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Nr1 
feb 2013 

Tuvalina slår 
upp dörrarna 
Kurser, konferenser  

och kaffedoft 
 

Sidorna 14-15 

Kärleken i den 
lokala ekonomin 
Det ideella arbetet är byg-

dens livsnäring 
 

Mitten 

Fiber till Trönö 
när, hur, varför? 

Byarna måste välja väg, 
projektgrupp bildas 

 

Sidan 28 

När den snabba framtiden kom till byn! 
Rallarliv, kungabesök, ånglok och nya möjligheter när järnvägen nådde Trönö 

 
 

Sidorna 22-23 

 Och:      Kom i fin sommarform med Trönöjympan        Sidan 11 

Sveriges Järnvägsmuseums arkiv 

Dubbla A-lok startar från Härnösand 
mot Trönö, för invigning av stationen 
i Långbro. 
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Välkommen att annonsera i bygdebladet 

 
 
 

 

Trönöbygden är en lokal tidning som utges av  
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en uppla-
ga 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 
Kontor och bibliotek 

 

       Måndagar    17-19 
       Tisdagar    10-16 
       Onsdagar    10-13 
       Fredagar     10.15-12.30 

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 
 

Linnea Söderkvist 
076 818 21 11 
 

Layout och redigering 
Marie Sundberg 
 

Tryck: Bok & Tryck AB,    
        Söderhamn 
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är en verksamhet som bedrivs på ett organiserat sätt utan 
vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte. Arbetet kan 

ske i ideella föreningar eller i informella nätverk och tillfälliga sam-
manslutningar utan formell status. 
 Ideella insatser kan vara komplement till andra verksamheter, och i 
vissa fall har ideellt arbete nästan helt övertagit ansvaret för vissa sam-
hällsfunktioner. 
 

Så långt Wikipedia. 
    

Med anledning av programmet KLUVET LAND i P1 den 23 december häv-
dar historikern Lennart Johansson att folk på landet framöver får bereda 
sig på att göra mer själva. 
 – Det är väl en väg tillbaka, att det blir ideella krafter som tar över igen 
för att hålla detta levande. Det kommunala ansvaret när det gäller lands-
bygden har i praktiken minskat och kommer att minska. När kommunen 
drar sig tillbaka finns det inga kommersiella krafter som kan driva något, 
underlaget är för litet. 
 

I Trönö är vi väl framme och förberedda. Att nämna alla ideella insatser 
som sker i vår närhet, skulle fylla hela denna ledare. Att få till denna tid-
ning, att skotta snö från affärens tak, att hålla bystugan öppen, att plocka 
och transportera äpplen och must, att se till att det är varmt i affären och 
lägenheten, att ploga undan snön framför brandstation, att ansa och krat-
ta i parken, att …  
 Detta sker, hela tiden, med ideella krafter för att hålla Trönö levande. 
Vi är, som sagt, väl framme, men kan säkert åstadkomma mer om vi vill. 
Vad vill du? 
 

Vintern 2010-11 arrangerade vi kurser i HLR, L-ABC samt övningar 
med hjärtstartare. Önskemål har framförts om flera kurser i samma äm-
nen, vilka skall genomföras. Anmäl ditt intresse på affären, så vi ser hur 
stort intresset är. 
   När du nästa gång är vid affären, ta chansen att fräscha upp ditt minne 
om var hjärtstartaren sitter!  
   Glöm heller inte att den finns åtkomlig jämt, om den skulle behövas. 
 

Idag har jag hört en vårfågel sjunga! Det var tio grader varmt och 
solstrålarna värmde. Hoppet väcktes, ljuset har återvänt. 
 
 
Stärte sista dagen i januari. 
 

Peter Åkerlind  
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TRÖNÖ  

ROCK-A-BILLY REVUE 

# 10 
 

18 MAJ 2013 Kl 20 till sent18 MAJ 2013 Kl 20 till sent18 MAJ 2013 Kl 20 till sent18 MAJ 2013 Kl 20 till sent 

10 yrs extravaganza  
 

IOGT-lokalen, Trönö centrum,  
ca en timme norr om Gävle! 

 

Servering, Burgers, Vintagekläder, Bilar, Dans,  
Tjo och Tjim 

 

Once in a lifetime happening!!!! Once in a lifetime happening!!!! Once in a lifetime happening!!!! Once in a lifetime happening!!!!     
200 pix i dörren!200 pix i dörren!200 pix i dörren!200 pix i dörren!        

    

THE BEAT FROM PALOOKAVILLETHE BEAT FROM PALOOKAVILLETHE BEAT FROM PALOOKAVILLETHE BEAT FROM PALOOKAVILLE 

Smokin’ hot R&B, ska and rock n’ roll! 
 

