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Innehåll i månadens Alla Tider´s

Min storebror och jag - ett oförglömligt första möte



Jag tror tiden stod precis stilla. Tänk att mannen som kom 
gående emot mig var min storebror. Min storebror som jag 

aldrig träffat, men som ändå funnits inom mig genom alla år.
Känslorna snurrade runt – lycka, glädje, stolthet, värme. Det 
blev ett oförglömligt möte, härliga kramar och många fina 
timmar tillsammans. Och ett löfte till varandra. Nu släpper vi 
aldrig mer kontakten.

Att jag var ett adoptivbarn har jag känt till så länge jag kan 
minnas. Jag vet också att jag var ett efterlängtat barn när jag 
kom till mina adoptivföräldrar. De blev min mamma och pap-
pa, helt och fullt. Och de gav mig trygghet, kärlek, omtanke 
och omsorg i överflöd under hela min uppväxt. Så något svar 
på varför jag blev bortadopterad har jag aldrig sökt, aldrig 
känt behov av att få veta. Men mina föräldrar var också så 
kloka att de så tidigt de kunde berättade om min bakgrund, 
vilka mina biologiska föräldrar var och att det, vad de kände 
till, fanns två storebröder på min biologiska mammas sida. 
De stödde mig helt och fullt i försöken att få kontakt, vilket 
jag också fick via brev med mina två bröder. En av dem träf-
fade jag också några gånger i tonåren. Men vi var alla unga 
och livet tog oss ut på olika stigar, såsom det ju är. Fylldes 
av arbete, barn och familj. Många mil skilde oss dessutom åt 
och kontakten ebbade tyvärr ut. Men i mina tankar fanns de. 
Jag hade två bröder. Så var det bara.

Med åren växte sig tankarna allt starkare. Fanns mina bröder 
kvar och var fanns de? Skulle det gå att hitta dem igen? Och 
om jag hittade dem, ville de ha kontakt?  Google och hitta.se 
blev mina verktyg och tänk, jag hittade dem båda. Och om de 
ville ha kontakt! Jag var ju deras lillasyster. Och inte nog med 
det, jag hade en storasyster också fick jag veta.
   Olika och lyckliga omständigheter gjorde att ett första möte 
med min äldsta bror Curt kunde bli möjligt redan i somras. Vi 
åkte nästan halva vägen var och möttes i värmländska Karl-
stad med våra respektive. Och sola, ja tänk den sken som den 
bara kan i Karlstad stad. Pusselbitar föll på plats, frågor fick 
svar, men framförallt; vi hade hittat varann.
    Det har hunnit bli många både mejl, sms och telefonsam-
tal sedan dess. Nu hoppas jag bara att jag snart också ska få 
krama om min andra storebror. Och storasyster förstås. 

Det var en oförglömlig upplevelse jag fick vara med om 
denna sommar, umgås med barn och barnbarn hanns med 
det också, men annars, vart tog egentligen sommaren vägen? 
Det var ju så mycket man skulle göra bara det blev sommar. 
Eller är det kanske bara så, att man av bara farten dras med i 
ambitioner och förväntningar. Kanske borde vi låta somma-
ren bli som den blir och istället njuta av 
de fina stunder som dyker upp utan alltför 
mycket planering.

Var rädda om varandra, sköt om er och

  
Lev väl!

Tankar Om

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

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

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

Tankar Om

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

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016, 

29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april, 
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,

23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

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

E-Post: marianne@textmakeriet.se

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

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

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

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord        Pris 80:-

Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
 

Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90

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

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

Samtliga priser exkl moms.
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BERGBY BYGDEMARKNAD
Lördag 29/10       Söndag 30/10    11-17

Barn & Familjekaruseller   *    Simulator    *   Ponnyridning

Axplock ur utbudet: 
Fisk, chark, spannmål, delikatesser, kläder, mattor, rostfritt, skinn samt mycket mera

Utställare: Larm   *   Kök    *   Värmepumpar    *    Inglasningar    *   Badtunnor

Ytterligare program och välvilliga sponsorer se nästa nummer av Alla Tider´s
(Wijvägen från ICA till Hertevägen avstängd fr o m fredag em t o m söndag kväll)

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

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

ICA NÄRA -  butiken för dig Med extrapriser 
i butiken

Hamrånge Handel med 
järn, färg och bygg

Wendins Blommor med årstidens utbud Bergbykrogen med 
specialerbjudanden 

på menyn

Bergby Konditori med fika 
och välfyllda bröddiskar

Hamrångebygdens Delikatesser 
med stort utbud och erbjudanden

VI FRÅN BERGBY KÖPMÄN HÅLLER GIVETVIS 
ÖPPET UNDER MARKNADSDAGARNA

Bergby

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
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Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.
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Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
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Välkommen!

