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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Emil – stjärna på scenen 
Och ikväll möter vi honom igen när det är dags för 

premiär på musikshowen I Döda Poeters Sällskap i Fyren
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Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018, 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,

21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor

Vilka fantastiska höstfärger vi kunnat njuta av under okto-
ber! 

   Lön, rönn, asp och björk har bjudit oss en kaskad av färgprakt 
att minnas, när vi nu snart går in i mörka november. Inte min 
favoritmånad precis, även om det finns saker att njuta av även 
då. Tända ljus och en brasa i kaminen är ju inte så dumt det 
heller.

Man är aldrig äldre än man känner sig, brukar det lite skryt-
samt heta. Men nu vete katten. Helt plötsligt kommer jag inte 
ihåg namn vare sig på människor eller platser. Får tänka till 
både en och två gånger (ja, kanske fler än så också för den de-
len). Och fasen så svårt det är att både komma ner till och upp 
från golvnivå. Min höftledsmuskel gillade inte för mycket grä-
vande i trädgården (vaddå då, sånt har jag väl alltid gjort?), så 
den svarade med att bli inflammerad. Ljudnivån på TV:n har av 
någon anledning sakteliga höjts och vilken tur förresten att det 
finns något som heter progressiva glasögon.
   Kanske bäst att erkänna, att man är så gammal som man kän-
ner sig. Livet är ju faktiskt riktigt trevligt ändå.

Världens Barn-insamlingen fick oss att tänka till ännu en 
gång. Tankar som egentligen aldrig skulle tillåtas försvinna. 
Svältande barn, sjuka barn, smutsiga barn, utnyttjade barn, barn 
i krig, barn utan vård, kärlek och omsorg ska aldrig accepteras. 
Vad är det med vuxna människor världen över, som tillåter 
människohandel med unga flickor, och män som utnyttjar dem?
   Och vi ska inte slå oss för bröstet härhemma heller. Bara 
häromdagen kunde vi läsa om en liten treåring som misshand-
lats till döds. Ett yngre syskon var också misshandlat. Man 
vågar bara inte tänka på vad dessa små oskyldiga barn fått 
utstå. Spontant känner man; det finns inte straff nog för sådana 
människor.
   Hamrånge byavakter rapporterar om stölder, inbrott, olaglig 
bilkörning med falskskyltade bilar och annat ofog. Ställer till 
det på många sätt för de som drabbas, men man kan också und-
ra hur de som ställer till det egentligen mår? Inte så bra, skulle 
jag tro. Nånting har gått snett.
   Barnen är ju allas vår framtid. De ska vi älska, ge trygghet 
och ta hand om. Vare sig de finns i Hamrånge, Gävle, Sverige, 
Europa eller övriga världen.

Kerstin och jag hade tänkt åka tåg till julmarknad på Jamtli, 
men tji fick vi. Bokningstelefonen tutade upptaget, eller så 
kopplades telefonsvarare in de timmar man kunde ringa första 
bokningsdagen. Och jag lovar, åtskilliga försök gjordes, men 
någon återkoppling kom aldrig, Försök gjordes igen nästa dag 
bara för att mötas av svaret: Tyvärr är resan fullbokad”.  Skärp-
ning Järnvägsmuseet! Bäst att se över era bokningsrutiner.

Nåja, det blir säkert jul ändå och tillfälle att besöka många 
andra julmarknader. Både härhemma 
och i trakterna runtomkring.

Men innan dess ska vi ta vara på hös-
ten, fira både Allhelgona och Fars Dag. 
Och naturligtvis njuta av årets Musik-
show i Fyren i Arbetarteaterns regi. En 
riktig höjdarshow utlovas!

Vi ses och    
  Lev väl!

Tankar Om

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

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

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

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-

Dagens Ros  -  Grattis - Tack - Köpes  -  Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.

1/1 sida kostar 5360:-
1/2 sida kostar 2800:-
1/4 sida kostar 1410:-

1/8 sida kostar 800:-
1/16 sida kostar 445:-
Föreningsnotiser 180:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR 12:E MÅNADEN GRATIS

Alla Tider’s



VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

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

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

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Smörgåspålägg
från Ica, 120 gram

för 20:-/st
Ordinarie pris 23:90:/st. 

Gäller ej Rostbiff

Gouda ost från
Holland/Tyskland, Ica,

för 69:90:-/kg.
Ordinarie pris 83:90:/kg

Varmt välkommen in till oss!
Lena och Pelle med personal

Delins Färilakorv,
Hel- och halvringar för

endast 49:90:-/kg.
Ordinarie pris 69:90:-/kg

Tekakor 9-pack
från Mattes Bröd,

540 gram,
för 20:-/st.

Ordinarie pris 32:50:-/st

Inför Halloween så har vi “ruskigt” bra priser.
Priserna gäller under perioden 26/10-4/11 
och så långt lagret räcker.

Lilla Lindeloppet 2018

Samtliga deltagare fick medalj, när årets Lindeloppet för barn 
avgjordes på Lindövallen förra månaden. Två åldersgrupper 
tävlade, där segrarna utöver medalj också fick en fin blomster-
bukett sponsrad av Wendins Blommor.
I gruppen 3-6 år vann 5-årige Kanna och gruppen 7-10 år 
vanns av Gustav.
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Ett av Hamrånges äldsta företag försvinner från bygden…
 
1956 lade Bengt Andersson från Hamrångefjärden 
grunden till det som skulle bli Hamrånge Inredning 
AB. Ett företag som alltsedan dess levt vidare och 
skapat arbetstillfällen i bygden, men med Svante och 
Ann-Marie Holmberg från Gävle som ägare sedan 
1995. Nu flyttar företaget verksamheten till dotterbo-
laget Lindevalls Industri AB i Östersund.
 