SIGGE HILL all STAR BandSIGGE HILL all STAR BandSIGGE HILL all STAR BandSIGGE HILL all STAR Band 

As seen on TV!! 
 

SARA DEESARA DEESARA DEESARA DEE 

Authentic swingin’ western swing! 
 

Hawkins Hawaii TrioHawkins Hawaii TrioHawkins Hawaii TrioHawkins Hawaii Trio 

Hitlåtar från förr!! 
 

DJ MARYDJ MARYDJ MARYDJ MARY----LOULOULOULOU 
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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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TRÖNÖBYGDEN EKONOMISK FÖRENING 
 

kallar till 
 

ÅRSMÖTE PÅ IOGT 
 

Söndagen den 14 april kl. 15.00 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Vi bjuder förstås på förtäring! 

 

Krister och Anne Frid 
bjuder på musikunderhållning. 

           
VÄLKOMNA!        

Trönö Pensionärsförening arrange-
rade i samarbete med Vuxenskolan 
en frågestund i trafikfrågor, förlagd 
till Trönö IP:s samlingssal.  
 Vår trafikansvarige, Olle Nolemo, 
tidigare trafikpolis, var den som 
gjort upplägget till frågestunden. 
Arton närvarande fick testa sina 
kunskaper i trafikvett, i frågor rö-
rande bland annat bilbälten, Trafik-
verkets regler för släp- och husvag-
nar, trafikskyltars innebörd och vad 
som gäller i cirkulations-platser. 
Andra frågor rörde dubb-däck och 
regler för dessa, vad som gäller som 

körlärare vid  privat 
övningskörning, bilisters hänsyns-
tagande gentemot fotgängare vid 
övergångsställe samt väjnings-
plikter vid vägkorsningar.  
 Efter att alla skrivit sina svar, gjor-
des en genomgång av varje fråge-
ställning. Att de närvarande blivit 
mer kunniga i trafikfrågor efter 
genomgången var nog den allmän-
na känslan. Olle Nolemo fick varma 
applåder, varefter man fikade till-
sammans.     

Träff för trafikkunniga Trönöpensionärer 
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Under den gångna vintern har det trä-
nats och tävlats flitigt inom klubben. 
 Skidträningarna på snö drogs igång för 
de äldre ungdomarna så fort det blev vitt 
på backen. Det var redan på höstlovets 
början i november åkbart på IP, då den 
första snön kom med ca 15 cm men som 
sen ganska fort försvann. Men från början 
av december har skidorna varit på och vi 
har tränat varje torsdagkväll med 10-20 
deltagande ungdomar, och sen i början av 
januari har det även tränats på söndagar, 
då vår skidskola för barn upp till 6 år drog 
igång. Dessa söndagar har ca 30 barn och 
deras föräldrar deltagit, föräldrar har pas-
sat på att åka en sväng på spåren när bar-
nen deltagit på skidskolan. Söndags-
träningarna avslutas med fika och korv-
grillning i den nya grillstugan. 
 Roligt är att många föräldrar stannar 
kvar och deltar aktivt på träningarna och vi 
har fått flera föräldrar att gå på skidledar-
kurser och detta har då varit till stor hjälp 
under träningspassen då fler ledare gör 
det lättare att kunna hjälpa barnen. 
 Tävlingarna drog igång för våra juniorer 
redan i slutet av november medan våra 
yngre förmågor gjorde tävlingspremiär i 
Ljusdal strax före jul, och sen har tävlingar-
na avlöst varandra ute i distriktet.  I mit-
ten av januari gjorde vi om fjolårets succe 
och ordnade en skidresa med buss till Jät-
tendals-skidan, vi fyllde en hel buss med ca 
30 tävlingssugna barn och nästan lika 
många föräldrar/anhöriga. Många fina 

resultat gjordes i det något kylslagna men 
soliga vädret. Resan möjliggjordes av att 
barnen hade deltagit i det sponsorlopp 
som vi arrangerade under Trönömässan. 
 Även i år arrangeras en tävling på Trönö 
IP, 28 feb kl 18.00, och det är finalen av 
LF-cup som är en tävling mellan klubbarna 
i kommunen och Segersta, och där klub-
barna samlar poäng på varje deltävling (5 
st) och där bästa klubb får en inteckning i 
en vandringspokal. Man ska ha tre inteck-
ningar i priset för att ta hem det. Trönö IK 
har 2 inteckningar i priset sen tidigare år 
och vi hoppas att ta hem priset för gott 
denna vinter. Så kom och heja på våra ung-
domar torsdag den 28 februari! 
 Skidspåren på Trönö IP utnyttjats väldigt 
flitigt av många, inte bara av ortsbor utan 
många åker gärna hit från andra orter och 
många uppskattar de spår som vi kallar 
”åkerspåret” som är ca 5 km och inte är så 
kuperat och passar bland annat bra för 
Vasaloppsträning. Elljuspåret tänds vid 
mörkrets inbrott och lyser till kl 21.30. 
Spåren är alltid uppkörda och sköts perfekt 
av Kent Wiklund i alla väder. 
 

