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Julfest bland julborden 

sid. 6 

Julmarknaderna 

i bygden – mittuppslaget 

och sidorna 3 och 14

Du glömmer väl inte 
“Pepparkakshustävlingen” 

inför skyltsöndagen? 
 

I år ska det vara virkat eller stickat och 
ditt bidrag lämnar du till Stinas Garn & 
Tygbod senast 17.00 den 28 november. 

1:a pris 500:- 
2:a pris 300:- 
3:e pris 200:- 

Var sedan med och rösta fram det finaste 
huset under skyltsöndagen



Om maktmissbruk tycker jag inte. Den kan utövas i olika 
skepnader, i stort och i smått, men med ett gemensamt; 

på ett eller annat sätt kommer människor i kläm. Och tyvärr 
alltför många gånger, oförskyllt.
   Nyligen läste vi om en familj som under en lång följd av 
år och utan anmärkning öppnat sitt hem för barn i behov av 
stöd. Men… mamman i familjen drack vid ett tillfälle två glas 
vin, och alkohol får inte förekomma hos en stödfamilj. Så 
genast drogs karusellen igång av de sociala myndigheterna 
och i media, både tidningar och TV, hängdes familjen ut med 
braskande rubriker. Vid den fortsatta hanteringen har de sedan 
fått upprättelse, men den skada de åsamkats och de våndor 
de fått genomlida tar tid att läka. Om de någonsin gör det. 
För dem är det ett sorgearbete att ta sig igenom. Händelsen 
kommer likt sorgen att blekna med åren, men taggen, kanske 
också rädslan, kommer för alltid att finnas kvar. 
   Att agera myndighetsperson kan vara en grannlaga uppgift, 
men just därför är det så viktigt att rättssäkerheten inte sätts 
ur spel. Målsättningen får aldrig vara att ”sätta dit” någon, 
nej den måste i första hand vara att i samförstånd söka lösa 
den situation som uppstått. Kräver en humanistisk livssyn, 
förmåga till flexibilitet, javisst, en portion sunt förnuft är 
också bra att ha, men det är viktiga egenskaper som en myn-
dighetsperson måste besitta.  Annars kommer vi att mötas av 
massmediarubriker liknande den om stödfamiljen om och om 
igen. Människor hängas ut och rättssäkerheten sättas ur spel. 
Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Av tiggeri blir jag illa berörd. Jag blir lika illa till mods om 
det är i Sverige eller i något av andra länder jag besökt. Ingen 
människa ska behöva tigga för sitt uppehälle. Åsikter går 
isär om varför de tigger; om det är deras enda möjlighet till 
försörjning, om tiggeriet är organiserat, om det är människor 
som tvingas ut på gatan och där andra tar hand om det de tig-
ger ihop. Så vad är sant? Jag vet inte, kanske finns alla delar 
representerade, men värdigt är det definitivt inte. En lösning, 
och hållbar sådan, måste komma, där inte minst deras egna 
hemländer måste ta sitt ansvar. EU ställer krav på sina med-
lemsländer inom mängder av områden. Nu är det hög tid att 
ställa krav i denna fråga på länder som Rumänien och Bulga-
rien.

Å sen måste jag ju rätta till ett fel från förra månadens Alla 
Tider´s Anno 1994. Det var inte hos Häggbloms Häckelsäng, 
som kossorna lämnade gården för gott, det var hos Hägg-
bloms i Åbyn.

Tiden går försvinnande fort. Novembermörkret har sänkt 
sig och nu väntar vi på advent med ljus och stjärnor som lyser 
upp vår tillvaro. Men advent är så mycket mer. En kristen 
högtid som uppmärksammas i vår kyrka med adventsguds-
tjänst och mycket musik, det är också 
starten på julmarknaderna runtom i byg-
den, där Bergby inleder och som helgen 
efter fortsätter i Norrsundet dit du kan 
åka med ångtåg. Och i Axmar Hytta 
med traditionsrika inslag. Tredje advent 
inbjuder hembygdsgården till sin stäm-
ningsfulla marknad.
   Visst har vi mycket att se fram emot!

 
Lev väl!
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Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

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

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

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

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

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

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

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

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

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

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Snöröjning

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

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

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

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

19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om
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Alla Tider’s

Höstens mode 
från Du & Jag 
i Ockelbo och 
friendtex visades.

Publikdragande 
modevisning
 
Hamrånge Köpmän upprepade succén från i våras, 
men nu var det förstås höstmodet som var på tapeten. 
Och nu liksom då gav Stina Persson publiken en lek-
tion i och berättade om vikten av hjärt/lungräddning.

− Vi arrangerade ju den första modevisningen för att bidra 
till insamlingen av hjärtstartare i bygden. Nu är hjärtstar-
tarna på plats, men det krävs också medel till drift, under-
håll, serviceavtal m m, så därför fortsätter vi att på det här 
sättet samla in medel och sprida information, berättade 
hon. 
   Friendtex och Ockelbobutikerna Du & Jag och Stinas skor visade upp mode-
nytt, Maria från Wendins Blommor hade gjort vackra arrangemang för utsmyck-
ning och Kajsa Tollesby från Kajsas Massage för kropp erbjöd både massage och 
sålde Forever living-produkter.
   Genom sponsring av ICA, Bergby Konditori och Wenglers Järn Färg & Bygg 
samt att Hamrånge församling bjöd på hyreskostnaden kunde hela behållningen, 
3 800 kronor, gå till insamlingen, som företagarföreningen tillsammans med tidi-
gare insamlade medel även fortsättningsvis förvaltar. 

Text och foto: Marianne Lundqvist

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

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

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

0297  -  771400

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

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin
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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

Tar Hamrånge PRO över församlingshuset i Wij?
Höga drifts- och underhållskostnader gör att försam-
lingen ser över sitt fastighetsbestånd.  Hamrånge PRO 
har uttalat ett intresse att för en krona ta över fastig-
heten i syfte att även fortsättningsvis använda lokalen 
som samlingslokal för hamrångeborna.