− Det är dyrt att driva samma verksamhet på två orter, 
men sen blir vi ju inte själva yngre med åren heller och 
efter att ha pendlat 23 år mellan Gävle och Bergby, så 
kändes det dags för en förändring, säger Svante Holm-
berg.
   Flyttdatum för företaget är satt till 1 november, men 
personalen, 4 stycken, slutade sin anställning redan i 
somras. Den produktion som därefter bedrivits i lokalerna 
i Hamrånge har Svante Holmberg själv tillsammans med  

 
en kollega ansvarat för.
   Att sälja företaget i Hamrånge till ny ägare var aldrig 
aktuellt, säger han.
   − Nej, det är ju samma typ av verksamhet som be-
drivs vid dotterbolaget i Östersund, så den mest logiska 
lösningen var att flytta all verksamhet dit. Den löpande 
produktionen kommer att ske däruppe, själva kommer vi 
att pendla upp någon gång per månad.
 
Bengt Andersson kommenterar nedläggningen av före-
taget i Hamrånge så här:
   − Självklart tycker jag det är tråkigt att företaget för-
svinner från orten, men jag känner mig ändå nöjd över de 
nära 40 år jag hade möjlighet att driva Hamrånge Inred-
ning AB och att det därefter kunde fortleva ytterligare 23 
år.

… in i lokalerna flyttar istället Tinybuddy AB
Företaget Tinybuddy AB, baserat på webförsäljning av djurtillbehör, främst till hundar, har utvecklats med re-
kordfart sedan starten i slutet av 2017. Nu har de växt ur lokalerna i f d Postens lokaler i Norrsundet och flyttar 
in hela verksamheten i lokalerna som Hamrånge Inredning lämnar.

−  Vi utökar vår lokalyta från 160 till ca 1300 m² och 
det skapar förutsättningar för att utöka vårt sortiment till 
att innefatta även artiklar för katt och djurfoder, säger 
Tim Jansson, som tillsammans med hustru Louise driver 
företaget.
   Företaget fortsätter att växa, idag finns sex anställda in-
klusive Tim och Louise och omsättningstakten på årsbasis 
ligger just nu på 18 miljoner.

   − Med större lokaler får vi en bättre struktur och med 
utökat sortiment ser vi också möjligheter att anställa yt-
terligare personal, tillägger han.
   Tinybuddy AB tar formellt över lokalerna i Bergby från 
1 november.

Text: Marianne Lundqvist
     Foto: Privat

 Idag har företaget sex heltidsanställda inklusive ägarna Tim och Louise Jansson, som flankerar

Alla Tider’s



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Årskurs 9 anno 1968 vid Bergby 
centralskola möttes igen 

För 50 år var de avgångselever vid Bergby Centralskola. Ny-
ligen firade de jubileet  med en återträff på Bergbykrogen, där 
29 av de forna 58 skolkamraterna mötte upp.
Bakre raden fr. v. Anders Röstlund, Marita Styff-Berglund, 
Janet Risberg-Alsterberg, Kjell Hedlund, Tord Sandberg, Erik 
Wallman, Carl-Arne Jonsson, Lasse Malmström, Kjell Sund-
qvist, Åke Östman, Johnny Emnehult, Anders Haglund, Peter 
Sjöberg, Dan Forsmark.
Främre raden: Sven-Olof Sundqvist, Monica Svedberg-Midan-
der, Marianne Åkerdahl-Hansson, Carina Wallberg-Tulonen, 
Siv Piilola-Ersson, Katarina Åkersten, Eva Munther-Nilsson, 
Birgitta Wahlberg-Rastberg, Birgitta Carlsson-Eriksson, 
Carina Persson-Ljunggren, Inger Stolt-Råström, Gerd Berg-
lund-Arvidsson, Eva Andersson-Axman, Carina Silén, Annika 
Englund-Johansson.

Höstmarknad med variation på 
hembygdsgården
Mycket lokalproducerat men också hantverk av 
skilda slag fanns att välja på vid årets höstmarknad. 
Och så stod förstås portarna öppna till hembygdsgår-
dens byggnader med olika inslag.

Vid spånhyveln visade Tord 
Falk och Göran Forsberg hur 
takspånstillverkning gick till 
och i smedjan fanns Christer 
Jonsson som smidde knivar 
från gamla järnvägsspikar.
    I utställningslokalen hade 
hantverkare och keramiker 
tagit plats och på innergården 
fanns allt från läckra bakverk 
till sylt, saft, inläggningar och 
ortens honung att köpa. Lop-
pisboden var öppen och till 
Svante Murén, som serverade 
kolbullar ringlade kön lång.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist Ett av många inslag vid höst-

marknaden; Christer Jonsson som 
smidde knivar
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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

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

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

vardagar mellan 10 och 18

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong
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Fårholmens Samfällighetsförening vill att vindkraftsplanerna Utpos-
ten ogillas i sin helhet
I förra numret redovisades Vision Jungfrukustens 
inställning till de planerade vindkraftsplanerna längs 
Gästrikekusten och nu instämmer även Fårholmens 
Samfällighetsförening i Norrsundet i protesterna.

