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Välkommen att annonsera i bygdebladet 

 
 
 

 

Trönöbygden är en lokal tidning som utges av  
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en 
upplaga av 600 ex. Vi gör den i A5-format. Den delas ut 
till alla hushåll i Trönö och andra medlemmar. Tidningen 
finns på biblioteket och i andra offentliga lokaler i 
Söderhamn. 
 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis med manusstopp:   
   - 1 februari, utkommer under v. 9 
     - 1 maj, utkommer under v.22 
     - 1augusti, utkommer under v.35 
     - 1 november, utkommer under v. 48 
 

Annonspriser 
1/1 baksida: 650 kr       1/1 sida: 540 kr 
1/2 sida: 325 kr             1/3 sida: 190 kr 
 

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m:  20 kr 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Tjänster via Trönöbygden ekonomisk förening: 
(priser exkl moms) 

 

Kopiering: Enstaka 1,20 kr/st enkelsidiga, 2 kr/st    
     dubbelsidiga. 
      Över 100:  1 kr/st enkelsidiga, 1,50 kr/st   
     dubbelsidiga 
 

It-tjänster:  20 kr/halvtimme 
 

Skrivhjälp  
 

Grovtvätt (mattor, överkast mm): 150 kr/maskin 
Fönstertvätt, städning:  120 kr/tim 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Bystugans öppettider 
 

Astrid Wadsten finns i regel på Bystugan tisdagar 10-16, 
nås för övrigt på  070 238 68 91 
 

Bo Lundstein finns i regel på kontoret onsdag och 
fredag kl 10-12.   
 

Biblioteket tillgängligt dessa tider. 

 

utges av: 
Trönöbygden  

ekonomisk förening,  
Lertagsvägen 1,  

826 95  Trönödal 
 

Trönöbygden utkommer  
med fyra nr/år tills vidare. 

 

Ansvarig utgivare: 
Peter Åkerlind 
 

Postadress: 
”Trönöbygden” 
Lertagsvägen 1 
826 95  Trönödal 
 

Internet: 
www.tronobygden.se 
 

E-post: 
info@tronobygden.se 
 

Besöksadress: 
Bystugan, Lertagsvägen 1 
 

Telefon:     0270  42 77 62 

Fax:             0270  36225 
Bankgiro:   5125-0298 
Postgiro:    13 60 62-7 
 

Redaktion 
Gabriella Bild  
070 664 68 16   
 

Bo Lundstein 
070 345 51 40  
 

Ulrika Eriksson 
 076 802 45 03  
 

Layout och redigering 
Marie Sundberg 
 

Tryck: 
Bok & Tryck AB, Söderhamn 
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Det här numret av Trönöbygden handlar mycket 

om vår affär, eller rättare, om dess framtid. Helt ovetande 
om den senaste tidens ”turbulens” kring affärens framtid, 
skrev jag för några nummer sen att en nedläggning av affären 
skulle kännas som ett mycket stort nederlag. Då var det efter 
negativa signaler från Stråtjära och ”Acke-Boas” framtid. 
    

Jag har inte ändrat uppfattning. Jag anser fortfarande 
att det vore mycket olyckligt för oss alla här om vi skulle 
tvingas handla våra dagligvaror utanför Trönö. Värdet på hela 
bygden skulle i ett slag sjunka, liksom intresset, liksom 
eventuella framtida satsningar, liksom möjligheterna att 
behålla det vi redan har här, liksom värdet på våra 
fastigheter.  
    

Affären är på ett påtagligt sätt navet i bygden.  
Så är det inte bara i Trönö, vi är alls inte unika, hela Norrland 
är fullt små samhällen där en stadigt minskande skara trogna 
invånare får sätta av mer och mer tid och kraft för att få hem 
dagens nödtorft. Detta är fakta, som är värda mer än en 
eftertanke. 
    
Vi har just varit uppe i skogarna ovanför Stärtesbosjön och 
grillat korv med stadsboende barnbarn. Hoppet var 
egentligen att få höra en uggla hoa. Någon uggla hörde vi 
inte, men lite norrsken såg vi. Vilket äventyr bara detta att på 
en vanlig vardagkväll, dra iväg ut i mörkret, göra upp eld och 
grilla korv. Kallt blev det till sist, men så skönt att komma åter 
till stugvärmen och krypa ner i sängen. 
 
Stärte i februari. 
 

                                          

Peter Åkerlind  
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Rapport från TIK skidsektion:  
 

DM:et  i januari som ställdes in på 
grund av snöbrist, flyttades till 
Njutånger. Det fanns inte plats i 
tävlingsprogrammet så att vi skulle 
kunna köra det senare! 
 Sponsorerna till tävlingen ringde vi 
runt till efter beslut om att ställa in, 
men där var alla välvilligt inställda att 
vi skulle behålla sponsorinsatserna och 
att den fick komma tillgodo i 
ungdomsverksamheten. Och det vill vi 
tacka så jättemycket för. 
 

Vi kommer att ha en skidtävling  
torsdagen den 15 mars. Det är finalen 
i Lf-cup som är en klubbtävling mellan 
klubbarna i kommunen och Segersta, 
där klubbarna samlar poäng på varje 
deltävling (5 st) och där bästa 
klubb efter finalen får mottaga en stor 
vandringspokal som Länsförsäkringar 
sponsrar med. Man ska ha tre 
inteckningar i detta pris för att ta hem 
det för gott. Trönö IK tog en inteckning 
förra året i det nya vandringspriset 
(som var första året). 

 Bengt Persson 
 

Några unga skidåkare på bild från Trönö IK:s hemsida, där vi också kan läsa att 14 
åkare från TIK ställer upp i Vasaloppet varav 8 kör kortvasan. Se www.tronoik.se 
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RÖRMOKERI 
Det fixar vi! 

