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Fina priser i tävlingen
Vem bakar finaste pepparkakshuset? 

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

Ditt bidrag lämnar du in till 
Hamrångebygdens Delikatesser på Wijtorget 

senast lördag 28 november kl. 14.00 
Pristagarna röstas fram under skyltsöndagen



Nej, nej, nej, inte igen!   
   Man blir förtvivlad. Ett nytt terrordåd med fruktansvärda 

konsekvenser. Vad är grogrunden, till att människor kan begå 
sådana grymma handlingar? Vad är det egentligen för värld de 
vill skapa? 
   Det är klart att den omedelbara reaktionen är rädsla. Det är 
naturligt och helt mänskligt. Var händer det nästa gång? Drab-
bas jag och de mina då?
   Knappast har väl världen känts så orolig sedan andra världs-
kriget. Miljoner och åter miljoner på flykt. Krigshärdar runtom. 
Terrordåd som avlöser varandra. Fanatiska människor som 
sprider skräck och rädsla. Vart är vi på väg?
   
I den bästa av världar skulle ingen behöva fly från sitt hem-
land. Det skulle inte finnas krig, ingen förföljelse, ingen fattig-
dom. Men tyvärr är det människan som styr, ett fenomen som 
alltför ofta låter sig styras av makt, girighet, extremism och 
fundamentalism och som lägger grunden till den enorma flyk-
tingvåg vi ser idag.
   Det gör ont i hjärtat att se förtvivlade ögon, det gör ont i hjär-
tat att se alla dessa barn som flyr med sina familjer, så jaa jag är 
för att vi ska hjälpa människor på flykt så långt det nu bara är 
möjligt. Men samtidigt måste vi vara realistiska och inte blunda 
för att, bland alla de som flyr, det också finns människor, som 
har andra och onda syften. (Enligt uppgifter som framkommit 
hade en av terroristerna i Paris tagits sig in i Europa just som 
asylsökande via en av de grekiska öarna).  Det i sin tur skapar 
också en rädsla, en rädsla som riskerar spä på främlingsfientlig-
het och misstro och slår mot de som behöver vår hjälp. 
   Världen står inför en stor utmaning, men som måste lösas. 
Terrorism och extremism kan aldrig få segra.

Nu finns det ju tack och lov glädjeämnen också. Och det på 
mycket nära håll. När första EM-kvalmatchen mellan Sverige-
Danmark spelades så var det fotbollsungdomar från NorrHam 
som tågade ut med spelarna på planen i Friends Arena. En 
belöning för föreningen efter en väl genomförd Landslagets 
fotbollsskola under sommaren, som lockade över 80 deltagare. 
Mer om upplevelsen i Friends Arena blir det i nästa nummer av 
Alla Tider´s.

Fler glädjeämnen är ju förstås barnbarnen och här kommer en 
ny liten historia:
Mamma Eva, med Amie, 6 och Leah, 4 i baksätet, är på hem-
väg när de hamnar i en bilkö. Det går framåt i snigelfart och 
ibland står bilen helt stilla. Till slut tryter tålamodet för Amie.
   − Mamma, vad är det för fel? Är det vägarbeten eller har vi 
en gammal tant framför oss?

Advent närmar sig och det är dags för årets julmarknader, som 
inleds med skyltsöndag i Bergby centrum 
första advent. Lördagen därpå slår Axmar 
Hytta upp portarna och tredje advent blir 
det traditionell marknad i stämningsfull 
miljö på hembygdsgården. Vill du åka 
lite längre, så arrangerar Gävleborgsslöj-
darna sin julmässa i Gasklockorna 11-13 
december.
   Tänd ett ljus och
        Lev väl!

Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

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

E-Post: marianne@textmakeriet.se

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

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

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

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

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

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

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

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

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

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

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

Annonsbokning 2015, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2015, 

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
15 maj, 12 juni, 24 juli, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor
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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



Communitygruppen  Freedom Theatre från Pales-
tina anordnade workshops

Välbesökt och uppskattat 
freds- och communityforum i 
Fyren och fint betyg för mark-
naden.
- Ett helt suveränt arrangemang, hit vill vi 
komma igen. Det blev högt betyg för freds- och 
communityforumet i Norrsundet och högt betyg 
blev det också för höstmarknaden både av knal-
lar, kunder och arrangörer.

− Vi överträffade nog oss själva, sa en glad Reine 
Lööf, när han pustade ut efter avslutat forum i 
Fyren.
   Reine, initiativtagare till att förlägga det stora 
arrangemanget i Norrsundet, kunde med facit i 
hand konstatera att idén var helt rätt. 150 personer 
från hela landet kom under de tre dagarna för att 
medverka och delta i föreställningar, föreläsningar, 
workshops och spännande samtal.
   Det har öppnat dörrar för samtal om viktiga frå-
gor på ett nytt sätt och han är övertygad om behovet 
av att fortsätta, säger han.
   − Visst, vi kanske förlorade ett antal deltagare på 
att förlägga forumet i Norrsundet, men värdet det 
gav, det kan vi inte ens uppskatta. Vi uppnådde helt 
klart det vi ville och vi tvekar inte att arrangera ett 
forum i Norrsundet igen.
   − Men jag saknade politiker i deltagarskaran och 
det hade varit roligt om också fler ortsbor funnits 
med.
   Forumet var ett samarrangemang med många ak-
törer, men där FoajéX, där Reine Lööf är anställd, 
hade huvudansvaret.