Genomförandet av ett sådant här gigantiskt projekt skulle 
vara fullständigt förödande för landskapsbilden inte bara 
för oss närboende utan för hela Jungfrukusten. Natur-
värden, marint liv och en fiskerirörelse under utveckling 
riskerar att helt gå till spillo. Vindkraftverk kommer för 
alltid att beröva naturen dess skönhet, en obruten horisont 
har ett enormt estetiskt värde. Kustnära vindkraftsetable-
ring är heller inte förenligt med av kommunen stipulerade 
mål och riktlinjer som beskrivs i deras översiktsplan, 
skriver de i sin inlaga.

Man ifrågasätter också behovet av vindkraft. Den mins-
kar inte koldioxidutsläppen eftersom svensk elproduktion 
genom vattenkraft och kärnkraft redan är i det närmste 
koldioxidfri och att denna produktionsapparat kommer att 
vara i drift under mycket lång tid.
   − Att då redan nu investera i vindkraft med en livslängd 
på ca 20 år leder till att dessa behöver ersättas innan något 
verkligt behov existerar. Svensk elförbrukning har heller 
inte ökat på tio år, vi går mot ett elöverskott, så även ur 
den synpunkten måste vindkraften, som har låg kapaci-
tetsfaktor, är både ineffektiv och dyr, anses vara onödig.

Föreningen befarar att vindkraftparken starkt kommer 
att påverka möjlig utveckling av turismen, fiskenäringen, 
och övrigt företagande. Därtill vara negativt för naturupp-
levelser, för båtlivet, fisk och fåglar.
   − Den miljöpåverkan, som dessa kolossala pjäser 
åstadkommer med ljud, ljus och allmän förfulning skulle 
sannolikt få vår kustnära del av landsbygdsutvecklingen 
att avstanna helt. Därtill fullständigt ödelägga upplevelsen 
av en öppen horisont, skriver man.

 
Man vill att en relevant landskapsanalys tas fram av 
kommunen innan någon som helst vidare projektering av 
vindindustriområdet vid Utposten fortsätter. Även att en 
betydligt mer omfattande analys görs från politiskt håll 
med anledning av att Havsmyndigheten i sin havsplan fö-
reslagit i princip hela Gävlebukten som ett användnings-
område för vindkraft.
   − Man måste förstå vidden av den landskapsförödelse 
som detta  omfattande vindkraftprojekt skulle innebära, 
säger föreningens ordförande Ingemar Andersson.
   Slutligen yrkar föreningen på att nuvarande plan för Ut-
posten ska ogillas i sin helhet och omedelbart läggas ned.
   − Vi kommer inte heller att tveka att dra frågan till hög-
sta instans om så krävs, säger Ingemar Andersson.

Text: Marianne Lundqvist

TVÅ BYGGBARA TOMTER I
HAGALUND, HAMRÅNGEFJÄRDEN

Intresserad? 
Ring Annika 076-826 92 40

Alla Tider’s
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BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

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

Cafeteria, läktare – några av  
önskemålen för den nya sport-
hallen i Bergby
Pengar finns avsatta i budgeten 20-22 för en ny sport-
hall och övriga lokaler vid Bergby Centralskola och 
nästa sommar beräknas beslutet om byggnation tas. 
Vid Hamrångegruppens senaste möte hade inbjudan 
gått ut till allmänheten för synpunkter och önskemål 
om utformningen.

− I nuläget är inget fastlåst, nu är det ni, civilsamhället 
som ska komma med er vision hur ni vill att den ska ut-
formas, sa Bo Rickegård, projektsamordnare vid Gavle-
fastigheter.
   Han presenterade en skiss innehållande kompletterande 
skollokaler och sporthall, som kopplas samman med nu-
varande högstadium och med möjlighet att senare docka 
på lokaler i olika etapper efter behov. För nya skollokaler 
och sporthall finns budgeterat 70 miljoner, däremot ännu 
inte budgeterat för lokaler till bibliotek och fritidsgård 7 
miljoner. 
   − Vi vill att också de delarna ska ligga med i den första 
etappen, sa Hamrångegruppens ordförande Svante Wall-
berg.
   Rektor Pontus Andersson underströk betydelsen av ny 
sporthall och att då även övriga nödvändiga byggnationer 
kommer till stånd.
   − Det förstärker vikten av en stark skola i Hamrånge-
bygden som är nödvändig för att möta framtiden. Som 
skapar utveckling och öppnar upp för samverkansmöjlig-
heter och utnyttjande av lokaler, men som också underlät-
tar vid rekrytering av personal.

Att den nya sporthallen ska vara fullstor för cuper, 
innehålla både cafeteria och läktare, materialförråd och 
anpassade omklädningsrum med avskärmade duschar för 
att motverka insyn, var önskemål som starkt framfördes 
vid mötet, men också att den skulle ha utformningen av 
ett allaktivitetshus som skulle generera en mix av många 
olika inriktningar; gym, bastu, lärcenter för distansstu-
dier, pentry, butik med försäljning av exempelvis kost-
tillskott.