 

Värmepumpar Vedpannor Solvärme 
Badrum m.m.  Allt inom VVS – Rörmokeri 

www.nordlundsror.se 

Håkan: 070-373 69 31 
Fredrik: 070-336 23 60 

Andreas: 070-336 21 19 
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Sunnanåker ligger fortfarande "i träda", i 
väntan på att en ny lukrativ rörelse ska 
komma att bebo och bruka gården.  
 – Det är en så fin anläggning som passar 
utmärkt för behandlingsverksamhet eller 
gruppboende, dessutom ligger den väldigt 
naturskönt, säger Petri Berg, VD på 
Faxeholmen.  
 – Vi har inga konkreta planer att 
rapportera om i dagsläget, men vi försöker 
hitta en lämplig hyresgäst. Går inte det får 

 vi diskutera en eventuell försäljning i 
framtiden, fortsätter han. 
 
Så medan vi ser gården ligga där i träda, är 
det väl bara att invänta en ny 
"odlingssäsong" med nya planer för och 
idéer om en produkt som kommer att ge 
hela bygden en god avkastning i 
framtiden. Inte bara ekonomiskt, utan 
även trivselmässigt. 
 

Idéer någon? 
 

           Gabriella Bild 

Ur DiBiS-arkivet: 

Sunnanåker i början av 1900-talet. Huset ägdes då av Mickel Sundvall med familj. 
Mickel är mannen på trappan, mannen med cykeln är hans bror Nils.  
Mickel sålde föräldrahemmet utanför släkten år 1912, eftersom han inte hade "håg för 
jordbruket".  

Läget oförändrat för Sunnanåker 
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Flera fyllda pärmar med värdefull 
hembygdsforskning kommer att 
lämnas som gåva till Trönö 
hembygdsförening. 
 Gösta Berglöw, Wij och Borg, har 
under hela sitt liv ägnat sig åt släkt- 
och hembygdsforskning. Han har 
under årens lopp gett ut flera bya-
böcker. Han avled i oktober 2011. 
 Hans önskan var att lämna 
materialet till hembygdsföreningen så 
att bygdens folk ska ha tillgång till det. 
Det handlar om 1000-tals maskin-
skrivna sidor som bland annat tar upp 
forskning om de olika bondgårdarna i 
Trönö.  

Det är också en del annat material, 
gamla kungörelser och protokoll från 
några föreningar. 
 Hembygdsföreningen har nu köpt 
ett brandsäkert skåp där materialet 
skall förvaras. Det kommer att finnas i 
Trönögården. Eventuellt kommer det 
också att scannas in och sparas digitalt. 
 Genom denna gåva från dödsboet 
kommer intresserade – släktforskare, 
bygdeforskare med flera – att kunna ta 
del av det unika materialet. Ett 
material som är mycket värdefullt för 
eftervärlden.                                                                        
           Jan-Eric Berger 

 

Värdefull bygdeforskning  
gåva till hembygdsföreningen 

 
 

O, ljuva sinnesfrid,O, ljuva sinnesfrid,O, ljuva sinnesfrid,O, ljuva sinnesfrid,    
att i tiden ana evighet.att i tiden ana evighet.att i tiden ana evighet.att i tiden ana evighet.    

Att intet önska merAtt intet önska merAtt intet önska merAtt intet önska mer    
än vad stunden just nu ger.än vad stunden just nu ger.än vad stunden just nu ger.än vad stunden just nu ger.    

 

(Anonym) 
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www.lonnsbuss.se 
 
 

Värmlandsvägen 8 
826 40 Söderhamn  

 
Tele: 0270-124 20 
Mobil: 070-632 19 12 
Fax: 0270-126 85, 
E-post: info@lonnsbuss.se 

Välkomna till oss  
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt! 
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0270 - 42 65 85 

Hej! Vi är närmare  
än någon  
annan. 
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ThyrsThyrsThyrsThyrs        
BilBilBilBil    ochochochoch    MotorMotorMotorMotor    

 
      Reparation av bilar,  
            traktorer och  
       lantbruksmaskiner 
         

 

 

        Tel: 0270 363 46 



11  

Lördagen den  11/2  åker vi till 
Viksjöfors och kikar på Alftarevyn som 
heter Trådlöst och Tilltrasslat. 
 

Den 3 mars dansar vi i Gävle till 

Hedins orkester. Söndagen 11 mars 
får vi besök av Hudiksvalls 
dragspelsklubb med icke okände Börje 
Ring. Margareta Persson blir vår 
söndagsgäst. 
 

Den 28 mars har vi vårt årsmöte i GT-
gården. 
 

I början av maj åker vi på kryssning 
till Åland. Gunilla blir vår reseledare. 
 

I början av juni tar Eva och Kurt oss 
med på en mysig kvällsutflykt. Vi åker i 
egna bilar och föreningen bjuder på 
förtäring. Se annons i föreningsnytt 
och anslagstavlan i Trönö Lanthandel. 
 

Många har frågat: ”Blir det någon 
dagsresa till Malung?”  

Tage har lovat att det blir den 17 juli! 
Fjolårets resa blev ju en upplevelse! 
 

I början av augusti gör vi den 
populära sommarresan med god mat 
och härliga naturupplevelser. 
 
Vi återkommer med program för 
hösten senare, men vi har planer på 
två söndagar med musikunderhållning 
samt en dansresa. Tacksam för tips om 
resmål samt musikunderhållning. Se 
våra annonser i föreningsnytt samt 
tavlan i Trönö Lanthandel. 
             Styrelsen  

Club Trönö satsar … 
på dansresor och musikunderhållning! 
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PRIS EX:  4 pallar fritt hemkörd 2.260:- /pall (832 kg/pall) 
                  3 ton bulk fritt hemkörd 2.350:-/ton 
                  Moms ingår i priserna. Vi erbjuder även avbetalning. 
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Allis’ årsmöte äger rum 14 mars kl. 19-21 i Söderala bygdegård. 
 