Köpglada marknadsbesökare fyllde Järnvägsga-
tan genom Norrsundets centrum under dagarna två, 
där det fanns att köpa allt från godis till snöslungor 
och med ett rikt utbud däremellan av 70-talet 
knallar.  Konst med motorsåg visade Hans Göran 
Hansson från Hennan och god kommers var det 
på lokalproducerad mat och hembygdsföreningens 
kolbullar.  Genet Yemane visade den långa pro-
ceduren att koka kaffe på eritreanskt vis, som 
hon sedan bjöd på tillsammans med eritreanskt 
bröd.
  Kaffeservering och musikunderhållning 
bjöds det i KNUFF-lokalen och vardags- och 
industrihistoria berättade Åke Sjökvist och 
Hans Sjöberg i Kastellet, där också Elisabeth 
Ohlson-Wallin ställde ut foton.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lille Edvin tog sig en åktur i en av karusellerna

Pernilla Glaser, Reine Lööf och Sina 
Oscarsson kunde konstatera att forumet 
varit både uppskattat och väl genomfört

Fotografen Elisabeth 
Ohlson-Wallin ställe ut i 
Kastellet

Genet Yemane serverade kaffe 
tillagat enligt eritreanska tradi-
tioner

Hans-Göran Hansson från Hen-
nan skulpterade med motorsåg
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•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Fotbollsgala med utmärkelser i Fyren
NorrHams fotbollsungdomar har lagt fotbollsskorna på hyllan 
för säsongen och i vanlig ordning hölls stor fotbollsgala i Fyren 
som avslutning.

Orkester från Rockskolan på plats, sång av Max Norell, medaljer 
till alla spelare under säsongen och fina utmärkelser för presta-
tioner och träningsflit som delades ut. Och så förstås sponsrings-
checken på 40 000  kronor från Emil på ICA Nära.

Pojkar 98-01
Årets träningsflit 2015   Morgan Agerstig
Årets utveckling/prestation 2015 Feodor Semyonov

Pojkar 03-04-05
Årets träningsflit 2015   Phillip Lindström
Årets utveckling/prestation 2015 Mejsan Zathar och Emil  
     Ivarsson

Pojkar 06/07
Årets träningsflit 2015   Maximilian Öhrn
Årets utveckling/prestation 2015 Liam Palm

Flickor 02/03/04
Årets träningsflit 2015   Bianca Berglund
Årets utveckling/prestation 2015 Ellen Meijer

Text och foto: Marianne Lundqvist

Utmärkelsen Årets Träningsflit och Årets utveckling/
prestation pojkar 06-07 gick till Maximilian Öhrn och 
Liam Palm

Från Emil på ICA Nära kunde Anna Jupither-Berg visa upp 
sponsorchecken på 40 000 kronor.

…till flickor 02-03-04 till Ellen Meijer och Bianca 
Berglund

…till pojkar 98-01 Morgan Agerstig och 
Feodor Semyonov



Smått & Gott i Hamrångebygden

sid 5

Den kommunala översiktsplanen 
visar på en positiv inriktning för 
Hamrångebygden 
Arbetet med att ta fram en översiktsplan för Gävle 
kommun för 2030 med utblick 2050 pågår för fullt och 
under november månad sker samråd runtom i kom-
munen för att få synpunkter på det förslag som tagits 
fram. För Hamrångebygdens del finns många positiva 
inslag och många av de idéer och förslag som tidigare 
inlämnats från bygden går att känna igen i förslaget. 

Under 15 år framåt planeras 10 500 nya bostäder i kom-
munen och 300 av dem ska hamna i Hamrångebygden. 
I boendeformer för äldre men även genom förtätning av 
Bergby centralt, liksom bebyggelse i Norrsundet. I planen 
lyfts fram möjlighet att bygga enfamiljshus i omkringlig-
gande miljöer men också s k LIS-områden (Landsbygds-
utveckling i strandnära områden), bl a på Rån längs sjön 
Hamrångefjärden. I LIS-områden kan strandskyddet 
upphävas för att möjliggöra ett attraktivt boende, på Rån 
därtill med närhet till kollektivtrafik.

En kommunal översiktsplan är inget juridiskt bindande 
dokument, men ska i stora drag illustrera hur den framtida 
utvecklingen i kommunen kan komma att se ut och är ett 
strategiskt instrument där inriktningen för utveckling av 
stads- och landsbygd redovisas.
   Vid samrådet i Bergby framgick av planen att Bergby 
föreslås som serviceort för att i bygden bibehålla och 
stärka offentlig och kommersiell service. Utveckling kan 
ske i stråk längs Vijvägen och Totravägen. För Norrsundet 
ses hamnen som en av de viktigaste faktorerna för utveck-
ling och att det attraktiva läget vid havet skapar möjlighe-
ter till utveckling inom turismen.
   Det öppna odlingslandskapet skall värnas liksom flera 
natur- och kulturmiljöer, bl a Fjärdön och Näset och kul-
turreservatet i Axmarbruk lyfts särskilt fram. I Norrsundet 
pekas Stormarn, Kvistholmen, Saltharsfjärdens fiskeläge 
och Lindön ut som områden att värna och Skatudden som 

en betydelsefull naturmiljö.
   En satsning på gång- och cykelvägar  för att binda 
samman Norrsundet-Bergby-Hamrångefjärden-Hagsta, 
regionaltågstopp i Hagsta liksom digital infrastruktur är 
andra delar.

Den presenterade översiktsplanen sågs som en positiv 
inriktning vid det välbesökta  samrådsmötet,   men där 
man samtidigt särskilt underströk vissa delar. Att bostads-
byggandet kommer igång snabbt är av största vikt, fiber-
utbyggnad likaså och det behövs ett ökat företagande.
   Och många röster höjdes för ett tågstopp i Bergby med 
det snaraste.
   − Vi har inte råd att vänta till 2030 på ett regionaltåg-
stopp, det måste komma nu för att attrahera människor att 
flytta till Hamrångebygden. För att möjliggöra pendling 
både söder- och norrut liksom för att underlätta för skolan 
att rekrytera personal. Det bör gå att lösa med ett  s k 
linjestopp och då krävs ingen omfattande ombyggnad av 
nuvarande spår,  menade man.
   Samtidigt underströks att tågstopp i bägge riktningarna 
morgon och kväll skall utgöra ett komplement till nuva-
rande busstrafik.
   Den kommunala översiktsplanen finns utställd i Fyren, 
Norrsundet och Biblioteket i Bergby Centralskola under 
tiden 19 oktober-31 december och fram till 31 december 
finns möjlighet att lämna in synpunkter.
   Mer information kring översiktsplanen finns på kom-
munens hemsida gavle.se/gavle2030.