Stöd gärna vår ungdomsverksamhet 
genom att bli medlem i Trönö IK, vill du 
stödja vårt arbete med skidspåren, så går 
det bra att sätta in en frivillig spåravgift på 
vårt plusgiro. Det finns även andra möjlig-
heter att aktivt sponsra vår verksamhet. 
Mer info om all vår verksamhet på vår 
hemsida www.tronoik.se. 

Trönö IK skidor 

 

Rapport från Trönö IK:s skidsektion 
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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! 

                                                          Vår i Lilla Häbret 

                                    Butiken fylld med härliga påsk-och vårprodukter!  

                           Påsköppet fr.o.m. 25 mars t.o.m. 29 mars 11.00-18.00 

                           

                                                     Vårens öppettider:  

                                                  Tis & Tor: 11.00-18.00 

                                                       Lör: 11.00-15.00                      070-625 20 89 

                                                                          från 2 april                      www.lillahabret.n.nu 

Vårstädning utmedTrönövägarna 
 

Lördagen den 27 april kl. 10-14 
 

Välkommen att vara med och göra vårfint i byn! 
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Norrtullsgatan 8, Box 290, 826 26 Söderhamn 
www.dina.se 
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Reparationer av bilar, traktorer 
och jordbruksredskap. 

Diagnossystem för bilar. 
Försäljning av oljor, filter, spolarvätska, 

glykol och glödlampor. 
 
 

 

Trönbyn 613, 826 95 Trönödal 
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Trönös hjärtstartare finns alltid tillgänglig i ett skåp vid affären! 
Platsen för denna finns utmärkt via Sveriges hjärtstartarregister:  

http://www.hjartstartarregistret.se/ 
 

 Denna information kan vara livsavgörande när någon i din närhet drabbas av ett 
 plötsligt hjärtstopp. Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan  an-
vändas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och  man 
kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. 

 

Anmäl dig till nya hjärt- och lungräddningskurser i affären! 
 Även om du redan genomgått en sådan kurs är det bra att uppdatera erfarenheter 
 från denna. Gör din intresseanmälan på listan vid charkdisken så organiserar vi  kur-
serna i enlighet med intresset. 

Trönöjympan har dragit igång!  

Tisdagskvällar träffas vi kl 19 i Skolans jympasal 
och svettas loss tillsammans. Passet bygger på 
mycket konditions- och styrkeövningar och 
riktar sig till alla, både män och kvinnor i olika 
åldrar. Det är ett mycket uppskattat inslag och 
eftersom Trönö IK är med och arrangerar det så 
blir det motion för en billig penning!  

Krister Fridh som leder passen, tar med sig sitt 
egna PA dit så det ska bli bra ljudkvalitet med 
varierande och roliga låtar.  
 Nu kommer det även bli jympa på söndagar 
kl 19. Trönöborna kommer bli starka och friska 
efter den här våren! Välkomna dit! 
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PRIS EX:  1 pall fritt avhämtad vid vårt lager 1 980 kr/pall  
                  3 ton bulk fritt levererat 2 360 kr/ton 
                  Moms ingår i priserna. Vi erbjuder även avbetalning. 



13  

Vedtransportör 5m 

Vedelevator. Drivs med snäckväxelsmotor 
placerad på toppen av bandet. 
Konstruktionen drar effektivt din kluvna 
ved och förhindrar därmed slirning.                 

                                                                      

Längd: 5m   Bandets bredd: 10cm   
Vikt: 80kg    Bandhastighet: 0,55m/sek  
Ikastbredd: 50cm Uppsamlarbredd: 40,5cm 
Vridmom: 48Nm. Motor: 0,37kW, 380V, 3-fas  

 

 

6 500 kr 

Inkl moms 

Vedmaskin  

som kapar och klyver i ett moment.  
Lämnar varken en stor hög av sågspån eller för 
en massa oväsen. Fördelning av veden i fyra 
eller åtta bitar. Två års garanti. 
Kapacitet: ca 18 m3 på en arbetsdag. 
Max. diameter ved: 28cm. 
Vedlängd: 20-65cm. Antal bitar: 2-4st. 
Motor: 4,7kw, 380V/3-fas/16A.  
Vikt: 360kg.  