   •  Katarina Hedberg, Leif Svensson och Margareta Örn Liljedahl  
       från Söderhamns kommun informerar. 
   •  Stadgeenliga ärenden. 
   •  Läs mer på hemsidan. 
 

   Välkommen du också!. 
 

Vi kommer gärna till din bygd för att informera om oss, diskutera frågor samt ta 
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill att Allis ska arbeta med! 

   Kontakt med ALLIS: 
   •  0270 766 56      • 070 760 06 96                    
   •  www.soderhamnsbygder.se  
  •  www.allis.nu 
 
 ALLIS arrangerar för ALLA 

Trönömässan 2012 
 

Lördag den 30 juni 2012 
Engmans Kapell underhåller på 
Trönömässan igen! . 
 

Du som vill delta som utställare eller 
medverka med en aktivitet, får gärna 
anmäla det redan nu. På så vis kan vi 
planera mässan på bästa sätt! Samma 
villkor som tidigare gäller även i år. 
 

Mvh 
        Trönöföretagarna, gm Lena Åkerlind 

Trönöbygden 
ekonomisk förening 

 

kallar till  
 

årsmöte 
söndag 1 april kl. 15.00 

IOGT 
 

Välkommen! 

Städning  
utmed Trönövägarna  

 
lördagen den 28 april 10 - 14 

 
 
 

Välkommen att vara med och  
göra vårfint i byn! 

Nytt på Trönö Gym :  

GÅBAND! 
 
Nu kan du äntligen promenera tryggt 
inomhus igen, utan rädsla för väglag - 
oavsett väder och vind! Promenadbandet 
är eldrivet och har en enkel display som 
mäter tid och distans.  
 
Boka gymmet på affär´n så får du nyckeln som 
du senare återlämnar! 
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TRÖNÖ  LANTHANDELS  FRAMTID 

I vår tidning fortsätter vi 
kraftsamlingen från stormötet för att 
försvara vår affär. Jag kan tänka mig 
att en hel del av oss känner sig 
besvärade av trycket på köptrohet. 
 

Det är nog så att de allra flesta 
människor i allmänhet reagerar 
negativt mot pekpinnar. Så är det med 
mig i alla fall. Alla har vi rätt att göra 
våra inköp var vi vill utan att anklagas.  
 

Vi har vårt fria val i fråga om det mesta 
i vardagslivet. Tanken är väl att det 
medvetna personliga valet ska gynna 
oss. Men det är inte alltid så enkelt. 
När konsekvensen av ens val kommer i 
konflikt med det egna övergripande 
intresset blir man kluven. I det aktuella 
fallet: vår butiks överlevnad som också 
hänger samman med bygdens. 
 

 

När vi blev ägare av lanthandels-
fastigheten valde vi att prioritera 
upprustning för att öka butikens 
attraktivitet. Det var i enlighet med 
våra handlares, Therese och Olle 
Sahlins ambitioner, som utvecklat 
företaget till vad det är idag. Det är 
uppenbart att det varit lyckat. Vi har 
en välskött affär att vara stolta över. 
 

Den gemenskap vi har i vår bygd med 
förmåga till sammanhållning och 
samarbete har hittills lett till att vi har 
ett väl fungerande brandvärn, att vi 
har skolan kvar och att vi med säkerhet 
kommer att klara av att hålla vår affär 
under armarna. Hägers står ännu tomt 
och Sunnanåker likaså. Med den kraft 
vi tillsammans har i bygden och som 
Trönö blivit känt för, är jag säker på att 
vi kommer att välja framgångsvägar 
för bygdens överlevnad. 
 

Bo Lundstein 

Valfrihet och begränsningar 

Det som var tänkt som en månatlig ordförandeträff för Trönös föreningar, utvecklades 

till ett stormöte. Den stora frågan var: Vad kan vi som bor i Trönö göra för att  
rädda lanthandeln från en hotande nedläggning? 
 I Kuriren läste vi för en tid sedan att detta hot seglat upp under hösten på grund av 
minskad omsättning. Därför manar Trönöbygden tillsammans med föreningarna till 
kraftsamling. En vädjan till godo för bygden. 
 De följande sidorna ägnas åt Trönö lanthandel. Några av alla röster i Trönö kommer 
till tals via artiklar, intervjuer och insändare. 
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Daniel Bjerknes: 
– Jag tycker att det skulle 
vara en trist by att bo i om 
affären försvinner. Det här 
är ju knytpunkten, det är 
öppet på vardagarna och jag 
jobbar ju här i Trönö så det 
är jätteviktigt för mig att 
affären finns, det är en servicefunktion. Jag vill 
tro att köptroheten är på topp, men det kan 
den ju inte vara när man får de här 
larmsiffrorna. Men vi får väl ta oss i kragen, vi 
Trönöbor, och styra upp det här.  
 Vi i vårt hushåll handlar nästan uteslutande 
här så vi kan inte bidra med så mycket mer. 
Nästan varenda dag är jag inne och handlar 
något här i affären. Om alla handlade likadant 
skulle det säkert fungera tror jag. Och det är 
trevligt, man träffar folk, får information om 
vad som händer i byn - det är socialt. Det är 
viktigt, vi måste vara jätterädda om affären! 
 

Två anonyma damer berättar att de 
handlar allt här i Trönö.  
 – Jag åker till stan ibland för att spela på 
tipset, men jag handlar inte i stan. Jag önskar 
att det fanns en spelhörna i butiken, samt 
större utbud av tidningar, berättar den ena. 

Jag storhandlar en gång i veckan, sedan kan 
det behövas kompletteras och det gör jag 
också här på affären. Vi är bara två i familjen 
och vi handlar allt här, så vi kan inte göra så 
mycket mer för att stödja butiken.  
 – Det är barnfamiljerna ni ska fråga om 
köptroheten, säger den andra. Jag tror att 
många handlar i stan för att de tror att det är 
billigare. 
 Båda damerna är överens om följderna av 
en eventuell nedläggning av affären. 
 – Det skulle vara katastrof för bygden om 
butiken inte fanns. Skolan skulle säkert också 
försvinna och vem vill bo här då? 
 