I samarbete med

Måndag 3 oktober – Seniordag med tema HÄLSA
Kl. 11.00-12.00 Kajsa Tollesby-Forsmark talar om 
Ayurveda för bätt re hälsa
Kl. 13.00-14.00 Hannele Boman om ”varför vi bör an-
vända växtbaserade hud- och hygienprodukter”
Vi bjuder på fi ka denna dag. Lott eri
SE VIDARE ANNONSERING!
Fredag 7 oktober kl. 13.30 Röda Kors-café.
Tomas Åström underhåller. Lott eri
Måndag 10 oktober 
STIL på väg (INCA) Försäljning av kläder: 
SE VIDARE ANNONSERING!
Onsdag 12 oktober kl. 12.00
Surströmmingslunch. Kostnad 80 kr. Arrangör LIONS.
Anmäl dig ti ll Träff punkten 026-17 72 98 senast 7 okto-
ber.

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
Oktober 2016

I samarbete med

HÖSTÖPPET TILL
30 OKTOBER

MED HÖSTMENYSPECIAL
OCH PRISVÄRDA ERJUDANDEN

Välkomna
Öppettider  t o m 2 oktober

Fredagar 17-22  Lördagar 12-22, Söndagar 12-20
Öppettider 3 – 30 oktober

Lördagar 12-22  Söndagar 12-20

Bokningar på tel. 0297-320 00
eller via vår hemsida www.axmarbrygga.se
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Hemslöjdens dag hos 
Hamrånge Slöjdare

Utställningen gjorde de i ordning inför 
besöket av Njurunda hemslöjdsförening, 

då de öppnade upp sina lokaler för ett 40-tal 
gäster, men det var i samband med aktiviteten 
Hemslöjdens dag, som Hamrånge Slöjdare of-
fentligt slog upp portarna för allmänheten.
   − Under Hemslöjdens dag visar vi upp ett 
års produktion här vid vävstugan, berättade 
ordförande Mona Hedin, inför dagen iklädd 
hembygdsdräkt.
   − Vi hoppas göra det till en tradition att bära 
hembygdsdräkt under Hemslöjdens dag.
   Och vilka alster som skapas vid vävstolarna 
av flinka fingrar hos Hamrånge Slöjdare. 
Stilrent, färggrant, fantasifullt, allt med perfekt 
noggrannhet. Vackra mattor, löpare och gardiner täckte väggarna i utställningslokalen, men även annat hantverk som 
visar att bygden har många fina hantverkare av rang, som med stor skicklighet tillverkar sina produkter.  Utsökta kni-
var av Veine Nilsson och Tord Arnbom till exempel, liksom Berit Olssons Waldorffdockor och alltid på plats är Inger 
Skoglund från Axmarbruk, med bredd i sin tillverkning, och som den här gången visade hur man ”stickar halsband på 
pinne”.

Text och foto: Marianne Lundqvist 

Mona Hedin, ordförande i Hamrånge Slöjdare, hälsade besökarna välkomna 
i hembygdsdräkt vid Hemslöjdens Dag

Alla Tider’s
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Annelie – nya hårfrissan i Norrsundet
Hon tjuvstartade redan i augusti, men från 
1 september tog Annelie Samuelsson for-
mellt över frisersalongen i Norrsundet.

