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Bodil tog emot 
föreningen Hyttan i 

EU-parlamentet



Vilken tur jag har som har barndomsvännen Anita, som 
har syrran Kerstin, som har dottern Lotta, som har sam-

bon Per, som har föräldrar som har en stuga i Funäsdalen.
   Den kombinationen gjorde att jag, Anita och Kerstin fick 
tillfälle att tillbringa en långweekend med uppiggande fjälluft 
i ett Funäsdalen klätt i en färgsprakande höstskrud. 
   Med den relativt nyinvigda gondolbanan tog vi oss lätt upp 
på Funäsdalsfjällets topp och kunde åt alla håll blicka ut över 
en gränslös och fantastisk fjällvärld. En tur till Flatruet – då 
man åker Sveriges högst belägna allmänna landsväg, 975 
meter över havet, var naturligtvis ett måste och där en flock 
renar på ett specifikt sätt förstärkte känslan av vildmarksvid-
der.
   Och vid kaffepausen i Mittådalens lilla souvenirbutik och 
café får vi därtill en trevlig pratstund med Jon Henrik Fjäll-
grens pappa, som stolt berättar om sin sons framgångar, inte 
minst i årets Melodifestival, där han ju kom på silverplats.
   Vi hinner också med en tur till norska Röros, staden med 
anor från 1600-talet, som inbjuder till en nostalgisk vandring 
i gränderna.
   Ja visst ja, höll ju på att glömma resan upp också. Kondito-
riet Kakfén i Färila är verkligen att rekommendera. Härliga 
mackor och delikata bakverk. Och caféet Cineast i Sveg är 
ju bara ett måste med sin härliga inredning från 60-talet. Och 
vilka chokladbiskvier, chokladbollar och dammsugare sen. 
De måste vara Sveriges största. (Fast dom hoppade vi över).

Tur igen hade jag som fick följa med Föreningen Hyttan i 
Axmarbruk, när de inbjudna av Bodil Valero (tidigare Cebal-
los) åkte på studieresa till EU-parlamentet i Bryssel. Tjugo-
fyra stycken var vi som satte oss på planet mot parlaments-
staden. Mera om det intressanta tredagarsbesöket och där 
resan hem tog en något överraskande vändning, kan du läsa 
på mittuppslaget.

Hösten härhemma har definitivt varit på sitt soligaste hu-
mör, 28 grader i solen vid köksfönstret, är man inte van vid i 
mitten av oktober, så nu hoppas jag verkligen att det vackra 
vädret håller i sig under kommande helg, då Norrsundet både 
bjuder på intressant community- och fredsforum i Fyren och 
där hela centrum under lördag-söndag blir en enda stor mark-
nadsplats med både knallar, musik, servering och tivoli.

Hösten är inte bara en tid som bjuder en kaskad i färger, det 
är också en tid då naturen, trädgårdar, åkrar och ängar går till 
vila inför vintern. Ingemars havreåker är 
tröskad, halmbalarna till strö åt djuren 
ligger klara att köras in och gräsmattan 
är klippt för sista gången. Dags för oss 
själva att varva ner, tända ljus i höst-
mörkret och njuta av lugnet. Det tror jag 
vi behöver.
   Lev väl!

Tankar Om

Annonspriser
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Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder  
för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!

Tankar Om
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Höstlovsextra på ICA i Bergby

Priserna gäller under vecka 44 2015. 
(Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning)

Allhelgona X-tra i Bergby fredagen den 30 oktober
• Kvittotävling i butikerna med � na priser
• Godisregn på torget klockan 17:00 för alla barn
• NorrHam har � skdamm på torget mellan klockan 12-17
• Hemlagad hamburgare till kanonpris på Bergbykrogen 
• Hamrångebygdens Delikatesser: För erbjudanden se

oss på Facebook – Hamrångebygdens delikatesser

Köp två limpor 
– betala för en

Wendins
Blommor

Produktionsköket
Hamrangebygdens

delikatesser!

Fredagen den 30 oktober

mellan klockan 10-17 så kommer 

� skekan till butiken igen.

Vi erbjuder färsk � sk och skaldjur mm.

Även demo i butiken.

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

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

Varmt välkommen! Önskar Emil med Personal

monicas
Loppis
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Stina sydde dräkterna till Sound of Music 
i Gasklockorna
− Min klart största utmaning, 
men det har varit fantastiskt 
roligt.

