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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Fotboll med Norrhams tjejer

Dragkamp var ett populärt inslag

Nike Röde testade att gå på lina



Tankar om

Epoken Alla Tider´s går mot sitt slut. Visst är det med vemod jag fattat beslutet, men efter 40 år som reporter och skribent, va-
rav de senaste 18 åren med er,  Alla Tider´s läsare och annonsörer så har det blivit dags att packa ner penna, block och kamera. 

Årets decembernummer blir det sista i min regi och jag hoppas ni vill hänga med också i de återstående numren. Än finns det 
nyheter att förmedla och än finns det alltså  möjligheter för före-
tag och föreningar att marknadsföra och informera i bygdens 
lokaltidning.
   Skulle vara roligt om någon annan sedan med nya friska 
idéer vill fortsätta ge ut en lokaltidning för bygden, för jag 
hävdar – kalla mig gärna passé, att en papperstidning fortfa-
rande har en viktig funktion att fylla. En papperstidning, där 
smått och gott från bygden serveras alla hushåll i Hamrånge. 
Måhända är det så, att den yngre generationen föredrar de so-
ciala medierna och inte har tid att läsa artiklar i pappersform, 
men jag vet också av den respons jag fått, att Alla Tider´s varit 
uppskattad av många läsare, både i och utanför bygden. Och 
långtifrån alla hamrångebor har ju heller inte tillgång till so-
ciala medier och ställs därför utanför dessa informations- och 
nyhetsflöden.
   Nåväl, Alla Tider´s läggs ner efter decembernumret och 
framtiden får utvisa om en papperstidning återuppstår i Ham-
rångebygden.

Hur kritiskt tittar du på SVT:s olika samhällsprogram? Tror 
du att allt som sägs är sant, eller? Brukar ibland, om ämnet 
är intressant titta på Uppdrag granskning och Kalla fakta och 
nu senast följde jag programserien om skogen i Vetenskapens 
värld.  Har haft en förhoppning att SVT ska ge en så objektiv 
bild av förhållandena som möjligt, men slås tyvärr varje gång 
av hur vinklade programmen är. Tunnelseendet är markant 
– man lyfter fram det man vill och släpper fram de experter 
man vill ska komma till tals. Någon helhetssyn präglas inte 
programmen av. Och den makten har de uppenbarligen. Men 
hur blir det då? Jo, tittaren förleds tro, att allt som sägs och allt 
vad de så kallade ¨experterna¨ säger, är sant. Om man som tit-
tare inte kritiskt ifrågasätter och analyserar det som sägs. För 
verkligheten och realistiska lösningar, präglade av helhetssyn 
kan faktiskt se helt annorlunda ut.
   Beteendet kan appliceras i den politiska världen också och 
tunnelseende med statlig styrning utan helhetssyn tror inte jag 
är den bästa lösningen.

Man ska ju sköta sina ärenden digitalt nu för tiden, sägs det, 
men då ska man inte ha bråttom minsann.Två timmar tog det 
mig att försöka beställa en vara via nätet. Det krävdes två te-
lefonsamtal till företaget, där en trevlig tjej vid andra samtalet 
skulle lotsa mig genom de olika momenten bara för att till sist 
konstatera  att min webläsare inte var kompatibel med deras 
system och att jag därför inte kunde utföra mitt köp digitalt. Så 
bra var den digitala lösningen.  Beställningen fick göras munt-
ligen istället och tack och lov kom jag 
utan förvecklingar fram till kundservice 
och kunde framföra mitt ärende. Tog 
två minuter så var det klart och nu är 
varan på väg.

Ha det så gott i digitaliseringens Sve-
rige och 
  Lev väl!

Annonsbokning, priser mm

Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar 

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
25 maj, 22 juni, 3 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Tel 073-181 40 90

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 5789:-
1/2 sida kostar 2989:-
1/4 sida kostar 1589:-

1/8 sida kostar 889:-
1/16 sida kostar 489:-
Föreningsnotiser 200:-

Samtliga priser exkl moms.
HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS

OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

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

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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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!

Alla Tider’s
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BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

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

E-post: jim@bejlund.se

Jim LundkvistVerkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72  •  www.bohlinsror.se

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37

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

Mina tider är flexibla, men förboka din 

tid på tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

En härlig nostalgiresa om Lill-Babs i Fyren
Och visst fick de publiken med sig i sin festliga och finstämda show, Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kullinge, 
Jan-Olof Jonsson och Anders Larm i sin hyllning till Lill-Babs, som de spelar upp runtom i landet och där ett 
av stoppen var Fyren.