Fler röster vid samrådet…
Från Södra Norrlands Hamn och Logistik AB infor-
merade styrelseordföranden Bengt Lönnberg att pengar 
finns för nödvändig muddring av hamnen, men att man 
avvaktar med arbetet tills man vet det exakta behovet.
   Beträffande fabrik i Norrsundet för tillverkning av fun-
dament till planerade vindkraftverk till havs så befinner 
sig projektet för närvarande i vänteläge och inga beslut är 
tagna.
   Om den planerade LNG-terminalen i Norrsundet och 
gasledningen mellan Norrsundet-Sandviken realiseras 
öppnade Bengt Lönnberg upp för att förutsättningar finns 
för att bygga en anläggning för tillverkning av biogas i 
Norrsundet.
   Han informerade också att industrijärnvägen Ham-
rångefjärden-Norrsundet blir kvar, då en företagsetable-
ring med behov av järnvägen nu är på gång.

Från Fjärdöns Vänner informerade Erling Öhman att 
gjorda inventeringar förstärker möjligheterna att bilda ett 
naturreservat på ön och att då även Tjuvharn och Kyrk-
grund kan inbegripas.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Swedegas arbetar vidare för gas-
ledning Norrsundet-Sandviken, 
men LRF starkt kritiska
I slutet av förra månaden höll Swedegas AB sitt 
andra samråd i Norrsundet gällande den planerade 
LNG-terminalen i Norrsundet och gasledning mellan 
Norrsundet-Sandviken.

Koncession (tillstånd att bedriva viss verksamhet) kom-
mer inom kort att sökas för LNG-terminalen. Den plane-
rade sträckningen av gasledningen för Hamrångebygdens 
del börjar norr om hamnområdet i Norrsundet, går norr 
om Norrsundets samhälle, ansluter till Norrsundsvägen 
vid Totra, följer sedan vägen fram till korsningen med 
industrijärnvägen och fortsätter därefter över åkermark 
och vidare genom skogsmark Åbyn-Hagsta, över Råhäl-
lan och vidare mot Sandviken. Sträckningen är dock inte 
slutgiltigt fastställd.
   Kundunderlaget är avgörande för att planerna skall rea-
liseras, men tidsplanen är att koncessionsbeslut kommer 
under 2017, därefter påbörjas arbetet med projektering, 
tillståndsansökningar, dispenser enligt kulturmiljölagen, 
ändring av detaljplaner där så krävs, samråd och upprät-
tande av nyttjanderättsavtal med markägare m m och med 
start av gasleveranser under 2018-2019.

Fördelar med en gasledning enligt Swedegas:

1) Gasen, som till 95-97% består av metan, resten propan 
(gasol) är lukt- och giftfri och  avger inget svavel. 
2) Ett gasnät ger inga utsläpp och är både billigare och 
säkrare än andra distributionssätt. 
3) Det ger trygga leveranser och kunderna slipper lager-
hållning
4) Avger 25% mindre koldioxid än olja, 40 % mindre än 
kol
5) Naturgas och biogas kan distribueras i samma ledning
   
Gasen ska distribueras i en ledning 25 cm i diameter 
och med 80 bars tryck. Ledningen korrosionsskyddas och 
trycket tas ner i tryckregleringsstationer. Övervakning ska 
ske dygnet runt via mätsignaler från stationerna och re-
gelbunden inspektion ske via helikopter och satellit. Idag 
består gasen i Swedegas nät av 3 % biogas, men i den 
framtida kalkylen ska gasen år 2020 bestå av 20 %- och 
2050 av 100 % biogas.

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund är dock starkt kri-
tiska till att en gasledning byggs.

   − För det första innebär den en stor inskränkning i 
äganderätten – kan vara försvarbart, när det gäller sam-
hällsnytta, men här handlar det enbart om kommersiella 
intressen, menade Lotta Zetterlund, ombudsman i länet.
   En gasledning på åkermark innebär dessutom att det 
markområdet aldrig kommer att kunna bebyggas och 
längs de långa sträckor av skogsmark som måste tas i 
anspråk innebär det inte bara inkomstbortfall eftersom en 
sju meter bred gata alltid måste hållas öppen för inspek-
tioner, utan också fördyrade transporter för skogsbruket 
eftersom tunga skogsmaskiner inte kan köra över stråken.
   − Så vem står för inkomstbortfall och merkostnader, 
undrade hon.
   Ett 25 meter brett arbetsområde kommer också att tas i 
anspråk under byggtiden.
   
Gasledningen är ett projekt av gigantiskt format. Ur 
byggnads- och anläggningssynpunkt, men också ur eko-
nomisk synvinkel. Riskkapitalbolaget EQT sålde i år 100 
% av Swedegas aktier till ett konsortium till 50/50 ägt av 
spanska Enagas och belgiska Fluxys och det är detta kon-
sortium som enligt Swedegas står för alla investerings-
kostnader medan projektet övervakas av svenska staten. 
Gasen kommer från länder som Norge, Khartoum, Alger, 
Nigeria m fl - kunderna väljer själva varifrån de vill köpa, 
och distribueras från depåer i Europa. Inga gasavtal finns 
idag med Ryssland enligt Swedegas. 

