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Möt Gunnar Hällgren, Harifjärden, som 
haft världens naturkatastrofer och 

krigszoner som arbetsfält
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Tankar om

Hur beter de sig egentligen flera av våra folkvalda politiker?
   Cecilia Wikström, EU-parlamentariker nöjer sig inte med 80 000 kronor i månadslön från EU utan har dessutom styrelse-

uppdrag som spär på månadslönen med ytterligare 70 000 kronor. Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl tar ut högsta möjliga 
ersättning för den bostad hon hyr av sin make. Och f d Gävlepolitikern Sergio Manzanares, numera kommunal tjänsteman, miss-
tänks inte bara för jäv utan också för tveksamma bokföringstrans-
aktioner och skattefusk.
   En KD-politiker misstänks för förskingring i miljonklassen 
ur partikassan och MP:s f d språkrör Maria Wetterstrand sitter i 
styrelsen och har aktier i ett bolag som fått statligt stöd för den 
verksamhet hon utrett.
   Cecilia Wikström försvarar sig med att hon visst klarar av två 
så omfattande uppdrag och Emma Carlsson Löfdahl med att hon 
bara följer det regelverk som finns. Maria Wetterstrand frågade 
regeringen om sitt aktieinnehav, men fick inget svar. Sergio 
Manzanares uttalar sig inte för närvarande.

Kanske är det så att Cecilia Wikström klarar alla sina uppdrag 
och att Emma Carlsson Löfdahl bara följer regelverket, men… 
det finns någonting som heter etik och moral också och det ska 
väga tungt, när man är förtroendevald. Gränsdragningen rätt el-
ler fel kan vara hårfin, men man ska noga se till att inte sitta på 
några höga hästar.
   Och inte är det bättre om man försätter sig i jävssituationer 
eller låter ens bolag stå för privata inköp och gör tveksamma 
bokföringstransaktioner.
   Att hålla oss inom lagens ram är förstås allas vår skyldighet 
och visst finns det gråzoner, och visst medger regelverket tvek-
samt utnyttjande, men är du förtroendevald då tycker jag inte du 
ska ägna dig åt några sådana extravaganser. Då bör du med sunt 
förnuft och gott omdöme väga in etik och moral i första hand 
och tänka på vilka signaler ditt agerande sänder till de som valt 
dig. Oavsett vilken partifärg du har.

Våren kom av sig och vintern kom tillbaka med besked. Usch 
och fy, det var väl onödigt, tyckte många. Men var det inte typ-
iskt marsväder och sånt vi egentligen får räkna med?
Visst längtar jag till våren också, när naturen åter fylls av liv. 
När första tussilagon kommer, vinterns is ger upp och bäckarna 
porlar. Men, det är bara att ge sig till tåls, för tids nog kommer 
den.

Förresten, är det några fler än jag som tycker att vårt landskap 
Gästrikland är bortglömt i TV:s väderleksrapporter? (ja, inte 
de lokala förstås). Götaland och Svealand, Gotland och Öland 
nämns liksom Dalarna, men sen blir det Norrland och som i 
förbifarten någon enstaka gång Södra Norrlands kustland. Men 
var gränsen går är mera oklart. Ibland verkar det som vi räknas 
in i Svealand och ibland i Norrland både vad gäller regn, snö, 
moln, sol eller temperatur.

På påskdagen återkommer fjolårets succé Kustkonst – konst 
och hantverksrunda i Hamrångebygden. Ett av dragplåstren i år 
är Peter Eugen, som är en av Sveriges ledande konstnärer och 
varvar popkonst med akvarellmålning. 
Och Folkteatern kommer bl. a att visa 
upp scenografi- och kostymskisser från 
pjäsen Mästaren och Margarita, som de 
sätter upp i Hyttan i sommar. Så boka in 
den dagen i er almanacka!

Ha det så gott, snart kommer våren och

   Lev väl!

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!

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 5 april kl. 13.30
Musikcafé på Solberga, Tomas Åström underhåller
Fredag 26 april kl. 13.30
Musikcafé på Träff punkten, Sång och musik med Gentlemen

Alla hälsas Välkomna!

Alla Tider’s



Välkommen
in till oss!

Lena och Pelle
med personal

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby Gäller under perioden 22/3-31/3 2019

Eller så långt lagret räcker.