Det var en 40-talisternas kväll (av publiken att döma), som förstås 
började med Klas-Göran och sedan varvades med musik och berättelser 
om vår folkkära enterteiner. Inga problem för publiken att hänga med i 
Que sera sera, En tuff brud i lyxförpackning och Kyss mig honey, honey, 
kyss mig. De fick också träffa Annie ur Annie get your gun och en given 
plats i resan hade förstås Lasse Berghagen och flera av hans välkända 
låtar.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Publiken fick förstås möta Klas-Göran ... och en tuff brud i lyxförpackning
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Välkomna!
Lena med personal

Boka gärna bord tel. 0297-220 20 eller 070-828 58 97

JULBORD PÅ KOPPARMÄSSEN
 11 och 12 december 13.00-17.00

AXMAR BRUKSCAFÉ 
BRUNCH 6-7 november 11.00-16.00

FARS DAG 14 november 13.00-17.00

Förrätt
Skaldjursbakelse

Varmrätt
Hällefl undra  med jordärtskockspuré,

brynt smör och mandelpotatischips
alternativt

Oxfi lé med kantarellsås, råstekt potatis och
rostade grönsaker

Dessert
Vaniljpannacotta med inkokta körsbär

Pris:
Två rätter 300:-
Tre rätter 380:-

JULBUFFÉ 1:a och 2:a advent

Alla Tider’s

Inför gravsmyckningen har vi 
ljung/kransar/risbuketter/ 

gravlyktor och ljus
söndag 7 november kl. 9-14

Fira Fars dag med fina blommor 
söndag 14 november kl. 9-14

Välkomna

Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

Wendins Blommor

Vi hälsar varmt välkomna till

Fars Dagshelg

12-14 november med

fint menyerbjudande

Årets julbord med premiär 26 november

Vår klassiska och traditionella buffé i år kryddad 

med egna och spännande sillkompositioner

Sista julbordet serveras 19 december

För bokning, öppettider och övrig info

– se vår hemsida www.axmarbrygga.se

Bokning kan även göras via tel. 0297-320 00

ALLHELGONA - FARS DAG - ÅRETS JULBORD



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?

- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS

VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT

SAMARBETAR MED

FÖRSÄKRINGSBOLAG

REPARERAR ALLA BILMÄRKEN

VANSBRON, OCKELBO

Tel. 0297-410 22   070-327 96 13 

E-post info@gastrikebilskadecenter.se

www.gastrikebilskadecenter.se

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

Alla Tider´s läggs ner
 
Efter 40 år som reporter/skribent, 
varav de 18 sista tillsammans med er,  
Alla Tider´s läsare och annonsörer,  
har det blivit dags att lägga 
penna och block åt sidan och årets 
decembernummer blir det sista som 
utkommer i min regi.
Sociala medier till trots är det 
min övertygelse att också en lokal 
papperstidning fyller en viktig 
funktion, en övertygelse som stärkts, 
inte minst genom den fina respons jag 
fått motta genom åren.
Det är min förhoppning att någon 
annan nu vill starta upp en tidning i 
Hamrånge, så att smått och gott från 
bygden kan serveras er läsare även i 
framtiden.
 
      
Med varm hälsning till er alla
      
Marianne, Alla Tider´s
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Alla Tider’s

Projektet Växtplats för alla har påbörjats
Medel har beviljats både från Leader Gästrikebygden (1 390 000:- ) och kommunens ytterområdessatsning (590 
000:- kronor) och sedan 1 september är Alexander Wiberg från Harkskär anställd på 50% som projektledare i 
projektet Växtplats för alla med sociala arbetskooperativet Fixarna som projektägare.

Alexander Wiberg driver också ett bygg- och konsultföretag 
som han nu kombinerar med projektledartjänsten.
‒ Och i projektet jobbar jag med utgångspunkten att 
Växtplats för alla  ska bli en bestående verksamhet även 
efter projekttidens slut våren 2023,  då vi också räknar med 
att en verksamhetschef ska kunna anställas,säger han.
   Projektidén är att skapa ett kunskapscenter med socialt 
fokus,  innehållande gemensamhetsodlingar, odlingslotter, 
kurser och utbildningar inom mathantverk och odling, 
temadagar och etablering av ekologiska grönsaksodlingar i 
både växthus och på friland präglade av permakultur.
‒ Jag ser en stor utvecklingspotential, som också ska präglas 
av samarbete med andra aktörer i bygden, där vi inte ska 
konkurrera utan istället hjälpa varandra till en positiv 
utveckling för alla, till exempel när det gäller förädling 
såsom fermentering, av de produkter, som odlas.
   Alexander understryker vikten av att ”inte lägga alla ägg i 
samma korg”.
   ‒ Vi måste vara lyhörda för vad det är människor 
efterfrågar och kunna erbjuda olika alternativ för olika 
intressen. Inte bara ett växthus utan en plats med olika 
innehåll att mötas på  med namnet Samhällsnytta på korgen.

För närvarande har han sin fysiska arbetsplats i 
Rockskolans lokaler och där projektet redan nästa år 
ska göra i ordning visningsdelar på markområdet intill, 
men den verkliga växtplatsen är tänkt att ligga på 1,5 ha 
åkermark söder om Hamrånge Taxi och att undersöka 
de förutsättningarna blir en av de stora uppgifterna för 
Alexander.
   ‒ De två nuvarande markägarna är positiva att sälja 
marken för ändamålet, en finansiering som Fixarna  får stå 
för och som måste utredas, men kontakter måste också tas 
med Bygg  Miljö, Gävle kommun liksom länsstyrelsen om 
vilka krav som ställs och vad som är tillåtet att göra och inte 
göra. Den aktuella marken, med sin närhet till Hamrångeån, 
ligger ju  inom vattenskyddsområde, där speciella regler 
gäller.