När Stina Persson med butiken 
Stinas Garn & Tyger fick frågan 
om hon kunde sy upp dräkter till 
Lyriska Sällskapet Gävleborgs 
uppsättning av Sound of Music i 
Gasklockorna så tackade hon ja 
utan betänketid.
   − Deras ordinarie sömmerska 
hade blivit sjukskriven och då 
frågade Jerker Swande, föreställ-
ningens regissör och även han 
från Hamrångebygden, om jag 
kunde åta mig uppdraget, berät-
tar Stina.
   Det var i juni och uppdraget 
omfattade nitton nunnedräkter 
och därtill sexton sjömansdräk-
ter till barnen von Trapp som 
hon skulle hon sy upp. Och allt 
skulle vara klart veckan innan 
genrepet. 
   − Jag förstod nog inte riktigt 
vad jag gav mig in på, erkänner 
hon, för då visste jag ju inte ens 
hur en nunnedräkt såg ut. 
   Det löste hon genom att låna en dräkt från Borlänge, 
rita av och sedan börja klippa och sy. Dräkterna blev 
klara i tid och Stina har dessutom varit med och sytt 
om och ändrat flera av de andra scenkostymerna. En 
hektisk sommar och höst för Stina, men alla bitar föll på 
plats och dräkterna blev klara i tid.
   − Och det har varit ett fantastiskt team att få jobba till-
sammans med. Jag har haft fint stöd hela tiden och själv 

känner jag mig nöjd med resul-
tatet.
   Det var en tuff utmaning, men 
Stina skulle gärna tacka ja igen 
om hon fick ett liknande erbju-
dande, säger hon.
   − Fast då skulle jag nog vilja 
vara med från början. Det skulle 
underlätta planeringen.

Nu är inte Stina och Jerker 
Swande de enda hamrångein-
fluenserna i föreställningen, i 
ensemblen ingår dessutom Jer-
kers tre döttrar, Iia, Tua-Tua och 
Filippa. Samuel Hedström har 
ombesörjt scenuppbyggnaden 
och Kurt Edin har ingått i pro-

duktions-
teamet.
   Premiär 
var det den 
3 oktober 
och de sis-
ta föreställ-
ningarna 
ges fredag-
lördag 30-
31 oktober.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist , Stina Persson

•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord
•  Snöröjning

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

Stina Persson fick 
uppdraget att sy upp 
kläderna till Sound 
of Music som ges i 
Gasklockorna under 
oktober.

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin



Smått & Gott i Hamrångebygden

Funderar du på att byta bostad?

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING GÄVLE  
NYGATAN 29. TEL 026-10 52 80 SVENSKFAST.SE/GAVLE

Linus LindqvistKatarina Hansson

Madelene Sjöberg Magnus Sjöberg Malin Hagberg Åsa Andersson

Emil Simonsson Eva Erkers-Löfstrand Jens Bengtsson Jonas Östbom Josefin Svensson Karolina Nilsson

Frågorna kan vara många:

 – Hur mycket är din bostad värd?
 – När är det bäst tid att sälja?
 – Lönar det sig att renovera innan försäljning?
 – Hur mycket skatt ska egentligen betalas?

Vi hjälper er att svara på frågorna och samtidigt hitta ett passande upplägg för just er situation.  
Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering och fri konsultation kring en eventuell försäljning.
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Nya lokaler för hemkunskap, slöjd och 
bild och utvecklingen fortsätter vid 
Bergby Centralskola
 
Trean, så har eleverna döpt tillbyggnaden där de nya 
lokalerna inryms och som stod klara att tas i anspråk 
vid höstterminens start. Den 18 november väntar en 
offentlig invigning då allmänheten inbjuds.

− Nu har vi fått väldigt fina och ändamålsenliga lokaler, 
där vi kan utveckla verksamheten och lärare och elever på 
ett helt annat sätt kan arbeta ämnesövergripande. Vilket 
ju också ingår i vår skolas verksamhetsplan, säger biträ-
dande rektorerna Tobias Winterliv och Monica Norén.
   Lärarna har fått vara med i processen för att lokalerna 
skulle bli så ändamålsenliga som möjligt och såväl lärare 
som elever är både nöjda och glada åt de nya lokalerna.
   − Vi har fått en god arbetsmiljö för alla och det påverkar 
givetvis också motivationen bland eleverna, säger Tobias.

Utöver de nya lokalerna har även parkeringsområdet 
byggts om och ett övergångsställe över Bergbyvägen an- 

 
lagts i anslutning till skolområdet.
   − Syftet med förändringen av parkeringsområdet var att 
där också skapa möjligheter att hämta och lämna elever  
på de olika stadierna och därigenom få bort lämning/
hämtning längs Bergbyvägen.

Utöver redan genomförda byggnadsarbeten igångsätts 
nu restaurering av skollokaler i 1947 års skola.
   − Dels kommer lokaler att behövas i kommunen för att 
klara språkundervisning för alla nyanlända, dels vill vi 
vara förberedda om politiskt beslut om nedläggning av 
Norrsundets skola kommer. Då behöver vi fler lokaler, 
säger de.
   Klart är nu också att ny idrottshall kommer att byggas 
invid Bergby Centralskola 2020.
.
  