I projektet ingår, utöver LNG-terminal och 8 mil lång 
gasledning, även muddring och utbyggnad av hamnen, 
ny kaj mellan Granskär och norra hamndelen – 240 mtr 
lång och 40 meter bred, dessutom ska det bli en flytande 
terminal för 7500 m³ gas.
  Gasen kommer till Norrsundets hamn via fartyg och 
pråmar och pumpas via pumparmar över till terminalen.

Text: Marianne Lundqvist

OCKELBO BILSERVICE

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

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

FRI LÅNEBIL

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85
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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
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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. 
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Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
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Välkommen!

I samarbete med

Onsdag 2 december kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO.
Ta med din egen dator, du får hjälp om du kör fast.

Onsdag 9 december kl. 13.00
Hamrångeharporna spelar julsånger.

Fredag 11 december kl. 10.30
Hamrånge Lucia med tärnor besöker Träff punkten.

Onsdag 16 december kl. 10.00-12.00
Datacafé  med Hamrånge PRO.
Ta med din egen dator, du får hjälp om du kör fast. 

Fredag 18 december kl. 13.30
Musikcafé med Röda Korset.
Underhållning av Hubbe o Sören. Julklappslott eri.

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge
December 2015

I samarbete med

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

INFORMATION KRING FÖRSLAGET OM

TÅGSTOPP I BERGBY

Som ett led i utvecklingen av Hamrångebygden, där Bergby föreslås som serviceort i den nya översiktsplanen, driver 
Knutpunkten Landsbygdscenter aktivt frågan om tågstopp i Bergby. De namnlistor som finns utlagda i kommunde-
len har hittills skrivits under av ca 500 personer.

Vår idé bakom förslaget:
Ett tågstopp i Bergby öppnar upp för framförallt arbets- men också privatpendling liksom för arbetssökande. Både 
norrut och söderut, ända ner mot Stockholmsregionen,  och gör därmed Hamrångebygden attraktiv att flytta till eller 
bo kvar i
Ett tågstopp i Bergby underlättar rekryteringen av lärare till Bergby Centralskola
Ett tågstopp i Bergby kan bidra till studentboende i hela bygden
Ett tågstopp i Bergby öppnar upp för utökad turism till hela bygden. Många turister reser i dag med tåg.
Ett tågstopp i Bergby ger stora tidsvinster vid pendling. Till Gävle tar det 15 minuter, vilket är kortare tid än det tar 
att åka från Bomhus södra till Gävle centrum.
Ett tågstopp i Bergby skall ses som ett komplement till befintlig busstrafik. Nuvarande busstrafik behövs för Norr-
sundet-Hamrångefjärden-Katrineholm-Trödje, Björke.  
Ett tågstopp i Bergby finansieras via Trafikverket och frågan om den enklaste lösningen – linjestopp – bör utredas

Vi menar, att ett tågstopp i Bergby gynnar HELA Hamrångebygden, därtill att det är bråttom, så att utvecklingen 
inte stagnerar eller går bakåt. Vår landsbygd behöver en utveckling som går framåt. 

Vi avser att inom kort inbjuda till ett möte för diskussion i frågan.                                                          
Styrelsen



Skyltsondag i Bergby    29 November kl. 14.00-17.00

Vi finns på plats med 
lotterier

Hamrångefjärdens IK

VÄLKOMMEN TILL
KVINNOFÖRENINGENS
ÅRLIGA FÖRSÄLJNING

OBS! PåTräffpunkten 14.00-17.00

Mattombola med hemlagade produkter, 
lotteri, loppisbord, kaffeservering

Stinas Garn & Tygbod 
och Monicas Loppis

Välkomna in till oss
Docklotteri hos Stina

Hos Monica finns
Hälsingesåpan

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!

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

Missa inte kolbullarna som serveras vid sockenmagasinet!!!!
Rösta fram finaste pepparkakshuset hos Hamrångebygdens Delikatesser på Wijtorget

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
med erbjudanden, provsmakning och lotterier

I vår välfyllda disk hittar du:

Prisbelönt julsenap till skinkan

MJ:s Fisk i färsk och förädlad form

Provsmakning av ostkaka och glögg
Handlar du för minst 300:-    5% på allt i butiken
                          minst 500:-  10% på allt i butiken

Delikatesslotteri
Välkommen in!

Vi finns också i butiken:

Hos oss
”Gissar du vikten på laxen”

Skänkt av
Trollharens fi sk

Hamrånge
Företagarförening

Hos oss
hittar du

julmarknadens
SKINKLOTTERI

Viltkött
Mårdängs rapsolja 

Yulegoat Glögg

Ockelbo-kyckling

Hamrångeostkaka

Kaffe Café Saria från Colombia, rostat i Gävle

Kalvdans

Kött från nöt

Hemägg

Inläggningar från naturens eget skafferi

Honung Ockelbo Bi

0 0
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Skyltsondag i Bergby    29 November kl. 14.00-17.00
Vi bjuder på glögg och pepparkakor 

på Norrhams kansli. 
Stort Julklappslotteri och Fiskdamm 

Välkomna!
Vi finns på Träffpunkten

med lotteri och försäljning av
lokal slöjd och hantverk

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

Hamrånges Egen Tomte som nu

är 303 år kommer att sitta

utanför ICA mellan kl 16.00-17.00. 

Alla barn är välkomna att lämna

sina önskelistor, nappar mm.

Ponnyridning runt ICA mellan kl 14.00-17.00

Varmt Välkommen! Önskar Emil med Personal

Å
r
e
ts

 B
Ä

S
T
A

 P
r
is

 P
å

A
p

e
ls

in
e
r

Apelsiner
Spanien, klass 1

5:-/kg

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

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

Saff ran
ICA, 0,5g

10:-

Pepparkakor
Swits, 250g

10:-
OBS!!! Priserna gäller 
bara söndag 29/11 2015

Bergby köpmän har skänkt julklapparna 

Hamrånge Byavakter säljer lotterna och  
behållningen från paketlotteriet går till 

deras verksamhet.

