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Signaler. Ja, är de röda, gula och gröna eller låter 
högt och ljudligt, då vet vi i allmänhet vad det 

handlar om. Men sen finns det ju signaler som sänds 
ut av oss människor också och de kan vara betydligt 
knepigare att tyda.
   Tänkte på det när jag häromsistens lyssnade på en 
debatt på Söders Källa i Gävle om det här med före-
tagsklimat. Gävle kommun har ju inte precis gjort sig 
kända för att ligga på topp inom det området. Och då 
kom just det här upp om signaler som sänds ut.. I det 
här fallet mot företag/are. Utan att ta ställning för eller 
emot i själva sakfrågan, men visst ger höjningen av 
arbetsgivaravgiften för unga liksom sänkning av rot- 
och begränsning av rutavdraget en signal med negativ 
klang till företagen, eller hur?

Självfallet finns det lagar och paragrafer att förhålla 
sig till när beslut ska tas inom både kommunal, regio-
nal och statlig förvaltning, men… nog finns där en god 
portion flexibilitet om man vill, där man kan släppa in 
sunt bondförnuft och ändå lösa uppgifter i positiv anda 
för alla parter. Inbillar jag mig i alla fall. Sånt skulle 
definitivt ge positiva signaler, inte bara mot företag 
utan också mot andra kommuninnevånare. 
   Så nu vet jag, låt alla förvaltningar, för all del även 
politiker, gå på kurs i hur man sänder ut positiva istäl-
let för negativa signaler. Vete katten om inte en sån 
kurs till och med skulle kunna vara lönsam. 

Positiva signaler, det fick jag när bilen senast be-
hövde tvättas. En syssla som definitivt inte hör till 
mina favoriter. Så jag ringde till Fixarna på Macken 
i Fjär´n. Hade de möjligen någon tid att fixa det åt 
mig? Jomenvisst, det var bara att komma. Och medan 
Micke tog sig an min smutsiga bil tog jag en lång 
skogspromenad i det vackra vädret. Bingo för mig – 
jag inte bara fick njuta av skogspromenaden, så fin 
som bilen var efter Mickes behandling har den nog 
inte varit sen den var ny. Så jättetack Micke, jag lovar 
att komma tillbaka.

Nästa vecka ska jag bara vara mormor. Leah ville alls 
inte följa med mamma, pappa och storasyster Amie 
på skidsemester, hon ville mycket hellre ha semester 
hos mormor. Det ni. Sånt säger inte 
en stolt mormor nej till. Inte morfar 
heller för den delen.

Glad Påsk på er alla och 
   
   Lev väl!

Tankar Om

Annonsbokning, priser mm
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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
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Layoutproduktion: Kenny Kilmore
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Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
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Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 

29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april, 
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

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
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
 

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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1/16 sida kostar 435:-
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Samtliga priser exkl moms.
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Fina utmärkelser till Hedenstugan Bed & Breakfast

Hedenstugan Bed & Breakfast i Stef van Heterens 
regi är bara inne på sin tredje säsong, men har redan 
erhållit flera utmärkelser av rang.

Eller vad sägs om utmärkelser i 
världsomspännande The Luxury 
Travel Guide Awards 2016 och 
från världens största reseforum 
Tripadvisors Travellers Choice 
för Bed & Breakfast/Hotels 2016. 
Samt klättrat i rankingen hos bok-
ningssajten Booking.com från 8,9 
2014 till 9,2 av 10  möjliga poäng 
2015.
   − Tänk, ett pyttelitet Bed & 
Breakfast på landsbygden. Själv-
klart är jag både stolt och glad, 
säger Stef, när vi avnjuter en 
strålande vårvinterdag på Heden-
stugans veranda.
   Det är hans gäster, svenska och 
utländska, som nominerat Heden-
stugan i turistguiderna. Så vad är 
då hemligheten bakom utmärkel-
serna? Den höga standarden på 
rum och övriga lokalutrymmen 
förstås, men vad mer?
   − Personlig service, svarar han 
utan att tveka.
   Stef driver verksamheten ensam och han tar alltid själv 
emot sina gäster och visar dem till sina rum. Finns med 
bland gästerna i matsalen vid frukost och under kvällar. 
Men vill man driva verksamheten framåt så krävs både 
engagemang och tid. Att våga satsa även om det tar tid att 
nå resultat. Och något 8 till 5-jobb handlar det inte om.

   

 

− Vill gästerna komma klockan 3 på natten, ja då ska 
jag stå jag beredd att ta emot dem. Frukosten ska ändå 
serveras klockan 8. Så är det bara och det måste man vara 
medveten om.

Med naturen inpå ser Stef oanade 
möjligheter att utveckla, för, säger 
han också, det räcker inte med att 
erbjuda ett boende, det måste också 
finnas upplevelser med i turistpa-
keten.
   För något år sedan drev han 
Benelux cyklar i Gästrikland, en 
förstudie med projektmedel från 
Leader Gästrikebygden, med syfte 
att kartlägga möjligheter och för-
utsättningar för cykelturism. Den 
förstudien har resulterat i att han nu 
i samarbete med Region Gävleborg 
och Naturkraft Gästrikland  skapat 
sex olika cykelturer med utgångs-
punkt från Hedenstugan; Gåsholma, 
Viksjö, Trödje, Axmar-Trolllharen, 
Vittersjö och Norrsundet. Kartorna 
har han själv tagit fram och också 
bekostat.
    − En erfarenhet jag fått från det 
är att utländska turister har svårt att 
orientera sig via karta, så där krävs 
en satsning på GPS.