− Att sälja församlingshuset är absolut inget roligt beslut 
att ta, men det är den fastighet som används minst av 
församlingen själv och därför har vi beslutat att i första 
hand sälja den fastigheten, säger Lisbeth Andersson, ord-
förande i kyrkofullmäktige.
   Beslutet togs, efter förslag från kyrkorådet, i samband 
med senaste kyrkofullmäktigemötet. I beslutet ingår ock-
så, att det i första hand är Hamrånge PRO, som får överta 
församlingshuset, men om det inte är möjligt kommer det 
att säljas i kommersiellt syfte.
   PRO vill å sin sida få den tid som erfordras, för att 
undersöka förutsättningarna för ett övertagande. Bara 
de årliga driftskostnaderna uppgår till mellan 150.000 – 
170 000  kronor, därtill kommer löpande underhåll.
   − Det här är en fråga som är alldeles för stor och bety-
dande för att forceras fram. Den måste få ta den tid som 
krävs, uppmanade Berit Östlund i kyrkofullmäktige.
   Nu fick PRO fram till 1 september 2015 på sig för att 
undersöka förutsättningarna och komma med sitt koncept.
   − Och lyckas vi inte med det, ja då hävdar jag att frågan 
måste lösas på ett sådant sätt att församlingshuset även 
fortsättningsvis får förbli en samlingslokal för hamrånge-
borna, sade Stig Edvinsson från Hamrånge PRO.
   Hamrånge PRO hyr idag församlingshuset för flera av 
sina aktiviteter, huset används också vid olika offentliga 
möten och av församlingen vid begravningskaffe och när 
kyrkokören övar..

Beslutet att avyttra församlingshuset väcker känslor och 
reaktioner bland församlingsborna, vilket också framkom 
vid det välbesökta kyrkofullmäktigemötet.
   − Det är den enda stora samlingssal som finns kvar i 
Bergby, den får vi inte riskera. Den måste få vara kvar, 
menade man. 
   − Och har man utrett möjligheterna att istället avyttra 
någon av de andra fastigheterna, exempelvis Änglagår-
den?
   I Änglagården, före detta kommunalkontor och pastors-
expedition, bedriver församlingen idag sin barnverksam-
het på nedre plan. På övre plan finns två lägenheter, som 
hyrs ut, i källarplan finns församlingens arkiv. Lokalerna 
har iordningsställts för att vara ändamålsenliga för barn-
verksamheten och den går inte, enligt församlingens be-
dömning, att flytta till församlingshuset.
   −Bl a på grund av avsaknad av funktionellt kök. 

 
Lokalerna i övrigt är heller inte anpassade för barnverk-
samhet.
 
Församlingshuset är idag q-märkt, vilket innebär att 
byggnaden inte får förändras exteriört att dess funktion 
är samlingssal och därmed inte heller får byggas om hur 
som helst interiört. För detta krävs i så fall en ny detalj-
plan till en kostnad av 50 - 100 000 kronor.

I översynen av sina lokaler har församlingen också un-
dersökt möjligheten att bygga om i och vid kyrkan för 
att flytta delar av sin verksamhet dit och därmed bättre 
utnyttja även den lokalen.
   − Det första förslaget, som bl a skulle inneburit en flytt-
ning av den stora kyrkorgeln, får vi nog bedöma som 
förkastat, det skulle bli alltför omfattande och kostsamt 
och något som Länsstyrelsen knappast heller skulle ha 
godkänt. Ett annat förslag visar en tillbyggnad på kyrkans 
östra sida för exempelvis barnverksamhet och då man 
också på ett bättre sätt än idag skulle kunna handikappan-
passa toaletter och ingång, förklarade kyrkokamrer Mo-
nica Pitkänen.

Text: Marianne Lundqvist

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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JULBORD PÅ BRYGGAN

Med vacker utsikt över isklädd jungfruarkipelag

21 november – 21 december

Övriga dagar och priser se www.axmarbrygga.se

Bokar gör du via vår hemsida

eller per tel. 0297-320 00

Klassiska rätter och

exotiska specialiteter

Njut av vårt hemlagade

SKÄRGÅRDSJULBORD

Julbordserbjudande från 399:-

Vi serverar vårt  JULBORD 
Fredagarna 5:e – 12:e – 19:e december kl. 18.00 och

Lördagarna 6:e – 13:e – 20:e december kl. 15.00

Pris 350:-    •    Ring för bokning!

Vi � nns på plats med våra � skdelikatesser vid 
julmarknaden i Axmar Hytta 6 december 12.00-17.00

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

KOPPARMÄSSEN
Lunch måndag-fredag 9.30-14.00

Á la carte
VÅR JULBUFFÉ SERVERAR VI

ONSDAG 17 DECEMBER 10.30-14.00

Våra öppettider inför jul och nyår:
Måndag 22/12, tisdag 23/12     10.00-13.00

24/12 -28/12     STÄNGT
Måndag 29/12, tisdag 30/12     10.00-13.00

31/12-6/1    STÄNGT
Restaurangen öppnar åter 7/1  2015

Vi fi xar ditt JULBORD, din JULFEST, din JULTALLRIK
Även bufféer, enkla rätter, smörgåstårtor,

landgångar, pajer, sallader

Välkommen!   •   Tel. 0297-220 20

Hakkegård serverar 
sin jultallrik 
från 1 advent

 0297-105 55

Välkommen!