Exakt när byggnationen av ny sporthall kan starta är 
dock oklart, ett slutgiltigt beslut tas i juni nästa år. Men 
det börjar bli hög tid att de realiseras, för redan år 2000 
väcktes de första planerna på en ny idrottshall i Bergby  
som skulle samla all skolverksamhet kring Bergby Cen-
tralskola. En skiss togs fram 2015 och 2017 tillsattes en 
beredningsgrupp som innefattade en ersättning av 1947 
års skola och intilliggande fritidsgård.

Text: Marianne Lundqvist

Fjärde inbrottet hos Fixarna
Sedan arbetskooperativet Fixarna tog över macken 
i Hamrångefjärden har de drabbats av inte mindre 
än fyra inbrott. För en tid sedan stals deras släpvagn, 
som dessbättre återfanns i Andersberg, men nu senast 
bröts dörren till macken upp med stora skador som 
följd.  Godis, snus och cigaretter stals och det skräpa-
des ner.

Inbrott och stölder slår oerhört hårt mot deras verksamhet 
och äter direkt upp det lilla de kan använda till att skapa 
fler anställningar, eller slippa säga upp den personal de 
har. 
   ”Macken i Fjär´n” är ingen guldgruva, det är näst intill 
omöjligt att driva en närbutik på landsbygden idag, säger 
Fixarnas ordförande Therese Metz.
   − Vinterhalvåret är i princip en ren förlustaffär, men vi 
vet ju att macken betyder så mycket för många och därför 
vill vi försöka lite till.
   Men det lilla ”företag” som Fixarna är har ingen buf-
fert eller andra möjligheter att klara återkommande stora 
renoveringar eller försäkringar som blir dyrare när larmen 
och polisanmälningarna blir allt fler.
   − Inbrott och stölder kan sätta stopp för vår mack och 
på sikt hela vår verksamhet, säger hon vidare.
   − Jobbigast för oss är det ändå att se hur vår personal 
far illa av det här. De som byggt upp en trygg tillvaro i 
kooperativet, men som känner hur det de försöker bygga 
upp tillsammans raseras av andra.

Text: Marianne Lundqvist

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 2/11 kl. 13.30  Musikcafé på Solberga med Valle
Fredag 30/11 kl. 13.30  KAKDAG på Träff punkten
Norrsundets PRO-kör under ledning av Leif Löfgren underhåller
Försäljning av hembakt bröd. Medtag gärna egen burk.

Alla varmt Välkomna!

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Välbesökt marknad i Bergby
Årets höstmarknad i Bergby var förlagd till september istället 
för oktober, men nu gjorde hösten sig påmind ändå med kalla 
vindar. Detta till trots så var marknadsgatan välfylld med köp-
glada besökare.

Ett 50-tal knallar och loppisstånd hade tagit plats längs gatan ge-
nom centrum med allt från godis till tips hur du förnyar ditt kök. 
Lokalproducerat inte bara i bygdens egen delikatessbutik utan även 
delikatesser från Trollharens Fisk liksom också bland stånden korv, 
bakverk, inlagda oliver med olika smaktillsatser, kryddor och kläder. 
   Bilmetro visade fyrhjulsdrivna bilar av senaste modell och FXT 
Skoter från Ockelbo presenterade fyrhjulingar. Big Swede alias Kalle 
Wedin fanns på plats förstås och längs marknadsgatan bjöds det på 
musik av Hamrånge kyrkokör, Söderhamns Spelmansgille, Inge 
Sjöberg och trubaduren Walle. Samtliga Bergby centrums butiker, 
konditori och krog höll öppet och för barnen fanns det hoppboll och 
ponnyridning. 
   Marknadsdagen avslutades med diakonikonsert i kyrkan, där 
sångare och musiker både från Hamrånge och Hille medverkade.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Marknadsgatan var välfylld av besökare

Ann Axelsson och Thord Wigren tog tillfället i akt 
att informera om Colabit Oils satsning på fossilfri 
diesel

Musik bjöds det också under dagen, bl av Söder-
hamns Spelmansgille

Godis locka-
de förstås 
och Isolde, 
Alva och 
Thea stod 
beredda med 
sina slantar

Alla Tider’s

Skogsdag med olika inslag lockade många intresserade

Grovbrytning av skogsbilväg, apteringar och röjning stod på programmet, när Mellanskog inbjöd till skogsdag i Berg/Sjökalla, 
som lockade många intresserade. Entreprenör för skogsbilvägen var Jim Lundkvist med Bejlund Entreprenad AB, som berättade 
att brytningssträckan, beroende på tillgång av fyllnadsmaterial, var ca 100 meter per dag.

    Text och foto: Marianne Lundqvist
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Välkommen in till oss • Våra öppettider
Mån-ons och fre 9.30-15.00   •   Tors 9.30-17.00
Stefan Norell   Carola Johansson  •  0297-609 30

     Gilla oss
på Facebook

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Fullsatt på Träffpunkten, när  
Anders Källström visade gamla 
Hamrångebilder
- Men där är ju jag!
   Glatt konstaterade Maj Eriksson från Norrsundet, 
att hon var en bland många, som fanns med på en 
av Olof Källströms filmer från Hamrångebygden. 
På filmen, från tidigt 40-tal, åker Maj kälke nerför 
Solbergsbacken med Olof och Rosa Källströms äldste 
son Hans. 