Tekakor, 9-pack
från Mattes Bröd,

540 gram
för 20:-/st. 

Ord. pris: 32,50:-/st.

Skivad ost
från Arla,

storpack 750 gram,
olika sorter

för endast 59:90:-/st.
Ord. pris 68:90:-/st.

6% med ICA-kort

Se 
erbjudande 
i butik

Produktionsköket
Hamrangebygdens

delikatesser!

Bergby

Wendins Blommor
(gäller ej presentkort, förmedlingar eller redan nedsatt pris)

NU ERBJUDER VI RABATTER 
TILL ALLA PENSIONÄRER

FÖRSTA TISDAGEN EFTER PENSIONSUTBETALNING
26/3   •  23/4   •  21/5   •  25/6  • 23/7  • 20/8

20% 15%

15% 15%

15% 15%
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Alla gravstenar ännu inte säkrade på Österhed
  - nu tvingas kyrkogårdsförvaltningen lägga ner de stenar som återstår
För två år sedan påbörjades säkring av gravstenar 
enligt riktlinjer från Centrala Gravvårdskommittén. 
En lag som måste följas vid alla kyrkogårdar efter ett 
olycksfall, där ett barn omkommit under en fallande 
gravsten.

− På Österhed finns 1500 gravstenar och av dessa var inte 
800 godkända, när de provtrycktes, berättar kyrkogårds-
föreståndare Jan Lundström.
   Information om kraven gick ut till gravrättsinnehavarna 
och cirka 450 av gravstenarna säkrades, men fortfarande 
återstod omkring 350 gravstenar, som inte åtgärdats. Och 
nu tvingas kyrkogårdsförvaltningen att från 1 maj lägga 
ner de stenar som inte säkrats.
   − Det kommer inte att se trevligt ut och säkert möta 
reaktioner, men vi har inget val. Enligt lag är vi skyldiga 
se till att alla stenar är säkrade, annars ska de läggas ner, 
säger han.
   − Och de kommer att bli liggande i två år, innan dess 
har vi inte rätt att helt ta bort dem, om inte gravrättsinne-
havarna hör av sig och ser till att de säkras.
   En del gravrättsinnehavare har inte gått att nå, andra har 
inte svarat, så i samband med allhelgonahelgen informe-
rades kyrkogårdsbesökarna om gällande föreskrifter, vil-
ket gav ytterligare ett 40-tal svar. Men fortfarande återstår 
alltså omkring 300 gravstenar, som inte säkrats.
   − Så nu vädjar vi till de gravrättsinnehavare som inte 
hört av sig, annars tvingas vi som sagt, att lägga ner ste-
narna inför sommaren.

Från 1 april anställs tre personer vid kyrkogården, vilket 
är en förstärkning mot tidigare år och som gör att under-
hålls- och skötselarbete kan prioriteras på ett annat sätt.
    − Vi kommer bl a börja med att rikta gravstenar och 
fylla ut och justera marken vid gravar där jorden sjunkit.
   − Även det kommer naturligtvis göra att det kan se 
stökigt ut under en tid, men det hoppas vi att församlings-
borna har förståelse för, säger Jan Lundström.
   I övrigt har 1/3 av staketet bytts ut mot tryckimpreg-
nerat trä och i år kommer ytterligare 1/3 att bytas och så 
småningom målas. Staket, som uppfyller gällande lagkrav 
har även satts upp vid fiskdammen och förbättringsar-
beten gjordes på kapellet. I fjol påbörjades också arbetet 
med en askgravlund, som kommer att färdigställas i år 
och gravsättningar har redan påbörjats där. Ett annat alter-
nativ är jordbegravning, däremot är askgravplatserna med 
gravrätt fyllda eller tecknade för anhöriga och några nya 
sådana planeras inte. Intill Hamrånge kyrka finns en min-
neslund som alternativ.

Reglerna har skärpts när det gäller kyrkogårdsförvalt-
ningens skötselansvar, så att det numera bara är gravar 

med skötselavtal, som sköts med blommor och trimning 
runt gravstenen. Avtalen ser likadana ut för bägge försam-
lingarna inom pastoratet. All skötsel som görs på kyrko-
gården ska täckas av begravningsavgiften, till det får inga 
andra medel såsom kyrkoavgift användas.
   − Vi kommer givetvis att fortsätta klippa området mel-
lan alla gravstenar, men trimning åligger gravrättsinneha-
varen att själv ombesörja.
   Samtliga gravar med skötselavtal kommer att märkas 
med en skylt med gravnummer och för att skötseln av 
dessa gravar ska fungera kommer alla lyktor att tas bort 
12 maj.