Vi finns också 
med under dagen 

OK Ödmården med tårtlotteri
Hamrånge Lions 
med ljuskronor 
och paketlotteri

Välkommen in i 
värmen!
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KOPPARMÄSSEN 
NORRSUNDET

Vi fixar ditt 
JULBORD

men även din fest, á la carte, bufféer,
enkla rätter, smörgåstårtor, landgångar, 

pajer, sallader 

Vårt JULBORD serverar vi 
Lördag 5 december 14.00-18.00  

Pris 300:- 
Boka på tel. 0297-220 20   0708-28 58 97

Vår JULBUFFÉ serverar vi
Fredag 11/12 10.30-14.30   Pris 150:-

DAGENS LUNCH 
serverar vi mån-fre 9.30-14.00

VÄLKOMMEN!

Välkommen till julbordet som vi serverar 1/12 – 20/12
i vår nyöppnade restaurang

I den maritima miljön avnjuter du våra egna � skinläggningar, vilt, men också de
traditionella julbordsrätterna av närproducerade råvaror.

Pris 350:- kronorDin bokning gör du på
tel. 0297-331 05

JULBORD PÅ BRYGGAN

Med vacker utsikt över isklädd jungfruarkipelag

20 november – 22 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:-

Arbetet för trygghetsboende fortsätter
Byggruppen för trygghetsboende inom Hamrånge-
gruppen har tillsammans med Hans Helmerson från 
Gävle kommun varit på studiebesök i Iggesund och 
Hudiksvall och där tittat på utformningen vid olika 
trygghetsboenden.

− Ett led i den förberedande processen för trygghetsboen-
de i Hamrångebygden, där vi nu tillsammans med Gavle-
gårdarna ska se på förutsättningarna, var det ska byggas, 
vilken typ av trygghetsboende som ska byggas och vad 
det kostar, säger Hans Helmerson.

    
Gavlegårdarna har, säger han, högre avkastningskrav 
på det som byggs på landsbygden eftersom det enligt 
bedömningarna innebär större risker.
   − Så vi inväntar också beslut om eventuellt statliga 
subventioner, som kanske inte är avgörande, men har 
betydelse i sammanhanget.

Text: Marianne Lundqvist

Fotnot: Hans Helmerson arbetar med övergripande 
planering vid kommunledningskontoret och har ett 
samordningsuppdrag för byggande av trygghetsboende i 
Hamrånge.

Årets julbord avnjuter du här



Smått & Gott i Hamrångebygden
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Hamrånge byavakter rapporterar 
från senaste månaden:

1) Inbrottsförsök vid Q Star-macken i Hamrånge-
fjärden

2) Släpvagn stulen hos Gavlegårdarna i Norrsun-
det. 

3) Registreringsskylt stulen på buss i Norrsundet
4) Trappor vid bostadshus markerade med bl a 

stenar
5) Okända människor går in på tomter, rycker i 

dörrar
6) Låset sönderslaget och staketet sönderklippt vid 

Återvinningsstationen i Hagalund
7) Orosmoment vid fabriksområdet i Norrsundet
8) Okända bilar cirkulerar i bygden nattetid
9) Trakasserier vid nattbussarnas ankomst till 

Norrsundet
10) Försök till cykelstöld i Bergby
11) Försök till stöld av extraljus i Norrsundet
12) Stöld av pellets i Norrsundet
13) Inbrott i militärförrådet i Norrsundet. Bl a stals 

en byggfläkt och en fotogenkamin
14) Inbrott i stuga efter Fagerviksvägen, Hamrånge-

fjärden. Bl a stals en tv

Norrsundets skola 
föreslås läggas ner
Utbildningsnämnden i Gävle kommun föreslår att 
Norrsundets skola läggs ner i samband med höstter-
minen 2016.

− Eleverna vid skolan är idag så få, endast 27 st, varav 
flera också är barn till asylsökande eller familjer med 
etableringsersättning och som vi inte vet hur länge de blir 
kvar, att det är svårt att upprätthålla den pedagogiska kva-
lité i undervisningen eleverna har rätt till, säger utbild-
ningsnämndens ordförande Martin Vadelius.
    − Med en nedläggning av Norrsundet och koncentra-
tion av undervisningen till Bergby Centralskola ges både 
elever och lärare bättre pedagogiska förutsättningar, men 
jag vill också understryka att de lärare och pedagoger 
som idag tjänstgör i Norrsundet har genomfört undervis-
ningen på ett väldigt bra sätt, tillägger han.
   Skolorna finansieras via s k elevpeng och med nedlägg-
ning av Norrsundets skola blir det en skolenhet mindre att 
fördela elevpengen på.
   − Totalt sett för Hamrångebygden blir skolpengen 
densamma, men med en skolenhet kan den utnyttjas mer 
effektivt.

Ett informationsmöte hölls i Norrsundet i tisdags och på 
onsdagen låg ärendet som förslag vid utbildningsnämn-
dens sammanträde. Slutgiltigt beslut fattas vid december-
sammanträdet.
   − Och en viktig fråga som måste diskuteras är hur vi 
ordnar skolskjutsar på ett tillfredsställande sätt. För så-
dana har eleverna rätt till, säger Martin Vadelius.

Text: Marianne Lundqvist

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
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Alla Tider’s

Wenglers i ny regi och med nytt 
namn
Den 31 oktober lades anrika Wenglers Järn, Färg 
& Bygg ner – en månad senare återuppstår butiken 
igen. Men med nygammalt namn: Hamrånge Handel 
AB. Och det är två unga hamrångegrabbar som antar 
utmaningen, Kevin Sjögren och Adam Granbäck.