   − Jag var i tonåren då och arbetade som barnflicka åt 
Hans och jag minns händelsen mycket väl, berättade hon.
   Olof Källström filmade i Hamrångebygden från 30- till 
60-tal. Familjefilmer förstås, men också vyer, miljöer, 
byggnader, personer och olika händelser i bygden. Fil-
merna blev efter hans död liggande under en lång följd 
av år, men idag finns de överförda på DVD-skivor och 
därmed möjliga att visa upp med ny teknik.
   − Jag fick se en tidningsannons, där Svenska Filminsti-
tutet erbjöd sig föra över gamla filmer till DVD och tog 
därför kontakt och frågade om de var intresserade att göra 
detta med min fars gamla filmer, berättar Anders Käll-
ström, numera boende i Vänge utanför Uppsala.
   − Till att börja med var intresset ganska svalt, men när 
jag berättade att det fanns filmer från krigsåren, så blev 
intresset ett annat och nu har jag fem skivor att bearbeta.
 
Det är en ovärderlig skatt av bygdehistoria, som Anders 
nu kan dela med sig av. Hur många filmer det totalt hand-
lat om kan han inte med säkerhet säga, men med till Träff-
punkten hade han ett 50-tal, som åhörarna kunde välja ur. 
Här fanns den sista hembygdsfesten på Vifors 1937, dit 
en karavan med hästekipage åkte, kommande hembygds-
fester vid hembygdsgården, Harald Höglund uppvisande 
skridskokonst i den högre skolan, Fred Molander som dök 
från björken ner i Kvarndammen och sedan hjulade på 
Åbyvägen, skid-DM 1938 med hamrångeborna Hjalmar 
Lingvall och Kalle Berglund bland deltagarna, vårfloden 

1937 då stora delar av vägen genom Hagalund stod under 
vatten liksom hela Eparakan. Samma år brandövning vid 
ålderdomshemmet, där bland andra Einar Englund, Georg 
Larsson och brandchefen själv Gustav Forsmark kändes 
igen.
   Många av profilerna kändes igen bland åhörarna. Bagar-
Lindberg vid Lindbergs Café i Wij och sommarcaféet i 
Högbacken var en.
   − På caféet i Högbacken drack jag sockerdricka för 
första gången och usch vad jag tyckte det smakade illa, 
mindes Evy Wahlbom.
   Blinken, Högbacks-Pelle, Edvin Hådell, Anna Mörck, 
pastor Olof Larsson, folkskollärarna Aina Källström och 
Einar Dane, skolköksfröken Kerstin Blid, kommunal-
nämndsordförande Petrus Bergqvist, Olov Norelius, J.O. 
Lindholm och hamrångeskalden O.H. Nordin var andra 
välkända ansikten, som dök upp på filmduken.

 
Långt fler filmer och bilder än vad som hanns med under 
den första träffens  två timmar och Anders Källström 
lovade återkomma, även då i arrangemang av Hamrånge 
hembygdsförening.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Maj Eriksson från Norrsundet fanns med på en  filmerna från 
tidigt 1940-tal, som Anders Källström visade



I trombens spår…
 
En liten föraning kom genom en snabbt tilltagande vind med regn och hagel. Bara efter några minuter hade 
tromben lämnat påtagliga och omfattande spår efter sig från Berg ner över Åbyn och Vattharen.

Foto: Marianne Lundqvist och Vivianne Forsmark

Alla Tider’s

Taket från Taxis lokaler blåste av...
... och hamnade i skogsdungen bakom

Bengt Danielsson stod på en byggnadsställning 
vid Taxi när plåtarna började flyga över hans 
huvud:
- Då var det bara att snabbt som attan försöka 
ta sig ner på marken, berättar han.

I Berg föll en 
stor gran liksom 
flera silvergra-
nar offer för 
tromben

... och i Åbyn flög ett växthustak över en stor granhäck 
och 200 meter söderut

...ett 
uterum 
lyfte och 
flög ut 
på åkern 
bredvid

...träd 
knäcktes 
och tork-
vindor 
fick ge 
upp
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Hamrånge Din hälsocentral

Vi erbjuder Dig GRATIS vaccination mot influensa
Region Gävleborg erbjuder avgiftsfri influensavaccination till alla invånare som är födda 1952 
eller tidigare

Gravida i andra och tredje trimestern, samt personer, oavsett ålder, med någon av nedanstående 
kroniska sjukdomar

Drop-in start vecka 45-48 (5/11-30/11)
onsdagar kl 13.00-15.00 
torsdagar kl 10.00-12.00

* Hjärt- och/eller lungsjukdom
* Astma
* Instabil sockersjuka (Diabetes)
* Lever- eller njursvikt

* Kraftigt nedsatt immunförsvar 
* Kraftig övervikt (BMI ˃ 40) som påverkar andningen
* Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Vi vill uppmana Dig till vaccinering

Du kan vaccinera dig på Hamrånge hälsocentral

Med vänlig hälsning
Personalen på Hamrånge Hälsocentral

Från vecka 49 endast tidsbokning. 

Har man bokad tid av annan 
orsak så går det givetvis bra att 
få sin vaccination i samband med 
redan bokad tid.