Bevattningen har under senare år inte fungerat tillfreds-
ställande och Jan Lundström har äskat medel för en ny 
anläggning.
   − Men om och när det ryms inom budgeten, det vet jag 
inte idag.
   Kapellet ska också genomgå en ansiktslyftning, bl. a 
finns behov av att byta kylanläggningen.
   Kyrkogårdsförvaltningen arbetar efter en miljövänlig 
profil – komposterar till exempel all jord själva – men 
som också ställer krav på sortering av avfall från gra-
varna.
   − Och batteridrivna gravljus, ofta svåra att skilja från 
solcellsdrivna, ställer till det om de inte tas om hand.

För dig som har frågor kring Österheds kyrkogård kom-
mer ett Öppet hus att hållas där den 19 maj mellan 10.00-
16.00, då personal finns på plats. Du kan även ringa kyr-
kogårdsföreståndare Jan Lundström på tel. 0297-101 37.
   − Men man är också välkommen med frågor till mig på 
pastorsexpeditionen som är öppen tis-ons mellan 10.00-
12.00. Eller ringa 0297-57 20 90, hälsar administratör 
Maria Granlund.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

– Inför sommaren tvingas vi lägga ner de gravstenar som 
ännu inte säkrats, säger kyrkogårdsföreståndare Jan 
Lundström

CGK består av följande organisationer:
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

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

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

Installa� on, Service

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Smått & Gott i Hamrångebygden

Hamrångebygden Ek. förening kallar 
till ÅRSSTÄMMA

i Knutpunktens konferenslokal, Bergby
ONSDAG 24 APRIL KL. 19.00

Varmt välkomna!
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Two Good Reasons att börja om igen
Ja, för visst finns det Två Goda Skäl för den 
forna popgruppen från 60-talet att ta upp 
sitt musicerande igen. Och det är precis vad 
de gjort, de fyra ”grabbarna” numera med 
något grånade tinningar, som precis är i 
färd med att spela in några låtar vid Rock-
skolans inspelningsstudio i Norrsundet.

− Första spelningen hade vi i maj -63 på Sel-
jansborgs ungdomsgård i Sandviken. Med två 
gitarrer, en bas, trummor och gamla radioap-
parater som förstärkare, som vi lånade av våra 
mormödrar.
   Då var de fyra, Conny Palmér, Janne Sand, 
Anders Pihl och Per-Arne Österberg, Sand-
vikengrabbar och förstärkta med inte helt 
obekante Lasse Ekstrand (flitig debattör och 
tyckare i dagspressen) som sångare.
   − Fast egentligen var ju förstås debuten på Husmorsför-
eningens årsmöte, där Lasses mamma var ordförande.
   Med Beatles, Rolling Stones, men även 50-tals-rock på 
repertoaren spelade de, främst på  ungdomsgårdar. Även 
som dansband på Fyren i Norrsundet.
   − Och faktiskt var vi 1968 förband till självaste Jimi 
Hendrix liksom blueslegenden John Brennan.

1969 upplöstes Two Good Reasons, men alla fyra har 
på olika sätt fortsatt sitt musicerande. Det har blivit både 
dansmusik och jazz.
   − Det går liksom inte att sluta.
   Och när Ingemar Dunker ville arrangera 60-talsgala på 
Valhalla i Sandviken 2005, så fick de frågan om de inte, 
som ett lokalt band, kunde tänka sig att ställa upp   
   − Shanes i originaluppsättning skulle vara med, liksom 
Rock-Ragge och Billy Bremner, så vi tackade ja och fick 
ett halvår att spela ihop oss på. 
   − Och när vi sen fick klartecken från Ingemar Dunker 
så var det bara att köra, men oj, så nervöst det var.
   Sen har de fortsatt att spela på olika tillställningar, 
mest som en social grej, säger de.
    – Men vi har ju fantastiskt kul också och det ger oss 
massor av positiv energi.
   Conny och Anders bor kvar i Sandviken, Janne bor i 
Ockelbo och Per-Arne i Axmarby. Och repar gör de i lo-
kaler hos Conny, som har underlag och material till låtar.
   − Har nog text och ackord till 600 låtar, säger han.