En anonym småbarnsförälder: 
– Jag tror att många gör så gott det går med 
köptroheten, fast det är ändå många som 
arbetar i stan och därför handlar de där också. 
Även vi i vår familj storhandlar i stan, för det 
är billigare för oss småbarnsfamiljer där, men 
vi kompletteringshandlar här i Trönö. Vi 
handlar ändå ganska ofta här, vi småhandlar 
för att det är lämpligt. Vi vill ju stödja butiken, 
men tycker att de har för stort sortiment för 
att kunna gå runt. De kan sänka standarden 
och inte ha så stort utbud. 

Intervju och foto: Gabriella Bild 

 

FLYGBLADET 
 

Vid en träff med Trönös samtliga föreningar 
den 23 januari var de 38 deltagarna rörande 
eniga om vikten av att bevara vår affär. 
 

Det enda som kan rädda vår butik är att 
stärka köptroheten. 
 

Vår affär har konkurrenskraftiga priser, 
reskostnaderna oräknade. 
 

Det är du själv som väljer om du vill ha vår 
affär kvar. 
 

TRÖNÖ    LANTHANDELS    FRAMTID
 
Det kom ett gult flygblad i 
brevlådan. Dess innehåll är 
refererat här intill, för den som 
kanske inte läst det. 
 Punkterna är en 
sammanfattning av det konsensus 
som deltagarna vid stormötet i 
januari enades om. 
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3 snabba: 
Några av kunderna i butiken svarar på Ulrika 
Erikssons frågor. 

 
1. Vill du/ni att affären ska vara kvar i 
Trönö?  
2. Vad skulle hända om den försvann? 
3. Tycker du att uppmaningarna om att 
handla i Trönö har blivit för mycket? 
 
Göran Byström: 
1. Ja, självklart. 
2. Det var en svår fråga, det 
skulle bli tomt och väldigt 
invecklat tror jag. 
3. Nej. 
 
Bernt Berger: 
1. Ja, naturligtvis. 
2. Det är ju döden. Vart ska man då åka? Jag 
har räknat ut att varje resa skulle kosta mig 40 
kr extra i bensinpengar om jag skulle handla i 
staden. 
3. Nej, det ska snarare vara mera. 
 
 

Eva Mattssonr: 
1. Självklart! 
2. Då skulle bygden dö ut tror jag. 
3. Inte för mycket, men jag tycker att det ältas 
mycket om att det har gått dåligt. Vi måste 
tänka positivt. 
 

Monika Pettersson: 
1. Ja, givetvis. Affären är en 
jätteviktig samlingspunkt. 
Den är nödvändig. 
2. Det skulle vara en 
jätteviktig del som försvann 
och det är ju en social 
metropol. Det går inte att 
tänka sig vad som skulle 
hända. 
3. Nej. 
 

Tilda Eriksson och Hedda Rudwall Bergenlöw: 
1. Ja, det vill vi. 
2. Tilda: Det skulle bli långt att åka till stan 
varje gång för att handla. Hedda: Det skulle bli 
långt att åka för att köpa godis. 
3. Nej, säger båda. 

 
 
 
     Foto: Ulrika Eriksson 

Tänk på att en nedläggning av affär´n till och 
med kan sänka värdet på ditt eget hus. 
 

Som första butik i kommunen 
kvalitetscertifierades Trönö Lanthandel för 
svensk standard i livsmedelshantering. 
 

Utbudet av lokalproducerade varor är högst i 
kommunen. 
 

Som medlem i Trönöbygden ekonomisk 
förening är du också delägare i 
affärsfastigheten 
 

Peter Åkerlind, Jan-Eric Berger, Jonas Westman och 
Bo Lundstein 

TRÖNÖ    LANTHANDELS    FRAMTID 
Ett par reaktioner på flygbladet: 
 
 

Bonny Hallman 
Det behövs visst uppmaningar. Nej, jag tycker 
inte att man behöver känna sig pressad. Ibland 
vill man åka till Bollnäs eller E-center för att 
komma ut lite, men för det mesta handlar vi ju 
här hemma. Här finns ju allt. 
 

Agneta Engmalm 
Det gula utskicket kändes lite väl 
uppfordrande. Men det är nödvändigt att 
påminna om sårbarheten för vår affär. Själv 
handlar vi så gott som allt i affärn här hemma. 
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Det är ett varuhus i miniatyr, med ett brett 
sortiment. Tänk dig att du behöver klippa 
gräset, slut på soppa. Du har mellan ca 2-3 mil 
(och åter) till Söderhamn med ett bensinpris på 
idag nästan 15 kr litern – om något år kanske 
det dubbla. Om du handlar på Boa har du redan 
klippt gräset med den tid det tar att åka.  
 Du ska tapetsera och behöver spackel som 
du glömt att köpa. Lugn, det finns på Boa.  
 Ditt barn ska ha kalas, men har ingen 
present. Du hittar säkert något på Boa.  
 Är det någon vara du saknar gör de allt för 
att du ska få den. Har du glömt plånboken 
ordnar det sig ändå. Försök med det på t.ex ICA
-Alen! 

Det finns bara fördelar med att stödja sin affär. 
Vi slipper allt åkande och sparar miljön, tid och 
pengar. För vi måste se det på sikt, ett 
bortglömt paket jäst just när du ska baka. 
 Vi behåller en levande landsbygd. Se bara 
hur dött det blev när Hägers lades ner. Det blir 
inte bättre att handla i stan om alla aspekter 
ska räknas in.  
 För ni tänker väl inte som ett par jag kände, 
de åkte till stan för att köpa billigt kaffe. Då sa 
jag: ”Drick det med andakt för det är det 
dyraste kaffe ni någonsin druckit.” 
 