Text: Marianne Lundqvist



Alla Tider’s

Lina och hennes favorit 5168 Snögås av rasen Fjällko
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Mjölkbonden 
Lina från 
Bergby med i 
Big Brother
 
När den nya omgången av makt-
spelet i dokusåpan Big Brother 
drar igång så är mjölkbonden Lina 
Sjöberg, 25,  en av deltagarna. Och 
med, förmodligen, ett något annor-
lunda syfte, om hon skulle ta hem 
spelet och de 500 000 kronorna

− Jag anmälde mig själv till programmet av en enda an-
ledning.  En möjlighet att förstärka vårt mjölkföretag. Det 
är det som är framtiden för mig och min syster, jag kan 
inte tänka mig ett liv utan kossorna, säger hon.
   Idag är Lina anställd i företaget med 150 mjölkkor, som 
ägs av hennes pappa och farbror, men med siktet inställt 
på att tillsammans med sin syster ta över så småningom. 
Som ett led i den målsättningen läser hon, utöver arbetet 
på gården, till driftledare på distans.
   − Den ekonomiska situationen är tuff för mjölkgårdarna 
idag och efter ett ekonomimöte vi hade så bestämde jag 
mig. Jag söker till Big Brother helt enkelt, så får vi se vad 
det kan ge.

Lina beskriver sig själv som spontan och impulsiv med 
ett starkt psyke och efter två castings fick hon beskedet att 
hon antagits till årets upplaga av Big Brother. Jag träffar  
 

 
henne bara några timmar innan hon ska sätta sig på tåget 
ner till Stockholm.
   − Jag känner mig faktiskt inte ett dugg nervös, men det 
kanske kommer. Jag vet ju egentligen inte alls vad som 
väntar och vilka mina medtävlare är. Vet bara att jag ska 
göra allt jag kan för att ta hem spelet.
    Den 11 oktober sa hon hej till familjen och klev in i 
huset tillsammans med övriga nio deltagare för att ta sig 
an maktspelet. Om det går som Lina vill, blir det 70 dagar 
därinne innan det är över.
   − Det siktar jag självklart på. Syrran tar över min blogg 
piganlina.se under tiden och mjölkningen sköter hon, 
mamma och pappa tillsammans.
  − Visst kommer jag att sakna familjen och kossorna, 
men det här, det ska jag bara fixa.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Privat

Anno 1995,  oktober 

… drogs Agenda 21,  ett miljöprojekt, igång i Ham-
rånge med Stina Norelius som samordnare

… anordnade Unga Örnar lådbilsrally i Norrsundet

… smyckade Centerkvinnorna i Hamrånge koret i 
kyrkan med årets grödor vid tacksägelsegudstjän-
sten. Behållningen vid efterföljande auktion skänktes 
till Puurmani i Estland.

… var värmen ett problem för älgjägarna

… invigdes Bergbys nya bibliotek vid högstadiet
… gjordes upprop i bygden för att rädda Folkets Hus

… besökte en portugisisk delegation Stora Cells 
massafabrik i Norrsundet

DIN HÅROLOG I NORR
SUNDE

T

Endast kontantbetalning

Min salong
är öppen enligt

överenskommelse

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

Välkommen!



Välbesökt höstmarknad 
på hembygdsgården 

En strålande höstdag skapade ypperliga förutsättningar för den traditionella höstmarknaden på hembygdsgår-
den.

Och kom gjorde besökarna – i stort antal, som kunde välja bland allehanda lokala produkter och delikatesser, loppisar 
och så förstås kolbullar och idel hembakt på kaffebordet.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Vackra alster i luffarslöjd erbjöd Anette Lindström ... och hos Elisabeth Gutenberg fanns Traktens honung, vaxljus 
och hemvävda löpare

Smått & Gott i Hamrångebygden

                                  

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

Tisdag 3 november kl. 17.00
Bosse Stenberg visar bilder från PRO:s Polenresa i maj 2015.
Alla hälsas välkomna!
Anmälan ti ll Bosse 070-394 34 58

Onsdag 4 november kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Ta med din egen dator

Torsdag 5 november kl. 11.00
Vi träff as på Träff punkten för gemensam promenad med avslutande fi ka

Onsdag 18 november kl. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Ta med din egen dator

Torsdag 19 november kl. 11.00
Vi träff as på Träff punkten för gemensam promenad med avslutande fi ka

Fredag 20 november kl. 13.30
Kakfrossa med Röda Korset.
Underhållning av Norrsundets PRO-kör och Leff e Löfgren

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
November 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



Följ med föreningen Hyttan till 
EU-parlamentet

 
Om EU tycker många, eller inte. Men vad är det egentligen som händer därnere i parlamentet i Bryssel?

Text: Marianne Lundqvist

Nu är det klart att en studieresa på tre dagar inte kan ge 
svar på den frågan, men som ändå måhända skulle kunna 
ge en någor-
lunda över-
gripande bild 
över hur det 
fungerar där 
nere. Det var 
i alla fall min 
egen tanke, när 
Bodil Valero 
undrade om 
jag inte kunde 
följa med på 
Föreningen 
Hyttans plane-
rade studieresa. 
Bodil är ju som 
bekant bosatt 
i Axmarbruk 
och som parla-
mentariker har 
hon möjlighet att 
i studiesyfte bjuda in grupper av besökare. 