Välkomna till

Luciakröning
i Hamrånge kyrka

Fredag 12 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Från december erbjuder vi GI-pizza
i samarbete med Bergby Konditori

Välj själv 5 olika produkter – 100:- kronor 

Även GLUTENFRI pizza + 20 kronor på ordinarie pris

Lördag 5 december
22.00-01.00 underhåller

Patric Silén

Välkommna!   •   Tel. 0297-101 23

Årets julbord 
avnjuter du här
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Brrr, brrr, brrr så kallt det blivit 
Är ju förstås för att vi mot vinter klivit

Av snö och is vi nu mycket får
Och då alla små stjärnbarn väldigt bra mår

De pysslar och donar på trädens grenar
Smyckar med istappar, ja du vet vad jag menar
För visst har du väl sett att det överallt blänker
När solen på istapparna sina strålar skänker

Och vet du vad, man kan också på dem spela
Det klingar så fiiiint, fast de är kalla och stela
Om du lyssnar riktigt noga kan du höra en fin melodi
Du behöver bara hjälpa till lite, lite grand med din fantasi

För vi stjärnbarn syns inte alltid, vi bara finns
Och om du tänker efter, du alldeles säkert minns
Hur toner kan klinga under fina vinterdagar 
Högt ovanför dig över snöklädda hagar

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist

Vilken jaktpremiär för Elin! 
 
Hon har suttit med pappa Fredrik på älgpass tidigare, men i år var 
första året hon satt där själv med geväret i beredskap. Och vilken 
premiär det blev för 20-åriga Elin Rådström från Häckelsäng. Hon 
fällde jaktlagets största älg – en tolvtaggare på älgjaktens sista dag.

Blev du överraskad, när han kom?
   − Njae, det blev jag väl inte direkt. Han var ju förvarnad, men visst steg 
adrenalinet, när jag fick syn på honom.
   Två skott, sen föll han och jaktlaget gladdes förstås med sin stolta jä-
gare.
   − Jag hade inte kunnat vara gladare om jag hade fällt den själv, tyckte 
Stina Norelius, som för dryga 25 år sedan var första kvinnan i Häckel-
sängs jaktlag.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Elin fällde en tolvtaggare vid sin älgjaktspremiär

Ännu inte avgjort om järnvägen mellan 
Hamrångefjärden och Norrsundet läggs ner
Trafikverket har visserligen beslutat att man avser lägga ner järn-
vägen mellan Hamrångefjärden och Norrsundet, men ännu är inte 
frågan avgjord.

− Vi har fortfarande en kraftfull dialog med Trafikverket och hoppas på 
en positiv lösning inför satsningar och etableringar på industriområdet i 
Norrsundet, där ju förstås järnvägen har stor betydelse logistiskt sett, sä-
ger Jan-Axel Näsman vid Gästrike Invest.
   Innan årets slut hoppas han kunna informera mera angående de etable-
ringar som diskuteras.



Skyltsondag i Bergby    30 November kl. 14.00-17.00

VÄLKOMMEN TILL
KVINNOFÖRENINGENS

ÅRLIGA JULFÖRSÄLJNING

i Församlingshuset 14.00-17.00
Mattombola med hemlagade produkter, 

Lotterier, loppisbord, kaffeservering 
UTSTÄLLNING  – 125 ÅR MED 
HAMRÅNGE FÖRSAMLINGS 

KVINNOFÖRENING

Välkommen 
in i värmen!

Hos oss 
underhåller tjejerna 

från Studio 56 i 
Gävle kl 15.30

Vi bjuder på glögg och pepparkakor 
på Norrhams kansli. 

Stort Julklappslotteri och Fiskdamm 
Välkomna!

Välkommen till oss i
sockenmagasinet!

Julmarknadens kolbullar serverar  vi

Julkort- böcker – lotterier

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Hamrånge hembygdsförening

Julstämning hos

Wendins Blommor
Inför stundande jul
Dörrkransar, jul- 

stjärnor m m
Välkommen in!

Wenglers 
Järn Färg & Bygg 

Välkommen in till oss 
bland ljusstakar och tomtar!

Vi bjuder på glögg & pepparkakor

Missa inte kolbullarna som serveras vid sockenmagasinet!!!!
Rösta fram finaste ”pepparkakshuset” hos Stinas Garn & Tygbod

Köp eller beställ din julgran av Per-Gunnar. för hämtning lördag 20 december!!!
Fiskdamm och ponnyridning för alla barn 

och självaste Tomtefar träffar de utanför ICA!!!
17.00 delar Tomtefar ut överraskningar till barnen på Wijtorget sponsrade av ICA!!!

LOKALPRODUCERAT HOS HAMRÅNGEBYGDENS 
DELIKATESSER PÅ WIJTORGET

I vår välfyllda disk hittar du:

Prisbelönt julsenap till skinkan
Kalvdans         Koost         Getost 

Fisk i färsk och förädlad form 

Kött från nöt • får • gris       Hamburgare nöt/lamm
Älgfärs         Lammkorv         Fårskinn 

Inläggningar från naturens eget skafferi Honung

Välkommen in!
Vi finns också i butiken:

Hos oss
”Gissar du vikten på laxen”

Skänkt av
Anders Bergman från

Saltharsfjärdens
Fisk & Rökeri

Hamrånge
Företagarförening

Hos oss
hittar du

julmarknadens
SKINKLOTTERI

Hedengranljuset 
Vacker

julstämning 
på julbordet



Skyltsondag i Bergby    30 November kl. 14.00-17.00
Vi finns också 

med under dagen 
OK Ödmården med tårtlotteri

Hamrånge Lions 
med ljuskronor 
och paketlotteri

NIF:s innebandy 

medverkar

Vi finns på plats med 
lotterier

Hamrångefjärdens IK

Vi finns i Församlingshuset 
med lotteri och

försäljning av lokal slöjd och 
hantverk

Stinas Garn & Tygbod 
och Monicas Loppis

Välkomna in till oss!
Docklotteri och 

pepparkaksutställning 
hos Stina

Välkommen in för en
kaffepaus med julsmörgås och/
eller lussekatt och pepparkaka

Bröddiskarna fyllda
av julens bröd

Öppet 11.00-17.00

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

Arrangörer: Hamrånge Köpmän, Bergby El, Knutpunkten Landsbygdscenter, Alla Tider´s, föreningar och organisationer

Kl. 14.00-17.00 Ponnyridning utanför ICA

Kl. 16.00-16.45 Kom och träffa Ham-

rångebygdens egna Tomtefar som nu är

302 år gammal utanför ICA. Lämna din

önskelista, nappar eller ta en bild tillsam-

mans med Tomtefar.