Annars är byggandet av nätverk och samarbetspartners 
en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla verk-
samheten, säger han.
   − Jag deltog under förra året vid en semestermässa i 
Holland, där jag fanns med i Sweden Fishings monter och 
för några veckor sedan vid en cykel- och vandringsmässa. 
Det gäller att knyta kontakter, såväl lokalt som globalt.
    Tillsammans med fyra entreprenörer från Holland har 
han via Hollands största resebyrå tagit fram en 10-dagars 
resa för bilsemester och redan är fem resor sålda. Han ser 
möjligheter att utveckla Jungfrukustvägen för cykelturis-
ter och har också inlett ett samarbete med hälsingegården 
Erik Anders utanför Söderhamn. Lokalt för Hamrånge ser 
han bl a den nyrenoverade Kyrkstigen, Hådells natur-
reservat och Skatudden vara av stort intresse ur turist-
synpunkt och han har även ett samarbete med fiskaren 
Dennis Bergman i Norrsundet för utveckling av turist/
företagspaket.
   − Det finns egentligen en outtömlig potential, där det 
också går att utveckla både cykel- vandrings- och padd-
lingsleder, säger Stef.

 Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Stef van Heteren har kunnat fylla på sin informa-
tion om Hedenstugan med flera fina utmärkelser.
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Ostkakan från Häcklegård satte Hamrånge på kartan vid Ostfestiva-
len på Nordiska Museet i Stockholm

Ostkaka från Häcklegård på ”export” till Stockholm
Från början var idén egentligen att förädla en del 
av gårdens mjölk till ost, men så fick Maria tillgång 
till ett recept på Hälsingeostkaka,  som hon ville 
testa. Och idag, 1½ år senare, levereras Maria och 
Lennart Sjöbergs ostkaka till Wijnjas Grosshandel 
– en finsmakarbutik på Kungsholmen i Stockholm. 
Raskt marscherat med tanke på att Maria själv 
aldrig hade ätit ostkaka, innan hon började med 
tillverkningen.

− Känns ju fantastiskt roligt, att det skulle bli en sådan 
framgång hade vi aldrig vågat tro,  säger de.
   Med låga avräkningspriser är förädling av gårdens 
produkter något som många lantbrukare idag ser som 
en möjlighet att förstärka ekonomin. Så också på 
Häcklegård, som Lennart och Maria driver tillsammans 
med Lennarts bror Thomas och med döttrarna Lina och 
Louise plus ytterligare en anställd. Och idag går alltså 
en del av den mjölk som gårdens 180 kossor produce-
rar till ostkaketillverkning vid Knutpunktens produk-
tionskök i Bergby.
   − För närvarande använder vi produktionsköket en 
dag i veckan för vår tillverkning, berättar Maria.
   Receptet kommer ursprungligen från Lilly Borg-
lund, som kom från Hälsingland, så därför kallas den 
fortfarande Hälsingeostkaka, som ju är ett namn med 
renommé.
   − Men vi tar självklart alla tillfällen i akt att berätta 
att den produceras i Hamrånge, tillägger hon.

Nu kommer förstås inte framgångarna av sig själv. 
Det gäller inte bara att ha en bra produkt, det krävs 
också engagemang och marknadsföring för att lyckas. 
Så Maria och Lennart började med att åka med sin 
ostkaka till SM i Mathantverk i Östersund förra året och 
även om de då inte hörde till pristagarna, så rönte ost-
kakan från Hamrånge stort intresse och de knöt många 
kontakter.
   − Framförallt med föreningen MatVärden, tidigare 
Hälsingelivs, som ju på olika sätt arbetar för att lyfta fram 
lokalproducerad mat i Gävleborg.
   Det var också MatVärden som tyckte att de skulle åka 
ner till Ostfestivalen i Nordiska museet i Stockholm 19-
21 februari och som resulterade i att Häcklegårds ostkaka 
nu finns i diskarna hos Wijnjas Grosshandel på Kungshol-
men. Och idag faktiskt, finns både Lennart och Maria på 
plats i butiken för att låta kunderna provsmaka delikates-
sen från Hamrånge.
   − Intresset för vår ostkaka vid Ostfestivalen var över 
förväntan. Vi hade 100 kg med oss ner och bara 5 kg med 
hem.
   − Och självaste Carl Jan Granqvist sa ”Mmmm, den här 
var god”, när han smakade den. 
   På plats vid Ostfestivalen fanns även en journalist från 

tidningen Vin- & Matguiden, som sedan lyft fram ostka-
kan från Häcklegård tillsammans med ett passande vin.

Efterfrågan kan komma att resultera i en utökad pro-
duktion, men både Maria och Lennart understryker att det 
aldrig kommer att bli fråga om annat än småskalig och 
lokal tillverkning.
   − Det är ju det som är det unika, att det är ett mathant-
verk, och vi är också noga med att övriga ingredienser i 
vår ostkaka är lokalproducerade.
   − Så äggen kommer från Rask-Annas och mjölet från 
Klockargården i Ockelbo.
   Av 20 liter mjölk blir det 3 kilo ostkaka och proceduren 
tar tre  timmar.
   Var du köper denna delikatess? Hos Hamrångebygdens 
Delikatesser vid Wijtorget i Bergby förstås.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

– Fantastiskt roligt att vår ostkaka rönte så stort intresse, säger 
Maria och Lennart Sjöberg
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Lina efter Big Brother – Jag ångrar ingenting, 
men jag skulle inte göra om det
 
Tre månader har gått sedan Lina Sjöberg klev ur 
bubblan i dokusåpan Big Brother och hon har fått 
distans till upplevelsen. 