                                  

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

Fredagen 16 november kl. 12.00
Sandvikens ABF Integra� onsprojekt ”Hand i hand” Bjuder in 
a�  smaka på mat från olika delar av världen.
Anmälan � ll Pärlan 026-177298  ”Först � ll kvarn gäller”. 
Pris: 60 kr

Fredag 30 november kl. 13.30
Kakfrossa  med Röda Korset.  Underhållning  Norrsundets 
PRO kör. Lo� erier

Fika fi nns a�  köpa

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

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

November 2018

Utställning av Anna-Stina Hammarberg, Föreningen Rudan. 
”Brandväsendet i Hamrångebygden genom tiderna.”
Utställningen fi nns att se från 30 november, kommer att
visas hela december. Se vidare annonsering!!

Hamrånge byavakter rapporterar

… intrång på fabriksområdet. Sju personer   
 med ryggsäckar och huvtröjor iakttogs
… bil repad i lacken vid gamla hälsocentralen   
 i Bergby
… båtmotor stulen i Axmarby
… flera stölder på Konsum i Norrsundet
… misstänkt agerande från flera bilar som cir  
 kulerar
… inbrott Bergbacka
… inbrottsförsök Lindövallen
… kidnappningsförsök av barn i Norrsundet
… inbrott vid Macken i Fjär´n
… cykelbatteri stulet från elcykel vid Konsum i   
 Norrsundet
… stöld av dubbdäck och gersåg i Norrsundet
… inbrottsförsök i ladugård i Häckelsäng
… tre personer togs med stulen släpvagn och   
 skoter
… inbrott på Lindövallen. Traktor slangades   
 på bränsle och försök att bryta sig in via   
 flera dörrar gjordes

Tack vare ingripande av Hamrånge Byavakter 
kunde ett ekipage kommande norrifrån med stulen 
släpvagn och båt stoppas söder om Hamrånge

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden



VIKINGATEMA
Alla Helgons Dag 4 november

då vi serverar

Älggryta med rotfrukter 
och kokt potatis    109:-

Hakkes havsgryta    109:-

Spenatsoppa efter gammalt
vikingarecept    84:-

Inkl. måltidsdryck, sallad, bröd,
kaffe och lingonmousse

FARS DAG 
11 november firar vi Far med

Fläskfilé, potatisgratäng och pepparsås 129:-

Vi bjuder alla pappor på dessert

Välkomna!

Trollharens
Fisk & Restaurang

hälsar
VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS

SKÄRGÅRDSJULBORD
som vi serverar från 30 november

Fredagar 18.00
Lördagar 14.00 och 18.00

Söndag 16 december kl. 14.00
Pris: 400:-

Barn 20:-/upp till 12 år

Ring för bokning 0297-33 105
trollharensfi sk.se

Julbuffé
serverar vi 14/12 och 15/12 13.00-17.00

Pris 195:-
Tel. 0297-220 20   070-828 58 97

VÄLKOMMEN TILL KOPPARMÄSSEN
 I NORRSUNDET

Fars Dagserbjudande
11 november 13.00-17.00

Förrätt Kräftskagen med romtopp
Varmrätt Pocherad rödtunga

med hummersås
alt. oxfi lémedaljonger med

cognacsgräddsås och potatiskaka
Hallonpannacotta med crunch

Pris 290:-    Två rätter 230:-

All Helgona – Fars Dag - Julbord

JULBORD PÅ BRYGGAN

Boka Julbordet

på Östkustens pärla

Pris från 399:-

Julbordspremiär 17 november

Helgöppet hela hösten!

Varmt välkomna!

0297-320 00

Mer info och öppettider

på axmarbrygga.se
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28 oktober 
Kura skymning  kl.18 på Träff-
punkten.  Fiske förr och nu. Foto 
och berättarkväll med Lars Gunnar 
Bergman m fl. Servering.
15 december 
Julmarknad med julstämning på Hamrånge hem-
bygdsgård kl. 11-15. Anmälan tfn/sms 070/2771152 

VÄLKOMNA

TACK ALLA NI
som på olika sätt bidragit till att vi genomfört ett 

antal uppskattade evenemang på hembygdsgården.
Vi brukar bjuda in till en “personalkväll”, men i år läg-
ger vi de pengarna på en ny gärdesgård!

TACK och väl mött igen/Styrelsen
VÄLKOMNA

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Begravningar i församlingen
under september
21/9 Tora Cullander, Bergby
28/9 Britta Sjöberg, Bergby

AXMAR 

BRUKSCAFÉ

AFTERNOON TEA

3 och 4 november

13.00-17.00

LITEN JULBUFFÉ 

2:a och 3:e advent

13.00-17.00

Bordsbeställning

070-828 58 97

Välkomna

Kan kooperativa hyresrätter öka 
bostadsbyggandet i Hamrånge-
bygden?
Initiativet till idén väcktes av en grupp med nybygg-
nation på agendan inom ramen för arbetet med den 
lokala utvecklingsplan för Hamrångebygden, som nu 
påbörjats.

− Inom gruppen har vi diskuterat hur vi på olika sätt ska 
kunna påverka de styrande i kommunen att förstå hur 
viktig nybyggnationen är för bygdens utveckling och 
överlevnad, säger Karin Åberg.
   Gruppen fick tips om att Lennart Sjögren (ordförande 
i Norrsundets  Biokombinat) arbetar med frågan om 
kooperativa hyresrätter i både Ockelbo och Vännäs och 
har nu av gruppen anlitats för att utreda om intresse finns 
även i Hamrånge för denna typ av boendeform. För ända-
målet har sökts och beviljats 50 000 kronor via kommu-
nens projekt för landsbygdsutveckling.
   − Det ska även göras en utredning om möjliga bygg-
platser i såväl Norrsundet som Bergby, tillägger Karin 
Åberg.
   Den 27 november inbjuder gruppen till ett offentligt 
möte i Fyren i frågan.