‒ Jag ska också söka upp andra aktörer och tänkbara 
samarbetspartners i bygden, säger Alexander.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Ordförklaringar: 
Permakultur = hållbar odling
Fermentering = en konserveringsmetod, där råvaran får 
jäsa i en kontrollerad process, som producerar mjölksyra 
och kolsyra

Projektledaren Alexander Wiberg är själv beredd med 
spade och grep för att få igång odlingsverksamheten i 
projektet.

MÅNADSMÖTE
Fyren i Norrsundet

Tisdag den 2 november kl. 18.00

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet

Hamrångebygdens stora turistsatsning

Rapporter från arbetsgrupperna : Vatten, trafik, 
kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling 
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs

Vi bjuder 
på � ka

Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten
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Beviljade projekt och utvecklingsinsatser i Hamrångebygden, med stöd från 
Gävle kommuns ytterområdessatsning     Avser perioden oktober 2020 till oktober 2021

Bidrag till föreningar/verksamheter i Hamrångebygden
Byggnation av ny läktare på Vifors, NorrHam 159 500 kr
Renovering av sarg på Lindövallen, Norrsundets IF 98 913kr
Bidrag till Jubileumskonsert vid Axmar Bruks 350-årsjubileum, Föreningen Hyttan 50 000kr
Skyltar för markering av havsnivån, Rudan 5 000kr
Markberedning för minigolfbana i Axmarby, Axmarby intresseförening 131 580 kr
“Rörelsesatsningen i skolan och på fritiden”, Bergby skola och föreningsliv 200 000 kr
“Växtplats för alla”, Fixarna i Hambrunge 590 000 kr
Utegym i Gåsholma, Gåsholma Samfällighetsförening 173 202 kr
Luftvärmepump till Lottagården, Lions 22 000 kr
Bidrag till orienteringsskyltar och flyers över Saltharsfjärden och Heden, NorrHam 15 000 kr
Installation av öppet WiFi i Norrsundets småbåtshamn, Norrsundets motorbåtsklubb 49 563 kr
Markberedning och förberedelser av digital lekplats i Norrsundets småbåtshamn,  
Norrsundets motorbåtsklubb 15 000 kr
Iordningställande av båtisättningsplats vid Häckelsängs fädbodar, KNUFF 18 750 kr

Bidrag till Hamrångegruppen
Nytt vindskydd till Sillvik 85 000kr

Installation av solcellsanläggning på Vifors 200 000kr
Inköp av livbojar för placering på strategiska platser i bygden 3 361 kr

Bidrag till Hamrångegruppens turistgrupp
Projektledning för framtagande av turistinformation, kartor, affischer för bygden 132 075 kr
Inköp av Hamrångeflaggor med Hamrångebygdens sigill 20 500 kr
Inköp av fyra nya välkomstskyltar till Hamrångebygden 33 500 kr

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden
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Alla Tider’s

Frånvaron för hög – 
simkunnigheten  för låg bland 
eleverna vid Bergby Centralskola
Glädjande är att meritvärdet för årskurs 9 vid skolan efter 
förra läsåret var det högsta bland kommunens skolor, 
vilket gjorde att alla elever kunde välja gymnasieval. 
Mindre glädjande är, att sjukfrånvaron är för hög 
och simkunnigheten för låg bland eleverna i de olika 
årskurserna.

‒ Jämför vi med kommunen i övrigt för höstterminen 2020 så 
hade vår skola nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro och det är 
en tendens som tyvärr håller i sig även detta läsår. En alltför 
hög sjukfrånvaro gäller dessvärre också lågstadiet och det 
är oroväckande, för skulle den trenden hålla i sig skoltiden 
igenom för dessa elever  kommer de att sammanlagt missa ett 
helt läsår av sin skoltid, säger de biträdande rektorerna Per 
Modén och Viktoria Hallin.
   Pandemin med restriktioner svåra att tolka är en förklaring, 
men den gäller för alla skolor och skulle inte påverka skillnaden 
så markant. Vad den höga frånvaron, som gäller sjukfrånvaro 
anmäld från vårdnadshavare, beror på kan förstås ha många 
orsaker, säger de och nu har skolan startat en kartläggning för 
att försöka reda ut varför det ser ut som det gör.
   ‒ För elevernas skull är det oerhört viktigt att hitta orsakerna 
och åtgärda sjukfrånvaron för det är ju dem det i slutänden 
drabbar, det är de som förlorar undervisning och det slår också 
mot deras relationer, så vi lägger stort fokus på kartläggningen 
och har bl.a.  gått ut till vårdnadshavarna.
    ‒ Från skolans sida följer vi alltid upp de elever som har hög 
sjukfrånvaro. Vi ringer hem redan dag 2 och blir sjukfrånvaron 
alltför hög måste skolan göra en orosanmälan till socialtjänsten.

   Men skolan ska naturligtvis inte undandra sig sitt ansvar, 
när det gäller orsaker till sjukfrånvaro, understryker Per och 
Viktoria.
    ‒ Alla elever ska ha rätt till trygghet och studiero i skolan. 
Det måste vi se till och den kartläggning som nu görs hoppas vi 
ska resultera i vilka åtgärder som behöver sättas in för att uppnå 
en accepterad sjukfrånvaro.

