avdrag på 35% av anslut-
ningskostnaden.
   − Och de som har gjort investeringar på enskilda av-

lopp, som är yngre än 10 år, har rätt till ersättning mot 
verifierande av kostnader och hänsyn taget till avskriv-
ningar, sade Lena Blad.
   
Under hösten ska ritningar tas fram och nytt informa-
tionsmöte därefter hållas för berörda fastighetsägare. 
Diskussioner också föras med enskilda fastighetsägare 
i detaljfrågor. Nästa år ska byggnationerna påbörjas och 
fastigheterna vara klara för anslutning 2017. Nuvarande 
anslutningsavgift ska då gälla.
   Själva anslutningsavgiften är en engångskostnad, sedan 
blir det en periodisk brukningsavgift. Fastighetsägaren 
får själv stå för ledningskostnaden på den egna fastighe-
ten samt för kostnaden att bryta enskilt avlopp liksom att 
se till att slutna tankar töms en sista gång. Anslutningen 
måste avslutas inom två år från erbjudandet. 

Text: Marianne Lundqvist

                                  

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

Onsdag 22 juli 13.00
Kom till Hamrånge kyrka och lyssna på Märta Bohlin som 
spelar orgelmusik. Prästen Ulf Claesson medverkar.

Tisdag 18 augusti 17.00-19.00
Växtvandring för ”naturapotekare” Lär dig känna igen, bereda 
och använda vilda växter för vanliga enkla ”åkommor”.
Kostnad: 75 kr, då ingår fi ka!
Anmäl dig till Träffpunkten senast 11 augusti. 0297-10995. 
Arrangör Hannele Boman.

Tack ALLA volontärer som allti d ställer upp med ett  glatt  humör
när vi behöver hjälp på resor och dylikt på Pärlan och Träff punkten.

FIKA FINNS ATT KÖPA VID ALLA AKTIVITETER.
Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anette.ostrom@gavle.se

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
Juli - Augusti 2015

                                  

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

Alla Tider’s



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Lördag 20 juni kl. 14.00
Friluftsgudstjänst Iggön (skolan)
Medtag egen fi kakorg och något att sitta på
Henrik Forman, Annelie Ekholm, Emma Wallerberg
Söndag 21 juni kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Kyrkokören sjunger sommarsånger
Marianne Udd, Emma Wallerberg
*************************************** 
Onsdag 24 juni kl. 19.00
Sommarmusik med elever från Rockskolan,
Hamrånge kyrka
Söndag 28 juni kl. 11.00
Pilgrimsmässa, Österheds kapell
Pilgrimsgruppen, Marianne Udd
9.00 Vandring från församlingshuset
*************************************** 
Söndag 5 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Hembygdsgården
Marianne Udd, Kerstin & Sverker Åkered
*************************************** 
Söndag 12 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Ivarssons på Heden
Marianne Udd, Märta Ivarsson
*************************************** 
Onsdag 15 juli kl. 19.00
Sommarmusik med Qurious - vinnarna av vår egen
melodifestival, Österheds kapell
Söndag 19 juli kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
Clara Bergel Jansson, Märta Bohlin
***************************************
Söndag 26 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst, Gåsholma
Ulf Claesson, Ellen Weiss
*************************************** 

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

Ekologiska Jordgubbar
säljes Från ca 27 Juni

Axmarstig 28 Axmarby
Jomsin Wanthong
Tel 070-21 42 910

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

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

vÄlkommen till gÅrdsbutiken

axmarby bÄr & fisk

GÅSHOLMA 
SOMMARCAFÉ
öppnar midsommarafton 
19 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

Sommaröppet i kyrkan!
15/6-7/8, kl 9.30-17
med guider

Passa på att se vår fi na kyrka, 
de medeltida skulpturerna 
och kanske kolla utsikten i tornet!
Fikaservering
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www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

OCKELBO BILSERVICE

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

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

Serva din AC i tid!!!
- Snart semestertider och då behövs den

Jag har semesterstängt vecka 30-31

Jag önskar alla en 

varm midsommar 

& en underbart 

skön sommar

Hälsningar Bengt

KOM IHÅG!Du får gratis lånebilvid service och repara-tioner, men du måste boka den

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Knallar – Björkmans Tivoli – Ockelbo Show Lifting 
Kaffeservering och körmaraton i kyrkan

Två serveringstält med covermusik båda kvällarna
Serveringsoaser längs hela marknadsgatan

Fredag eftermiddag: Sänder vi Svensktoppen nästa!
Lördagkväll: John Lindberg trio

26 - 28 juni

EN SKÖN OCH 

TREVLIG SOMMAR 

önskar jag er alla
ALNEK   REDOVISNING
Ockelbo  Tel. 0297-425 24

Öppen Tisdag-söndag 10.00-16.00  
- 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

Välkommen till Ockelbo
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Tack till
alla bidragsgivare

gällande Nepal
och På fl ykt 

Vi önskar
TREVLIG SOMMAR

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

18 juni kl. 13.30
Sommarcafé på 
Träffpunkten

Gunnar Sundberg 
underhåller

En fi n sommar 
önskar vi Er alla!

Hamrångebygdens 
Föreningsliv

MACKEN
i  Fjär'n

Öppettider på Macken under helgen
Midsommarafton 10-14,
Midsommardagen 10-14

Söndag och tills vidare alla dagar 10-18

Vi önskar alla kunder en riktigt trevlig midsommar!

Loppisen stängd
midsommarafton, midsommardagen och söndag
Öppet måndag-fredag 12-18, lördag-söndag 11-17

Hamrångebygdens Föreningsliv

Vårt servicekontor stänger för sommaren
18 juni  – 18 augusti

Uppdrag efter önskemål utför vi förstås även
under sommaruppehållet.