Frågan fick hon av tidigare innehavaren och 
grannen Inger Joelsson, som på grund av sjuk-
dom ville avsluta verksamheten.
   − Och jag funderade inte särskilt länge, 
innan jag bestämde mig. Det var som en pus-
selbit som föll på plats, berättar hon.
   Frisör har Annelie varit i över 30 år. De 
första åren i Stockholm, men därefter på olika 
salonger i Gävle och med egen salong i famil-
jens fastighet i Strömsbro. För åtta år sedan 
sålde de huset och flyttade till Axmarby.
   − Naturen lockade, sen har vi fem hundar 
och jakt som stort intresse, så Axmarby kändes 
perfekt för oss. Istället för egen salong hyrde 
jag stol på In-Time Saloon, där jag sedan arbe-
tat några dagar i veckan samtidigt som vi haft 
familjehemsbarn.

Med övertagande av salongen i Norrsundet får Annelie betydligt närmare till arbetet, även om hon ännu så länge även har kvar 
stolen på Gävlesalongen.
   − Men givetvis hoppas jag kunna satsa helhjärtat här i Norrsundet, säger hon.
   Stil och form lägger hon som hårfrisör stor vikt vid liksom att 
ge tips och råd och tillmötesgå kundernas önskemål.
   − Hela släkten är hantverkare i någon form, så det har vi 
kanske med oss.

Starten som ny frisör i Norrsundet har fungerat jättefint, 
tycker hon.
    − Idel trevliga kunder och fulltecknade tider. Och så har jag 
haft fantastiskt god hjälp av min företrädare Inger.
   Med en frisörstol kvar i Gävle, så är det tills vidare förbokade 
tider, som gäller för kunderna i hennes nya salong.
   − Kunderna når mig alltid på telefon under arbetsveckan och 
det går förstås också bra att komma in på salongen och boka, 
när jag är här.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lars-Göran Jansson tog plats i frisörstolen hos Norrsundets nya frisör Annelie 
Samuelsson

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• 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

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

ÖPPET
på förbokade tider

Välkommen med din beställning 
på telefon  •  070-226 39 87

Ring en vardag mellan 10 och 18
Betalning går bra med kontant, 

swish eller kort

Smått & Gott i Hamrångebygden



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

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59
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AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Flytten är klar – nu finns församlingens 
barnverksamhet i Församlingshuset
Frågan om församlingshuset framtid engagerade 
många och slutligen fattade kyrkofullmäktige beslutet 
att behålla fastigheten och istället avyttra Änglagår-
den, där församlingens barnverksamhet inrymdes. 
Nu har ”flyttlasset” gått och istället har församlings-
husets lilla sal inretts för nytt ändamål.

Tiderna förändras och allt kan inte bli vid det gamla. För-
samlingens fastighetsbestånd måste minska av hänsyn till 
de ekonomiska förutsättningarna och utan att ge avkall 
på verksamheten blev lösningen att flytta över Musiklek, 
PilgrimsBarn och Öppen förskola till församlingshem-
mets lilla sal. 
   De stilfulla möblerna har bytts ut mot mjuka soffor, 
barnmöbler och leksaker i kombination för barnverk-
samheten och istället har de tidigare möblerna flyttats till 
stora salen, som nu blir samlingssalen för olika ändamål.
   Med den här lösningen säkerställs den enda offentliga 
samlingssal som finns i Bergby och här kan nu hållas, för 
församlingens egen räkning, begravningskaffe för större 
sällskap, körövningar och andra av församlingen anord-
nade sammankomster, men också PRO-gympa, PRO-
möten, PRO-bingo liksom offentliga möten av annat slag.
   − Det här blir bra det, tyckte Elsie och Lars Persson, 
som inflyttningsfikade i de nya lokalerna och samtidigt 
passade på att loppishandla bland prylarna som blev över 
från Änglagårdsverksamheten.

Allt från möbler till 
färgkritor fanns bland lop-
pisfynden, som lockade 
många köpare så snart 
lokalerna öppnade i 
samband med invig-
ningsdagen.
   − Full fart på försälj-
ningen redan från start, 
kommenterade Marian-
ne Udd, som för dagen  
ändrat sina arbetsuppgif-
ter från kyrkoherde till 
loppisförsäljare.
   Lokalerna har till största 
delen iordningsställts av 
församlingens egen per-
sonal, främst församlingspedagog Susanne Adman,  men 
också husmor Eva Axman. 
   − Vi hoppas församlingsborna skall trivas med den nya 
lösningen, säger de.
   