− Jag var beredd på att det skulle bli ordentligt tufft, men 
det var betydligt tuffare psykiskt än jag trodde, säger hon 
nu.
   Lina gick in i tävlingen med en enda målsättning; att ta 
hem prispengarna på 500 000 kronor, som hon oavkortat 
skulle investera i familjens mjölkgård. För att ta hem 
spelet skulle hon under sjuttio dagar fyllda av intriger 
och konflikter i detta maktspel vara instängd tillsammans 
med de andra deltagarna och klara sig från att bli utröstad. 
Varje vecka skulle en av fyra röstas ut och redan efter två 
veckor nominerades Lina första gången.
   − Jag nominerades flera gånger efter det, men det är ju 
tittarna som slutligen avgör om man får vara kvar och jaa, 
om jag var något av deras favorit vet jag inte, men kvar 
blev jag, vecka efter vecka.
   Men även om hon inte ångrar sitt deltagande, så skulle 
hon inte göra om det, säger hon.
   − Jag är rätt frispråkig av mig, så den tuffa jargongen 
med ord kunde jag hantera, men den psykiska pressen i 
maktspelet, nej den vill jag inte uppleva igen. 

Lina bad själv att få lämna tävlingen, när hon kände hur 
dåligt hon mådde. Och det har tagit tid att komma i psy-
kisk balans, säger hon.
   − Har nog inte hämtat mig riktigt än, men det är skönt 
att vara tillbaka i vardagen och bland kossorna i lagårn.
   Hon har fått både positiv och negativ feedback efter 
programserien, främst i sociala medier, men det var hon 
beredd på.
   − Jag kan väl tycka att många fokuserar på ovidkom-
mande saker, men ångrar mig, nej det gör jag inte. Jag 
fick ju träffa en massa roliga människor och förhopp-
ningsvis gjort ett avtryck för lantbruket, säger hon.

Text och foto: Marianne Lundqvist

- En upplevelse och erfarenhet rikare. Men jag vill inte göra 
om det, säger Lina Sjöberg efter sin medverkan i Big Brother.

FRÅN EGET FISKE!!!
Fryst laxbit 100:-/kg

Pepparlax, inlagd sill, rökt ål
Öppet 18-24/3 10.00-20.00

Kjell Wilund
Gåsholmavägen 163

Tel. 0297-310 54    070-600 46 95

Glad PåskGår bra med
kortbetalning

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

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

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

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

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

Välkommen!

I samarbete med

Måndag 4 april kl.13.00
Seniorshopen med mannekänguppvisning

Torsdag 7 april kl.10.30
Kom och gör oss sällskap på en promenad

Fredag 15 april kl.13.00
Känner du för en avslappnande stund, kom in och varva ner. 
Avslappning i all enkelhet.

Torsdag 21 april kl.10.30
Kom och gör oss sällskap på en promenad

Lördag 30 april kl. 13.30
Valborgsmässfi rande med Hamrånge kyrkokör.
OBS!!! På SOLBERGA!!!!! Korvförsäljning. Dragning på
Lions vårlott eri. Arr. Hamrånge Lions

Anhörigutbildning i demens för dig som har en närstående med demenssjukdom.
7 ti llfällen, start 4 april på Träff punkten Hamrångebygden

För anmälan ring Maria Berglin, Anhörigcenter tel: 026-17 23 60
e-mail: maria.berglin@gavle.se

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter
Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
April 2016

I samarbete med

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Arbetskooperativet Fixarna växer med rekordfart
Arbetskooperativet Fixarna startade med en förstudie 
inom ramen för ett Leaderprojekt 2013 i samarbete 
mellan Knutpunkten och ABF Gästrikebygden. Syftet 
var att undersöka förutsättningarna för bildandet av 
ett socialt arbetskooperativ i bygden och därigenom 
skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Förstudien mynnade ut i att Ar-
betskooperativet Fixarna bildades 
och idag, knappt tre år senare har 
tolv personer anställts i koope-
rativet, ytterligare tre är på väg 
in och verksamheten sjuder av 
liv. En snabb och verkligt positiv 
utveckling, helt i linje med Lead-
erstrategin; att skapa arbetstillfäl-
len och därmed utveckla lands-
bygden.
   Den ekonomiska förening som 
bildades och de arbetslösa som 

anmälde sitt intresse att ingå i 
kooperativet från början lade 
grunden till den utveckling vi ser 

idag. Då fanns inget kapital, utan verksamheten byggde 
på att alla använde sina egna bilar, redskap och maskiner 
för att utföra de arbeten som kom in. Idag förfogar de 
över två bilar, redskap har inköpts efter hand och nu vän-
tar utbildningar inom en rad områden. Röjning, trädfäll-
ning, städning, trädgård m m.
   − Vi har inte alltid varit förtrogna med arbetsuppgifter 
vi ställts inför, så vi har fått lära oss längs vägen och lärt 
av misstagen. Därför känns det bra med utbildningar, 
både för oss själva och för våra kunder, säger Benny 
Lundin.   
   Han var tillsammans med Ronnie Bäcklin och Mikael 
Jonsson med från starten och har kunnat följa den positiva 
utvecklingen. Alla tre är också anställda i kooperativet.
   − Att det skulle gå så här bra och så fort hade vi nog 
aldrig vågat hoppas på.
   Arbete på hemmaplan är en stor fördel, variation i ar-
betsuppgifterna likaså, men också att de känner att de gör 
ett meningsfullt jobb, säger de.
   − Vi behövs, helt klart. För många äldre är vi trygghe-
ten, när vi kommer. Det kan vara när vi levererar dagens 
matlåda, eller putsar deras fönster. Eller när vi klipper 
gräsmattan de själva inte orkar med.