Så småningom väcktes idén att spela in några låtar till 
barnbarnen.
   − Då fick jag tipset om Rockskolan, säger Per-Arne 
och här har vi blivit mottagna på ett helt fantastiskt sätt 
av Tomas Andersson, som med modern teknik lotsat oss 
gamlingar in i dagens inspelningskonst.
   − Och vilket ställe, vilka lokaler. 

   Grunden är lagd, nu återstår att mixa under några veck-
or, innan de sex låtarna med 50-talsrock och musik av  
bl. a Rolling Stones, Beatles och Searchers.
   − Kanske blir det sen en fortsättning med ytterligare sex 
låtar till en CD, hälsar Two Good Reasons.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

Two Good Reasons – nu spelar de in sex låtar med 50- och 60-tals-
musik vid Rockskolan i Norrsundet. Fr v Anders Pihl, Janne Sand, 
Per-Arne Österberg och Conny Palmér.

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

MÅNADSMÖTE
Hagsta skola (Hamrånge Slöjdare)

Tisdag 2 april kl. 18.00
Ärenden: 
Landsbygdsutveckling
– Inlämning av förslag i projektet
Information och frågor

VI BJUDER PÅ FIKA

Alla med intresse för Hamrångebygdens 
utveckling är välkomna på våra möten
Inget särskilt medlemskap krävs
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Nytt koncept vid årets musikshow i Norrsundet
I år blir det en hyllning till de som skapade hitsen på 
80-talet och platsen för showen blir Restaurang Lyk-
tan istället för, som tidigare, A-salen.

− Det blir något av en krogshow och förrätt, varmrätt 
och dessert serveras före och mellan de tre akterna av 
musik, hälsar Ewa Edin, som även i år håller i trådarna.
   Publiken får lyssna till 80-talslåtar i både svensk och 
engelsk tappning. Mycket synth utlovas och musik av 
bl. a Rolling Stones, Ghostbusters, Dolly Parton och 
Tomas Ledin.
   Ikväll är det premiär och på scenen står förutom 
Ewa själv, Linnéa Rockman, Vicky Gustavsson, Emil 
Westerberg och Ami Fransson och för musiken svarar 
Jimmy Lindblad, Pelle Johansson, Peter Edin och Da-
niel Rockman.
   − Några överraskningar kan vi också utlova, säger 
Ewa.
   Showen spelas upp även den 23, 29 och 30 mars och 
är ett samarbete mellan Norrsundets Arbetarteaterföre-
ning, Fyren, ABF och Hamrånge Event.

Text: Marianne Lundqvist
    Foto: Björn Sjöberg

På scenen Ami Fransson (som 
utöver sång också spelar synth 
och piano), Jimmy Lindblad, Ewa 
Edin, Linnéa Rockman, Emil 
Westerberg, Peter Edin och Pelle 
Johansson och bakom trummor-
na Daniel Rockman.

Ny i de här sammanhangen, 
men inte på Norrsundssce-
nen är Linnéa Rockman

Smått & Gott i Hamrångebygden

Nöttersvearna -  fotoutställning av föreningen Rudan
Vilken talande historik föreningen berättar om den 
sägenomspunna platsen i Hagsta! Med fantastiskt 
vackra foton i stilfullt arrangemang har Föreningen 
Rudan presenterat sin senaste utställning Nöttersve-
arna och premiär var det hos Hamrånge Slöjdare, dit 
många besökare lockades vid invigningen.

Fotografer den här gången har varit Kerstin Rundlöf, 
Maj-Britt Berglund och Jan Eriksson.
   − Jag har väl alltid känt till att det fanns en historia 
kring Nöttersvearna, men intresset tog ordentlig fart i och 
med att vi skulle hitta nya teman för våra utställningar, 
berättar Kerstin, som var initiativtagare till just den om 
Nöttersvearna.