Änglagården har nu lagts ut till försäljning och ut-
gångsbudet ligger på 1,3 miljoner.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Lilla salen har iordningsställts för församlingens barnverksamhet

–Nu hoppas vi att såväl barn som 
andra församlingsbor ska trivas i 
de nygamla lokalerna, säger Eva 
Axman och Susanne Adman 

– Det här blir bra det, tyckte Lars 
och Elsie Persson, när de nya loka-
lerna i församlingshemmet invigdes

Alla Tider’s
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Smått & Gott i Hamrångebygden

F     XARNA
Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

MACKEN

Skiftar hjul 50 kr/hjul

Invändig tvätt av bilen 350 kr

Utvändig tvätt av bilen 200 kr

Boka tid på 076-128 47 33

Hamrångevägen 288 i Hamrångefjärden

är utsedda till 

Årets kooperativ

 i Gävleborg

Tusen tack till Coompanion Gävleborg för 

utmärkelsen samt tack till alla våra kunder 

och personal som gjort detta möjligt!

Nu stänger vi vår fyndbod i Hamrångefjärden. 

Tusen tack till alla kunder för denna tid. 

Nu kommer vi ha utförsäljning 

av vårt kvarvarande lager.

När: 8-9 oktober kl 10-14

Plats: Fyren i Norrsundet 

Kastellet renoveras, men vad händer i framtiden?
Under augusti-september har Kastellet Norrsun-
dets Industriminnen via Stora Enso fasadrenove-
rats utvändigt. Mera oklart är däremot om och 
hur en framtida verksamhet ska bedrivas. 

Redan 1989 bildades den stiftelse, bestående av då-
varande Norrsundets Bruk AB, Kopparfors sågverk 
AB Stora Timber och Norrsundets arbetarmuseum, 
som efter en utvändig renovering skulle inrätta och 
driva ett industrimuseum i byggnaden. Stadgarna 
föreskrev att överenskommelse skulle träffas med 
Norrsundets arbetarmuseum om driften av museet.
   − Vi äger marken och genomför nu en fasadre-
novering för att huset inte ska förfalla, säger Lars 
Ericson vid Stora Enso i Skutskär. 

Oklart är däremot hur en framtida verksamhet i 
Kastellet ska bedrivas. Från arbetarmuseets sida 
har man tidigare klargjort att man inte kan ta på sig 
något ansvar för den fortsatta driften.
   − Jag kommer därför att kalla till ett möte med arbetarmuseet, som ju är en av stiftarna, där vi får diskutera hur Kas-
tellets framtida verksamhet ska kunna lösas, säger Lars Ericson.

En som starkt engagerat sig för Kastellets framtid är Åke Sjökvist, som själv arbetade inom massaindustrin under 
sina yrkesverksamma år. Han menar, att museet måste bevaras för att visa för både nuvarande, men kanske framförallt 
kommande generationer om Norrsundets över 140-åriga 
industriepok.
   − Kastellet Norrsundets Industriminnen är ett monu-
ment över den tiden, det enda som finns kvar och som kan 
berätta. Över 100 år av industriell verksamhet ska inte bara 
suddas ut, tycker han. 
   Han har fullmakt av Stora Enso att använda byggnaden 
och har på eget initiativ och med egna medel hållit museet 
öppet, visat och berättat för besökare, vid ett flertal tillfäl-
len under senare år.
   − Men det har ju skett på hobbybasis och självklart 
skulle det ge mer styrka åt verksamheten om det organise-
rades upp.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Både byggnaden och museets innehåll är monument över industriepo-
ken i Norrsundet, som är viktig att bevara, säger Tommy Berglund och 
Åke Sjökvist



Alla Tider’s
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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

Installati on, Service

Oväntat besök i trädgården hos 
Conny
Att plocka vinbär i den 
egna trädgården borde 
väl vara en ganska ofarlig 
syssla, men för Conny 
Molin i Norrsundet blev 
det en något tuffare upp-
levelse.