Man saknar inte affär´n förrän den är stängd. 
 

Är "prisfrågan" så viktig att vi offrar affären? 
En reflektion av Gabriella Bild  

Jag vill inte påstå att jag aldrig "syndat" 
och inte har handlat på annan ort eller annan 
affär än just vår affär här i Trönö. Vi har alla på 
så sätt "syndat". Säkerligen. Någon gång 
emellanåt. 
 Men jag vill påstå att jag ändå gör större 
delen av min familjs inköp i vår lokala butik, 
och det är ett både viktigt och sant 
påstående.  Jag vill vara butiken trogen och 
lojal, annars ser jag mig som en förlorare i 
längden.  
 Jag vill kunna fortsätta handla här i Trönö, 
ha tillgång till manuell chark, ha ett bra utbud 
(för ja, butikens utbud är snudd på detsamma 
som en supermarket i stan), ha tillgång till 
lokalproducerade varor (för ja, den har ett bra 
utbud av det), kunna beställa hem varor jag 
saknar, bli vänligt bemött av kunnig personal 
och känna att jag genom mina inköp gynnar 
både butik och bygd.  
 För tänkvärt är vad som kommer att hända 
om bygden står utan affär. När man då någon 
gång i framtiden inser sitt misstag att inte 

stödja butiken, inser man nog rätt snart även 
att samma misstag inte gynnat bygden. Värdet 
på våra bostäder minskar om det till exempel 
inte finns affär och skola. För upphör affären, 
följer inom kort säkert även skolan i dess 
fotspår ... Och ärligt talat, alla vet väl vad som 
händer med en bygd som inte har sådana 
tillgångar? 
 
För något år sedan gjorde jag en 
prisjämförelse mellan butikerna i Söderhamn 
och Trönö Lanthandel. Placeringen i prislistan 
borde vara så gott som densamma nu som då, 
det vill säga att skillnaden mellan billigaste 
stället och vår butik inte är nämnvärd. Det är 
inte dyrt att handla i Trönö.   
 Köptroheten handlar inte om en prisfråga.  
 
Jag vill inte krångla och göra en ny 
prisjämförelse för jag VET ändå vilken affär 
som vinner i längden. Frågan som återstår är 
bara om Du som läsare ser Dig som en vinnare 
i längden? 

Vi har den bästa lanthandel som finns 

Insändare från Ing-Marie Ekmark 
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Jag är en återvändare i Trönö. Född o 
uppvuxen här. Men av någon outgrundlig 
anledning stack jag härifrån när jag var 
tonåring. Det dröjde tills jag blev pensionär 
innan jag fick tillbaka förståndet och 
flyttade hem igen för 4 år sedan. 
  När jag kom tillbaka blev jag genast 
itutad av en släkting, att på affärn kan man 
inte handla, dom är för dyra! Jag min åsna 
trodde på orden, släktingen hade ju bott 
kvar o visste väl! Så det blev stadsresor för 
matens skull. Men efter ett tag, då jag 
emellanåt gjort några besök på boa och 
då upptäckte att priserna var desamma, 
började jag fundera på släktingens ord. Det 
stämde ju inte. 
  Till slut bestämde jag mig. Inga fler 
stadsresor. Jag fixade Ica-kort och satte in 
samma summa matpengar som jag gjort 
tidigare. Dom räckte och det blev till och 
med över ibland! Och det trots att vi här 
har fler mat- och fikagäster än vi hade där 
vi bodde tidigare!  
 Och inte nog med det, strax före jul 
behövde vi en jordad elsladd och det 
hittade vi också på affär´n, till samma pris 
som i stan! En ljusslinga för utomhusbruk 
likaså. Exakt samma pris som Coop. 
  
En annan sak är det bemötande man får 
där. Om man saknar något fixar dom hem 
det. Det finns billig hemkörning för den 
som inte har möjlighet att åka till affär'n. 
Och de är alltid så glada och trevliga. Och 
var någonstans i stan kan man få göra det 
jag gjorde för några dagar sedan. Jag for 
dit och storhandlade men hade tagit fel på 
dag så det fanns inte tillräckligt med 
pengar när jag kom till kassan (jag sätter in 

med autogiro). Ve o fasa, såg framför mig 
hur jag skulle få springa mellan hyllorna 
och plocka tillbaka alltihop. Men icke, Olle 
bara skrattade, det ordnar sig sa han och 
tog hand om kvittot. Jag fick åka hem med 
varorna och betala dagen efter. Säg mig 
den affär i stan där det hade varit möjligt! 
  
Så du som sitter och åker till stan för att 
handla mat, ta och tänk efter. Tänk på vad 
du förlorar om affär´n försvinner. Du får 
åka flera mil för småsaker du missat, för 
snuset, cigaretterna, kvällstidningen, 
mjölklitern, sånt som du brukar fara dit 
och handla ibland. Glöm för allt i världen 
inte lägga till reskostnaden till stan, 
bensinen blir inte billigare, inte 
bussresorna heller. Affär'n är ju dessutom 
en mötesplats där man kan få träffa 
bekanta och få en liten pratstund.  
 Och hur många vill bo kvar om affär´n 
försvinner? Jag har hört äldre, oroliga 
Trönöbor som sagt att då flyttar jag till 
stan! Hur många vill flytta hit? Om vi 
någon gång vill sälja våra hus då har de 
sjunkit i värde. Även ditt! Var inte så säker 
på att du kan bo kvar till döddagar! Du kan 
bli sjuklig eller skröplig på annat sätt.  Det 
finns hur många argument som helst FÖR 
våran affär! Så sluta åka förbi världens 
bästa affär när du ska handla! 

Hur många vill bo kvar om affär’n försvinner? 
  Insändare från Karin Nord 
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VED 
 

Beställ nästa vinters behov! 
 