De verifierar 
den filosofi 
som verksam-
heten står för.
   − Vi vill ge 
meningsfull 
sysselsättning 
åt människor 
som behö-
ver en trygg, 
lustfylld och 
utvecklande 
plats att arbets-
träna eller ha praktik på. Detta gör vi tillsammans i form 
av ett arbetskooperativ – alla som vill kan bli medlemmar 
och därmed delägare i företaget, säger Elin Bogren, sedan 
nyår anställd som verksamhetschef i kooperativet.
   − Kanske var det inte många av de som aldrig haft ett 
riktigt arbete eller som blev arbetslös efter industriernas 
nedläggning i Norrsundet, som vågade tro på att själva 
skulle kunna skapa sig en trygg anställning.

Idag driver företaget närbutiken vid Q Star i Hamrånge-
fjärden och loppis/second handbutik, som blivit något av 
en mötesplats för många. De utför skogsarbeten, hem-
städning, trädgårdsarbeten, snöskottning, 
har företagsuppdrag, ombesörjer en del 
transporter, kör ut matlådor m m. Numera 
sköter de själva fakturering ut mot kund, 
medan betalning av fakturor, löner och 
bokföring sköts av servicekontoret vid 
Knutpunkten Landsbygdscenter.
   Ann Axelsson, som också hon varit med 
från början ansvarar för närbutiken och 
Macken.
   − Och jag hoppas vi ska kunna utveckla 
både varusortiment och tjänster framöver. 
Tvätthallen till exempel har varit flitigt 
besökt och till sommaren planeras ett som-
marcafé i byggnaden intill Macken, där 
kooperativets kontor och personalutrym-
men finns inrymda, säger hon.

 Text och foto: Marianne Lundqvist

 Fakta om sociala företag
* Integrerar människor som står lång från arbetsmarknaden
* Är fristående från offentlig verksamhet
* Återinvesterar överskott
* Skapar delaktighet för sina medarbetare
* Konkurrerar på samma villkor som övriga företag i sam-
hället
* Finns idag 320 sociala företag i landet
* Ger arbete åt sammanlagt 9 000 personer.

Therese Pettersson 
finns också i närbu-
tiken vid Q Star

Elin Bogren är verksamhets-
chef för Arbetskooperativet 
Fixarna sedan 1 januari.

Ann Axelsson ansva-
rar för närbutiken 
och Macken.
- Och till sommaren 
öppnar vi café i hu-
set intill, säger hon.

Mikael Jonsson, 
Ronnie Bäcklin 
och Benny Lun-
din har samtliga 
varit med från 
start och är 
numera anställda 
i Arbetskoopera-
tivet Fixarna



BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Transporter
• Totalentreprenad
 husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist
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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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

Glad Påsk önskar vi från 
Hamrånge Taxi

Vid resor - fråga oss!
Här kan du också abonnera bussar för

sällskap upp till 16 personer
Bara att ringa 0297-101 74

ÖPPET NÄR DET
PASSAR DIG – RING

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

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

HAGSTA TRÄ

E-post: helsansservice@swipnet.se

& Sliperi AB

VEDDAX!!!
Bara att ringa mig så

ordnar jag det du behöver

Per Åberg. Tel. 070-521 76 73

önskar alla gäster 
en riktigt Glad Påsk

Tel. 0297-105 55

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Till Er från Oss GLAD PÅSK



Alla Tider’s

Just nu njuter vi av påskens och
vårens alla blommor, nya krukor
och exklusiv choklad från Åre

Välkommen in och låt 
dig inspireras

Öppettider i Påsk:
Skärtorsdag 9 – 18

Långfredag, Påskafton 9 – 14
Påskdagen, Annandag påsk: Stängt

Vijvägen 36 Bergby
Tel. 0297-100 90

Följ oss på Facebook eller 
Instagram Wendins Blommor

EN GO´ OCH GLA´ PÅSK         ÖNSKAR BERGBY KÖPMÄN

Wendins Blommor

5-ÅRSJUBILEUM!
Det firar jag den 1 april

med 10 % på allt i butiken
Välkommen in

Mina öppettider: Tis-fre 10.00-17.00
Tel. 070-292 73 39

Våra öppettider under påsk:
Skärtorsdag 7.00-17.30
Påskafton 9.00-14.00
Långfredag, Påskdagen
och Annandag Påsk stängt