−  Jag satt på huk vid en av 
buskarna, när jag plötsligt fick känna något i bakhuvudet. 
Trodde först det var någon av kråkorna som brukar hälsa 
på, så jag viftade bort fågeln med ett Ge dig iväg!
   Men när fågeln flög iväg så fick Conny se, att det alls 
inte vara en kråka. Istället var det en duvhök, som parke-
rat sig på hans huvud.
   − Först skrattade jag åt det hela, men sen förstod jag ju, 
att den kunnat behandla mig betydligt bryskare än den 
gjorde, om det velat sig illa.
    Nu slutade det hela lyckligt, duvhöken flög sin väg 
utan att lämna några som helst spår efter sig. Istället blev 
det för Conny ett något annorlunda minne att bevara.
   − Ja, jag har då inte hört talas om någon som fått ett 
sånt besök av en duvhök, skrattar han.

Öppettider Måndag, Onsdag, 
Torsdag, Fredag 9.00-17.30

Lunch 13.00-14.00
Tisdagar stängt

Ann-Catrin • Tel. 0297-106 81

Bergby Damfrisering

Tar betalkort

o

Fredag 23 september
Musikkväll med Hanna Drakengren och David Ehr-
din, Hamrånge kyrka
Söndag 25 september kl. 11.15
Mässa, Fyren, Norrsundet
Söndag 2 oktober kl 11.00
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 9 oktober kl. 11.00
Pilgrimsbarnsmässa, Hamrånge kyrka
Avslutning för stiftets barndygn
Söndag 16 oktober kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 23 oktober kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet

Sopplunch Kyrkans hus,
udda veckor kl. 12.00-14.00

Övriga samlingar och info om våra grupper – se 
www.svenskakyrkan.se/hamrange

Exp. tel. 0297- 57 20 90



Smått & Gott i Hamrångebygden
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www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Vi har lånebil

OCKELBO 
BILSERVICE

Vi har lånebil

1 januari blir vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och 

reparationer för bilar av samtliga märken.

JON JONSVÄGEN 6  (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

www.ockelbobilservice.se

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

Luftvärmepump QHeat63/66 är specialbyggd för vårt nordiska klimat
Intelligent avfrostning • IONIZERING Luftreningsfunktion för färre bakterier

och virus i luften • TYST Ljudnivån knappt en viskning i tyst läge – bara 22 dB(A)

WiFi
FÖRBEREDD

MASSOR AV VÄRME
FÖR PENGARNA!

VALUE KIT PÅ KÖPET! Värde 1.850:-

C
A
N
V
A
C
.S

E

mån-fre 9.30 -18:00 
ingen lunchstängning 

lördag 9:30-13:00

Dags att börja tänka på vinterdäck – 
                                          Det ordnar vi!

Byvägen 47, 816 31 Ockelbo   •   Tel. 0297-421 00
www.ockelbogummiservice.se

Välkommen 
till 

Ockelbo
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Alla Tider’s

Höst- och skördemarknad i Bergby både i centrum 
och hos hembygdsföreningen

Kakbuffé, kolbullar, smide och mycket mer vid 
hembygdsgården

Hembygdsföreningen har tradition sedan många år tillbaka att anordna 
höstmarknad vid hembygdsgården och en parkeringsplats fylld av bilar 

vittnade om många besökare som kommit. Var det månne kolbullarna som 
lockade? Eller den dignande kakbuffén? Eller loppisborden och lokalproduce-
rade varor?
   På plats fanns Ulrike Steiner från Bruksboden i Axmar med egna kryddor, 
teer, marmelader, härligt goda frökex med mera med mera, Olivergården med 
fårprodukter och Elisabeth Gutenberg med honung och hemslöjd. På Ann-
Christine Påhlmans försäljningsbord fanns både dockor från hennes egen sam-
ling liksom egentillverkad cerat – med smörkoladoft minsann. Kö var det hos 
Anders Snell och Jan Eriksson som serverade läcker-
heten kolbullar, besökarna tog förstås också tillfället 
i akt att avnjuta en superb kakbuffé, liksom också att 
hälsa på hos Cristher Jonsson i smedjan, som visade 
hur det gamla hantverket går till. 

… och marknaden blev starten 
för torghandel i Bergby cent-
rum

På Wijtorget stod sex alldeles nytillverkade torgstånd fyllda av alle-
handa produkter från olika försäljare.