Kl. 17.00   Delar Tomtefar ut överraskning

till alla barn på Torget

Varmt Välkommen! Önskar Emil med Personal

Å
r
e
ts

 B
ä

s
ta

 P
r
is

 P
å

Apelsiner
Spanien, klass 1

5:-/kg

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

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

Saffran
ICA, 0,5g

2 för 18:-

Pepparkakor
250g

10:-
OBS!!! Priserna gäller
från klockan 14:00
på Skyltsöndagen

Priserna gäller under vecka 48, med reservation för ev.slutförsäljning.

Svenskt Kött till bra pris!
Entrecote 149:-/kg
Ord.pris 209:-/kg
Svenskt kött i bit.

Tjocka Revbensspjäll 39:90kr/kg
Ord.pris 49,90kr/kg

Svenskt kött.

Vi finns på plats och tar upp 
beställning på trädgårdsmöbler

Bergby köpmän har skänkt julklapparna – Hamrånge Byavakter säljer lotterna och behållningen från 
paketlotteriet går till deras verksamhet.



sid 10

Alla Tider’s

Visst trivs hon i restaurangköket… 
men det är tillsammans med hästarna hon allra 
helst tillbringar sin tid 
Och hon gör det med framgång – Åsa Bäck från Åbyn. 
Deras kallblodssto Cola Jana Tabac, eller Cola som de 
själva kallar henne, vann 2008 försöket till Sleipnerfi-
nalen för 4-åringar på tiden 1,28,3, bara två hundrade-
lar från svenska rekordet. 
 
− Hon vann med sju längder och det före hästar som Järv-
söviking och Eldkevin, säger hon stolt.
   Då hade hästen en tid varit i träning hos Robert Bergh 
och det var också han som satt i sulkyn, när hon vann 
4-åringsloppet. Tyvärr blev hon skadad i själva finalen och 
blev oplacerad.
   − Hon kvalificerade sig sedan till derbyt, där hon var fa-
vorittippad, men där ställde en halsinfektion till det. Sedan 
fick hon vila, kom tillbaka och plockade en del prispengar, 
men kom aldrig upp i tidigare kapacitet.
   − Då beslöt vi att hon skulle få komma hem, bara vila, 
och så betäckte vi henne istället.
   Nu travar lille Hugo Bäck tillsammans med sin mamma 
i hagen, men Cola kommer att få göra ett nytt försök på 
tävlingsbanan.
   − Jag tror att förutsättningarna finns och vi hoppas hon 
kan vara med och tävla nästa vår-sommar, säger Åsa.

Hästintresset väcktes redan när Åsa gick i skolan. Först 
tillsammans med kompisen Marina Hedberg och sen fick 
hon som 14-åring sommarjobb hos Susanne och Sven-Erik 
Landin.
   − Efter nio år var jag klar med skolan. Den hade varit 
rakt igenom jobbig, varje dag var en kamp, och jag sökte 
inte ens till gymnasiet.
   Istället fick hon jobb i restaurangen på Adjunkten i Gävle, 
som gav praktik i den branschen. Men hästarna släppte hon 
inte. Hon fick så småningom jobb hos travtränaren Anders 
Lindström, där hon både fick träna häst och jobba med 
andra arbetsuppgifter i stallet. Därefter fick hon fast anställ-
ning hos Susanne och Sven-Erik Landin, där hon blev kvar 
i tre år.
   − Mycket jobb och långa arbetsdagar, men oj så lärorikt.

Först när Åsa var 24 år fick hon sin diagnos och förkla-
ringen till att hon haft så svårt att hänga med i skolan. Hon 
var dyslektiker.
   − Då öppnade sig en helt ny värld för mig. Via arbetsför-
medlingen fick jag gå en särskild utbildning och plötsligt 
var det roligt att gå i skolan. Under den här tiden tog jag 
också körkort och jag klarade körkortsprovet på första 
försöket. Det var en jätteseger för mig.
   Hon fick praktik hos Lena Bäck på restaurang Lyktan i 
Norrsundet och här träffade hon sin blivande man Magnus.

    − Helt obekant var han nu inte för mig, vi hade faktiskt 
varit barndomskamrater.
   Magnus har alltid haft hästar och tillsammans satsade de 
först på en, sedan två kallblod.
   − Gick väl sisådär, men så kom Cola. Hon tävlade och 
plockade en del pengar, men Hasse Bergh, Roberts bror, 
såg vilken potential hästen hade och tyckte vi skulle lämna 
henne hos Robert. Och jaa, det började ju verkligen lo-
vande.

Sedan några år tillbaka bor Åsa och Magnus i Åbyn, köp-
te för övrigt fastigheten nyligen, och här håller de numera 
sina hästar. Hästarna hon idag tränar ägs i olika konstella-
tioner. De äger själva Cola Jana Tabac och varmblodsstoet 
Forelady Tooma. De har också två stall med andelshästar – 
Stall Teambäck Åbyn, där Troll Jana Tabac finns, och Stall 
Vi Tre.
   − I Stall Vi Tre finns Colas föl Hugo Bäck och varmblo-
den Grand Prix Brodde och Västerbo Jackpot.
   Redan klockan 6 på morgonen börjar Åsa sin arbetsdag 
med hästarna, sen bär det av till restaurangjobbet i Norrs-
undet eller på Huseliiharen. Vid 3-tiden är hon tillbaka 
hemma och då väntar två timmars träningskörning.
   − Men hästar är ju livet och drömmen är förstås att få 
ägna sig åt dem på heltid. Även om jag har en mycket 
förstående svärmor, som släpper mig från restaurangjobbet, 
när det behövs för hästarnas skull, säger Åsa.

  Text och foto: Marianne Lundqvist

Det är hos hästarna hon trivs allra bäst, Åsa Bäck från Åbyn.