Om EU-parlamentet hade jag förstås hört, men något 
egentligt begrepp om dess omfattning, byggnader, par-
lamentariker, utskott och allt vad där fanns, det hade jag 
nog inte. Men stort var det, väldigt stort. Med en massa 
människor och rigorös säkerhetskontroll. Som det förstås 
måste vara i denna europeiska högborg.
   Vi tas emot av Erik Apel, en av Bodils tre assistenter. 
Med hans hjälp tar vi oss med buss och spårvagn till ho-
tellet och sedan är det han som ska se till att vi kommer 
rätt, eller rättare sagt, inte kommer bort i parlamentets 
alla korridorer.  För det var inte svårt, vill jag lova.
   
Europeiska unionen är ett ekonomiskt och politiskt part-
nerskap mellan idag 28 europeiska medlemsländer. Den 
skapades efter andra världskriget för att främja ekono-
miskt samarbete med tanken att länder som bedriver han-
del med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra 
och därigenom mer benägna att undvika konflikter. EU 
bygger på  rättsstatsprincipen att allt som EU gör utgår 
från fördragen, som alla medlemsländer har enats om.
   Vårt besök började i parlamentets museum, som genom 
sitt upplägg gav en intressant bild över hur och varför  

 
EU – den europeiska unionen – en gång började. Krigs 
förödelse, uppbyggnad därefter och milstolpar som haft 

sin betydelse 
för den utveck-
ling som skett 
genom åren. 
Genom olika 
multimedie-
verktyg kunde 
man följa den 
europeiska 
integrationens 
historia och 
EU:s infly-
tande på våra 
vardagsliv.

Europaparla-
mentets 751 
ledamöter 
företräder idag 
över 500 mil-

joner människor 
i de olika medlemsländerna. Parlamentets huvudsäte finns 
i franska Strasbourg, men säten med olika institutioner 
finns också i Bryssel och Luxemburg. Ett förhållande om 
vilket man givetvis kan tycka till. Också jag. För nog vore 
det väl både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att 
bara ha allt på ett ställe? Men för att en ändring ska kunna 
komma till stånd måste alla EU:s statsministrar vara över-
ens och dit har man ännu inte kommit.

Bodil Valero blev invald i Europaparlamentet i maj 2014. 
Där sitter hon i flera utskott och driver frågor som rör 
bland annat säkerhet och försvar, migration och mänsk-
liga rättigheter och hon är den gröna gruppens talesperson 
i säkerhets- och försvarsfrågor. Därtill parlamentets före-
dragande i ett betänkande om vapenexport.
    Bodil tog emot i sitt tjänsterum och sedan fick vi efter 
information tillfälle att sitta med vid ett plenumsamman-
träde. 
   Några timmar fritt som öppnade upp för ett besök på 
torget Grand Place, Den okände soldatens grav och statyn 
Manneken Pis. Därefter väntade gemensam middag för 
oss alla med Bodil och hennes assistenter Erik. Lena och 
Dalia.
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Tredje dagen tog vi buss från hotellet till parlamentet för 
att besöka något av utskotten som Bodil sitter med i. Jag 
valde utskottet om vapenexport, där också flyktingfrågan 
som nu finns högt 
uppe på EU:s 
agenda togs upp. 
Lätt att följa dis-
kussionen var det 
genom hörlurar, 
där allt översattes 
till svenska. Och 
tänk, jag kände 
mig rörande 
överens med det 
mesta som sades. 
För nog vill vi väl 
alla bekämpa ter-
rorism i alla dess 
former och visst 
vill vi väl hitta de 
bästa lösningarna 
på flyktingproble-
matiken? Och inte 
tycker vi att vapen 
ska exporteras till 
diktaturer? 
   Men, det finns 
många men som 
ska överbryggas 
och problemen är 
inte enkla att lösa. 
Det är många pus-
selbitar att lägga 
innan ett pussel är färdiglagt, det inser jag med tydlighet, 
när jag lyssnar till de olika inläggen där också EU-kom-
missionens ordförande Jean-Claude Juncker finns med.
Det blev en mycket intressant eftermiddag, innan det var 
dags att sätta sig på bussen för direktfärd till flygplatsen. 
Trodde vi. Nu var det ju bara det att alla staters regerings-
chefer skulle anlända för ett toppmöte gällande flykting-
problematiken och se, 
då var det som bäddat 
för demonstration. 
Helt plötsligt dök det 
upp polisbilar överallt, 
kravallstaket sattes 
upp och kravallpoliser 
hoppade ur polisbuss 
efter polisbuss. Mitt 
i alltihop stod bus-
sen med alla vi som 
skulle till flygplatsen. 