Glad Påsk önskar
Anders, Ulli, Margitta

och Sussie
Tel. 0297-100 28

Lokalproducerat till påskbordet 
hittar du hos

Hamrångebygdens Delikatesser
Wijtorget, Bergby

Våra öppettider under påsk:
Skärtorsdag 24/3 13.00-18.00     

Påskafton 10.00-14.00

Välkommen in

Välkommen till Bergbykrogen

Tel. 0297-101 23

Open Stage
9 april kl. 15.00

– Kom, lyssna och
se på olika

framträdanden

Rockskolan spelar 
Långfredag

25 mars
kl. 22.00-01.00

sid 8



EN GO´ OCH GLA´ PÅSK         ÖNSKAR BERGBY KÖPMÄN
Smått & Gott i Hamrångebygden
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Nu är det ännu smidigare för dig som 
vill beställa varor från Systembolaget.
Nu kan du själv göra dina beställn-
ingar via www.systembolaget.se

Så här gör du:

*Gå in på https://www.systembolaget.se/mina-sidor/skapa-konto/
och skapa ett konto. (Första gången).
*Välj ICA Nära Bergby som ombud att hämta hos.
*Sök bland hela sortimentet på drygt 13 000 artiklar.
*Lägg till de drycker du vill beställa i Dryckeslistan.
*Du ser direkt om den vara du är intresserad av � nns tillgänglig för dig.
*När du beställer varan så reserveras den åt dig och du får veta beräknad leveransdag.
*Slutför din beställning
*Bekrä� else på din beställning skickas till dig via mail.
*Du får ett sms eller mail när din beställning � nns att hämta hos oss.
*Betalning sker som vanligt när du hämtar dina varor hos oss.

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

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

Allt för en God Påskmiddag fi nns hos oss på ICA i Bergby

Godis
4,90/hg

Godis i lösvikt
GottMix 49:00kr/kgPotatis i säck

10kg 59:-
Bröderna Fornström i Skärplinge, 
Fast sort. 5,90kr/kg

Leverpastej
35:-

Gudruns Chark 900g,
Skivbar

Vi önskar alla våra fantastiska kunder en riktigt Glad påsk
Emil med Personal

Priserna gäller under vecka 13 med reservation för ev. slutförsäljning

Prinskorv
25kr/st

Gudruns Chark
300g, 59% kötthalt

Det går lika bra att beställa via en dator, surf-
platta eller mobiltelefon.
När varorna anländer till oss får du ett sms eller 
mail om att du kan komma och hämta.
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Alla Tider’s

Så var det förr i Skogens byar…
Att begrava sina döda vintertid kunde förr vara för-
enat med stora svårigheter, om man bodde långt från 
kyrktrakten. I några av Skogens byar, Mjuggsjön och 
Västerberg, löste man problemet genom att trans-
portera de döda till ett område med stora stenar och 
klippblock, i väntan på farbara vägar och att gravar 
kunde grävas upp för jordfästning vid socknens rik-
tiga kyrkogård.

Platsen fick namnet Hagsta stenkyrka och redan från 
1600- troligtvis ända fram på 1800-talet användes 
platsen. De döda bars på spänger, ett slags träslanor, 
från byarna och ner till stenkyrkan. Vad man tror, lagda 
i kistor, som sedan placerades i skrevor mellan de stora 
stenblocken. I skydd för väder och vind, men också för 
att förhindra angrepp från vilda djur. Platsen var strate-
giskt vald, en hårdbacke dit man kunde nå även när andra 
marker varken bar eller brast.
   Att nå Guds hus kunde vara förenat med stora uppoff-
ringar även under andra årstider och i gamla handlingar 
från 1691 har kunnat utläsas att en 150 meter lång träbro 
lagts över myrmark längs kyrkstigen från Västerberg och 
Mjuggsjön.
   Den historiska platsen Hagsta stenkyrka märktes ut i 
samband med studiecirkeln Kulturmiljövård i skogen för 
tjugo år sedan, då även Nybovallen, en av de sex fäbod-
vallar som hörde till Hagsta by fick en markering för 
framtiden.
   Fäbodstugorna, sex eller sju till antalet, revs 1910 och 
idag minner endast stensättningarna och några vinbärs-
buskar om det liv som en gång levdes här.
    

Text: Marianne Lundqvist

En bronsmedalj för Per-Gunnar i 
Veteran-SM
En bronsmedalj 
med hem i bagaget 
hade Per-Gunnar 
Berglund efter täv-
lingar i Veteran-SM 
inomhus i Bollnäs 
nyligen.

Medaljen säkrade 
han i grenen vikt-
kastning (en vikt kan 
liknas vid en kortare 
slägga).
   − Placeringen är 
jag givetvis nöjd 
med, men lite miss-
nöjd med resultatet. 
Har ju kastat 12,07 
efter nyår, nu stan-
nade jag på 11,34.
   Tävlingen lockade närmare 350 deltagare  i ett ålders-
spann från 35-90 år från hela landet och Per-Gunnar 
tävlade i klassen 55-60. Förutom i grenen viktkastning 
tävlade han i kula, där han med ett personbästa på 10,32 
blev fyra.
   Nu väntar Veteran-SM utomhus i Söderhamn i sommar, 
där Per-Gunnar tävlar i diskus och slägga.
   − Det är väl egentligen de grenar jag helst tävlar i, säger 
han.
  

Text och foto: Marianne Lundqvist

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Arkivfoto

Inför påskhelgen fi nns vi i
Bergby onsdag 23 mars 9-15

Ockelbo torsdag 24 mars 9-15

EN RIKTIGT GLAD PÅSK 
önskar vi alla våra kunder

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

Varor ur vårt sortiment hittar du också hos ICA Nära, Bergby

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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Delikatesserna till påskbordet
hittar du hos oss!