 

Mer än 40 år i branschen – innehar F-skatt
ROT-arbeten, utför in- och utvändig målning, tapetsering

Christer Swanberg, Hamrångefjärden 
Tel. 070-2142715  •  0297-200 95

Nymålat till jul? 
Vänd er med förtroende till IDÉ MÅLERI
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Söndag 23 november kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg,
Norrsundets brukssextett
Samtal om Församlingsinstruktionen

***************************************
Söndag 30 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg, Kyrkokören,
Fredrik Edin – trumpet
KL. 14.00-17.00
Kvinnoföreningens försäljning, servering och lotteri,
Församlingshuset i Wij
***************************************
Söndag 7 december kl. 11.15
Taizémässa, Fyren, Norrsundet
Marianne Udd, Märtha Bohlin
***************************************
Fredag 12 december kl. 18.00
Kröning av Hamrånges lucia, som framträder
med sina tärnor i Hamrånge kyrka
Söndag 14 december kl. 15.00
Luciagudstjänst, Hamrånge kyrka, Församlingens 
barngrupper, Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************

Öppen förskola på Änglagården
Tisdagar och torsdagar 9.00-12.00 (t o m 11/12)

Sopplunch i Kyrkas hus
Onsdagar 12.00-14.00, udda veckor (t o m 17/12)

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!

Pastorsexpeditionens öppettider: Mån, tis, ons 10.00-
12.00 Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange

Tisdag 25 november kl. 18.30
Samtalsgrupp kring Bibeln, 
Församlingshuset, Wij
Vi börjar från slutet – Uppenbarelseboken
Ledare: Sture Larsson
Har du önskemål om tid
är du välkommen att höra av dig!

Få bonus på dina 
julklappsköp

Byt upp dig till Allkortet.

Välkommen in så 

hjälper vi dig!

Vi skottar snö åt dig i vinter förstås, men vi kommer också att fi nnas i vår 
snickarverkstad. På julmarknaderna i både Bergby och Norrsundet

tar vi upp beställning på trädgårdsmöbler.

Utkörning av matlådor, 60:-/st. Matlista fi nns på axmar.nu
Du kan beställa fram till 9.30 om du vill ha maten samma dag.

För dig som vill ha LAKTOSFRI KOST, behöver vi beställningen två dagar före.

Ring 076-128 47 33!
Vår loppis i Hamrångefjärden är öppen

Lördag 11-15    Söndag 11-15

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



Gun-Britt och Evert 
– gifta i 65 år
 
Kärleksgnistan tändes vid en dans i Sandarne Folkets 
hus under sent 40-tal, den 12 november firade de sitt 
krondiamantbröllop. Då hade Gun-Britt och Evert 
Hemström varit gifta med varandra i hela 65 år.

När de träffades var Evert nyss 19 år fyllda, Gun-Britt var 
dryga året äldre. Hon hade flyttat hem till Sandarne efter 
några år vid LM i Stockholm, han gick på yrkesskola i San-
darne för att bli plåtslagare.
   − Vi kom i samspråk på vägen hem från dansen och jaa, 
på den vägen har det fortsatt.
  Idag bor de båda på Solbergahemmet, Gun-Britts Parkin-
sonsjukdom kräver daglig medicindosering via pump och 
Evert har ont i knän och höft, som gör att han har svårt att 
gå. Men oj, så många minnen de har tillsammans.
   −Vi har fyllt våra liv med det vi trivts allra bäst med och 
tänk så fort åren gått.

Midsommarafton 1949 förlovade de sig. I största hemlig-
het.
   − Det var liksom så man gjorde på den tiden, men jag 
minns att min väninna blev riktigt arg att vi inte avslöjat 
våra planer åtminstone för henne, minns Gun-Britt.
   Bakom massaskjulet i Sandarne växlade de ringar.
   − Och det var sju grader kallt, fast det var midsommaraf-
ton.
   Knappt ett halvår senare stod bröllopet mellan de unga tu. 
I Gun-Britts mage låg då dottern Inger och att gifta sig var 
självklart. Men det var inte helt utan hinder, för eftersom 
Evert inte var myndig – det blev man först vid 21 års ålder 
då – så måste han skriva till kungs för att få tillstånd att ingå 
äktenskap. Den12 november 1949 vigdes de av kyrkoherde 
Allan Trång i prästgården i Bergby.
    Första bostaden blev ett rum hos Gun-Britts farbror i San-
darne.
    − Och där lutade golvet så mycket att till och med en 
fyrkantig bit rullade iväg, skojar Evert.
      Dottern Inger föddes i Sandarne, men kort därefter flyt-
tade de till Norrsundet och 1951 fick Evert arbete i massafa-
briken. Första tiden bodde de i ett rum och kök på övre plan 
hos Everts föräldrar, men fick så småningom en lägenhet i 
en av bruksgårdarna på Verket.
   Sin första bil köpte de för lingon de plockat ihop.
   − Men då hade vi inget körkort än, varken Gun-Britt eller 
jag, säger Evert.
   − Neej, minns du, skrattar Gun-Britt, vi satt vid fönstret 
och bara tittade ut på vår nyinköpta folkvagn. 
   När Everts pappa dog, så tog de över föräldrahemmet i 
Stormarn och nu bor barnbarnet Lisa, fjärde generationen, i 
samma hus. 
 