− Vi har känt varandra sedan sexårsåldern, följts åt genom 
skol- och gymnasietid och sedan jobbat tillsammans, (bl a 
i Kevins företag Åbyns Alltjänst) och det här med bygg-
handel har väl legat och grott hos oss båda två. Så när 
möjligheten öppnades att ta över Wenglers tvekade vi inte 
särskilt länge, säger de.
   Namnet på företaget blir dock nytt, även om också det 
har anor i bygden. ICA-butiken i Bergby hette ju tidigare 
Hamrånge Handel.
− Det är en ny satsning och då ville vi också ha ett nytt 
namn, säger Kevin och Adam.

Med konceptet Kunden i 
centrum hoppas de kunna 
utveckla sitt företag. Med en 
hel del förändringar, även om 
det också  i fortsättningen 
kommer att vara en bygg- och 
järnhandel.
   − Kunderna kommer att 

känna igen sig, men det blir 
förstås vårt eget stuk på butiken och vi 
kommer inte att ha brödrostar och lampor 
på hyllorna. Istället vill vi att kunden här 
ska kunna få inspiration och idéer kring re-

noverings- tapetserings- och målningsarbeten, men vi ska 
också vara lyhörda för vad de efterfrågar. Och kampanjer 
efter årstid ska det bli.
   För byggmaterial kommer de att samarbeta med Valbo 
Trä, färg med Färgton under märket Nordsjö. Q 8-oljor 
kommer de att fortsätta med och de är öppna för nya 
samarbeten.

   Däremot fortsätter inte butiken som ombud för System-
bolaget. Den servicen övertas istället av ICA Nära inom 
kort.

Både Kevin och Adam är medveten om att de prismäs-
sigt får svårt att konkurrera med större bygghandelsföre-
tag som ByggMax, K-Rauta m fl. 
   - Det hoppas vi ska uppvägas av närhet och bra kund-
service.
   Trots sin unga ålder, båda är 21 år, har de redan hunnit 
skaffa sig ett nätverk i olika branscher. Bägge gick också 
elektrikerutbildning i gymnasiet och även det tror de kan 
komma till nytta i butiken. Kevins Åbyns Alltjänst lever 
vidare och som de kommer att kombinera med företaget 
Hamrånge Handel.
   − Men någon av oss kommer alltid att vara i butiken 
och några anställda i övrigt räknar vi inte med.
   Den 28 november smygöppnar de butiken, men det 
stora nyöppnandet blir under skyltsöndagen den 29 no-
vember.
   − Då hälsar vi alla välkomna med glögg och pepparka-
kor och fina erbjudanden, säger de nya ägarna av bygdens 
bygg- järn- och färgbutik.

Text och foto: Marianne Lundqvist

…och Trollharens Fisk öppnar ny 
restaurang inför julbordet
− Tanken har grott sedan 2007, men nu är den realise-
rad och från 1 december serverar vi julbordet i en helt 
ny restaurangdel med plats för 100 personer, säger 
Lars-Ove Flodberg, innehavare av Trollharens Fisk.

Redan i somras var själva plattan klar liksom nytt fisk-
rum, nytt kylrum och torrförråd. För åtta veckor sedan 
påbörjades bygget av själva restaurangdelen och fjorton 
dagar före invigningen är det inte mycket som återstår.

   − Så visst blir vi klara i tid, hantverkarna har gjort ett 
fantastiskt jobb, säger Lars-Ove och visar runt.
   Restaurangen, som går i maritim stil, blått och vitt, har 
plats för hundra gäster vid fönsterbord. Vid större grupper 
så dukas om till långbord.
   − Ventilationssystemet ser till att luften i restaurangen 
byts var sjätte minut och allt är handikappanpassat. 
    Till sommaren kommer även en uteservering med plats 
för hundra gäster att iordningsställas. Gamla ”Kabys-
sen” har flyttats, men blir kvar för mindre sällskap liksom 
kåtan.

 

Adam Granbäck och Kevin Sjögren tar över Wenglers och döper 
samtidigt om butiken till Hamrånge Handel.

Så här började 
det för nästan 90 
år sedan.
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Söndag 22 november kl. 11.00
Taizémässa, Hamrånge kyrka
Onsdag 25 november kl. 8.30
Veckomässa, Hamrånge kyrka
*************************************** 
Söndag 29 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst med kyrkokören, Hamrånge kyrka
Söndag 29 november kl. 14.00-17.00
Kvinnoföreningens försäljning, Träff punkten
*************************************** 
Söndag 6 december kl. 11.00
Söndagsmässa, Österheds kapell
Fredag 11 december kl. 18.00
Luciakröning Hamrånge kyrka
*************************************** 
Söndag 13 december kl. 15.00
Familjegudstjänst med terminsavslutning, Hamrånge kyrka

 
För övriga samlingar och info om våra grupper – se

www.svenskakyrkan.se/hamrange
Expeditionens öppettider:

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

E-post: helsansservice@swipnet.se

Välkomna till

Luciakröning
i Hamrånge kyrka
Fredag 11 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Trollharens fisk bjuder sina kunder ett eget koncept, 
som de nog är rätt ensamma om. Här serveras egenfångad 
fisk med egen förädling och egna inläggningar. 
   − Ibland måste vi förstås köpa in fisk, men förädlingen 
gör vi alltid själva, säger Lars-Ove.
   Julbordet, som serveras från 1 december, har givetvis 
tonvikt på fisk, men det blir också vilt och de traditionella 
rätterna med Jansson, skinka, revbensspjäll och köttbul-
lar.
   − Och allt är närproducerat.
   Fullständiga rättigheter erbjuder den nya restaurangen 
och kunderna kommer att ha tillgång till Wifi.