Kändes först lite spännande, nåt sånt hade i alla fall inte 
jag varit med om förr. Men när en timme gått och vi fort-
farande inte kommit en centimeter längre började oron 

komma smygande. Och man blev 
pinsamt varse vad hjälplös man är, 
när man inte kan språket och inte 
kan kommunicera. Franska språ-
ket har tyvärr aldrig stått på mitt 
skolschema.
   Till slut dök en man upp som 
på engelska förklarade att det 
kunde ta allt från två minuter till 

två timmar innan 
avspärrningar 
och polisbilar 
var borta, så 
vi fick rekom-
mendationen att 
ta oss med vårt 
bagage till när-
maste spårvagns-
hållplats för färd 
till centralstatio-
nen och sedan ta 
tåget vidare mot 
flygplatsen. 
   Nu hade vi tu-
ren på vår sida, 

spårvagnen dök upp kort efter vi kommit till 
hållplatsen, likaså tåget vid centralstationen. 
Det var inte många minuter vi hade tillgodo 
för incheckning, när vi kom till flygplatsen, 
men alla fanns med på planet när det lyfte 

med destination Sverige och Bromma.
   Tre händelserika 
dagar fick ett ännu 
händelserikare 
innehåll, än vad vi 
från början kunna 
tänka oss.
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Bodils tre assistenter Lena, Dalia och 
Erik

V
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Njut av ett delikat skaldjursfat
under finalhelgen Allhelgona 31/10 – 1/11 
OBS! Förbeställning senast 28/10 kl. 12.00

För vår ordinarie höstmeny behövs ingen förbeställning

Vårt klassiska julbord med erbjudande 
serverar vi under tiden 20 november – 22 december

För öppethållande och priser se vår hemsida
www.axmarbrygga.se

Bokar gör du via vår hemsida
eller per tel. 0297-320 00

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!

Hamrånge PRO avförda som intressenter av 
församlingshuset – för närvarande
När Hamrånge församling beslutade om försäljning 
av församlingshuset i Wij, så uttalade PRO sitt intres-
se att förvärva fastigheten. Nu är dock föreningen, i 
alla fall för närvarande, avförd som intressent, efter-
som man inte lyckats inkomma med erforderligt mate-
rial innan deadline som var den 30 september.

Förutsättningarna för Hamrånge PRO att ta över var, att 
stöd gavs från Gävle kommun och föreningen tog därför 
i ett tidigt skede kontakt med berörda förvaltningar för att 
utröna den möjligheten.
   − Tyvärr har vi hittills inte kunnat få något besked från 
kommunen och kunde därför inte inkomma i tid med det 
material som församlingen efterfrågade, säger ordförande 
Lars-Olof Hedström.
   − Men vi vill naturligtvis jobba vidare med frågan, för 
vår målsättning är att församlingshuset även i framtiden 
ska fungera som samlingssal i Bergby.
   Församlingen säger å sin sida att man i och med ställ- 

 
ningstagandet att avföra PRO som intressenter fullföljer  
sitt beslut från i våras.
   − Då beslutades att vi vid vårt oktobersammanträde 
skulle ta ställning till den eller de intresseanmälningar 
med erforderligt material som kommit in den 30 sep-
tember, men när inget sådant material kommit, så hade 
vi inget annat val än att, i alla fall för närvarande, avföra 
Hamrånge PRO som intressenter, säger Kevin Sjögren, 
fastighetsansvarig i kyrkorådet. 
   Församlingen får nu istället arbeta vidare med frågan 
om avyttring av fastigheten, för klart är att församlingens 
fastighetsbestånd måste minska - vilket också klart ut-
talats från stiftet - för att få en ekonomi i balans.
   − Men, tillägger Kevin, skulle PRO få in det material 
som krävs, är det förstås inget som hindrar att de på nytt 
kommer in med en intresseanmälan till kyrkofullmäktige, 
om ingen annan lösning för fastigheten kunnat uppnås 
innan dess.
   Text: Marianne Lundqvist
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Wenglers Järn, Färg & Bygg AB

Våra öppettider är som vanligt 
Måndag-fredag 9.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00
Välkomna in!

Fredag den 30/10 stänger vi butiken
Vi tackar våra trogna kunder för de 

här åren och hoppas att någon vill ta 
över och driva butiken vidare

Fr o m fredag den 23/10
startar vår utförsäljning:

50% på kvarvarande varor
OBS! För all försäljning gäller kontant- eller kortbetalning

(ingen fakturering fr o m 23/10)
Vid användande av presentkort gäller ordinarie priser

OFFICIELL 

INVIGNING 
av vår tillbyggnad vid Bergby centralskola med 
nya salar för Bild, Textilslöjd och Hemkunskap 

samt renoverad Matsal och Trä- och 
metallslöjdssal 

ONSDAG 18 NOVEMBER 13:00 
Eftermiddagen ÖPPET HUS med 

kafeteria och olika aktiviteter 

Se vår hemsida och kommande affischering för mer 
detaljerad information 

 

VÄLKOMMEN 
Elever och personal 

på 
Bergby centralskola 

 

Aj, aj, aj, Oj, oj, oj! Jag har skadat mig, jag har skadat mig.
   Erik ekorre tittar försiktigt på sin lilla tass, där han rev sig av den taggiga 
nyponrosbusken.
   − O nej, nu börjar det blöda också!
   Nu gör det inte bara ont längre, nu blir Erik ekorre rädd. För blöder man, 
då är det ju verkligen en skada, tycker han. Han har inte långt till gråten.
 − Attans också att den där taggiga nyponrosbusken skulle stå i vägen för 
mig, snyftar han.