Everts pappa hade köpt en fiskebåt från Kusön, så redan 
tidigt tillbringade Evert mycket tid på sjön. Och det kom 

att bli en stor del också av hans och Gun-Britts liv. Först på 
fiskebåten, men senare på ”Silverkulan”, som de köpte på 
70-talet. Skepparexamen har de, bägge två. Varje sommar 
var det båtliv som gällde, både vid helger och semesterresor, 
vänner var alltid välkomna och samlades ofta i gemenskap 
på deras båt.
   − Till Stockholm har det blivit många resor – Allsång på 
Skansen har vi lyssnat till från vår båt -  men vi har också 
varit till Höga kusten, Gotland, Öland och Åland, liksom åkt 
Göta kanal.
   − Och vi har åkt västkusten, rundat Skåne och sedan följt 
ostkusten hem till Norrsundet igen.
   När barnbarnen kom fick de sin egen akterruff och följde 
med på många av resorna.
   Inte bara båtliv utan också ett stort fiskeintresse har följt 
dem genom åren och fiskat har de gjort både sommar- och 
vintertid. Fisk stod ofta på matbordet och Gun-Britts stekta 
lake liksom Everts sikkaviar är delikatesser som låtit tala 
om sig.
   −Fast min egen favorit är stuvad abborre, säger Evert.
   Även om det mest handlat om båtliv, så har de hunnit med 
andra resor också. Till spanska Marbella har de varit två 
gånger, de har varit till Island och de har åkt Hurtigrutten. 
Och under en lång följd av år åkte de varje påsk till fjällen i 
Vemdalen.

Evert jobbade vid massafabriken fram tills avtalspension i 
samband med neddragningar vid industrin i början av 90-ta-
let. Gun-Britt var först hemmafru, började sedan säsongsar-
beta med att kratta på samhället i Norrsundet, innan hon fick 
arbete på kajen med att kontrollera massabalar.
   − Och usch så kallt det kunde vara, minns hon.
   På 80-talet fick hon ”komma in i värmen”, som hon säger, 
när även hon fick arbete i massafabriken. Där blev hon se-
dan kvar och fick avtalspension samtidigt som Evert. 
   En hel del båtliv blev det förstås därefter, nu är det till-
sammans med alla andra fina båt- och semesterresor fina 
minnen att se tillbaka på. Och krondiamantbröllopsdagen, 
den firade de tillsammans med barn, barnbarn och barn-
barnsbarn.

Text och foto: Marianne Lundqvist

I 65 år har de varit gifta, Gun-Britt och Evert Hemström och 
den 12 november firade de sitt krondiamantbröllop.

sid 12



OCKELBO BILSERVICE

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

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

Smått & Gott i Hamrångebygden

Vijvägen 33 M
Mina öppettider:

Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9.00-17.30
Tisdagar STÄNGT

Lunch 13.00-14.00

Välkommen!
Ann-Katrin

Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering
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Roland Ericsson, kommunstyrelsen, Maritha Johansson ordf. 
socialnämnden och Per-Arne Vahllund, Gavlefastigheter ingår f 
n i det trygghetsråd som har ansvar för Hamrånge. De politiska 
posterna kan komma att ändras, när nya ledamöter tillträder 
efter nyår.

Trygghetsrådet på besök i Bergby
Gävle kommun har bildat ett trygghetsråd, där po-
litiker och tjänstemän ska knyta kontakter med alla 
stads- och kommundelar inom Gävle kommun. Nyli-
gen var Per-Arne Vahlund, Gavlefastigheter, Maritha 
Johansson, ordförande i socialnämnden och Roland 
Eriksson, kommunstyrelseledamot som representanter 
för vår kommundel på besök, för att motta synpunk-
ter och önskemål.

Och det finns mycket att öns-
ka, både i stort och i smått. 
Invånarna behöver bli fler för 
att säkerställa grundläggande 
service och utveckla bygden 
och då behövs fler bostäder 
i olika former. Att flytta till, 
men också trygghetsboende 
och seniorboende för äldre, 
som då frigör villor och små-
hus. Där har för övrigt en 
byggrupp bildats inom Ham-
rångegruppen, som nu snarast 
vill påbörja diskussioner med 
ansvariga inom kommunen, 
så att frågan fortskrider.

Vikten av att högstadieskolan blir kvar framhölls och 
där informerade Per-Arne Vahlund att en ny idrottshall 
vid Bergby Centralskola ligger med i investeringsbudge-
ten för 2020.
   − Ta ett omtag kring det beslutet och lägg in även en 
simhall, tyckte en av mötesdeltagarna.
   Ny busshållplats vid skolan, så att eleverna ska slippa 
gå ut på vägen har engagerat Hamrångegruppen under en 
följd av år och som man vill ha realiserad. Andra önske-
mål som togs upp; Tågstopp för förbättrad arbetspendling 
både norr- och söderut, en landsbygdsstrateg som aktivt 
kan arbeta för utveckling av bygden, ett stärkt näringsliv 
med turism som viktig del, men också att lokala företag 

gynnas vid olika upphandlingar.
   − Vi lyder ju under lagen om offentlig upphandling, 
men den ger oss också möjligheter att  beakta olika delar, 
såsom lokalproducerat, vikten av lokalt företagande och 
så vidare. Det ska vi ta till oss för där kan vi bli bättre, sa 
Per-Arne Vahlund.

För en bygd som Hamrånge av stor betydelse, för 
kommunen som helhet en försvinnande liten del, är de 

150 000 kronor som NorrHam 
behöver för att flytta belys-
ning från den gamla tennispla-
nen vid skolan till Vifors IP.
   − Tack vare massor av 
ideellt arbete och väldigt fin 
sponsring av lokala företag, 
så klarar vi då hela projektet 
och kan därigenom förlänga 
fotbollssäsongen med flera 
månader, sa ordförande Mats 
Frykman.
   En fråga av ännu mindre 
ekonomisk dignitet som 
lyftes fram var lekplatsen i 
Hamrångefjärden, där viss 
oro hyses att den kommer att 
demonteras. Ny belysning vid 
Hamrångefjärdens bandyplan, 

förbättring av vägen till återvinningscentralen i Hagalund 
och bättre ordning vid miljöstationerna var andra frågor 
som kom upp. 