• Björkved och blandved          • Kapas i önskade längder 
• Fri hemkörning inom Trönö och Kungsgården 

 
 

Mats Widén  
tel: 070 553 60 01 

E-post: mats.widen@soderhamn.com 
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Resumé 
I förra avsnittet fick vi veta lite om de figurer som jobbar i den hemliga underjordiska 
anläggningen i Hälsingeskogarna. Ole Stevensson, amerikan med norskt påbrå visade 
sig vara på hemligt uppdrag ensam i vad han kallade ”grytet”. Officiellt var han 
dataextert på en gasplattform. Det fanns ett gäng svenska vakter, inhyrda från ett civilt 
bolag, som då och då såg till anläggningen. 
    Det är här som Ingela nu gömmer sig. Det visar sig vara ganska stort med salar fyllda 
av datorer varav några är igång utan att någon människa syns. Men när hon är på väg 
in i nästa sal hör hon flera röster, varav hon känner igen en av dem från källaren vid 
torpet där hon blev angripen.  
    Nu får vi lära känna fler personer samtidigt som Dan, Björn och Erik har lokaliserat 
platsen där Ingela försvann. Polishunden Ragge är med för att spåra. 
 
 

Bengt hade jobbat inom försvarets bevakningsverksamhet nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv. Han hade i slutet av sin karriär haft ansvaret för säkerheten vid en 
stor del av Norrlands hemliga rum. I besparingstider hade allt fler anläggningar stängts 
och till sist hade all bevakning outsoursats till ett externt bolag i tidens anda. Bengt 
hade fått välja på förtidspension eller att gå över till det nya bolaget. Nu åkte han 
omkring och gjorde sånt som de hade haft värnpliktiga till för några år sen, det kändes 
lite konstigt till en början, men nu tyckte han det bara var skönt utan allt ansvar. 
 Det han tyckte var lite jobbigt var alla som kom och gick på vaktbolaget. Set, den 
senaste han fått till arbetskamrat, var en sprätt och passade aldrig tiderna. Bengt 
tvivlade på att han skulle ha klarat en gammeldags säkerhetsprövning, det nya SUA 
verkade släppa igenom det mesta. Senast i går hade hans nya kollega kommit först 
efter halva passet och linkat betänkligt. Först hade han sagt att han kört omkull med 
krossen på träningsrundan, senare att han spelat badminton. Karln var inte att lita på 
helt enkelt, att en sån skulle få vakta våra militära hemligheter, irriterade Bengt. 
 

Ingela hade lyssnat på gubbarnas konversation, men var fortfarande livrädd då en av 
rösterna tillhörde den som skjutit efter henne. Hon backade nu bort från dem och smög 
ut genom en dörr som var skymd från deras håll. Nu kom hon till en ny korridor som 
ledde norrut (hon antog det eftersom den var märkt med en pil och ett stort N). Efter 
c:a två hundra meter kom hon till ett schakt med hiss och gallerdurkstrappor. Hon 
vågade inte ta hissen utan började gå uppför trappan. Trappan verkade vara oändligt 
lång.  
 På ett mellanplan satte hon sig för att vila en stund. Plötsligt hörde hon hissen starta 
och blev återigen orolig för vad som skulle hända. Hon gick upp en halvtrappa och 
ställde sig så att hon inte skulle synas från hissdörren. 

Underjordens hemlighet, del 6 
Av Olov Östlund 
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Dan och Erik hade avverkat runt tjugofem mil på mindre än två timmar, nu var de 
snart framme vid avtagsvägen till Bruntjärn. Ragge som var en van bilåkare hade blivit 
åksjuk, vilket aldrig hänt förr. 
 De passerade avtagsvägen till radarstationen och närmade sig Bruntjärnsvägen. 
Precis när de kom fram till korsningen mötte de en målad bil, det var kollegor från 
Gävle. De stannade bilen och klev ur. 
 – Jaha, det är till att vara långt hemifrån, sa den första kollegan som klev ur bilen. 
 – Men hur har ni hunnit hit, sa den andre, vi startade direkt då vi fick larmet. 
 – Ja, vi åkte direkt då vi fick klart för oss var hon kunde vara, sa Dan. 
 – Vi får väl ta och åka ned till tjärn och se vad vi hittar, föreslog kollega ett. 
 – Hoppas det inte hänt nåt allvarligt, sa Dan. 
 – Kör nu! Sa Erik. 
 
Efter en bit in var vägen kantad med stora timmervältor, sen gick den i en lång böj. 
 – Härifrån körde jag virke förra året, sa Erik. 
 – Hur kan du komma ihåg allt, undrade Dan. 
 – Har väl nån bokstavsdiagnos, sa Erik och flinade. 
 
När de kom runt kurvan fick de syn på lastbilen som låg på sidan i en bäckravin. De var 
båda lika snabbt ute, och framme vid timmerbilen klättrade de upp på hytten och lyfte 
med gemensamma krafter dörren. Båda var så ivriga att titta in att de slog ihop sina 
huvuden. 
 Nu ropade deras Gävlekollegor från vägen. 
 – Någon skadad? ? 
 – Nej, det är tomt, ropade Dan tillbaka. 
 – Hörru Danne, titta på hålen i dörren, det ser ut som kulhål, sa Erik. 
 – Tamefan, utbrast Dan. 
 De klättrade ned igen och tittade åt det håll bilen kommit ifrån, ungefär hundra 
meter bort låg det lite delar och ett tiotal massavedbitar på vägen. De andra poliserna 
stod redan där. 
 – Det ligger fullt med tomhylsor över hela vägen, sa den ena. 
 – Och blod, sa den andra. 
 – Chevrolet High Top V8, sa Erik. 
 – Vad menar du, sa Dan. 
 – Står så på resterna efter backspegeln som ligger där, upplyste Erik och pekade åt 
diket. 
 – Vad fan kan ha hänt här, sa Dan. 
 – Vi måste nog ta hit Krim, tyckte en av Gävlepoliserna. 
 – Det är ingen täckning på Tetra, sa den andra och tittade på sin nya telefon. 
 – Jag gör i ordning Ragge, sa Dan. 
 – Ingen täckning på mobilen heller, sa Erik. 
 

forts nästa sida 
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En av Gävlepoliserna for iväg för att söka kontakt, den andre började rutinmässigt 
banda in hela området (vilken robot tänkte Erik). Dan hade börjat söka av vägen med 
Ragge. Erik stod vid lastbilen och studerade förödelsen, han ropade till Dan: 
 – Hon måste ha kört från kranhytten, fjärrdriften är inkopplad. 
 – Vi tar det sen hojtade Dan, jag tror vi har ett spår här. 
 