Dålig simkunnighet bland eleverna är en annan nöt att 
knäcka.
   ‒ I årskurs 2 har våra elever fått åka på simträning, men det är 
ändå ett föräldraansvar att se till att eleverna kan simma. Men 
tyvärr finns det elever ända upp på högstadiet som inte kan 
simma enligt de krav som ställs.
   I årskurs 6 ska eleverna kunna simma 200 meter, varav 50 
meter ryggsim, annars får de inget betyg i ämnet idrott och det 
gäller även för högstadiet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hamrångebygden får sin egen 
adventskalender
‒ Idén har funnits i mitt huvud under många år, men 
nu realiserar vi den i fotoklubben Rudans regi, säger 
Margareta Flyckt, som under hösten tillsammans med 
medarbetare i klubben  och i samarbete med Norrsundets 
arbetarmuseum under hösten arbetat med att ta fram en 
adventskalender med hamrångekaraktär. Allt arbete görs 
ideellt och överskottet kommer att gå till arbetarmuseet.

Upplägget är en kalender med hamrångemotiv, där Margareta 
är konstnären och bakom varje lucka döljer sig delar av en bild, 
som var och en ska försöka lokalisera och sedan kunna gå in på 
arbetarmuseets hemsida adala.se för att se och läsa information 
om just det motivet.
   ‒ Detta första år är det motiv från Norrsundet, men vår 
förhoppning är ju att kalendern ska återkomma varje år och då 
med motiv från andra platser i bygden, säger Margareta.
   Att producera kalendern har varit ett tidsödande arbete – allt 
görs hantverksmässigt, till och med varje lucka på samtliga 
kalendrar har klippts och numrerats för hand.
   ‒ Det är bara för själva framsidan vi anlitat tryckning, i övrigt 
har det varit klipp och klistra som gällt.

Kalendern har tryckts upp i 200 exemplar och kommer att 
kosta 300 kronor per styck. Den går inte att förbeställa och 
kommer bara att säljas vid ett tillfälle och på en plats; 14 
november kl. 13 vid  arbetarmuseet.
   ‒ Många har velat förköpa, men det går alltså inte utan det är 
den 14 november som är enda köptillfället, hälsar Margareta.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Adventskalendern som tagits fram på initiativ av Marga-
reta Flyckt är helt igenom handgjord.

-Sjukfrånvaron är för hög ända från lågstadiet och nu har vi 
startat en kartläggning för att hitta orsakerna. En annan nöt att 
knäcka är den bristfälliga simkunnigheten hos alltför många 
elever, säger de biträdande rektorerna vid skolan, Viktoria Hallin 
och Per Modén.
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LÖRDAG 30/10 Klockan 10-17
Knallar, mat, musik med mera.

VÄLKOMNA!
Vijvägen liksom Totravägen via torget förbi ICA ej avstängda enligt 

överenskommelse med myndigheterna. Vi värnar om största försiktighet så undvik 
körning och parkering inom skyltat område.

Sponsorer: ICA Nära, Wendins Blommor, Bergbykrogen, Linas Café och Bageri, A-Golv AB – Linus Andersson, Loppisboden, E
xactus B
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Glasservice Bergby, Bohlins Rör AB – Thermia Värmepumpar, Magnus Peters – MP El AB, Bergbysalongen, Gavlegårdarna
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Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

 Öppettider  mån-sönd 8-20

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

Bergby Bygdemarknad återkommer i lite annorlunda utformning
‒ Ja, enligt önskemål från och i överenskommelse med berörda myndigheter stängs inga vägar av för marknadsstånd, knallarna  
utplaceras istället på övriga fria ytor i Bergby centrum, hälsar marknadsgeneralerna Krister Ederth och Magnus Risberg.

Marknadsöppet i kyrkan kl 10-17 
Hamrånge kyrka är öppen för besök 
under marknadsdagen.

Kl 18.00
Orgelkonsert med Anton 
Linnerhed. 
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Landshövdingen invigde 
discgolfbanan...
Discgolf är en sportgren på frammarsch och när banan 
på Heden invigdes, så var det landshövding Per Bill som 
invigningstalade inför en stor publikskara bl.a. med 
deltagare i den efterföljande tävlingen.

‒ Här ser men vad ideella krafter kan skapa tillsammans, sa han 
och lyfte också i sitt tal fram landsbygdens betydelse.
   ‒  För utan landsbygd skulle hela Sverige stå sig svagt, sa 
han.
   Landshövdingen var den förste att testa den nyinvigda banan, 
men valde att stanna efter första  kastet.
   ‒ Tekniken behöver nog förbättras, konstaterade han.
   Testade varsin disc gjorde också Monica och Kalle Sjökvist, 
som utan ersättning upplåtit mark för banan.
   ‒ Men vi behöver nog träna mer vi också för att få i discen i 
korgarna, konstaterade även de.
   Initiativtagare till discgolfbanan var Thor Wallgren som blev 
möjlig att anlägga genom ett bidrag på 180 000 kronor från 
kommunens ytterområdessatsning.