Det är viktigt att kommunen visar att man vill satsa även 
på ytterkommundelarna, tänker långsiktigt och att, när det 
gäller Hamrånge, ser bygden som en bygd, inte som olika 
delar, påpekade mötesdeltagarna.
   Frågor och önskemål noterades vid mötet och repre-
sentanternas uppgift blir nu att lämna över dessa till 
respektive nämnd. Därefter ska återkoppling ske till kom-
mundelen.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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28/11
Brödförsäljning

”Framma”
Hantverk och 

lotteri
9.30-15.00

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

5/12 kl. 13.30
Adventscafé på Solberga
Hamrångeharporna
underhåller

19/12 kl. 13.30
Julcafé på Träffpunkten. 
Ola Westling spelar och 
sjunger

                                  

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 1 december 10.00-11.30
Advents- och julsånger med Hamrångeharporna.
Fika fi nns att köpa.

Fredag 12 december kl. 9.30
Hamrånge Lucia med följe besöker Träffpunkten.
Luciafi ka fi nns att köpa.

Fredag 19 december kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda Korset. Ola Westling 
underhåller.
Lotterier.

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

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge 
December 2014

Julmarknad 
Lördag 13 december

11-15
Välkommen som försäljare! 
Anmälan 0297-10593

Hamrånge Hembygdsgård

Julmarknad  
Försäljning: Hantverk av skilda slag,  
närprod. kött, fisk, korv m.m. 
Servering: Bryggans skaldjurssoppa. 
Kaffe m kaka. Glögg. Grillad korv  

Välkomna! 
 

Lördag 6 dec 
Kl. 12.00 - 17.00 

Axmar bruk 

Dragracing med hamrånge-
grabbar i funktionärsteamet
Dragracing, det är att ta sig från start till mål på en sträcka av en ¼ engelsk mil (402,33 
m) på kortast möjliga tid. Och det är tävlingar som kräver ett väl fungerande funktionärs-
team. Vid flera av dem, både i och utanför distriktet, finns Krister Lundkvist och Björn 
Sjöberg med. Krister som tävlingsledare och Björn som tidtagningschef.

Krister, som kommer från Bergby, men numera bor i Gävle, har motorintresset med sig sedan 
barnsben. Naturligt ärvt från pappa Bosse, som tävlade inom rallysporten som ung.
   − Så jag kan nog säga att jag fick det med nappflaskan, skrattar han. 

   Själv körde Krister cross fram till 
2003, men när dragracingen drogs 
igång i Söderhamn två år senare så var det dit han vände 
blickarna. 
   − Hade en plan på att själv köra, testade också, men 
med ett stigande intresse för sporten, så växte nya roller 
fram. 
   Besök på andra banor och andra tävlingar gav ökad 
insikt och hans nätverk breddades. Så när han för fem år 
sedan fick frågan om han kunde tänka sig att bli tävlings-
ledare, näst efter domare den viktigaste uppgiften vid 
tävlingarna, så antog han utmaningen. Idag innehar han 
A-licens, den högsta licensklassen för uppgiften.  
   − Det finns alltid mer att lära, men som ny och grön 

Alla Tider’s
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Krister Lundkvist och Björn Sjöberg fanns med i 
funktionärsteamet nästan varje helg vid sommarens 
dragracingtävlingar både inom och utom distriktet.

Som tävlingsledare ska Krister ha noggrann 
överblick över tävlingarna och kommunika-
tion är ett av flera viktiga instrument.

Foto: Therese Pettersson

Härifrån sköter och övervakar Björn tidtagningen 
vid tävlingarna.

Foto: Lars Sikhammar

behöver man en mentor och min fann jag i Bosse Helén från Avesta och 
sportgrensansvarig i distriktet. Hans stöd har varit värdefullt för mig.

Att Björn, som bor i Hamrångefjärden, också hamnade i ”funktionärsstal-
let” berodde i sin tur på Krister. De två kände varandra sedan tidigare, hade 
bland annat sedan många år jobbat tillsammans som ljudtekniker vid re-
vyer, discon och Rockskolans framträdanden både i och utanför Hamrånge.
   − Så jag visste, att Björn hade de kvalifikationer som krävdes för en bra 
tidtagningschef, säger Krister.
   Stresstålighet, lätt för att lära, dator- och systemkunskap, är huvudsakli-
gen vad som krävs för att vara en bra tidtagningschef. Och de kriterierna 
uppfyllde Björn. 
   − Sen är det ju så klart en fördel att ha ett motorintresse också, och det 
hade jag ju, fyller han i.
   För funktionärerna börjar arbetsuppgifterna redan dagen innan själva täv-
lingarna och då finns både Krister och Björn på plats. Som tävlingsledare 
ska Krister ha ett helhetsperspektiv över arrangemanget och i förberedel-
serna ingår att se över så allt stämmer överens med vad lagar och paragrafer 
föreskriver. Att banlicens finns så att banan är godkänd för tävling. Att alla 
funktionärer liksom brandpersonal och sjukvårdsbil finns på plats. Han ska 
också göra i ordning körordningen bland de tävlande. Björn å sin sida ska 
montera upp tidtagningsutrustningen - rigga ut all kabel, som ska kopplas 
ihop med fotocellerna och därefter se till att allt fungerar.
   − Vi brukar vara på plats på fredag eftermiddag och sen pågår förberedel-
serna till 11-tiden på kvällen.