E-posta bara, men gärna i god tid, till
knutpunkten@hamrange.se

Vandrarhemmet kan bokas hela sommaren på
tel. 076-780 76 48

SKÖN SOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA!

Välkommen till 
Hamrånge hembygdsgård
och traditionellt midsommar- 

firande med majstångsresning och 
ringdanser tillsammans med Rock-

skolan och delar av Hamrånge 
kyrkokör midsommarafton kl. 14. 

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

Hamrånge Hembygdsgård
Sommarutställningen Arbetsredskap 
förr och nu öppen i samband med 
evenemang. 
 

19 juni Midsommarfirande se separat annons
26 juni Hantverksdag: Växtfärgning av garn med 
Hamrånge Slöjdare. Sopplunch kl. 12.
Öppen Gård kl. 11– 15. 
5 juli Friluftsgudstjänst med Hamrånge församling 
kl. 11. Kerstin och Sverker Åkered musicerar.
Öppen gård 11-15.
11 juli Johanna ”Turbonålar” Faber visar och 
berättar om gamla broderier och sytekniker i modern 
design. Öppen gård 11-15
25 juli Smådjursdag med häst, höns, kalvar, kaniner, 
får, getter mm. Verksamhet i smedjan. Öppen Gård kl. 
11– 15.  

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

öppen!

LEDARE TILL UNGDOMSLAG I INNEBANDY SÖKES

Vi söker dig som är intresserad av att vara ledare för barn 
och ungdomar.
Idag har vi ett lag med barn födda 03-06 som står utan 
tränare/ledare, där vi behöver just din hjälp.

Dessutom vill vi inför säsongen 2015/16 starta upp 
ytterligare lag för barn födda 07-09.

Inga förkunskaper krävs, förutom ett intresse att hjälpa våra 
barn och ungdomar i bygden, som vill spela innebandy.
Utbildningar och annan stöttning hjälper vi självklart till 
med.

Om intresse eller funderingar finns, så kontakta:
Mattias Lundberg, Norrsundets IF
mattias.lundberg@ahlsell.se
Tel. 070-619 89 30



Kalendarium 13/6 – 24/7

Lördag 13 juni
Örtvandring Träffpunkten 11.00-14.00
Fotboll Vifors IP Pojkar div. 4 16.00
NorrHam-IK Huge
Söndag 14 juni
Söndagsgudstjänst Fyren Norrsundet 11.15
Loppis vid Kopparmässen 12-16
Måndag 15 juni
Fotboll Vifors IP flickor div. 6 kl. 18.30
NorrHam-Högbo AIK
Tisdag 16 juni
Fotboll Vifors IP damer div. 2 kl. 19.00
NorrHam-Hille IF
Torsdag 18 juni
Sommarcafé med Röda Korset, Träffpunkten 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, 14.00-17.00
Fotboll Vifors IP pojkar 11, kl. 18.00
NorrHam-Strömsbro IF
Fotboll div. 5 Lindövallen 19.00
Norrsundets IF-Österfärnebo IF
Fredag 19 juni
Midsommarloppet Axmarby Start Gåsholma 11.00
Midsommarfirande vid hembygdsgården 14.00
Lördag 20 juni
Friluftsgudstjänst, Iggön 14.00
Söndag 21 juni 
Söndagsmässa Hamrånge kyrka kl. 11.00
Onsdag 24 juni
Sommarmusik med elever från Rockskolan,  
Hamrånge kyrka 19.00 
Torsdag 25 juni
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Fotboll div. 5 Lindövallen 19.00
Norrsundets IF-Högbo AIK

Fredag 26 juni
Hantverksdag med växtfärgning hembygdsgården
Öppen gård 11.00-15.00 Sopplunch kl. 12.00
Bastun öppen OK Ödmården, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Midnattsrace kajakpaddling, start AxmarBrygga 20.30
Lördag 27 juni
Växtfärgning Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Söndag 28 juni
Pilgrimsvandring från Församlingshuset 9.00
Pilgrimsmässa, Österheds kapell, 11.00
Fredag 3 juli
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 4 juli
Ted Gärdestadkonsert Hyttan Axmarbruk 20.00 
Söndag 5 juli
Friluftsgudstjänst Hembygdsgården 11.00
Fredag 10 juli
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 11 juli
Öppen Gård, Hamrånge hembygdsgård
Gamla broderier och sytekniker 11.00-15.00
Söndag 12 juli
Friluftsgudstjänst Ivarssons, Heden 11.00
Onsdag 15 juli
Sommarmusik Qurious Österheds kapell 19.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 juli
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 22 juli
Märtha Bohlin spelar orgelmusik, Hamrånge kyrka 13.00
Fredag 24 juli
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00

Axmarbruk i sommar

HYTTAN öppen för besök
Lördagar-söndagar 13 juni-9 augusti

13.00-17.00

CAFÉ SVARTA KATTEN öppet under juli
Tisdag-söndag 11.00-17.00

Konst och konsthantverk i BLÄCKHORNET
30 juni-9 augusti Tisdag-söndag 12.00-18.00

Axmar i grund och botten –
Marin utställning i BÅTHUSET
13 juni – 30 augusti alla dagar

Leffe, Leif, Bertil & Håkan för ackompanjemang, spel 
och sång som bidrar till sån härlig stämning vid våra 
sångövningar och till Claes Horn för initiativet till 
Körslaget, som nu är inne på sitt femte år.

Norrsundets PRO

Torget - Blommor i mängd till

Begravningar i Hamrånge församling under Maj 

8/5 Jan Berglund, Bergby 
22/5 Sture Thunman, Norrsundet