Erik sprang bort till Dan som stod och tittade i diket och slänten. Ragge var ivrig och ville 
vidare. 
 – Det ser ut som nån haft väldigt bråttom uppför kanten, sa Erik 
 Danne knappade in startpositionen i GPS:en, samtidigt såg han att de befann sig 
utanför de kartor han hade nedladde i den. Han ropade på den andre polisen och 
frågade om de hade en GPS. Bara i bilen sa han, ingen lös, det har bara hundförarna. 
Dan muttrade och gick bort till lastbilen. 
 – Finns det nån karta i bilen, frågade han Erik. 
 – Jorå, vad vill du ha ? 
 – En över området här så klart. 
 Erik klättrade in i hytten igen och dök snabbt upp med en ekonomisk karta. 
 – Behöver inga batterier och uppkoppling, sa han. 
 Dan bredde ut kartan på motorhuven, Erik pekade var de var, alla vägar var inte med 
på kartan.  Samtidigt kom den målade bilen tillbaka. 
 – Krim är larmade, men det tar några timmar innan de är här. Men du har fått 
tillstånd att fortsätta, sa en av kollegorna till Dan. 
 Dan och Ragge följde spåret in i den täta tallplanteringen. 
 

Fortsättning i nästa nummer 
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Skogsröjningar, 
planteringsarbeten, trädfällning, 

tomthuggningar samt diverse andra 
arbeten till bra priser. 

 
 

Östlunds Skog & Marktjänst 
Johan Östlund 

070-625 37 40 
mail: johanostlund80@hotmail.com 
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TRÖNÖS  BÄSTA RECEPT!

 

Ingredienser (2 personer) 
 

2 st   kycklingfiléer    (1 per person) 
1 st purjolök         (skär I5 cm stavar) 
2,5 dl crème fraiche 
0,5 dl vitt vin 
1 st  kycklingbuljongs tärning eller fond 
100 g ädelost 
olivolja till stekning 
valnötter, grovhackade 
 
2 st  tomater, skivade (serveras som 
tillbehör vid sidan) 

Skär kycklingfilerna i skivor ca 1 cm.  
Stek filéerna med olivolja på hög värme i 
några minuter tills de är gyllenbruna.  
Ta upp filéerna och sänk värmen.   
Bryn purjolöken tills den har mjuknat och 
fått lite färg.  
Tillsätt creme fraiche, vin och buljongen.  
Lägg i den delade osten och 
kycklingfiléerna. Låt det puttra 10 minuter  
under lock. 
Servera med ris eller pasta och strö 
valnötterna över.  
 

Stefan skickar vidare till  Mats Andersson,  Storsjön 

Kycklingfiléer med gorgonzolasås  
och valnötter  från Stefan Persson, Trönbyn 

Trönö Rockabilly Revue #9 presenterar stolt: 
 

The Shookups     

boppin’ western rockabilly från Los Angeles, USA. 

Fanny Mae & The Dynamite Believers 
rockin’ rhythm & blues, blues & rockabilly från Falun, Dalarna 

 

DJ: Miss Mary Lou 
 
 

 
Bilar, burgers, kläder, fika, tjo, tjim, raggare och rockers! 

 
Den 19 maj på IOGT, Trönö 
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2010 var inget bra år för bion, utan 
sponsorerna så hade det blivit storförlust. 
Vi fortsatte ändå under 2011 och hade tur 
med filmerna så vi gjorde en liten vinst. 
Som mest hade vi 99 betalande på Åsa-
Nisse och som minst 6 st på The sound of 
noice. 
 Många tror att vi skär guld med täljkniv, 
men det är snarare motsatsen. 
Grundhyran på en film är 717 kr, sen 
kommer filmbolaget som vill ha 45%, 
filmsättningen 5%, STIM 1% och 
filmfonden 1%. Frakten för en film brukar 
bli c:a 350-400 kronor. 
 Lokalen, tillstånd och försäkring kostar. 
Även så visst underhåll på projektorn. 
 Det svåra är framtiden, de flesta 
biografer digitaliseras och då kommer den 

gamla plastfilmen att försvinna. Ett digitalt 
biosystem kostar c:a 800 000 kr, vilket få 
har råd med. 
I Bollnäs kommun har biograferna i Arbrå, 
Kilafors och Bollnäs fått stöd från både 
kommunen och EU. Likaså i Ljusdal och 
Ovanåker. I Söderhamn är det bara 
Sveabion som fått hjälp. Finns det någon 
som vill hjälpa oss i bidragsdjungeln så hör 
av er. 
 Avslutningsvis vill vi tacka publiken, 
Vuxenskolan och alla andra sponsorer! 
Utan er skulle det inte gå. 
        Olov 

Nu är det åter dags att välkomna nyfödda trönöbor till 
världen! Vi ber om ursäkt om vi missat någon. Här följer 
2011 års småttingar:  
 
 7/1    Matilda, dotter till Monica Sundgren och Mikael Loberg 
 

 6/4    Johan, son till Elin och PärOla Larsson 
 

 2/5    Valfrid, son till Mikaela Halvarsson och Fredrik Östlund 
 

 1/6    Olle, son till Line Rudwall och Kalle Frid 
 

 1/7    Herman, son till Anna Wiklund och Andreas Grändborn 
 

 20/12  Viggo, son till Emma Kjellström och Jonas Bergman 

Kort rapport från Trönös största bio 
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Lär dig väva med Trönö vävförening! 
 