...och nu har Thor Wallgren 
startat disctillverkning och 
webshop från nyförvärvade 
fastigheten vid Q Star i 
Hamrångefjärden
I den före detta tvätthallen står nu en 5 ton tung 
formspruta som ska producera 3-400 discar per dag att via 
webshop levereras till återförsäljare och butiker, förutom 
runtom i Sverige även till Norge, USA, Thailand, Argentina 
och Uruguay. En beställning på 2500 discar är redan klar.

‒ Vi är inriktade på internationell försäljning och USA är den 
klart största marknaden, men utöver befintliga kunder kommer 
vi även att marknadsföra och sälja våra discar i flera länder  i 
Afrika, säger Thor Wallgren.
   Tillverkningen började så smått i lokaler på industriområdet 
i Norrsundet tidigare i år,  men när tillfälle gavs att förvärva 
byggnader och mark vid Q Star i Hamrångefjärden, så 
funderade inte Thor särskilt länge.
   ‒ Det är lokalytor, som utan ombyggnation passar 
verksamheten perfekt och i den före detta butiksdelen kommer 
orderhantering och paketering att ske, säger han och tillägger 
att bränslepumparna vid den tidigare  bensinstationen inte 
påverkas av den nya inriktningen i lokalerna.
   ‒ De blir kvar oförändrat likt tidigare. Däremot försvinner 
möjligheten till biltvätt.
   Formsprutan är helt digital, från plast i pelletsform till färdig 
disc och önskas en speciell färg kan det momentet  också ingå i 
processen. Först därefter,  när discen är färdig  tar den manuella 
hanteringen för lager- och orderhantering vid.

Det var när Thor började arrangera tävlingar i sporten, som 

han upptäckte att en marknad för disctillverkning fanns.  
Utöver Thor finns idag en person anställd, det är vad som, 
inklusive investeringskostnad, ryms inom den kalkylerade 
omsättningen. Men beroende på utvecklingen kan antalet 
anställda komma att bli fler, säger han.
Det finns många tillverkare av discar, varför ska kunderna 
köpa just era?
‒ Vi har löst ett problem, som andra tillverkare inte hittat och 
som gör att våra discar flyger längre, vilket också visat sig bl.a. 
i recensioner på Youtube, säger Thor.

Med disctillverkningen fylls nu lokalerna i Hamrångefjärden,  
som annars riskerade stå tomma, sedan tidigare verksamhet 
nyligen lades ner.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

Landshövding Per Bill invigningstalade, när discgolfbanan vid 
Heden invigdes

Formsprutan är på plats i lokalerna vid Q Star i Hamrångefjär-
den och nu har Thor Wallgren startat tillverkningen av discar 
tillsammans med Per Hedbrant som anställd.

Kalle och Monica Sjökvist, som gratis upplåtit mark för banan 
provade sportgrenen.
- Men för det här krävs övning, konstaterade de båda efter sina 
försök.
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Trygghetsboende i Bergby kan bli hyresrätter
Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart beräknas under 2022, men det det planerade trygghetsboendet 
i Bergby kan, för att hålla hyreskostnaden nere,  komma att omvandlas till vanliga hyresrätter för 65+.

Den informationen gav Hans Helmersson vid Övergripande planering inom Gävle kommun vid Hamrångegruppens 
senaste möte.
   ‒ Utformningen av nuvarande subventionssystem ger högre subventioner för hyresrätter än för trygghetsboende, vid 
trygghetsboende skall dessutom hyrorna täcka upp för den gemensamhetslokal som då måste finnas, så här måste en 
dialog föras, förslagsvis med en bostadsgrupp, vilket alternativ som ska väljas, sa han.
‒ Och hur många lägenheter som sedan byggs beror också på hur många faktiska intressenter som finns och en sådan 
undersökning avser Gavlegårdarna att göra innan byggstart.
   Beträffande trygghetsboende i Norrsundet måste 
först en ny detaljplan upprättas och godkännas för det  
markområde som Gavlegårdarna köpt in för ändamålet.  
En process som tar cirka två år, vilket innebär att 
byggstart i Norrsundet  inte kan bli aktuell förrän 2024 
enligt Hans Helmersson.

Rapporterades också vid mötet att kommunstyrelsen 
nu rekommenderat Trafikverket att bygga för ett 
regionalt tågstopp i Hagsta, men underströks från 
Hamrångegruppen att busslinje 25 måste behållas  med 
oförändrade turer även efter att ett tågstopp kommit till 
stånd.

Betr. vattenförsörjningen i Hamrånge meddelar Lena 
Blad, Gästrike Vattenkoncernens VD att ytterligare 
förseningar påverkat byggstart för åtgärderna vid 
vattenverket i Totra, som nu inte kommer att ske förrän 
under 2022 och inga andra åtgärder  har heller vidtagits 
för att förbättra vattenförsörjningen i kommundelen.

Text: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

HAMRÅNGE JORDÄGARES KASSA
kallar till 

ÅRSMÖTE 
för år 2019 och 2020.