Öppet under påskveckan
Mån-tors 9.00-17.00
Långfredag stängt

Påskafton 9.00-13.00

Glad Påsk önskar vi
alla våra kunder

Lars-Gunnar, Ulla, Erik

Tel. 0297-226 01

SÄSONGSPREMIÄR 25-27 MARS

Öppet under påskhelgen
Långfredag 25 mars   12.00-22.00
Påskafton    26 mars   12.00-22.00
Påskdagen   27 mars   12.00-21.00

Varmt välkomna till ännu en säsong 
med prisvärda erbjudanden att avnjutas i genuin miljö

Övriga

öppettider och

bokning av bord se vår 

hemsida axmarbrygga.se 

eller ring

0297-320 00

Vi rekommenderar:
Vår Bott enhavstapas med olika 
sorters sill, gravad strömming, 
sikrom, svensk lagrad ost, slungat 
skaldjurssmör och knäckebröd

Söndag 20 mars kl. 11.00
Familjemässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Långfredag 25 mars kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Påskdagen 27 mars kl. 11.00
Påskdagsmässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Måndag 28 mars Annandag påsk kl. 11.00
Sammanlyst stiftshögmässa med Gävle i Heliga
Trefaldighet. Biskop Ragnar medverkar.
För kyrktaxi ring exp. 57 20 90 senast torsdag 24/3.
Söndag 3 april kl. 11.00
Söndagsgudstjänst, Hamrånge kyrka
***************************************
Söndag 10 april kl. 11.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka
***************************************
Söndag 17 april kl. 11.00
Musikgudstjänst med Emil Johansson,
Hamrånge kyrka
*************************************** 
Söndag 24 april kl. 11.15
Familjegudstjänst, Fyren, Norrsundet
*************************************** 

Sopplunch onsdag udda veckor
kl. 12.00-14.00, Kyrkans hus

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

Tel. exp. 0297-57 20 90

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

Smått & Gott i Hamrångebygden

PÅSKBUFFÉ PÅ
TROLLHARENS

NYA RESTAURANG
Långfredag, Påskafton 
& Påskdagen kl  13-18
Boka bord på tel. 0297-33 105
Gårdsbutiken öppen 

hela påskveckan 11-17

Hjärtligt välkommen!          www.trollharensfisk.se
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Alla Tider’s

Eva och Maria nya vid 
Knutpunktens servicekontor
Två nya ansikten möter dig nu vid Knutpunkten 
Landsbygdscenter i Bergby; Eva Jansson-Sandberg 
från Gåsholma, som från 1 maj ensam övertar arbets-
uppgifterna vid servicekontoret och Maria Heaster 
från Trödje,  som ansvarar för arbetskooperativet 
Fixarnas administration.

Eva, med en bakgrund som administratör inom skolan, 
senast vid Lilla Sätraskolan, har funnits vid Knutpunktens 
kontor via arbetsmarknadsåtgärd sedan två år tillbaka och 
är väl förtrogen med arbetsuppgifterna, när hon nu från 1 
maj övergår till formell anställning. 
   − Det ska bli jättekul, säger hon.
   Eva kommer, likt tidigare på Knutpunkten, att serva 
allmänheten med information; kopiering, bokning av 
vandrarhem och konferenslokal m m, men till största 
delen kommer hennes arbetsuppgifter att bestå av fören-
ingsservice.
   − Den har ökat under de senaste åren och Knutpunkten 
sköter idag de administrativa arbetsuppgifterna med bl 
a bokföring åt åtta olika föreningar i Hamrångebygden, 
berättar hon.
   Maria driver ett eget företag i redovisningsbranschen, 

men sköter Fixarnas administration som anställd på tim-
tid.
   
Med den utökade föreningsservicen, liksom att Leader 
Gästrikebygdens kontor blir kvar även under kommande 
programperiod, förstärks möjligheten att driva Knutpunk-
ten Landsbygdscenter vidare.
   − Uthyrning av lokaler liksom föreningsservice vid vårt 
landbygdscenter har ju varit vår strategi från början och 
det känns förstås fint att den satsningen har gått så bra 
som den gjort, säger Svante Wallberg, ordförande i Knut-
punkten Hamrångebygden Ekonomisk förening.
   − Vandrarhemmet på övre plan, som ju tillkommit 
under de senaste åren har även det en god beläggning, 
tillägger han.
    

Text och foto: Marianne Lundqvist

Eva Jansson-Sandberg kommer att ensam ansvara för Knut-
punktens servicekontor från och med 1 maj...

... medan Maria Heaster sköter administrationen kring Arbets-
kooperativet Fixarna

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



Smått & Gott i Hamrångebygden
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 Välkommen 

Musik och 

Teatercafé 2016 
 

Med Norrsundets Arbetarteater, Rockskolan och gästartister 
 

Premiär lördag 9 april kl.19:00 
 

Föreställningar: Söndag 10/4 16:00,  
       Fredag 15/4 & Lördag 16/4  kl.19:00 
 

Biljetter 120 kronor 
Förbeställning på  
telnr. 070-2736290 
OBS! Endast kontant betalning 
Ej förköpta biljetter säljes vid entrén 
 

Teatermeny  
(Kyckling eller kött 120 kronor 
veg. sallad 80 kronor)  
Teatermenyn serveras på Lyktan  
1 timme före föreställningens start. 
Fullständiga rättigheter finns. 
OBS! Endast förbeställning  
 

Förfika och/eller pausfika 
Kaffe med kaka 40 kronor 
Förbeställ gärna. 
 