Text: Marianne Lundqvist

Upprustat elljusspår hos HIK med 
landsbygdspengar

Tack var beviljade medel av landsbygdspengarna, 123 
000 kronor, har Hamrångefjärdens IK kunnat reno-

vera sitt elljusspår.
   − Vi har dränerat, lagt på nytt material, bytt ut trasiga 
stolpar och stagat upp för elledningar. Helt nödvändiga 
åtgärder för att spåret skulle kunna utnyttjas, säger ordfö-
rande Christer Lantz. 
   − Den gamla belysningen däremot får vi behålla tills 
vidare.
   Medel har istället sökts för en skoter så att spåret ska 
kunna hållas öppet för skidåkning under vintern.
   − Föreningens medlemmar kan få tillgång till klubb-
lokalen och därifrån tända belysningen, säger Christer 
Lantz

Text: Marianne Lundqvist



DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Söndag 28 oktober kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Lördag 3 november kl. 14-17
Kaff estuga på Österheds kyrkogård
Lördag 3 november kl. 18.00
Minnesgudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 4 november kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Onsdag 7 november kl. 9.00
Morgonmässa, Hamrånge kyrka
Söndag 11 november kl. 11.00
Visitationsmässa, Hille kyrka
Biskop Ragnar m.fl .
Tisdag 13 november kl. 18.30
Föreläsning, Församlingshuset
”Vägen ut ur medberoendet”
 Addiktolog Eva Åström föreläser om folksjukdomen 
alkoholism.
Söndag 18 november kl. 11.00
Mässa, Hamrånge Kyrka
Söndag 25 november kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren i Norrsundet

Bibelsamtal tisdag 30/10, 13 & 27/11 kl. 13.30-15.30 
Kyrkans hus
Onsdagskafé 21/11 kl. 14.00, Kyrkans hus

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

Exp. tel. 0297-57 20 90

”Vägen ut ur medberoendet”

Addiktolog Eva Åström föreläser om 
folksjukdomen alkoholism.
Församlingshuset i Bergby, 
Tisdag 13/11 kl. 18.30
Välkomna

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I HAGSTA SKOLA

Lördag 3 november 11.00-15.00
Servering – Lotterier  - Loppis

Medarr. ABF

DAGS FÖR VINTERDÄCK

Det bytet fixar vi!

Ring bara 076-128 47 33

Välkomna till vår nästa månadsmöte

TISDAG 6 NOVEMBER 18.00
i FYREN, NORRSUNDET

På agendan:
Projekt Landsbygdsutveckling 

Trafikfrågor i bygden  
Hamrånge Byavakter medverkar

– information och frågor

VI BJUDER PÅ FIKA

Pausförtäring serveras av Hamrånge Event. 
Ma�g landgång 80 Kr. Öl, vin eller lä�dryck samt kaffe.

Bilje�pris: 150 Kr
Bilje�bokning: 072-522 13 53 (Jennie Ahlberg)

Fredag  26 oktober
Lördag  27 oktober
Lördag    3 november
Söndag   4 november
Fredag    9 november
Lördag  10 november

kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 16.00
kl 19.00
kl 19.00

Fyren, Norrsundet
MUSIKSHOW 2018

Alla Tider’s
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Emil Westerberg –en stjärna på 
underhållsscenen 
− Jamen, det är ju så himla kul, säger 14-åringen 
från Norrsundet som får ta emot stående ovationer 
och applåder varhelst han framträder. Inte bara i 
bygden, utan även på annat håll.

Emil var bara fem år, när han fick den första gitarren. 
Då började han spela lite på egen hand, och musikörat, 
det fanns där redan då.
   − Kanske har jag lite 
i generna, för både på 
mormors och farfars 
sida har det spelats, 
förklarar han. 
   Och påbrå har han 
när det gäller att stå på 
scenen också. Pappa 
Mikael har stått både 
på revyscen och med-
verkat i sommarteater 
i Norrsundet.
   − Fast det här med 
att stå på scen, det 
kom nog när jag bör-
jade på Rockskolan, 
säger han.
   Han var sju år, när han såg affischen, att barn från 7 år 
och uppåt var välkomna till Rockskolan och då övertalade 
han mamma Carita att få gå dit.
   − Jag ville bli artist och spela i grupp. Gillade Mora 
Träsk och brukade låtsas spela på en innebandyklubba.
   De första två åren på Rockskolan fick han gitarrlektio-
ner av Tomas Andersson, sedan kom sången in mer och 
mer och under de följande åtta terminerna handlade det 
mest om sång för ledaren Adam Lind.

Emil blev självskriven som en av artisterna, när Rock-
skolan hade sina framträdanden. Engagemangen har vuxit 
och nu framträder han ofta och gärna på olika scener och 
inte bara i Hamrångebygden. Senast i kyrkan i samband 
med diakonikonserten under marknadsdagen i Bergby. 
   − Kan jag bara, så ställer jag upp, om jag blir tillfrågad.
   Och att han inte bara trivs på scenen, utan också med 
charm fångar sin publik, är inte att ta miste på. Applå-
derna vill liksom aldrig ta slut, där Emil sjunger.
   − När man får ta emot applåder och beröm, den känslan 
går nästan inte att beskriva. Bara att det känns sååå jät-
tefint.
   − Och nu du, har jag till och med fått börja skriva auto-
grafer, skrattar han.