Plats: Rasta Hagsta (Hakke Gård)
Tid: 9 november kl 19.00

Fika
Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar 
även diskussion och ev. beslut om kassans 

framtida förvaltning.
Välkomna

Detta händer i Hamrånge församling
Lördag 30 oktober kl. 10.00-17.00
Hamrånge kyrka är öppen för besök under marknadsdagen
Orgelmusik vid helgsmål Hamrånge kyrka kl. 18.00

Söndag 31 oktober kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka kl. 11.00

Torsdag 4 november kl. 16.30-18.30
Tacolov, Församlingshuset
Pyssel – andakt – tacomiddag
Ingen anmälan – bara kom!

Lördag 6 november kl. 14.00-17.00
Öppet i Österheds kapell
Minnesgudstjänst Hamrånge kyrka kl. 18.00

Söndag 7 november kl. 11.15
Gudstjänst Fyren, Norrsundet

Onsdag 10 november kl. 12.00-14.00
Kyrklunch med musik, Hamrånge kyrka

Söndag 14 november kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka

Söndag 21 november kl. 11.00
Högmässa, Hamrånge kyrka 

Onsdag 24 november kl. 18.30-21 Adventskväll.
Hamrånge kyrkokör sjunger, glöggservering och pysselhörna

Lördag 27 november kl. 14.00-17.00
Julmarknad, Hamrånge kyrka

Återkommande verksamhet
TISDAGARNA 26/10, 9/11 och 23/11 kl. 14.30-16.30
Bibelsamtal, Församlingshuset

TORSDAGAR kl. 18.00
Veckomässa Hamrånge kyrka (utom vid Tacolov)

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

Tel. exp. 026-63 50 30
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Alla Tider’s

Stef och Hedenstugan siktar framåt
För åtta år sedan kom holländaren Stef van Heteren till bygden med en ambition att starta ett Bed & Breakfast 
i det före detta epidemisjukhuset på Heden.

I hans regi totalrenoverades och isolerades hela byggnaden, 
vilket resulterade i sju gästrum med badrum i stilfull 
miljö och en trerumslägenhet, där Stef numera själv bor. 
På nedre plan iordningsställdes matsal och kök och en 
kontorsdel. Sedan dess har Stef med idog marknadsföring 
och deltagande vid mässor i delar av övriga Europa gjort 
Hedenstugan, idag med hotellstandard, till ett besöksmål 
med god renommé. För sina gäster har han byggt bastu och 
spa och nu utvecklar han vidare och räknar med att också 
starta upp restaurangverksamhet. Alkoholtillstånd finns 
redan och  hotellets gäster kan få både frukost och middag 
serverad.
   ‒ Restaurangverksamheten vill jag utveckla, vet bara ännu inte hur och i vilken 
omfattning, för då kommer jag behöva anställa personal.
   Hittills har Stef skött hela verksamheten på egen hand och har utöver hotellverksamheten 
även öppnat upp för företags- och födelsedagsfester.
‒ Det har varit långa arbetsdagar, men ett måste för att ekonomiskt överleva 
coronapandemin, som slog hårt mot verksamheten. Förra året innebar ideliga avbokningar 
under hela säsongen, så det tärde hårt på mitt reservkapital. Utan arbetena vid 
ostkustbanan, som gjorde att hotellet blev fullbelagt hade det förmodligen blivit omöjligt 
att klara verksamheten. Något stöd gick inte att få eftersom jag äger fastigheten, där min 
verksamhet bedrivs.
   Men nu känns det som det lättat, säger han. Bokningarna börjar komma, en del även 
under höstmånaderna.
   ‒ Så nu gäller det att ta nya tag och en stor tillgång är ju närheten till elljusspåret, som 
är flitigt använt av mina gäster och Hådells naturreservat liksom Skämningsöns dito är 
populära utflyktsmål. Norrhams utegym liksom den nyinvigda discgolfbanan utgör också 
de ett utmärkt komplement till vad jag kan erbjuda mina gäster.
   ‒ Jag har även ett fint samarbete med Bergmans fisk, både vad gäller aktiviteter och 
marknadsföring och att företag stöttar varandra är oerhört värdefullt.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alkoholtillståndet klart och baren fylld, snart väntar också 
restaurangverksamhet hos Stef på Hedenstugan

Turistskylten med både 
svensk och engelsk text 
och illustration av An-
ders van der Kaaij, möter 
gästerna utanför Heden-
stugan

Nu är boken snart klar, återstår bara 
tryckning och bokbindning, vilket  gör att 
vi för närvarande inte kan säga 
exakt datum, när boksläppet blir.
Den uppgiften återkommer vi med i 
Alla Tider´s novembernummer,  
som kommer den 23:e.
                                                                                                                                    

Med hälsning Marianne Lundqvist, Rolf Wigert

Livet på Kusön

Marianne Lundqvist

Rolf Wigert 



070 - 190 11 25

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

Vi hjälper dig med 
Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag

• Röjning • Utkörning av matlådor • Snöskottning • Häck-
klippning • Återvinning • Hemstädning

• Ombud för Gävletvätten, som också ombesörjer skräd-
deri och skomakartjänster

• Försäljning av Scandbio pellets – beställ via vår 
hemsida www.fixarna.se eller köp i lössäck direkt hos oss

Vijvägen 44 Bergby  •  Tel. 076-128 47 33
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Idrottens Dag vid Bergby Centralskola
‒ Det här kommer att bli världens bästa skoldag.