Timmervagn med kran 

Leverans i mitten på december 2012 
Vagnen finns för demonstration vid vår butik i 
Bollnäs. Nya timmervagnar levereras förpack-
ade och skall slutmonteras. 
Stationär Honda motor 5,5 hästar med inte-
grerad hydraulpump. Motorn kan flyttas till 
exempelvis ATV med ett enkelt handgrepp. 
 

Skogsvagnen Myran  
enkel och robust skogsvagn till din fyrhjuling 
eller redskapsbärare. 
Galvaniserad. Ledbart drag, solida axeltappar 
och avtagbara stöttor. Klättrande, smörjbar 
boggie ger bra terräng- och köregenskaper. 
Dimension, ram: 6x6cm. Total längd: 330cm.  
Bredd: 127cm Lastarea: 0,45m2 Maxlast: 800 kg 

17 900 kr inkl moms 

(ord. 21 125 kr) 

 

43 600 kr (inkl moms) 

34 900 kr (exkl moms) 
8 195 kr (inkl moms) 

Bollnäs Bilvård AB, Renslyckan 1, 821 50 Bollnäs, Tel: +46 (0) 278 12730, Fax: +46 (0) 735 278 248 
E-post: info@bollnasbilvard.se Öppettider butik, rekond & support: må-fre 8-17, lö 10-14 (endast butik) 
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Tuvalina bjuder in till Långbro 

Tuvalina i Trönödalen håller på att ta 
form. Det är den gamla Långbroskolan som 

utvecklas och anpassas till café-fest-kurs- och 
konferensställe. Sakta men säkert rustas lokaler-
na och fylls med en trevlig och enkel design. 
Visionen och affärsidén lyder:  ”Hos Tuvalina i 
Trönödalen får du upplevelser som är smakfulla, 
kreativa och inspirerande. Vi erbjuder festarran-
gemang, konferenser, utvecklande kurser och 
musikunderhållning i en vacker och genomtänkt 
miljö. Här går konst och musik hand i hand med 
god mat och själslig omtanke”.  
 

Namnet Tuvalina har vuxit fram ur en figur, 
ett alter ego till mig, där Tuvalina står för lek, 
kreativitet, glädje, färger och skapande. Det var 
Kristers idé att vi skulle döpa verksamheten 
efter Tuvalina. Eftersom vi har flera ben i verk-
samheten så ville vi inte låsa oss vid ett företags-
namn som signalerar en sorts inriktning.  Nu 
ska alltså Tuvalina bli ett helt koncept där ni 
inbjuds till caféet som kommer vara navet i 
verksamheten, under sommarhalvåret.  

Vid sidan av det finns möjlighet att boka in sig i 
den stora salen för festarrangemang, 62 sittplat-
ser finns och festen ordnas  helt och hållet av 
Tuvalina och dess anställda.  
  

I mars kommer uppdelade på fyra gånger, 100 
personer från Hudiksvall sjukhus, och har sin 
verksamhetsplanering här. De kommer på mor-
gonen och får smörgås och kaffe. Under förmid-
dagen har de sin verksamhetsplanering och sen 
bjuder vi dem på lunch. Under eftermiddagen 
underhåller vi dem och gör musiktävlingar. Vi  
vill bjuda på inspiration, samarbetsövningar, 
skratt och god mat.   
 Därför kommer vi att sjunga tillsammans 
bland annat. Jag lär helt enkelt ut en sång som 
kan sjungas som kanon och sen kommer vi  
satsa allt på att taket ska lyfta i stora salen. Att 
använda sin röst och få sjunga tillsammans är  
en av hörnstenarna i Tuvalinas verksamhet och 
då är det ju inte meningen att bara vi ska  
sjunga, utan det vill vi att flera ska få göra!  
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Ytterligare en idé vi har är att bjuda in lärare till 
en inspirationsdag som läggs upp på liknande 
sätt som konferensdagen men istället för musik 
och musiktävlingar så arbetar vi tillsammans 
med dramaövningar och röstvård. Tanken är att 
det ska bli en inpirerande dag där man som 
lärare får påfyllning att ta med sig till sin peda-
gogiska verksamhet med barnen.  
 

Under hösten ska KASAM 2013 få sin tillblivel-
se. Det är ett projekt som jag börjat fila på till-
sammans med Studiefrämjandet och Maria 
Leander. Det vänder sig till ungdomar  
13 – 15 år. KASAM är ett begrepp som kommer 
från Aaron Antonovsky, professor i medicinsk 
sociologi. KASAM betyder KänslaAvSAManhang 
och jag kunde inte komma på någon bättre titel 
på ett projekt där tanken är att deltagarna ska 
få ökad känsla av just sammanhang, begriplig-
het och meningsfullhet i sina liv. Vi ska arbeta 
med drama, röst/sång, teater, berättande, skri-
vande och rörelse.  
 