   Verksamheten drivs av Lars-Ove, hans sambo Ing-Ma-
rie och dottern Linda, som tillsammans med ytterligare 
en kock, Malin Hjalmarsson ansvarar för maten. Övriga 
anställda vid julbord, påsk och under sommarsäsong 
kommer från närområdet. Till och med arkitekten av 
restaurangen, David Moberg, har sina rötter från en ö 
utanför Trollharen.
   − Nu ser vi fram att ta de nya lokalerna i besittning. Det 
blir ett lyft både för oss som jobbar är och våra gäster, 
som vi hälsar varmt välkomna, säger Linda.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Ännu inte riktigt klart, men till julbord från 1 december hälsar 
Lars-Ove Flodberg med sambo Ing-Marie Nilsson och dotter 
Linda Franke sina gäster välkomna till den nyöppnade restau-
rangen. (På bilden saknas Ing-Marie)
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Ockelbo

Flyktingmottagande hos försam-
lingen
Tre afghanska familjer – sex vuxna och nio barn 
inkvarterades med kort varsel  i Församlingshuset, 
Bergby, men redan samma vecka skickades de vidare 
till Söderhamn.
   Om Församlingshuset behövs för fler flyktingar 
framöver finns ännu ingen information om från Mig-
rationsverket. 

Migrationsverket vände sig redan i höstas till Svenska 
kyrkan om möjligheten att ta emot flyktingar och via 
Uppsala stift gick sedan förfrågningar ut till församling-
arna i stiftet om de förfogade över lokaler, där sängplatser 
kunde ordnas. Hittills har 700 platser ordnats fram.
   − För vår del gjorde kyrkorådet en bedömning att, 
eftersom Församlingshuset endast används under vissa 
timmar per vecka, det kunde vara en lokal att erbjuda för 
akutboende, säger kyrkoherde Marianne Udd.
   − Vi fick också framföra önskemål om vilka flyktingar 
vi kunde ta emot och då valde församlingen barnfamiljer.

Den 6 november kom en akut förfrågan via Uppsala 
stift, måndagen efter kom den direkta frågan från Migra-
tionsverket om 15 flyktingar kunde tas emot samma dag.
   − Som kyrka är det vår diakonala uppgift att hjälpa alla 
människor som vistas i vår närhet -de här flyktingarna 
kom från Gävle - och jag hoppas församlingsborna har 
förståelse för den situation som uppstod, även om det 
betydde att församlingshuset inte kunde utnyttjas som 
tidigare, säger hon vidare.
   Det var många praktiska frågor som måste lösas, men 
tack vare snabba insatser från förtroendevalda och andra 
församlingsbor så lyckades man trots kort varsel ordna 
tillräckligt med sängplatser. Språket var förstås en barriär, 
de här familjerna talade bara dari, men där fick för-
samlingen hjälp från Fyren, som ordnade med tolk från 
Norrsundet. Vinterkläder ordnades via återbruksbutiken/
loppisen ReDo.
   
Migrationsverket stod för kostnaderna, vilket också 
inkluderade bevakning av Securitas nattetid.
   − Bevakning är ett krav från brandskyddsmyndighe-
terna, så fort man förändrar en lokal till mer permanent 
användning. 
   Redan på fredagen kom dock beskedet att flyktingarna 
skulle slussas vidare till Söderhamn och om försam-
lingshuset i Bergby kommer att behövas för flyktingar 
framledes vet man inte. Någon sådan förfrågan hade vid 
Alla Tider´s pressläggning ännu inte kommit från Migra-
tionsverket.
   − Frågan vad som ska hända med församlingshuset är 
ju inte heller avgjord ännu, säger Marianne Udd.
     

Text: Marianne Lundqvist

50 år med Hamrånge Lions
För första gången någonsin delade Hamrånge Lions 
nyligen ut utmärkelse för 50-årigt medlemskap. Och 
mottagare var Erik Nordin, som utöver utmärkelsen 
också fick blommor av presidenten Gunnar Larsson.

Lovorden över Eriks 
insatser genom åren var 
många. Uppdragen har 
varit åtskilliga och vi-
sade på en 100-procen-
tig närvaro vid klubbens 
möten och arrangemang. 
   Erik blev rekryterad 
till klubben 1965 av 
Arne Rundgren, då 
sotare i Hamrånge och 
minnena var förstås 
många.
   − Det var roligt jämt 
och kamratskapen och 
den sociala gemenska-
pen betydde givetvis 
väldigt mycket. 
   Särskilt mindes han 
Luciaarrangemangen, 
som Lions stått och fort-
farande står bakom.
   − Jag var med under 
40 år och skjutsade lucia 
med tärnor runt i bygden. 
   − Men numera har jag förstås trappat ner, det blir ju så, 
när man flyttat in på ”hemmet”, sa jubilaren.

Text och foto: Marianne Lundqvist

50 år med Hamrånge Lions. Erik Nordin 
var den förste sedan klubbens bildande, 
att ta emot utmärkelsen av nuvarande 
presidenten Gunnar Larsson.

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

ÖPPET
PÅ FÖRBOKADE TIDER

Välkommen med DIN
beställning på telefon

0297-228 80

Ring en vardag mellan kl. 9 och 18. 
Är jag inte på friseringen blir du

vidarekopplad och jag tar då emot
samtalet på en privat telefon



Hamrångebygdens Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

4/12 13.30 Adventscafé på Solberga med glögg, fi ka och  
  underhållning av Anna Lindberg
18/12 kl. 13-30 Julcafé på Träffpunkten Julklappslotteri och fi ka  
  Sören och Hubbe underhåller
  Alla Välkomna

Senaste nytt från föreningarna:
Hamrångegruppen informerar att Byggruppen för trygghetsboende varit till Hudiksvallshus i Iggesund och Hudiksvall 
på studiebesök. Konceptet är, av SABO, centralt förhandlat avtal med en färdighusleverantör. Färdiga planlösningar för 
varje lägenhetsstorlek. Arbetsområdet i köket är enhetligt, vilket naturligtvis gör byggandet enklare och därmed billigare. 
Kloka, väl genomtänkta planlösningar i alla lägenhetsstorlekar.
   Ett färdigt boende i Iggesund fick studeras utifrån. Rappad fasad med trevlig färgsättning. I Hudiksvall pågår bygget av 
två nya hus med olika lägenhetstyper. Öppna planlösningar med god plats för rörelsehindrade och/eller hemtjänstpersonal 
i toalett- och duschytrymmet. Tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. Standarden är god, men inte överdådig.
   Nästa studiebesök blir i Mora och då blir inriktningen mer organisationslösningar.