   − Torgstånden är ett initiativ från oss i Bergby köpmän och från våren 
nästa år planerar vi att det ska bli torghandel en gång i månaden, sade 
Maria Wendin från Wendins Blommor.
   Hon fanns förstås själv på plats under marknadsdagen med säsongens 
blommor och lökar. ICA sålde grönsaker och serverade varm korv, KG:s 
gårdsbutik tomater, gurka, potatis, salsa och ägg, Hamrångebygdens de-
likatesser dukade upp rapsolja från Mårdäng vid sitt torgstånd, men hade 
också butiken öppen. Bergby köpmän välkomnade även hemmaod-
lare till torghandeln med överskott och anrättningar från den egna 
trädgården, något som Lotta Eklund och Pelle Lindström tagit fasta 
på och dukade upp äpplen, sylter och mjuka kakor på sitt bord.

En pumpatävling – Vem odlar tyngsta pumpan? – var utlyst till 
marknadsdagen och tre stora och färggranna pumpor fanns på ett 
av torgborden. Att gissa vilken som var tyngst visade sig inte vara 
helt lätt, men 7,9 kilo vägde pumpan som Ludvig Samuelsson odlat 
hemma hos sin mormor och morfar i Norrsundet och det var precis 
fyra hekto mer än de två andra pumporna.

Dagens lunch, ja den serverades av Abbas på Bergbykrogen. Hemgjorda ham-
burgare med råvaror från Häcklegård.



Hamrångebygdens Föreningsliv
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Röda Korset i Hamrånge informerar

7/10 kl. 13.30   Musikcafé på Träff punkten
   med Tomas Åström
21/10 kl. 13.30  Musikcafé på Solberga.
   Lasse Andersson underhåller

Anno 1996, september
… joggade hamrångeborna framgångsrikt vidare 
i arrangemanget Gävle joggar jorden runt
… firade Hamrånge Röda Kors 80-årsjubileum
… var det biskopsbesök i Hamrånge
… höll Hamrånge Slöjdare utställning under 
temat Återvinna – skapa nytt av gammalt
… stod Lars-Erik Larsson från Hagsta som 
segrare när årets hälsingeserie för älgstigar avg-
jordes
… firades Mickelsmäss med både skördefest 
och skördemarknad vid hembygdsgården och på 
söndagen bjöds det på kyrkkaffe, allt i samarbete 
mellan hembygdsföreningen, Hamrånge hush-
ållsgille och Hamrånge LRF

AxHam Automation AB, ett av 
Hamrånges många småföretag
Din självklara partner vid EL-arbeten – AxHam 
Automation AB. Så står det på skylten vid företa-
gets fastighet intill Hamrångeån i Bergby. Bakom 
företaget står Mats Höggrund, elektriker med 
över 30 år i branschen.

Hamrångebo är han från början, gick hela sin skol-
tid i Hamrånge, men efter avslutad utbildning som 
elektriker startade han ett elföretag i Gävle. AxHam 
startade han för sex år sedan.
   − Eftersom jag bor i Axmarby så ville jag hellre 
satsa i Hamrångebygden, berättar han.
   I företaget utför han alla typer av elarbeten, såväl 
för företag som privata och allt från felsökningar till 
installationer vid exempelvis ombyggnader, tillbygg-
nader och fuktskador.
   − Elektriska arbeten styrs av lagar och bestämmelser och de flesta av 
dem kräver en behörig elinstallatör, något som kanske inte alla känner 
till. 

Han ombesörjer rotavdrag för de som så önskar och det finns också 
andra fördelar med att kunna anlita ett företag på orten, menar han.
   − Jag debiterar varken startavgifter eller resor för arbeten i Ham-
rångebygden. Jag utför också en kontroll, som inte är bindande, utan 
kostnad. 
   − Och är det någon som vill ha annat hantverksjobb utfört, så står 
jag, i mån av tid, inte främmande för det heller, tillägger han.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Faktaruta

Elarbeten du själv får utföra om du har 
kunskapen:
Byta trasig propp och glödlampor
Montera skarvsladdar
Reparera och byta ut delar i trasiga skarv- 
och apparatsladdar
Byta fast installerade strömbrytare och väg-
guttag
Utbyte av ljusarmatur i ej brandfarliga 
utrymmen

Elarbeten som kräver behörig elinstal-
latör:
Fasta installationer
Installation av golvvärme och värmekabel
Byte av ojordat till jordat vägguttag 
Förläggning av kabel i mark

KURA SKYMNING
på Hamrånge Hembygdsgård

Söndag 16 oktober kl. 18
Välkomna till en berättarkväll, kring 
hembygdsdräkter och dess historia, 

givetvis med fikaservering!