Den historiska platsen, belägen i Hagsta alldeles intill 
E4, har i alla tider livligt sysselsatt folkfantasin. Vilket 
var egentligen ursprunget? Var det, som sägnen säger, vid 
Nöttersvearna som byn Hagsta hade sin borg och vikinga-
flotta, eller är platsen ett naturens verk?
   Ulla Sundström, forskande religionshistoriker från 
Söderhamn, besökte platsen för ett antal år sedan och 
gjorde bedömningen, att den med sin stenläggning under 
jordlagret och hasselbuskarnas utbredning – som ett 150 
meter brett band och upp till två kilometer långt - varit av  
stor betydelse under vikingatid.

Med sin utställning, som kommer att 
visas även på andra platser i bygden, 
visar föreningen Rudan inte bara en 
påtaglig bild av bygdens kulturhistoria, 
utan väcker också tankar om betydelsen av ett bevarande 
av denna för en framtid.

Utställningen har gjorts med stöd av Gävle kommuns 
satsning Kulturarv 2018 och i övrigt mellan samarbete 
med Föreningen Rudan, ABF, Hamrånge Slöjdare och 
Visuell praktik i Norrsundet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Maj-Britt Berglund och Kerstin Rund-
löf är två av fotograferna vid utställ-
ningen Nöttersvearna

Nöttersvearna i som-
marskrud
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Möt Gunnar Hällgren, Harifjärden
Tänk så många intressanta personligheter det finns i vårt avlånga land. Jag har fått träffa en, Gunnar Hällgren 
- världsnomad, äventyrare och officer - i hans sommarstuga vid Harifjärden. 
  På frågan om grannarna känner till hans spännande bakgrund så skrattar han och säger ”Nej, jag håller en 
låg profil”.

Gunnars militära bakgrund säger en hel del: kustjägare, 
fallskärmsjägare, attackdykare, tung ock lätt dykare. 
Idrottslärare och elitidrottsman och landslagsman i militär 
femkamp med mera, med mera. Han har blivit dekorerad 
av Kungen för” Visat mod under internationella uppdrag” 
och sårad i strid med texten ”För Sverige med livet som 
insats”. Man kan tro att det är Hamilton själv, när man hör 
honom berätta. Och som av en händelse, har han faktiskt 
också varit militär rådgivare till en av Hamiltonfilmerna. 
   Han är en av de svenskar som fått många krävande och 
riskfyllda uppdrag som officer och soldat i internationell 
tjänst på Cypern, i Sinai, Libanon, Angola, Mozambique, 
Egypten och Bosnien. Under Kofi Annans tid som gene-
ralsekreterare hann Gunnar också med en 
period i New York där han med sin kunskap 
och erfarenhet blev uttagen att planera FN:s 
insatser i Mozambique. 
   Efter att ha avslutat den militära banan 
fick han ett erbjudande att bli katastrofchef 
för en humanitär organisation på platser 
med krig eller naturkatastrofer som Kosovo, 
Serbien, Irak, Haiti, Indonesien, Etiopien 
och Somalia.

Gunnar Hällgren är född i Härnösand och 
själv säger han att uppväxt och uppfostran 
präglat honom till den person han är. Att 
alltid göra sitt bästa, om man tagit på sig en 
uppgift. Egenskaper som idrott och militär 
bana förstärkt. 
   − Det har med solidaritetskänsla att göra 
och det sitter i ryggmärgen. Om ömsesidig respekt och 
syn på sin omgivning och att inte dagtinga med sin per-
sonlighet. Det har följt mig genom livet. 
   Men någon adrenalinjägare har han aldrig varit, under-
stryker han.
  − När jag behövs, då ställer jag upp, men uppdraget ska 
ha en funktion eller ett syfte.
   
Som 17-åring sökte han hösten 1961 in på KA5 och an-
mälde sig också som frivillig till kustjägarskolan utanför 
Vaxholm. Tre år senare hade han avancerat till furir och 
han ville söka till en svensk bataljon i Kongo.  
   − Men Kongos mission avslutades och efter VM 1964 
åkte jag till Cypern istället.
   Väl hemma, året därpå, började han planera en jorden- 
runtresa och övertalade en kamrat att följa med.
   − Vi hade dåligt med pengar och var ibland sjuka, men 
kunde, genom att jobba på bananbåtar bl.a till Indien, så 

småningom ta oss till Darwin i norra Au-
stralien.
   Det blev en tuff tid, men nöden har 
ingen lag, säger Gunnar.
   − Så för att överleva jobbade vi med att 

bära cementsäckar tillsammans med aboriginer i 40 gra-
ders värme.
   Sedan mönstrade han som jungman på ett svenskt far-
tyg, som gick till Thailand, Vietnam och slutligen Hong-
kong.  Där mönstrade han av och köpte biljett hem till 
Sverige via Kina, Ryssland och Tyskland.
   − Troligen blev jag därmed en av få västerlänningar, 
som reste genom Kina under kulturrevolutionen.
   Efter 1,5 år var han hemma på svensk mark igen.
   − Till mina föräldrars glädje.