Vad ska man göra, när man skadar sig i skogen och är alldeles ensam? Och 
inte ett endaste litet plåster finns det heller, som kan stoppa blodet.
   Erik ekorre sätter sig på en gren och tycker förskräckligt synd om sig 
själv. Tårarna bara rinner nerför hans kinder.
   − Finns nog ingen i hela världen, som har så ont som jag, tänker han.

Just då kommer den lilla Björkälvan flygande.
   − Hej Erik ekorre. Varför är du så ledsen då?
   − Jo titta, titta, vilken skada jag har på min tass. Den blir nog bara större 
och större och inte ett endaste litet plåster finns det här i skogen.
   Men se Björkälvan, hon vet på råd hon.
   − Inte ska du vara ledsen Erik ekorre, säger hon. Här i skogen behöver 
vi inga plåster, vi lägger så klart på ett björklöv på skadan, så ska du se, att 
du snart blir bra igen.
   Och tänk, det dröjer inte alls lång stund förrän skadan slutat blöda. Nu 
syns den nästan inte alls längre. Erik ekorre torkar sina tårar.
   − Tack, tack snälla Björkälvan för att du hjälpte mig.
   − Det var inte svårt alls, säger hon. I naturen finns det massor med växter 
som är jättebra mot många saker. Och björklöven de är jättebra på att läka sår. 
Så nu vet du det till en annan gång.

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl        Text: Marianne Lundqvist
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Missa inte forum och 
marknad i Norrsundet 
under helgen
Under tre dagar, med start av forum för community-
art och fred idag, står Norrsundet i fokus. 

Föreställningar, föreläsningar, workshops och spännande 
samtal – det är vad forumet bjuder och alla som vill är 
välkomna att delta. 
   − Det går bra att på plats välja vilka delar man vill delta 
i, säger Reine Lööf, verksamhetssamordnare för Foajé X 
och en av arrangörerna bakom forumet.
   Forumet inleds kl. 13 på fredagen där konfliktforskare 
Karin Utas Carlsson och dramapedagog Anita Grunbaum 
talar under temat Dramapedagogik och konfliktforsk-
ning. Nästa tema under fredagen blir Samtalet som form 
och Non violent commnication med Fredrik Lundström, 
kulturchef i Bollnäs och Johan Ringman, konsult och fö-
reläsare. Därefter ger Emilia Stenberg, som själv kommer 
från Norrsundet, communityföreställningen Ett maskros-
barns försvarstal.
   Lördagens agenda pågår 10-24 med delar av flera com-
munityföreställningar och medverkan av fil dr Eugen 
van Erven från Utrecht som dokumenterat communityart 
globalt. Under dagen medverkar även dramatikern och 
regissören Stina Oscarsson, fotografen Elisabeth Ohlson-
Wallin och Pernilla Glaser kring ämnet Samtal och inspi-
ration om att skapa förändringar på riktigt.
   Under söndagen medverkar Freedom Theatre rån Pales-
tina, som arbetar med konstnärliga processer för att skapa 
sociala förändringar och Patrik Johansson under temat 
Från utanförskap till entreprenör på 80 minuter.
    Bergbykrogen ansvarar för matservering och truba-
durunderhållning varje dag och efter programpunkterna 
blir det allmänt mingel.

Och om full aktivitet kommer att råda i Fyren, så blir det 
inte mindre aktivitet i centrum, för där fylls genomfarts-
gatan under lördag-söndag av inte mindre än ett 70-tal 
knallar med allehanda erbjudanden,  lokalproducerad mat 
förstås, men också mycket, mycket annat. Bara att ha 
börsen beredd för kommers. Mat finns att köpa, det blir 
tivoli för barnen och i KNUFF-lokalen serverar Monica 
Andersson kaffe med dopp, därtill bjuds det på musik.
   I industrimuseet Kastellet finns Hans Sjöberg och Åke 
”Pillan” Sjökvist, som visar runt och berättar och där stäl-
ler fotografen Elisabeth Ohlson-Wallin från Stockholm ut 
sina konstnärliga foton. Det var Elisabeth Ohlson-Wallin 
som 1998 gjorde den omdebatterade utställningen Ecce 
Homo, en av henne modern tolkning av bibliska situatio-
ner    
 Text: Marianne Lundqvist

Nej, inte Kastellet 
också... 
Förra månaden berättade vi om hur någon eller några 
”roat” sig med att spraya färg på informationsboxen 
om Nedjan vid pollare 4. Sedan dess har någon eller 
några ”roat” sig med att kasta sönder två fönster på 
industrimuseet.

Det är inte första gången fönster krossats vid Kastellet, 
men den här gången var det särskilt olyckligt eftersom 
industrimuseet skall hållas öppet i samband med mark-
nadsdagar och community- och fredsforum i Norrsundet 
23-25 oktober.
   Nu har dock ägarna, Stora Enso, ombesörjt att fönstren 
lagats, så att museet kan hållas öppet enligt planerna.
  