Vi har fått mycket hjälp av andra i arbetet 
med att iordningställa huset. Det är oerhört 
vilka insatser människor gjort! För att inte tala 
om den hjälp vi fick från Trönöbygden Ekono-
misk förening när vi köpte huset. Utan dem 
hade vi inte fått något lån! Det är så glädjande 
att inse hur stort hjärta människor har och hur 
de avsätter sin tid till att hjälpa oss! Flera i Trö-
nö har hjälpt till, Tommy Ekmark är en fantas-
tisk klippa, som dykt upp precis när vi behövt 
honom och kommit med bra idéer när våra har 
stagnerat. Patrik Eriksson och hans kompanjo-
ner på elektrikerfirman har gjort väldigt fina el- 
och ljusinstallationer. Det är bra med nära ar-
betskraft! Även våra vänner från Gävle, Stock-
holm och släktingar till oss båda har glatt räckt 
ut sin hjälpande hand. 
 

I april är det dags för caféköket att få sig en 
omgång. Vi ska riva ut hela köksinredningen 
och installera nya bänkar som är i en bra höjd. 
Den gamla inredningen var ju anpassad till barn 
och det innebär att köksbänken är på en nivå 
som får den mest viga person att ömma i ryg-
gen. Det gäller ju att få en bra inredning som är 
lätt att hålla hygienisk och samtidigt vill vi att 
Tuvalina ska få sätta sin prägel på den med 

inbjudande färger, smakrika bakverk och goda 
tilltalande måltider! Att vi både erbjuder mat, 
underhållning och kurser är vår ídé och vårt 
koncept som vi hoppas ska dra till sig många 
gäster.  
 

Samtidigt är det viktigt att tänka långsiktigt och 
ha med hållbara perspektiv såväl ekonomiska 
som miljömedvetna. Inte rusa på för mycket 
utan låta verksamheten få växa fram. Vi försö-
ker att inte köpa på oss för mycket nya saker 
utan använda det vi har och köpa begagnade 
saker istället.  
 
Lördagen den 18 maj, kl 11 ska Caféet ha pre-
miär. Ni är varmt välkomna till oss då!  
 

Anne Berglund Frid 
 

 
Du hittar mer om Tuvalina i Trönödalen här: 
 

www.facebook.com/Tuvalina 
www.tuvalinaitronodalen.blogspot.se 
 
 
 

Ett litet smakprov på den nya interiören i gam-
la Långbroskolan. Stora utslagna blommor 
famnar rummet  tillsammans med ljuset från 
fönstren. 
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Dagarna blir allt ljusare. I övrigt är det 
som vanligt. Dygnet uppdelat på arbete, 
fritid och sovtid. Tre gånger 8 är lika med 
24 timmar. I stället för den här uppdel-
ningen vore det bättre att slå ihop dygnet 
till ett enda begrepp - Livstid.  
 Vad använder vi fritiden till?  
 Jo, en väldig massa arbete, låt vara 
obetalt ur pengasynpunkt. En stor och 
viktig del av de värden vi skapar i Trönö 
sker utan att pengar är inblandade. Skulle 
vi enbart vara hänvisade till marknads- 
och finansekonomin och en krympande 
kommunal budget, skulle inte mycket 
finnas kvar av Trönö. 
 

Kärlek är inget som man normalt för-
knippar med begreppet ekonomi. Den 
första tanken kring ekonomibegreppet 
gäller pengar in- och ut. Men ekonomi är 

inte så svårt. Den matematik som behövs 
gäller bara de fyra räknesätten plus, mi-
nus, gånger och så det räknesätt som ofta 
glöms: delat med. Vi glömmer det dock 
inte i vår bygds familje- och föreningsliv. 
Här har det avgörande betydelse. 
 

Precis före jul kunde vi i radions P1 höra 
programmet ”Kluvet land” från Trönö. 
Lena Åkerlind och Leif Bergman intervju-
ades på temat ”svenskarna som jobbar 
gratis”. 
 Programmet sändes den 23 december 
och ligger kvar på 
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/129955?programid=4091 
 

Snart är det påsk. När jag tvättar mina 
fönster och byter gardiner utför jag 
”gratis” eller obetalt arbete. En tid där-
efter byter jag till sommardäck på bilen. 