 
 
 

DIN HÄLSA ÄR VÅRT MÅL
Vill du bli av med dina allergier,

dina intoleranser, smärtor, inflammationer
och kroniska sjukdomar

– utan mediciner och negativa biverkningar.

Jag erbjuder dig en smärtfri behandling mot

Huvudvärk – muskel/ledvärk – överkänsligheter
– depression – eksem/utslag – psykiska rubbningar

– återkommande förkylningar – allergier
– trötthet – hormonrubbningar

– andningssvårigheter – uppblåst mage
– matsmältningsproblem – förstoppning

Vill du veta mera?
Läs gärna på min hemsida www.halsoeffekten.se

Du är också välkommen att ringa och fråga

Ros-Marie Andersson
Gamla Ockelbovägen 1, Bergby

Tel. 070-453 64 94

Populär skridskoskola på Hamrångefjärdens IP
Inga matcher på HIK:s bandyplan den här säsongen, men väl en skridskoskola i klubbens regi, som lockat ett 
20-tal barn i åldrarna från 4 år och uppåt.

Några är nybörjare, andra 
har varit på is i flera sä-
songer, men entusiasmen 
är densamma och alla tar i 
med kraftfull frenesi, när 
Carro Ekström och Fred-
rik Engman dirigerar.
   Naturis är det som står 
till buds för ungdomar i 
Hamrångebygden att lära 
skridskoåkandets konst för 
närvarande och bandypla-
nen i Hamrångefjärden 
hölls även öppen för allän 
åkning under sportlovet.
   
 

Text och foto: 
Marianne Lundqvist 

Ett 20-25-tal barn lär sig skridskoåkandets konst på Hamrångefjärdens IP i vinter
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Alla Tider’s

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrångegruppen informerar. 
Vi hade ett välbesökt månadsmöte i februari och då 
handlade det mest om Hamrånge församlings fast-
ighetsplaner. Kyrkofullmäktiges ordförande Lisbeth 
Andersson informerade om läget och svarade på våra 
frågor. Det finns fem olika förslag till hur framtida 
fastighetsverksamhet skall utformas. Förslagen skall 
hanteras i den egna organisationen innan de kan of-
fentliggöras. Lisbeth lovade att informera oss, så snart 
det är möjligt och att eventuellt lägga ut förslagen på 
församlingens hemsida.

Projektet med trygghetsboende har varit till Mora på 
studiebesök. Nu är frågan högaktuell i de politiska 
kretsarna. Socialdemokraterna har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige, som antagits. Både Bergby och 
Norrsundet föreslås som placering. Nästa möte med 
kommunen blir någon gång i mitten av mars.

Busshållplatsen vid skolan i Bergby är fortfarande 
aktuell, men bromsas just nu av eventuella planer på ny 
gymnastikhall i Bergby. Vi håller koll på frågan.

Årsmötet den 5 april är nästa möte. Ingen kandidat till 
sekreterare finns, så vi hoppas att det dyker upp någon 
frivillig.

Hamrånge byavakter rapporterar 
under månaden som gått:

1) Ungdomar i Epatraktorer (ej från orten) 
skapar oro nattetid

2) Person upptäckt som rycker i  dörrar längs 
Råvägen i Hamrångefjärden

Anno 1996 - februari
 
… återuppstod Macken i Fjär´n i ny regi – Q Star

… stod en tillbyggnad av Bergby Centralskola på 
önskelistan, då antalet elever ökade så mycket att 
lokalerna inte räckte till

… ställde den låga grundvattennivån till stora prob-
lem för vattenförsörjningen i Hamrånge

… öppnade Yvonne Öhrn sin herrfrisering med 
40-talstema  i Norrsundets centrum

… blev det rekordförlust för Folkets Hus. Både 
resultat- och balansräkning visade minussiffror.

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

ÖPPET
på förbokade tider

Det är bara att boka DIN TID 
på tel. 0297-228 80 eller 

0738-47 03 67

Välkommen!

Stort Grattis
och massor av

kramar till
Amie Kilmore, Sigtuna 

som fyller 7 år
den 5 april.

Mormor och morfar 
och alla kusinerna

Välkommen till världen

...Hugos lillebror som föddes
den 11 mars, vägde 3975 gram
och var 54 cm lång.
Stolta föräldrar är Therese Andersson och Peter Eriks-
son och familjen bor i Tönnånger, Holmsveden.



Hamrångebygdens Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

1/4 kl. 13.30   Musikcafé på Solberga.
Putt e och Gunnar underhåller
15/4 kl. 13.30 Musikcafé på Träff punkten med
Hubbe och Gunnar

ALLA VÄLKOMNA!
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Hamrångebygdens Föreningsliv

TÄVLING OM GRATIS HJÄLP!
Har du något du vill ha fi xat? 

Kanske vill du ha något målat, snickrat, städat, fl yttat eller något annat? 
Lämna då in en liten beskrivning om vad du vill ha fi xat

samt en motivering om varför du vill vinna 2 timmars gratis arbetskraft.
Vi drar en vinnare den 11 april.