Text och foto: Marianne Lundqvist

Två fönster har krossats vid Industrimuseet Kastellet

Jag skriver åt Dig – om Dig – för Dig

• Artiklar

• Textbearbetning

• Dokumentationer

Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

Tel. 0297-200 37, 073-181 40 90

E-post: marianne@textmakeriet.se

Hemsida: textmakeriet.se
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Söndag 25 oktober kl. 11.00
Söndagsmässa Hamrånge kyrka
Lördag 31 oktober 14.00-17.30
Kaff estuga Österheds kapell
Lördag 31 oktober kl. 18.00
Minnesgudstjänst Hamrånge kyrka
Kyrkokören, Ulf Claesson, Emma Wallerberg
*************************************** 
Söndag 1 november kl. 14.00
Söndagsgudstjänst Axmarby missionshus
Onsdag 4 november kl. 10.00-11.30
Bibelsamtal med Sture Larsson, Församlingshuset
Onsdag 4 november kl. 12.00-14.00
Sopplunch Kyrkans Hus
Olof Thunman berättar om den medeltida kyrkan i 
Hamrånge
Torsdag 5 november kl. 17.30
Pilgrimsgruppen, Änglagården
*************************************** 
Söndag 8 november kl. 11.00
Familjegudstjänst Hamrånge kyrka 

*************************************** 
Söndag 15 november kl. 11.15
Musikgudstjänst med kyrkokören, Fyren
Onsdag 18 november kl. 10.00-11.30
Bibelsamtal med Sture Larsson, Församlingshuset
Onsdag 18 november kl. 12.00-14.00
Sopplunch Kyrkans hus

 
Musiklek i Fyren   Tisdagar 10.00-11.00

Öppen förskola, Änglagården
Torsdagar 9.00-12.00 (Sångstund kl. 10.00)

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ.

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

www.svenskakyrkan.se/hamrange

Torsdag 12 november kl. 18.30-20.00
Konsertkväll med lokala musiker & sångare, 
Hamrånge kyrka
Entré 50:- som går direkt till församlingens
diakonala arbete

Utställningar
Bergby, biblioteket vid Bergby centralskola
www.gavle.se/gavle2030

Öppet hus
5/11 Bergby 
Församlingshemmet 
kl. 15.00–18.00

Öppna samrådsmöten
5/11 Bergby 
Församlingshemmet 
kl. 18.30–21.00

Var med och 
påverka utvecklingen 
av din kommun 
Samråd för översiktsplan Gävle kommun 
pågår mellan 19 oktober och 31 december 2015

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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VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

OCKELBO BILSERVICE

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

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

FRI LÅNEBIL

Byvägen 47, Ockelbo 
tel.nr 0297-421 00

Wenglers Järn, Färg & Bygg 
stänger butiken i Bergby
Anrika Wenglers Järn, Färg & Bygg AB lägger ner 
butiken i Bergby centrum den 31 oktober.

Företaget startades 1926 av Axel Wengler. Då låg huvud-
butiken i Hamrångefjärden och så småningom öppnades 
en filial i Bergby. 1969 lades butiken i Hamrångefjärden 
ner, all verksamhet koncentrerades till Bergby och drevs 
sedan vidare i familjen Wenglers regi fram till 2004, då 
Therese och Anders Forsmark tillsammans med Thereses 
pappa Kenneth tog över verksamheten. Nu är även den 
eran över.
   − Självklart är vår målsättning, att butiken ska kunna 
leva vidare, så vi jobbar aktivt för att hitta lösningar, så 
att någon av de intressenter som hört av sig ska kunna ta 
över, säger de.

  Text: Marianne Lundqvist

Resultat vid årets älgjakt
Flera av jaktlagen måste, beroende på vilket älg-
skötselområde man tillhör, fälla två kalvar, innan en 
vuxen får fällas. Jakt fortsätter under helger eller 
med hundförare, där tilldelningen inte är fylld, men 
vid Alla Tider´s pressläggning såg resultatet för de 
olika områdena ut så här:

Axmarby: 9 vuxna, 4 kalvar. 
Berg-Sjökalla: 4 vuxna, 3 kalvar. 
Falks jaktlag: 2 kalvar
Fors/Vij: 4 vuxna, 4 kalvar. 
Hagsta: 4 vuxna, 2 kalvar. 
Häckelsäng: 6 vuxna, 3 kalvar. 
Norrsundet: Påbörjade sin jakt fredag älgjaktsveck-
an. Ännu ingen fälld.
Sundsmar: Ännu ingen älg fälld
Åbyn Sörskogen: 3 kalvar
Åbyn Urskogen: 1 kviga

Ockelbo



Hamrångebygdens 
Föreningsliv

Hamrånge Röda Korskrets informerar

6/11 13.30 Musikcafé på Solberga med Hamrångeharporna 
20/11 13.30 Kakdag på Träffpunkten med fi ka och försäljning av kakor 

PRO-kören underhåller.
Behållningen går till Julinsamling för de ensamma.