Kärleken i den lokala ekonomin 

Foto:  Anna Burén,  
  Sveriges Radio 

Lena Åkerlind och Leif Bergman berättade i radioprogrammet Kluvet land om det 
mångskiftande och viktiga ideella arbete som Trönöborna gör för sin bygd. Det vill säga, 
för sig själva och varandra. Utan detta arbete skulle det lilla samhället inte överleva. 
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Visst kan kärlek ingå i begreppet ekonomi 
åtminstone vad gäller den sociala ekono-
min i Trönö. Det fanns hos Lasse och vår 
saknad efter honom är stor. 

Foto: Christer Karlsson 

Vad tjänar jag på det? Det är ju bara så-
dant som jag gör för mitt eget och famil-
jens välbefinnande. Inte tänker jag på att 
jag ”jobbar gratis.”  
 Lika självklart utför väldigt många Trö-
nöbor arbete för den egna byns och hela 
bygdens välbe-finnande. Det är ett nöd-
vändigt arbete för lokalsamhällets över-
levnad. 
§Forskarna har räknat ut att det ”frivilliga 
arbete” som svenskarna gör motsvarar 
400 000 årsarbeten. Och det är i mindre 
städer och samhällen och på landsbygden 
man är som mest aktiv medan människor 
i storstadsregionerna verkar lägga mindre 
tid på frivilligarbete. 
 
 
 

Lasse Edenborg, som hastigt och allt för 
tidigt avled, personifierar begreppet ide-
ellt arbete. Hans insatser för bygdens 
välbefinnande är väl känt av alla Trönö-
bor.  
 Lasse skötte Långbroskolan som vakt-
mästare den tid då han bodde där förut-
om en del annat. När fastigheten såldes 
flyttade han till Petter Matsvägen, vilket 
han tog med jämnmod. ”Inga problem 
alls”, sa han då. 
Lasse gjorde i stort sett allting på IP. Han 
var ”allt-i-allo”.  
 – Jag tänker på honom med saknad då 
och då när saker ska göras, Det är en stor 
saknad efter Lasse, säger Kent Wiklund.  
 På en idrottsplats är det massor av oli-
ka saker som tvättning av kläder och all-
mänt, som det materialansvar för TIK som 
Lasse tog. Det är en väldig massa ideella 
arbetstimmar som krävs för att en id-
rottsplats som TrönöIP skall fungera.   
 Även Christer Karlsson framhåller Las-
ses ovärderliga arbete. 
 – Han var en klippa vid alla evenemang.  
Många är det som gör ett fint jobb och 

Lasses insatser var enormt viktiga för fö-
reningen. Han ställde även upp och sålde 
bingolotter utanför affär´n och även inne 
i stan och på E-center. 
  

Därtill ställde han alltid upp och hjälpte 
också gamla med att hålla rent framför 
dörrar med snöskottning och gräs-
klippning. Han gjorde oftast mer än det 
nödvändiga som krävdes. På skolan var 
han väldigt omtyckt av barnen. De kallade 
honom ”min Lasse”. 
 

Bosse Lundstein 
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Det enda könet av Katrin Kielos.  
Hon är författare och debattör, verksam 
på Aftonbladets ledarsida. 
 Det här är en lättläst bok, tryfferad 
med humor. Underrubriken lyder: ”Varför 
du är förförd av den ekonomiske mannen 
och hur det förstör ditt liv och världs-
ekonomin”. 
 Hon behandlar grundbulten i de ekono-
miska teorierna: ”Homo economicus”. och 
den modell som definierat vårt ekonomis-
ka tänkande.  Titeln ”Det enda könet” 
syftar på det som vi definierar som man-
ligt: rationellt, objektivt, kalkylerande, 
oberoende; det vill säga den ekonomiske 
mannen. 
 Hur får du din middag? Det är ekono-
mins grundläggande fråga. National-
ekonomins fader Adam Smith skrev att 
slaktaren, bagaren och bryggaren inte 
tillverkar sina produkter av välvilja, utan 
för att de tjänar på det. Det är egen-
intresset som ställer middagen på bordet 
åt oss, menar Smith. Men han glömde 
påpeka att hans mamma ställde fram den 
åt honom varje kväll. 
 Läs den här boken! Jag lovar att du får 
en rolig stund och en hel del att tänka på. 
 