Väl hemma i Sverige väntade studier inom det militära. 
Gunnar avancerade och uppdragen lät inte vänta på sig. 
De blev många och med stora utmaningar. 
   − Men innan jag tackade ja, frågade jag alltid mig själv; 
klarar jag det här?
   − Betänketiden är oftast väldigt kort, när man får en 
sådan fråga, men när jag väl antagit utmaningen, då har 

Alla Tider’s
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det varit fulla segel som gällt.
   I hans värld har det gällt att fatta beslut och sedan stå 
för dem.
   − Med sunt förnuft och omdöme.
   
Som när han fick uppdraget att ta sig in i Irak för insatser 
att bl. a undsätta barn. Research var avgörande för att åta 
sig uppgiften och tog sin början i en kebabbar i Härnö-
sand.
   − Jag chansade helt enkelt, stegade in i baren och und-
rade om någon där kunde hjälpa mig.
   Gunnar berättade om sitt uppdrag och joodå, mannen i 
baren nickade, skrev ner en massa ord på arabiska på en 
lapp, sa att han skulle söka efter hans kusin i området dit 
han skulle och överlämna lappen.
   Gunnar flög ner till Kuwait för att närmare sondera hur 
han skulle gå till väga. Han tog beslutet att ensam försöka 
ta sig in i Irak och via hotellet lyckades han ordna fram en 
bil.
   − Då nollställer man sig och fullt fokus ligger på upp-
giften man har framför sig. Men det gäller att ha koll på 
sin omgivning.
   Ensam i sin bil körde han i mörkret mot okänt mål, med 
bara en ljuspunkt i fjärran att gå efter.
   − Men där och då hade jag inget val, det var bara att 
fortsätta.
   Och det skulle visa sig att kontakten han fått via kebab-
baren i Härnösand med den textade lappen på arabiska så 
småningom skulle ta honom till målet.
   − Sedan blev jag kvar i Irak över ett år för olika insat-
ser.
 
Eller när han, nyss hemkommen från Bosnien,  blev 
kallad till FN i New York för uppdraget att bli planerings-
officer för FN:s insatser i Mozambique. Då fick han två 
timmars betänketid.
  − Det var ju ett stort uppdrag, som inte minst krävde 
en omfattande strategisk planering, så självklart ställde 
jag mig frågan om jag verkligen var lämplig och en god 
svensk representant för uppdraget.
   Avgörande blev att han kunde ta med sig familjen och 
han blev kvar i Mozambique i fyra månader för att full-
följa sitt uppdrag.

Gunnar Hällgren har åtskilliga gånger befunnit sig i 
händelsernas centrum, i krigszoner och vid naturkatastro-
fer. Med livet som insats fått uppleva och se allt det hem-
ska som utspelat sig. De flesta uppdragen var fältmässiga, 
ibland mycket dramatiska, där livet hängde på en skör 
tråd många gånger. 
   Vem minns inte reportaget om den dramatiska biljakten 
i södra Irak under kriget när beväpnad milis formligen 
sköt sönder deras jeep, men där Gunnar och hans kollega 
lyckades undkomma.
   − Genom tur, lokal kännedom, en snabb jeep men också 
en okuvlig vilja att inte ge upp.

Att i en artikel  i Alla Tider´s 
återge allt som Gunnar sett och 
upplevt låter sig förstås inte 
göras.
   − Det har varit full fart, kan 
man säga, för mellan uppdragen 
har jag också varit med om att 
uppfostra sex barn, varit skid-
tränare, skogsbonde och fött 
upp vildsvin.
   Du har fått uppleva och se sa-
ker som, det närmaste de flesta 

av oss andra bara sett genom delar i olika TV-inslag. Har 
det följt och påverkat dig?
   − Det är en svår fråga att besvara. De flesta ”idioterna” 
tror sig ju själva vara helt normala, så den frågan över-
lämnar jag helt till min omgivning att besvara.