En av elevkommentarerna, när Idrottens Dag tog sin början vid Bergby Centralskola. Alla elever, från förskoleklass 
till årskurs 9 deltog i aktiviteterna och alla såg de ut att trivas, när de växlade mellan allt från dragkamp till fotboll, 
badminton, handboll, volleyboll och taek wondo.
   Idrottens dag var en nationell satsning och i Gävleborgs län var det 14 skolor som deltog i arrangemanget, varav 
alltså Bergby Centralskola var en. Syftet med rörelsesatsningen, 
som initierats av SISU (idrottsrörelsens studieförbund) i samarbete 
med  Riksidrottsförbundet är att bygga broar mellan skola, 
föreningsliv och elever för att på så sätt väcka elevernas intresse 
för olika sporter och att röra på sig mera. Därigenom inte bara 
må bättre, undersökningar visar också att fysisk aktivitet under 
skoldagen främjar inlärningen och kognitiva funktioner.
   Norrham fanns på plats med fotboll på programmet och Emilie 
Nissniss, som inom kort öppnar ny gymhall i Bergby fanns för 
grupper även vid Hedens utegym. Taek-wondo kunde eleverna 
testa inne i skolan, i övrigt fanns funktionärer och lärare på plats 
vid de olika stationerna på skolområdet.
   ‒ Det här blev en jättefin dag och en aktivitet som vi hoppas går 
att genomföra varje läsår, sa Patricia Guldvinge, lärare på skolan 
och mentor för årskurs 9.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Alfred Ståhlberg tog sig an kampsporten Taek 
Wondo med pappa Lars som instruktör

Badminton var en av sporterna eleverna kunde prova 
på

- Vi vill bygga broar mellan skola, föreningsliv och elever i 
den här rörelsesatsningen som vi hoppas ska bli ett åter-
kommande inslag varje läsår, sa Louise Olsson från Rädda 
Barnen, Patricia Guldvinge, lärare på skolan och Jesper Hall 
från SISU.



Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

sid 14

Vaccination mot säsongsinfluensa hösten 2021
På grund av coronapandemin så kommer vår vaccinations-
mottagning att ske med vissa restriktioner.  Vaccinationerna 
kommer att ske på kvällstid. 

I år kommer vi att vaccinera veckorna 45 och 46. Klockan 
17.00-19.00 på Hamrånge hälsocentral.

Alla födda dag 1-10
Vaccineras Tisdag 9/11 och 16/11,  kl 17.00-19.00

Alla födda dag 11-20
Vaccineras Onsdag 10/11 och 17/11 klockan, 17.00-19.00

Alla födda dag 21-31
Vaccineras Torsdag 11/11 och 18/11 klockan, 17.00-19.00

Det är viktigt att alla respekterar dag och tid då det annars 
kan bli svårt att hålla rekommenderad Coronadistans. 

Om tiderna inte passar går det bra att ringa och boka tid för 
vaccination hos distriktssköterska. Telefon: 0297-10191.

Vaccination kommer även ges vid samband med andra besök 
på hälsocentralen.

Hamrångebygdens Delikatesser 
stänger butiken vid nyår
Hamrångebygdens Delikatesser Ek. förening lägger 
ner verksamheten. Butiken i Bergby centrum med 
bara lokalproducerat i diskarna stänger vid nyår och 
produktionskökets lokaler är uppsagda.

Dålig lönsamhet och för få som kan bemanna butiken ligger 
bakom beslutet.
‒ Väldigt tråkigt, men vi ska göra vad vi kan för att hitta 
nya aktörer i lokalerna, säger Daniel Englund, ordförande i 
Knutpunkten, som står för hyreskontraktet hos Gavlegårdarna.

Text: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

NORRSUNDETS 
ARBETARMUSEUM

NU TAR VI NYA TAG!
Gå in på vår 

hemsida adala.se
så får du veta mer

PRODUKTIONSKÖKETS
LOKALER PÅ WIJTORGET LEDIGT 

FÖR OMGÅENDE UTHYRNING

Butiksdelen kan tillträdas från 1 januari
Du som har en intressant idé hur du vill utveckla 

verksamhet i lokalerna välkommen att höra av dig 
till ordförande Daniel Englund tel. 070-3302940 

eller mejla till knutpunkten@hamrange.se
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Hamnvärdarna vid småbåtshamnen i Norrsundet överlämnade gåva 
till Sjöräddningssällskapet
Under sommaren har ett 10-tal hamnvärdar tagit emot gäster och besökare vid småbåtshamnen i Norrsundet, där de 
gratis bjudits på kaffe med dopp. Istället har besökarna  fått lämna ett frivilligt bidrag som vid sommarens slut uppgick till 
6 500:- kronor och som hamnvärdarna skänkte till Gävles sjöräddare vid en ceremoni vid småbåtshamnen.