Insamlingen till Människor på fl ykt gav 6250 kronor. Tack!

Senaste nytt från föreningarna:

Knutpunkten rapporterar att Delikatessbutiken har fortsatt god försäljning och att öppettiderna blir desamma 
även fortsättningsvis.
Bygdeportalen hamrange.se fungerar nu igen och vi uppdaterar allteftersom så snart vi kan.
Tycker du, eller vet du något som bör ändras? Maila då till knutpunkten@hamrange.se eller ring 0297-101 06.

Hamrånge Företagarförening efterlyser idéer om lämpligt resmål för en planerad studieresa. Skicka dina förslag 
till kevin.sjogren@yahoo.se eller ring Kevin på tel. 070-656 97 62.
Företagarföreningen ser också fram emot evenemangen i Norrsundet som går av stapeln 23-25 november.

VILL DU VARA MED I VÅRAT GÄNG

och skapa dig en möjlighet till framtida anställning?

Fixarna startades för två år sedan och i vårt 

kooperativ finns idag åtta anställda.

Vi vill TACKA ALLA KUNDER som gjort detta möjligt.

Tack vare er kan vi anställa fler och fler i 

Hamrångebygden.

Tel. 076-128 47 33

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I HAGSTA SKOLA

Lördag 31 oktober 11.00-15.00
Servering – Lotterier  - Loppis

Medarr. ABF

Hamrånge hembygdsförening
 

En innehållsrik sommar ligger bakom oss igen.
Många glädjestunder och mycket arbete

har den inneburit.
Till alla som kommit och deltagit i våra evenemang, 

köpt lotter och fikat och därmed uppmuntrat oss 
genom er närvaro framför vi vårt varma tack.

 
Till er alla som givit av er tid och kraft på vitt skilda 

områden, några vid enstaka tillfällen och många 
enträget vecka efter vecka känner vi stor tacksamhet 
och er vill vi nu inbjuda till en festkväll fred 13/11 kl 18.

 
Det blir förtäring, trubadurunderhållning och 

trivsam samvaro och vi hoppas att många tackar ja.
Meddela Inger Wijk 0297-10593 senast 9/11
Hembygdsföreningen genom dess styrelse

Begravningar i Hamrånge församling under Juli 

4/9 Lilly Borglund, Bergby
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Stort tack till Abbas på Bergbykrogen för den omtanke du 
alltid visade vår mamma. Det betydde mycket för både 
henne och oss.
    Lilly Borglunds barn

Torget – Tack

Kalendarium 23/10 – 20/11
Fredag 23 oktober
Eftermiddagsdans på Träffpunkten 13.30-16.00
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Forum för Community och fred
Fyren, Norrsundet
Lördag 24 oktober
Forum för Community och fred
Fyren, Norrsundet
Marknad i Norrsundet 10.00-17.00
Söndag 25 oktober
Forum för Community och fred
Fyren, Norrsundet
Marknad i Norrsundet 10.00-15.00
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 28 oktober
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 29 oktober
Språkcafé Fyren 17.00-19.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 30 oktober
Allhelgonaextra i Bergby centrum 
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 31 oktober
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Kaffestuga Österheds kapell 14.00-17.30
Minnesgudstjänst, Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 1 november
Söndagsgudstjänst Axmarby missionshus 14.00
Tisdag 3 november
Bosse Stenberg visar bilder från Polenresa
Träffpunkten, Bergby 17.00
Möte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 4 november
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Bibelsamtal med Sture Larsson
Församlingshuset 10.00-11.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 5 november
Promenad och fika med Träffpunkten, start 11.00
Afternoon tea och bokpresentation Fyren 15.00-16.00
Öppet hus om översiktsplan 
Församlingshuset Vij 15.00-18.00 

Språkcafé Fyren 17.00-19.00
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Pilgrimsgruppen, Änglagården 17.30 
Öppna samrådsmöten kring översiktsplan 
Församlingshuset Vij 18.30-21.00
Fredag 6 november
Musikcafé med Röda Korset
Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 8 november
Familjegudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 11 november
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 12 november
Språkcafé Fyren 17.00-19.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Kupanloppis Röda Korset  
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Konsertkväll Hamrånge kyrka 18.30-20.00
Fredag 13 november
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 15 november
Musikgudstjänst Fyren 11.15
Författarbesök Fyren 15.30-17.00
Onsdag 18 november
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten, Bergby 10.00-12.00
Bibelsamtal med Sture Larsson
Församlingshuset 10.00-11.30
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Invigning av nya lokaler vid Bergby Centralskola 13.00
Torsdag 19 november
Promenad och fika med Träffpunkten, Start 11.00
Språkcafé Fyren 17.00-19.00
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 20 november
Kakfrossa med Röda korset
Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Från våra hjärtan – ett stort och varmt TACK till hemtjän-
sten och alla sommarvikarier, Carola på hemsjukvården, 
släkt och vänner för all den vård, omtanke och omsorg ni 
gav vår mamma Lilly Borglund under hennes sista tid.
    Barnen med familjer

Torget – Tack