Denna unga kille tycks som klippt och skuren att stå 
på en scen. Texterna sitter där de ska nästan på en gång, 

ackorden likaså.  Och nervös, neej, det 
är han nästan aldrig, säger han.
   − Jag har ju så kul där på scenen.
   Han sjunger gärna lugna låtar, men 
även musik från 60- till 80-tal.
   − Jag gillar, när det svänger lite.
   Kul tyckte han också att det var med 
sketcher, som vid teatercaféet för några 
år sedan, så det gör han gärna igen. 
Men nu närmast väntar musikshowen 
I Döda Poeters sällskap med premiär i 
Fyren ikväll. En uppföljning av fjolårets 
succé, där han tillsammans med Ami 
Fransson, Jennie Ahlberg, Eva Edin, 

Vicky Gustavsson och Mimmi Edin ska framföra musik 
med och av artister, som inte längre finns kvar. 
   − Och så har vi en jättebra orkester med Peter Edin, 
Daniel Rockman, Jimmy Lindblad och Pelle Johansson.
   − Ska väl inte avslöja för mycket, men en låt jag ska 
sjunga är Michael Jacksons Man in the mirror och den är 
jättehäftig att göra.

Sång och musik är förstås en stor del av Emils liv. Sex 
gitarrer har han hemma – och fyra till i stugan, tillägger 
han. En synth finns också bland instrumenten och pianot i 
rummet testar han då och då.
   − Fast farfars dragspel har jag inte testat än.
   På scenen vill han gärna fortsätta att stå, men ett yrkes-
liv inom musik är han inte lika säker på.
   −Tror inte det blir så. Jag har ju drömt om att bli pilot. 
   − Fast det vet man ju aldrig förstås, tillägger han snabbt.
   På Rockskolan håller han fortfarande både ofta och 
gärna till. Skolarbetet tar sin tid, men sommaren har han 
också hunnit ägna mycket tid åt den egna båten och att 
fiska.
   − Jag är ingen idrottskille, för mig är det sång, musik, 
teater och båtliv med fiske som gäller, säger Emil.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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… till Hamrånge PRO som uppvaktade med blommor på min 
födelsedag. Karin Pettersson, Bergby

Torget – Tack

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes. 
Gäller alla.
   Zaida Hedman-Huld, Bergby

Torget - Uppvaktning undanbedes

… vill jag ge till personalen på Österheds kyrkogård som skött 
min make Runes grav så fint under sommaren. Jag är så nöjd

Maj Eriksson, Norrsundet

Torget – Dagens Ros

Grattis, grattis 
skolflickan 

Leah Kilmore, 
Sigtuna
som den

15 oktober
fyllde 7 år

Mormor, morfar 
och alla kusinerna

Fredag 26 oktober
Musikshow Fyren, Norrsundet 19.00
Lördag 27 oktober
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden 
öppen 14.00-18.00
Musikshow Fyren, Norrsundet 19.00
Söndag 28 oktober
Gudstjänst Hamrånge kyrka 11.00
Kura skymning, Träffpunkten 18.00
Fredag 2 november
Musikcafé på Solberga med Röda Korset 13.30
Lördag 3 november
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 11.00-
15.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Kaffestuga Österheds kyrkogård 14.00-17.00
Minnesgudstjänst, Hamrånge kyrka 18.00
Musikshow Fyren, Norrsundet 19.00
Söndag 4 november
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Musikshow Fyren, Norrsundet 16.00
Tisdag 6 november
Möte med Hamrångegruppen, Fyren, Norrsundet 18.00
Onsdag 7 november
Morgonmässa, Hamrånge kyrka 9.00
Torsdag 8 november
Slöjdcafé Hamrånge slöjdare, Hagsta skola 18.00-21.00

Fredag 9 november
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Musikshow Fyren, Norrsundet 19.00
Lördag 10 november
Musikshow Fyren, Norrsundet 19.00
Tisdag 13 november
Föreläsning av om folksjukdomen alkoholism
Församlingshuset i Wij 18.30 
Fredag 16 november
Integrationsprojektet ”Hand i Hand” bjuder in 
att smaka mat från olika delar av världen
Träffpunkten 12.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 18 november
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 21 november
Onsdagskafé, Kyrkans hus 14.00
Lördag 24 november
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-16.30 (OBS!)

Informerar om
Landsbygdsutvecklingsprojektet

Följande ärenden som gått vidare från 
Rådet har beviljats medel från kommunens 

landsbygdsutvecklingsprojekt

1) Rockskolan, 43 000:- för inköp av utrust-  
  ning anpassade efter barnhänder
2) Norrsundets IF 2 002:- för oförutsedda   
  kostnader i samband med byggnation av  
  läktare
3) Norrsundets Arbetarmuseum 30 000:-   
  för utveckling av utställning
4) Hamrånge Slöjdare 210 000:- för dräne-  
  ring av Hagsta skola
5) Hamrångegruppen 50 000:- för utred-  
  ning om kooperativa hyresrätter i Ham-  
  rångebygden

Alla Tider’s