Sjöräddningssällskapet  utgör genom ett 
avtal med Sjöfartsverket en del i Sveriges 
sjöräddning och är helt uppbyggd på 
ideella insatser med en organisationen helt 
finansierad av medlemsavgifter, gåvor och 
donationer.Till Norrsundet för att motta gåvan 
kom Rescue Greta Dybeck med skepparen 
Örjan Rasjö och hans besättning och Rescue 
Magnhild Ekman med skeppare Björn 
Solberg och hans besättning.
   ‒ Sjöräddningen med sina helt frivilliga 
sjöräddare betyder mycket för alla som vistas 
i våra vatten. Med den här insamlingen ville 
vi visa vår uppskattning och uppmanar nu 
andra hamnvärdar att under kommande 
säsong göra en liknande insamling, hälsar 

hamnvärdarna i Norrsundet.
   Utöver penninggåvan bjöds sjöräddarna på grillad korv och 
kaffe, sponsrat av Coop och Colabitoil sponsrade med bränsle 
för resan mellan Gävle och Norrsundet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Kontakta oss vid
EL-Installa� oner  •  EL-Renoveringar  •  EL-Service    

Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63  •  info@mpel.nu

SLÖJDFÖRSÄLJNING
I HAGSTA SKOLA
Lördag 6 november 11 – 14

Servering - Lotterier

Medarrangör:Välkomna!

Rescue Greta Dybeck och Rescue Magnhild Ekman med skep-
pare och besättning angjorde småbåtshamnen i Norrsundet för 
att ta emot gåvan.

Charlie Öhrn har varit en av sommarens hamnvärdar och hon 
överlämnade gåvobeviset till Greta Dybecks skeppare Örjan 
Rasjö.



Anno 2001, 
september/oktober

… sköts den första björnen på 100 år i Hamrånge, 
Björnhannen vägde 157 kg och sköts på Hagsta-
skogan.
… pratade Arne Persson, Håkan Lysén, Karl-Otto 
Aspgren och Thor Wedin idrottsminnen och framtidstro 
vid en trivselkväll på hembygdsgården
… startade Curt Carlsson studiecirklar om Kvistholmen
… drogs för första gången igång en Starta Egetkurs i 
Hamrånge
… avtäcktes ett kors som minnesmärke vid pållare 4 i 
Norrsundet till minne av de omkomna besättningsmän-
nen på SS Nedjan som förliste natten mot den 10 
januari 1954
… blev Tina Bergh och Magnus Dahlström nya inne-
havare av ICA-butiken i Bergby
… fick Rockskolan en egen inspelningsstudio
… utlovades bredband i Hamrånge senast 2005
… fanns det gott om älg i Hamrångeskogarna vid 
älgjakten
… förorenade Stora Ensos barkupplag Storvads- 
bäcken i Hagsta
… gjordes smycken av den magiska ringen från Häck-
elsäng
… körde Stora Enso över facket gällande bolagisering 
av underhållet vid massaindustrin i Norrsundet.

    Byavakterna rapporterar:

… inbrott igen Brukscaféet Axmarbruk
… inbrott igen både hos Rockskolan och second-hand-  
 butiken ReDo. Stöld och skadegörelse hos ReDo
… inbrott i speakerbåset på Lindövallen med skade- 
 görelse. Inget fanns dock att stjäla

Kalendarium 26/10 - 23/11
Tisdag 26 oktober
Bibelsamtal Församlingshuset 14.30-16.30
Lördag 30 oktober
Keramik- och naturfotoutställning, Åsa Fällgren och 
Laila Bissman
Norrsundets arbetarmuseum 11.00-15.00
Marknad i Bergby Centrum 10.00-17.00
Konsert i Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 31 oktober
Keramik- och naturfotoutställning, Åsa Fällgren och 
Laila Bissman
Norrsundets arbetarmuseum 11.00-15.00
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 2 november
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare, Hagsta skola 14.00-17.00
Möte Hamrångegruppen, Fyren, Norrsundet 18.00
Torsdag 4 november
Tacolov Församlingshuset
Pyssel – andakt – tacomiddag
Lördag 6 november
Keramik- och naturfotoutställning, Åsa Fällgren och 
Laila Bissman
Norrsundets arbetarmuseum 11.00-15.00
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-14.00
Öppet i Österheds kapell 14.00-17.00
Minnesgudstjänst Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 7 november
Keramik- och naturfotoutställning, Åsa Fällgren och 
Laila Bissman
Norrsundets arbetarmuseum 11.00-15.00
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Tisdag 9 november
Bibelsamtal Församlingshuset 14.30-16.30
Årsmöte Hamrånge Jordägares kassa, Rasta Hagsta 
(Hakke Gård)19.00
Onsdag 10 november
Kyrklunch med musik, Hamrånge kyrka 12.00-14.00
Torsdag 11 november
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 14 november
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00 
Försäljning av Hamrångebygdens adventskalender
Norrsundets Arbetarmuseum kl. 13.00
Tisdag 16 november
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare Hagsta skola 14.00-17.00
Torsdag 18 november
Veckomässa Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 21 november
Högmässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 23 november
Bibelsamtal Församlingshuset 14.30-16.30

Begravningar i församlingen under september
17 september    Conny Molin, Norrsundet

24 september    Tore Wigren, Bergby

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se, axmar.nu och axmarby.se

Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 23 november

Torget

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Ann-Marie Sjöberg, Norrsundet

Torget – Uppvaktning undanbedes

Alla Tider’s