Hamrångegruppens nästa allmänna möte blir den 1 december kl. 18.00 på Knutpunkten.
Väl mött!                                                                                   E-post Hamrångegruppen: hamrangegruppen@hamrange.se

NU ÄR LOPPISEN TILLBAKA PÅ DET GAMLA STÄLLET

F d Wenglersfastigheten

Öppet varje onsdag och torsdag 13.00-18.00

Lördag och söndag 12.00-17.00 ojämna veckor

VI BYTER GÄRNA VINTERHJUL ÅT DIG

OCH DU – KOM IHÅG ATT BESTÄLLA

SNÖSKOTTNING INFÖR VINTERN!

Tel. 076-128 47 33

sid 15

Hamrångebygdens Föreningsliv

Behållningen vid sopplunchen efter Tacksägelsegudstjänsten 
blev 1500 kronor, som oavkortat skänktes till Världens Barn
    Hamrånge Centerkvinnor

Julmarknad 
Lördag 12 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 5 dec 
Kl. 12.00 - 17.00 

Axmar bruk FINALROCKEN julen 2015
Lördag 12:e december

kl. 15.00
Fyren, Norrsundet

Entré: Vuxna 50 kr,
barn upp till 12 år 25 kr

inkl. stor fikabuffé

Välkomna!



Till Hans Sjöberg, Stora Enso Pulp, Skutskär, som ordnade 
så att de två krossade fönsterrutorna vid Kastellet byttes 
ut, så att vi kunde visa upp industrimuseet under forumda-
garna.
   Extra rosor vill vi ge de besökare från när och fjärran som 
besökte Kastellet och fick uppleva de historiska vindarna 
och konstnär Elisabeth Ohlsson-Wallins utställning.
    

Ciceronerna Pillan och Hasse

Torget – Dagens ros

Gör som jag – glöm min 70-årsdag. Bortrest.

Knut Sandberg, Bergby

Torget
Uppvaktning undanbedes

Kalendarium 22/11 – 18/12
Söndag 22 november
Taizémässa, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 25 november
Veckomässa, Hamrånge kyrka 8.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 26 november
Jul på Kupan, Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 27 november
Brödförsäljning ”Framma”
Röda Korset, Norrsundet 10.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 29 november
Adventsgudstjänst med kyrkokören, Hamrånge kyrka 11.00
Skyltsöndag Bergby Centrum 14.00-17.00
Tisdag 1 december
Möte med Hamrångegruppen, Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 2 december
Datacafé Träffpunkten Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 3 december
Jul på Kupan, Röda Korset, Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 4 december
Adventscafé på Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00

Lördag 5 december
Julmarknad Axmar Hytta 12.00-17.00
Söndag 6 december
Söndagsmässa, Österheds kapell 11.00
Onsdag 9 december
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Hamrångeharporna spelar julsånger på
Träffpunkten, Bergby 13.00
Torsdag 10 december
Jul på Kupan, Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 11 december
Hamrånge Lucia med tärnor besöker Träffpunkten 10.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00
Luciakröning Hamrånge kyrka 18.00
Lördag 12 december 
Julmarknad Hamrånge hembygdsgård 11.00-15.00
Finalrock med Rockskolan, Fyren, Norrsundet 15.00
Söndag 13 december
Familjegudstjänst med terminsavslutning,
Hamrånge kyrka 15.00
Onsdag 16 december
Datacafé med Hamrånge PRO,
Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Fredag 18 december
Musikcafé med Röda Korset, Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän, Hamrångefjärden 14.00-17.00

Jag vill framföra mitt varma tack till hemtjänsten och 
hemsjukvården för all omvårdnad av John Eriksson, för 
alla vackra blommor, telefonsamtal och besök i hemmet 
samt till Jonas Flodin, Hans Ivarsson, Jan Wennberg, 
Berit Arnberg och alla våra barn och barnbarn. Tack för 
allt.

Dorrit

Torget – Tack

Begravningar i Hamrånge församling under oktober 

9/10 Bertil Engblom, Hamrångefjärden
16/10 Hans Nyström, Bergby
23/10 Dagny Nylund, Bergby
30/10 Inga Brita Jonsson, Norrsundet
30/10 Stig Erik Sundell, Axmar

Gävleborgsslöjdarnas julmässa för 10:de året i gasklockorna
3:dje advent under 3 dagar är det åter dags för slöjd-
mässa i Gävle Gasklockor.
Över 50-talet utställare utnyttjar båda klockornas  
alla ytor.
Årets upplaga av julmässan är den mest innehålls-
rika hittills med duktiga slöjdare och hantverkare 
från Gotland och Stockholm i söder till Medelpad och 
Jämtland i norr, många egenföretagare

Bland utställarna finns slöjdare som visar vikingainspire-
rat konstsmide, träsnidare, sjöfolkets knopkunnande,   

kurbitsmålade alster, egendesignade kläder och vävnader, 
keramik och husliga produkter, konst- och presentföre-
mål.
Här finns en utställare med diplom från Guinness där han 
visar världens minsta svarvade nipperask med lock.  Lör-
dag och söndag sker lunchunderhållning av kören ”Gamla 
godingar”.  Föreningens hemsida, gavleborgsslojdarna.se,
innehåller mer uppgifter om alla utställare och länkmöj-
ligheter.