Vad gör Gunnar Hällgren idag?
    Yrkeslivet har han lämnat bakom sig. En lägenhet i Li-
dingö finns kvar, men sin mesta tid tillbringar han i huset 
vid Harifjärden, som han köpte för fem år sedan.   
   − Med närhet till naturen och skidåkning på vintern. 
Och så har jag E4 nära intill, som tar mig både norr- och 
söderut till mina barn.
   Han driver också ett företag inom ramen för marin ut-
veckling, där han arbetar med många yngre människor 
och som fyller hans tid.
   -Livet är fullt av stora och små uppdrag och jag kör på. 
Ett och annat kort uppdrag blir det, men det börjar bli 
ointressant. Jag tror att jag har fått perspektiv på livet och 
min omvärld och då blir man inte glad. Nu gäller blom-
mor och bin och att försöka undvika alla ”töntigheter” 
som bl.a. pågår i Sverige.
    − Att ständigt tillsätta utredningar löser inte frågor och 
problem. Det gäller att med sunt förnuft våga fatta beslut 
och sedan stå för dem. Och då krävs bra ledare.
   − Som inte gömmer sig bakom utredningar utan ser till 
att det som inte får hända inte heller händer.

Text:Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist och privat

Smått & Gott i Hamrångebygden



Detta händer i Hamrånge församling

SÖNDAG 24 mars kl 11.00
Gudstjänst för stora & små, Församlingshuset
SÖNDAG 31 mars kl 11.00
Mässa, Österheds kapell
TISDAG 2 april kl 16.30-18.30
TacoLov – skapande, kort gudstjänst och tacomiddag,  
Församlingshuset
SÖNDAG 7 april kl 11.00
Musikgudstjänst, Mattias Boman spelar gitarr och sjunger 
Församlingshuset
ONSDAG 10 april kl 13-15
Sopplunch, Kyrkans hus
Olof Thunman - “Vifors ett stångjärnsbruk”
SÖNDAG 14 april kl 11.00
Gudstjänst på palmsöndagen, Hamrånge kyrka
SKÄRTORSDAG 18 april kl 18.00
Mässa, Hamrånge kyrka
LÅNGFREDAG 19 april kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
PÅSKDAGEN 21 april kl 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Kyrkokören sjunger
SÖNDAG 28 april kl. 11.00
Mässa, Österheds Kapell

Bibelsamtal tisdag 2/4, 16/4 & 30/4 kl 13.30-15.30 
Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90
                                  

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

Tisdagen 2 April  10.00-14.00
Kristers Kundköp  Klädförsäljning.
 

Fredag 12 April   12.30 
Ted Ekström spelar skivor och berä� ar om Elvis Presleys 70 tal.
 

Fredagen 26 April  13.30
Musikcafé arr.  Röda Korset  Gentlemen underhåller, Lo� eri.
 

Tisdagen 30 April 14.00
OBS!!!   Hamrånge Kyrkokör sjunger in våren OBS SOLBERGA
 

Måndagen 25 mars  18.00-21.00
Vernissage   Utställningen   Kolla Hamrångebygden
-Första axplocket på vad bygden har a�  erbjuda.
Utställningen kommer a�  hänga hela april.
Arr: Fotogruppen Rudan

Fika fi nns a�  köpa

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

April 2019

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här onsdag-fredag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87

vardagar mellan 10 och 18

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong
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Välkommen till

För tidsbokning ring 073-64 08 064 eller boka 
via internet på www.timma.se/millanfredin

Betala med swish eller kontant

Jag hälsar såväl gamla som nya kunder
välkomna till min salong

Millan Fredin

Mina öppettider:
Måndag, Onsdag, Fredag 9.00-17.30

Lunch: 13.00-14.00
Tisdagar och Torsdar stängt

Välkommen
Ann-Katrin  • Tel. 0297-10 681

Bergby Damfrisering
kallar till

ÅRSMÖTE 
i Knutpunktens konferenslokal
Onsdag 24 april kl. 18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Övrig fråga: Samgående med Knutpunkten 

Hamrångebygden Ek. förening
Välkomna!