Ett av Hamrångebygdens många småföretag. Sedan sex år tillbaka 
driver Mats Höggrund sitt elföretag AxHam Automation AB med säte 
i Bergby.



Kalendarium 23 september – 28 oktober
Fredag 23 september
Bastun öppen Åbyns byamän,Hamrångefjärden 14-17.00
Musikkväll med Hanna Drakengren och David Ehrdin, 
Hamrånge kyrka
Söndag 25 september
Mässa, Fyren, Norrsundet 11.15 
Måndag 26 september
Seniorshopen med mannekänguppvisning, 
Träffpunkten, Bergby 13.00
Torsdag 29 september
Arbetskväll Röda Korset Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Samråd gällande vattendomar och regleringsdammar
Fyren, Norrsundet 19.00
Fredag 30 september
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14-17.00
Lördag 1 oktober
Kupanloppis, Röda Korset
Fyren, Norrsundet 10.00-14.00
Söndag 2 oktober
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00 
Måndag 3 oktober
Seniordag med tema Hälsa
Träffpunkten, Bergby 11.00-12.00, 13.00-14.00
Tisdag 4 oktober
Möte Hamrångegruppen Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 5 oktober
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 6 oktober
Kupanloppis, Röda Korset,Fyren, Norrsundet 17-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge SlöjdareHagsta skola 18-21.00
Fredag 7 oktober
Röda Korscafé, Träffpunkten,Bergby 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14-17.00
Söndag 9 oktober
Pilgrimsmässa, Hamrånge kyrka

Avslutning för stiftets barndygn
Måndag 10 oktober
Försäljning av kläder,Träffpunkten, Bergby 
Onsdag 12 oktober
Surströmmingslunch, Träffpunkten, Bergby 12.00
Obs! Föranmälan senast 7 oktober
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus 12.00
Middag med musikunderhållning, Fyren 18.00
(Endast för föranmälda)
Torsdag 13 oktober
Arbetskväll Röda Korset Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 14 oktober
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 14-17.00
Söndag 16 oktober
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Kura skymning Hamrånge hembygdsgård 18.00
Onsdag 19 oktober
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 20 oktober
Kupanloppis, Röda Korset,Fyren, Norrsundet 17-20.00
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 21 oktober
Musikcafé med Röda Korset
Solberga 13.30
Bastun öppen Åbyns byamän Hamrångefjärden 17-20.00
Söndag 23 oktober
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 27 oktober
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00
Fredag 28 oktober
Bastun öppen Åbyns byamän
Hamrångefjärden 14.00-17.00

GRATTIS
stora tjejen 
Leah Kilmore, 
Sigtuna
som den 15 ok-
tober fyller 5 år 

Mormor, morfar och alla kusinerna

Vårt varma tack för blommor, gåvor och vänligt delta-
gande vid vår kära Doris Lindholms bortgång. Även 
varmt tack till Pärlans verksamhet, hemtjänsten och 
Hamrånge Taxi

Mona och Ove
   Mats och Nina med familj

Torget - Tack

Begravningar i Hamrånge församling
under augusti
26/8 Kate Bernståhl, Ockelbo
26/8 Doris Lindholm, Bergby

Hamrånge byavakter rapporterar

… ung flicka som känt sig förföljd i Norrsundet
… personer sedda vid containern hos Gavle-
gårdarna i Norrsundet
… tändstickor utlagda som markering mot hus 
i Bergby
… fortfarande okända bilar, även falskregistre-
rade, cirkulerar runtom i bygden
... båtmotorer stulna i Axmarby
... inbrott i NIF:s lotterikiosk i Norrsundet

Vill du stödja Hamrånge byavakter?
Det kan du göra med ett bidrag till 
bankgiro 5962-8677