 

 
 

KOLLAPS – livet vid civilisationens 
slut av  David Jonstad 
Tre grundpelare bär upp den industriella 
civilisationen: energi, ekologi och ekono-
mi. Det är storheter som kännetecknas av 
stor komplexitet och som dessutom är 
tätt sammanbundna med varandra. När 
den billiga fossila energin som hållit igång 
systemet under ett par sekler börjar sina, 
när den ekonomiska tillväxten inte längre 
ångar på och när klimatet hettas upp är 
resultatet en kollapsartad krutdurk. 
 Men det här är inte en domedagsskild-
ring. Tvärtom skulle jag vilja säga. Jonstad 
framhåller människans förmåga till an-
passning och boken präglas av tillit till och 
hopp för människan. Civilisationer har 
utvecklats och försvunnit under männis-
kans historia och en kollaps har ingen 
likhet med en Hollywoodfilms domedags-
scenario. I stället sker den under mer 
eller mindre lång tid varunder människan 
anpassar till den rådande situationen. 
 Genom att titta på såväl nutid som 
historia försöker David Jonstad ge en bild 
av vad som får en civilisation på fall. En av 
de huvudsakliga orsakerna tycks vara 
komplexitet. Ju större komplexitet, desto 
större risk för kollaps. 

 Bosse 

Boktips från Trönö bibliotek 
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Hej! Mitt namn är Linnea Söderkvist 
och jag har nyligen börjat här på redaktio-
nen.  Det var i början av detta år som jag 
fick en förfrågan om att börja skriva, och 
jag valde att tacka ja. Jag har under en lång 
tid tyckt om att skriva och var under en 
period intresserad av journalistyrket, så jag 
ansåg detta som en bra erfarenhet. 
 Jag läser för tillfället mitt första år på 
samhällslinjen på Staffangymnasiet. Jag 
har ännu inte börjat inrikta mig på något, 
men i tvåan har jag valt att studera vidare 
på samhällsinriktningen. Det innebär att 
jag kommer att läsa mer samhällskunskap, 
geografi, religion och historia. 
 Förutom att skriva så har jag också ett 
stort intresse för dans. Jag har sedan jag 
var 11 år tävlat i street och discodans för 
Bumpyfeet's dansklubb i Söderhamn. Jag 
tränar dans ca 3 gånger i veckan men jag 
har även styrke- och konditionsträningar 
utöver det.  
 Hösten 2011 tävlade jag mitt första 
världsmästerskap. Jag fick den chansen 
tillsammans med min discogrupp FA-
MOUS! Vi var sju tjejer som under våren 
2011 tävlade tillsammans och lyckades bli 
uttagna till VM som ägde rum i tyska Bo-
chum. Vi åkte ur i kvartsfinalen men vi var 
mycket nöjda ändå, det var en resa för 
livet.  
Vi fortsatte även efter det, men efter julav-

slutningen förra året bestämde vi oss för 
att ta en paus, så just nu dansar jag endast 
singel och par. Jag har även valt att sluta 
dansa i streetdance och satsar nu helhjär-
tat på discodansen. För er som inte vet så 
är det en dans med mycket fart, energi och 
glädje. Kondition, styrka, och vighet är 
några viktiga faktorer. 
 Jag ser fram emot tiden som jag kom-
mer att skriva här och jag hoppas att vi 
kommer få så många läsare som möjligt, 
stora som små. 

Linnea – vår nya medarbetare 

 
 

Hälsa på någon på torsdag! 
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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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Etnologen om: 

Det där med att järnvägen kom till och 
därmed förändrade synen på både rum 
och tid, det måste ha varit något helt fan-
tastiskt på den tiden då det begav sig. Man 
brukar säga att vår svenska järnvägshisto-
ria börjar 1856, då de första järnvägs-
sträckorna invigdes och ånglokstrafiken 
drog igång.  
 Men visst fanns det rälsar innan dess, då 
med vagnar dragna av hästar, så man får 
förstå folkets förundran över de första 
loken som tuffade förbi. Vilka krafter! Det 
var säkert med skräckblandad förtjusning 
de ångande giganterna betraktades, å ena 
sidan förändrades som sagt vårt sätt att 
handskas både med rum och tid, resor 
underlättades och förkortades men med 
det nya kom även nya faror – eldrisk längs 
spåren, skrämda djur och inte minst förlus-
ten av den egna marken som ofta exprop-
rierades för att ge vika för järnvägen. 

Nu var det ju så att vi i Trönö fick vänta ett 
bra tag på att få järnvägen genom byn, 
ungefär 70 år efter att första spåret invig-
des i Sverige. Ostkustbanan är den järnväg 
i Sverige som hade den längsta tiden från 
de första idéerna till förverkligandet. Tan-
kar på en bana längs norrlandskusten 
framlades och diskuterades redan under 
andra hälften av av 1800-talet, men oenig-
heter om var linjen skulle dras försenade 
bygget. 
 I första skedet beslutades, någon gång 
på 1870-talet, att en stambana skulle byg-
gas genom Norrland och den skulle av för-
svarsstrategiska skäl inte byggas nära kus-
ten, även konkurrensen från den mycket 
billigare och snabbare ångbåts-trafiken 
togs med i beräkningarna. Man ville ge-
nom att dra banan inåt landet även undvi-
ka att fara fram genom den tätast befolka-
de delen av området.  