Klockan 7 tävlingsdagens morgon är de två på banan igen och när det är 
dags för start ska allt fungera, även publikt sett  – från parkering till depå, 
tävling och prisutdelning.   Kommunikationen inom funktionärsteamet är 
viktig. Förutom Kristers och Björns roller finns en depåchef, som ser till att 
bilarna tas fram och som till sin hjälp har klassvärdar med ansvar för upli-
ning och frammatning, starter med medhjälpare och en säkerhetschef.
    Med en hastighet på omkring 350 km/h tar ett race ca 6 sekunder, så margina-
lerna tidsmässigt är små. Det gäller att tävlingen flyter på. 
  − När första tävlingsparet kör iväg, ska förberedelserna för nästa och helst två, 
tre par till vara förberedda för att marginalerna ska vara på rätt sida, säger Björn.
   Kristers roll, när väl tävlingen är igång, är att ha den totala överblicken och om 
något händer ska han snabbt kunna styra upp det. Egenskapen att på ett diploma-
tiskt sätt, inte minst vid protester och regelbrott, kunna hantera situationen, är bra 
att ha.
   − Men när alla funktionärer gör det de ska, och så är det ju oftast, brukar det 
sällan vara några problem. 
   Inom det egna distriktet finns tävlingsbanor i Söderhamn och Ljusdal, men nu-
mera ingår de två i funktionärsteamet också vid Kjula Dragway utanför Eskilstu-
na, som kör tävlingar lördag/söndag vid sex tillfällen varje säsong. Här arrangeras 
till exempel de största 2-dagarstävlingarna i Sverige med över 200 startande från 
hela Norden, Estland och Tyskland. Och vid 2-dagarstävlingarna, då är det sen 
söndag eftermiddag innan de kan de vända hemåt igen.
   
Om motor har det alltså under åtskilliga helger maj-september de senaste 4-5 
åren handlat för både Krister och Björn. Men går allt som det är tänkt, så intar 
Krister en annan roll från och med nästa tävlingssäsong. Då hoppas han nämligen 
själv stå på startlinjen med sin egen dragracingbil.
   − Det är i alla fall planen, att bilen nu efter flera år i garage ska stå klar för start, 
säger han.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist



Kalendarium 21/11 – 12/12
Fredag 21 november
”Kakfrossa” , underhållning,
Träffpunkten, 12.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 23 november
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 25 november
Julloppis på Kupan, Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Samtalsgrupp kring Bibeln
Församlingshuset Wij 18.30
Onsdag 26 november
Datacafé Träffpunkten, 
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 28 november
Brödförsäljning ”Framma”, 
Röda Korset 9.30-15.00
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Söndag 30 november
Adventsgudstjänst 
Hamrånge kyrka 11.00
Skyltsöndag Bergby Centrum
14.00-17.00
Måndag 1 december
Advents- och julsånger, Träffpunkten 
10.00-11.30
Tisdag 2 december
Kupanloppis, Röda Korset, 
Fyren,Norrsundet 17.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 19.00
Onsdag 3 december
Sopplunch Kyrkan hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
 
 
 
 
 

Fredag 5 december
Adventscafé på Solberga 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 6 december
Julmarknad Axmar Hytta 12.00-17.00
Söndag 7 december 
Taizémässa Fyren Norrsundet 11.15
Tågdag med julmarknad,
Norrsundet 13.00-17.00
Onsdag 10 december
Sopplunch Fyren 12.00
Fredag 12 december
Lucia med följe besöker
Träffpunkten 9.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Luciakröning i Hamrånge kyrka 18.00

Begravningar i Hamrånge församling under Oktober
 
10 oktober  Astrid Karlborg, Bergby
17 oktober  Sune Lingvall, Sollentuna
31 oktober  Sigrid Sjöblom, Bergby

Alla Tider’s

Kurt minns sitt barndoms Vij
− Joodu, när jag var barn så var det full aktivitet i slakte-
riet i Vij. Jag genade över ”Myra”, när jag skulle fram till 
centrum och då stod han där, slaktare Andersson med ve-
gamössan på huvudet och iklädd sin slaktarmundering.

Kurt Fogelberg minns väl hur det på 30-talet såg ut vid husen 
intill sockenmagasinet, som nu håller på att renoveras för att bli 
bostäder.
   − Bakom de husen fanns då en stor byggnad, som inrymde 
både slaktdjur, grisar och slakteri. Det drevs senare i Einar An-
derssons regi, men det var hans far som startade slakteriet.
   I det mindre huset drev Anderssons både speceri- och köttbu-
tik, i det andra bodde familjen med fyra flickor och tre pojkar. 
Och att tjuvkika på flickorna, när de satt i lusthuset på gården 
och vänslades med sina pojkvänner, det var ett spännande tids-
fördriv för en 7-åring, minns Kurt. 
   − Så där passerade vi småpojkar förstås både en och flera 
gånger.
   Bakom byggnaderna, där det idag ligger flera hyreshus, fanns 
bara en skogsbacke och ett stort slaskdike.
   − Och en lada och en transformatorbyggnad.
    Längan med slakteriet revs så småningom och av virket blev 

staket vid Vifors idrottsplats. 
   − Och murstenarna användes till ett hus i Epa.

Ett starkt minne för honom är, när caféet bakom sockenmaga-
sinet brann ner.
   − Jag hade hört brandsirenen och stod sen på en höjd vid 
nuvarande Hertevägen och tittade på. Nu kan jag tycka det är 
ofattbart att de intilliggande husen, bl a sockenmagasinet kunde 
räddas.  Jag kan fortfarande se de stora brandskynkena, som 
förmodligen bidrog till att byggnaderna kunde räddas.
   Då, under 30-talet var det olika verksamheter i varje hus; 
där Wenglers Järn, Färg & Bygg idag inryms fanns både café, 
cykelverkstad och färghandel. Mittemot en pappershandel och 
sen fortsatte ”affärsgatan” längs Vijvägen med bl a klädbutiker.
   Efter branden byggdes fastigheten, där Bergby-kiosken så 
småningom inrymdes.
   − Men tidigare var där både frisör och hattmodist och skräd-
dare Fröderberg hade också en lokal där.

Idag, 80 år senare, finns centrum kvar, nu som då, även om 
verksamheterna blivit färre.
   − Så visst skulle det vara roligt om det bleve lite fler butiker 
eller liknande längs Vijvägen, igen, tycker Kurt.

Text: Marianne Lundqvist

sid 16

…till Anna på Loppisen i Bergby, som var så trevlig och 
hjälpsam när vi tömde Lennart Bergs cykelaffär på delar 
som kompletterade min cykelsamling.

P-A Stenberg

Torget - Tack

…till alla som skänkte vinster till Fyrklöverns körträff den 
25/10 i Fyren.

Hamrånge PRO