Skicka in din motivering via info@fi xarnahambrunge.se eller till postadres-
sen: Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge Ekonomisk Förening

c/o Knutpunkten, Vijvägen 34, 817 40 Bergby

Lycka till!
Fixarna    •   Tel. 076-128 47 33 GLAD PÅSK

NorrHam Hamrångebygdens IF
kallar till ÅRSMÖTE

Söndag 24 april kl. 16.00 på Vifors IP
Ärenden enligt stadgarna

Årsmöteshandlingarna finns på kansliet en vecka innan
Vi bjuder på fika - Välkomna!

Utställning
KONST I PÅSK med SLÖJDFÖRSÄLJNING

Hagsta skola 
Långfredag 25 mars kl. 11-15

Lotteri    -   Servering
VÄLKOMNA

NYA FYND MED UNIKA
NATURVÄRDEN PÅ FJÄRDÖN

Stiftelsen Fjärdöns framtid inbjuder till föredrag
med biolog Magnus Andersson

Söndag 3 april kl. 14.00 i Fyren, Norrsundet
Välkomna

HAGALUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
kallar samtliga medlemmar till

ÅRSMÖTE 
ONSDAGEN DEN 6 APRIL 2016-03-10 

Plats och tid: Hakkegård kl. 19.00
Årsmöteshandlingar föreligger vid årsmötet. 

Andreas Westerlund
Ordförande

Tel. 073-505 44 26

OBS!          OBS!         OBS!
UPPROP

Styrelsen vill göra er föreningsmedlemmar upp-
märksamma på, att vi fortfarande har problem

att sätta samman en komplett styrelse.
Om vi inte lyckas med detta kommer föreningen 

att ställas under tvångsförvaltning, vilket innebär 
minst en tredubbling av vägavgiften.

Vi vädjar därför till er medlemmar att snarast 
kontakta styrelsen för att söka få en

lösning på detta problem.

NORRSUNDETS ARBETARMUSEUM
Bergvärmen är på plats -  Nu ”återinviger” vi Arbetarmuseet

Välkommen du också – Kaffebordet står dukat
Lördag 2 april kl. 14.00

Kom gärna med förslag på aktiviteter du vill se i museet!
ÅRSMÖTE

i museet med sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lördag 2 april kl. 13.00

Hamrånge Företagarförening
Kallar till ÅRSMÖTE

i konferenslokalen, Knutpunkten, Bergby
Tisdag 12 april kl. 19.00

Vad vill du som medlem att vi 
ska jobba med i föreningen?  

Kom och tyck till!

Välkomna

Hamrångebygden Ek. förening kallar till

ÅRSSTÄMMA

i konferenslokalen, Knutpunkten, Bergby

Tisdag 12 april kl. 18.00

Varmt välkomna!



Till Arne och Ulla Persson, som lånade ut foton från 
kabarén ”Lilla Julafton”, som ingick i Sven Fröjdhs 
fotosamling ”Norrsundet förr i tiden”, som jag visade vid 
Träffpunkten den 26 februari

Åke ”Pillan” Sjökvist

Torget – Dagens ros

Kalendarium 18/3 – 29/4
Fredag 18 mars
Musikcafé Träffpunkten 13.30 
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 20 mars
Familjemässa, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 23 mars
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 24 mars
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Påsk på Kupan, Röda Korset, Fyren, Norrsndet 14.00-17.00
Fredag 25 mars
Konst i påsk Utställning – Försäljning
Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 11.00-15.00
Långfredagsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Söndag 27 mars
Påskdagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 28 mars (Annandag påsk)
Sammanlyst stiftshögmässa Heliga Trefaldighet Gävle 11.00
Onsdag 30 mars
Sopplunch Fyren 11.20-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 31/3
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 1 april
Musikcafé Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 2 april
Nyinvigning Arbetarmuseet 14.00
Söndag 3 april
Söndagsgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Föredrag om naturvärden Fjärdön Fyren,
Norrsundet kl. 14.00
Måndag 4 april
Seniorshopen besöker Träffpunkten 13.00
Tisdag 5 april
Årsmöte med Hamrångegruppen Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 6 april
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 7 april
Promenad i sällskap, Träffpunkten 10.30

Kupanloppis, Röda Korset, Fyren, Norrsundet 14.00-17.00
Fredag 8 april
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 9 april
Musik- och teatercafé, Fyren 19.00
Söndag 10 april
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Musik- och teatercafé, Fyren 16.00
Onsdag 13 april
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 14 april
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 15 april
Avslappning i all enkelhet Träffpunkten, Bergby 13.00
Musikcafé Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Musik- och teatercafé, Fyren 19.00
Lördag 16 april
Musik- och teatercafé Fyren 19.00
Söndag 17 april
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 20 april
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 21 april
Promenad i sällskap, Träffpunkten 10.30
Kupanloppis, Röda Korset, Fyren
Norrsundet 14.00-17.00
Fredag 22 april
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 24 april 
Familjegudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 27 april
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 28 april
Arbetskväll Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 29 april
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling
under februari 

19/2 Göte Landström, Norrsundet 
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Vagn/flak med 4 hjul samt dragstång eller skaklar.
Gärna äldre modell.
Storlek ca 2 m x 3 m kan vara mindre eller större.  
  Maria Heaster  070-6928488

Torget – Önskas köpa