Du får lära dig från grunden. 
 
 

Vi träffas lördag 17 mars klockan 11:00  
i vävstugan på Trönögården. 

 
För intresseanmälan ring  

070-6768736 / Marianne Foberg 
 

Välkommen !!!  

  
 
 
 
 
 

                                              En musikalisk resa i nostalgi 
                          Sofia Ytterbom och Maja Runsvik sjunger svensk  
                                              gammal schlager av Jules Sylvains musikskatter till  
                                              ackompangemang av pianist. 

 

Trönögården  
söndagen den 22 april kl. 15.00 

Konsertens längd: Ca 50-60 minuter plus paus 
Servering i pausen 

 

Arr: Trönö Hembygdsförening 
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Detta händer i trönö  
    

    

 

mars 
 

 

Lö 3 mars    Club Trönö: Dansresa till Gävle. Hedins orkester. Anmälan/förfrågan till 
        Roland 36151/070 664 67 61 eller Lena 36339/070 588 4624 
 

Sö 11 mars    Club Trönö: Söndagsträff på GT-gården. Hudiksvalls dragspelsklubb. 
 

Må 12 mars    Trönö pensionärsförening: Månadsmöte 
        Läkemedelsansvarig från distriktet. Bingo. 
 

To 15 mars    Skidtävling, Trönö IK 
 

On 28 mars    Club Trönö: Årsmöte och redovisning i Gt-gården, Trönö 
 

To 29 mars    Trönö bio: Kvarteret Skatan går till Laholm 
 

Lö 31 mars    Trönö pensionärsförening: Äggsexa. 
        Mat, underhållning, dans, lotterier. 
 

april 
 

Sö 1 april     Trönöbygden ekonomisk förening, årsmöte kl. 15.00 på IOGT 
 

Sö 16 april    Trönö pensionärsförening: Månadsmöte. 
        Mätning av blodsocker, Swedbank informerar, bingo. 
 

Lö 22 april    ”Kärlekens små ord”,  sång och musik i Trönögården kl. 15.00 
        Arr: Hembygdsföreningen (se annons sidan 28) 
 

Fre 28 april    Vårstädning av diken och vägar kl. 10-14                  

maj 
 

Må 14 maj    Trönö pensionärsförening: Seniorshopen visar kläder med hjälp av   
        våra egna mannekänger. 
 

Lö 19 maj    Trönö Rockabilly Revue på IOGT (se annons sidan 26) 
 

Maj       Club Trönö: Den årliga Ålandsresan. 
        Ring Ulla 070 204 0818 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

 

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern? 
 

Lämna uppgifterna till Trönöbygdens redaktion, helst via mejl 
info.tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

Allra senast torsdag i vecka 8, 21, 34 respektive 4 7! 



31  

 
 
 
 
 
 
 
 



32 32 

Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    
Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!    

MåndagsmötetMåndagsmötetMåndagsmötetMåndagsmötet    
FörsamlingshemmetFörsamlingshemmetFörsamlingshemmetFörsamlingshemmet    

 

Måndagar kl. 13-14.30 
(startar i mars, ej andra  
måndagen i månaden) 

 

Gemenskap, samtal, musik eller  
högläsning samt fika.  

____________________________________________________________________________________ 
Måndagskvällar i kyrkan Måndagskvällar i kyrkan Måndagskvällar i kyrkan Måndagskvällar i kyrkan 

kl. 20.15kl. 20.15kl. 20.15kl. 20.15    
Stillhet och ro, levande ljus,  

CD-musik och tankar. 
Varje måndag till och med 26/3. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 RymdgruppenRymdgruppenRymdgruppenRymdgruppen    
Onsdagar udda veckor kl. 19-21 

Staffansstugan vid Norrala kyrka. 
 

Är det stjärnklart ser vi på himlen! 
Alltid fika och rymdgemenskap! 

 

Frågor? Krister Bohman, 362 11 
Thomas Gertz, 070 351 19 61 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Vad är kyrkan till för?Vad är kyrkan till för?Vad är kyrkan till för?Vad är kyrkan till för?    
 

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar 
du till att en kristen församling kan 
finnas i Trönö. Utan din medverkan 
skulle kyrkan försvinna.  
 Kyrkan betyder tradition, trygghet, 
och är en mötesplats för bygdens 
människor i livets olika skeden. Här 
finns medmänsklighet, värme och 
gemenskap för dem som söker. Kyrkan 
förmedlar hopp och bär bud i en orolig 
värld om livets seger .  
 

Det är länge sedan man gick i kyrkan 
för att skylta med sin fina tro! Trönö 
kyrka finns för oss alla, oberoende av 
om vi tror mycket eller litet!  
 

Till dig som känner för kyrkan men 
sällan går dit, se gudstjänstdeltagandet 
som en viktig insats du kan göra för att 
hålla församlingen vid liv. Du är viktig! 
Om inte du som känner för kyrkan går, 
vem ska då komma? 
 Gudstjänster, kör-och musik-
verksamhet, barnarbete, skolbesök, 
konfirmandundervisning, samtal med 
människor i kris, besök i hemmen. Det 
är vad kyrkan i Trönö gör förutom 
skötsel av byggnader och kyrkogård. 
 

Besök gärna kyrkans hemsida: 
www.norrala-trono.se 

Krister Bohman vill härmed 
tacka alla församlingsbor och mina 
medarbetare för de gångna 21 åren 
samt för den uppvaktning jag fick när jag 
lämnade min prästtjänst i Trönö och 
Norrala. Särskilt tack till Trönö och 
Norrala kyrkokörer samt personal och 
elever på Glamsta skola. 