Hamrånge Företagarförening

Alla Tider’s
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Välkommen till 
offentligt informationsmöte 
om Hamrångebygdens nya 
lokala utvecklingsplan

Gävle kommun i samverkan med Hela Sverige ska leva, 
X-ing Gävleborg och Hamrångegruppen

Hamrångegruppen     sekreterare@hamrange.se

Hamrånge sockenvapen 
finns att se på Norrsundets 
Arbetarmuseum. Foto Aja Axlund

Axmarfjärden / Kusön. Foto Aja Axlund / Axlund Design

Kom och ta del av nya idéer och planer och 
var med och påverka din hembygd.

Söndag 31 mars kl. 14.00
Församlingshemmet, Bergby

Smått & Gott i Hamrångebygden



Kalendarium 22/2 – 22/3
Fredag 22 mars
Åbyns byamäns bastu Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Söndag 24 mars
Gudstjänst, Församlingshuset Wij 11.00
Måndag 25 mars
Vernissage ”Kolla Hamrångebygden”,  Föreningen Rudan
Träffpunkten 18.00-21.00
Onsdag 27 mars
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Torsdag 28 mars
Gammeldags bingo med PRO 
Församlingshuset, Wij. 14.00-16.30
Fredag 29 mars
Åbyns byamäns bastu Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Lördag 30 mars
ReDo Secondhand Norrsundet öppet 10.00-14.00
Söndag 31 mars
Mässa, Österheds kapell 11.00 
Information om Lokal Utvecklingsplan 
Församlingshuset, Wij 14.00
Tisdag 2 april
Klädförsäljning Träffpunkten 10.00-14.00
Bibelsamtal Kyrkans Hus 13.30-15.30
TacoLov, Församlingshuset 16.30-18.30
Möte Hamrångegruppen Hagsta skola 18.00
Onsdag 3 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Årsmöte Bergby Vägförening Knutpunkten, 18.00
Fredag 5 april
Musikcafé med Röda Korset, Solberga 13.30
Åbyns byamäns bastu Hamrångefjärden öppen 14.00-18.00
Lördag 6 april
Familjedag Fyren 11.00-15.00
Finalrock med Rockskolan, Fyren 15.00
Söndag 7 april
Musikgudstjänst, Församlingshuset, Wij 11.00
Måndag 8 april
Stina Oscarsson möter Kaj Linna, Fyren 19.00-20.00
Onsdag 10 april
Sopplunch Fyren 11.00-13.30
Sopplunch, Kyrkans hus. Olof Thunman berättar om 
”Vifors ett stångjärnsbruk” 13.00-15.00
Torsdag 11 april
Gammeldags bingo med PRO
Församlingshuset, Wij 14.00-16.30
Fredag 12 april
Ted Ekström spelar Elvis, Träffpunkten 13.30
Åbyns byamäns bastu Hamrångefjärden, öppen 14.00-18.00

BERGBY VÄGFÖRENING
kallar till

ÅRSMÖTE
Onsdag 3 april kl. 18.00
i Knutpunkten, Bergby

På agendan:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

och val
Välkomna!
Styrelsen

arrangerar
PÅSKLOPPIS

Påska� on 20 april på Wijtorget, Bergby
Vill du vara med?

Eget bord eller bakluckeloppis 100:-
Hyra bord 125:-

Anmälan (är bindande) till
Maria tel. 0297-100 90

senast 25/3

Hamrånge Företagarförening

 

Ta hand om din pension. Vi hjälper dig.
Välkommen att boka tid för en pensionsgenomgång hos oss!

Anna och Stefan   •   Tel. 0297-609 30

Bergby

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.se

Välkommen till Östkustens pärla 

Öppet från kl. 12.00 varje dag. 

Nu öppnar vi för säsongen!
Lördag 30 mars 12.00 – sista sittning 18.00
Söndag 31 mars 12.00 – sista sittning 16.00
Lördag 6 april 12.00 – sista sittning 18.00
Söndag 7 april 12.00 – sista sittning 16.00
Lördag 13 april 12.00 – sista sittning 18.00
Söndag 14 april 12.00 – sista sittning 16.00

Välkommen att boka bord på
www.axmarbrygga.se
eller tel. 0297-320 00
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