När järnvägen kom När järnvägen kom När järnvägen kom När järnvägen kom     
                                                                        till byntill byntill byntill byn    

Många hade samlats för att få se det första tåget passera när stationen i Långbro invig-
des 1927, och naturligtvis för att få se kung Gustaf V. (DIBIS-bild) 
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Efter ytterligare 50 år togs dock ett nytt 
beslut och järnvägssträckan mellan Gävle 
och Härnösand – Ostkustbanan – började 
anta sin form. 
 

Invigningen av banan skedde etappvis 
och den stod helt klar i månadsskiftet 
mellan oktober och november 1927. Det 
första tåget, bestående av två A-lok och 
flertalet grönmålade OKB-vagnar, avgick 
från Härnösand den 31 oktober.  
 Spåret i Trönödal förklarades öppet och 
stationen i Långbro slog upp portarna till 
vänthallen. Det var kung Gustaf V som 
invigde. Blommor överräcktes till honom 
av lilla fröken Stina Eriksson (Sahlin), då 
12 år. Hon berättar:  
 – Det var mycket folk som samlats för 
att möta kungen. Jag stod bredvid honom 
under invigningen och överlämnade se-
dan en bukett med tolv röda nejlikor. Han 
tackade och tog mig i hand. Han var väl-
digt snäll och trevlig tycker jag. "Vad heter 
du min flicka?" frågade han och jag neg 
och svarade "Stina Eriksson, Ers maje-

stät". Jag hade fått en ny klänning också, 
den var ljust beige och jag kände mig väl-
digt fin! 
 

Och så var det över. Invigningen var över, 
tåget tuffade vidare till nästa anhalt. 
 Stationen fick fylla sin funktion ända 
fram till 1966 då det sista tåget stannade 
vid stationen. Sedan susade loken och 
vagnarna bara förbi, ända fram till 1999 
då järnvägssträckan dragits om för att 
tjäna in mer tid. För tid är viktigt och 
snabbt ska det tydligen gå och vi måste 
följa med i allt snabbare takter. Ibland 
färdas jag i bortåt 200 km/h när jag åker 
till och från jobbet. Tågpendeln till Gävle 
är snabb och smidig och inte ansträng-
ande alls. Tänk om jag skulle åka häst och 
vagn istället? Något konstigt är det allt, 
att det går så fort att komma från ett stäl-
le till ett annat. Ibland hänger hjärnan inte 
riktigt med ... Människan är egentligen 
inte skapt för att ta sig fram så fort. Eller? 
Det tål att tänkas på. 
 

Gabriella Bild 

Hårt arbete, långa dagar och värkande ryggar - 
rallarliv. Arbetslag vid Ostkustbanan 1925 vid 
Långbro. Från vänster: Knut Stenberg, Ante 
Eriksson, Karl Söder, Lars-Gustav Larsson, Fer-
dinand Höjer och sittande vid vagnen Henning 

Olsson.       (DIBIS-bild) 

Stationsområdet 1934 
(Sveriges Järnvägsmuseums arkiv) 

Stationen finns kvar, dock ej på samma plats. Ban-
vaktarstugan "Järsvallen" vid Järsjön är riven se-
dan länge. Banvaktare och stinser har inte längre 
något arbete att sköta i Trönö, men tänk vilket 
ansvar de en gång hade! Banvaktarstugor fanns 
med några kilometers avstånd längs hela banan, 
spåren skulle noga inspekteras varje dag och lagas 
vid behov. Och nåde den stins som inte fanns på 
plats när tåget anlände ...  
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Processen med att skapa en Lokal Ut-
vecklingsplan har startat! Här kommer en 
sammanfattning av resultatet från första 
träffen: 
 

Tisdagen den 12 februari träffades 18 per-
soner för ett första arbetsmöte på IOGT, 
under ledning av Kenneth Nyberg. Han är 
från Sandviken, är processledare för lokala 
utvecklingsplaner från Hela Sverige Ska 
Leva och ordförande för länsbygde-rådet X
-ing. 
 

Förutsättningen för genomförandet av 
LUP:en bygger på en bred delaktighet som 
kombinerar individuellt arbete och 
grupparbete. Målet är att blicka framåt för 
att vaska fram idéer kring vad och hur vi 
tillsammans kan utveckla Trönöbygden. Till 
en början spaltade mötet upp en mängd 
frågor under energisk ledning av Kenneth. 
 

Därefter delades vi upp i tre arbetsgrup-
per, som ska arbeta med kompletteringar 
av de olika utvecklingsområdena och för-
tydliga de olika förslagen så att en 
”utomstående” förstår innebörden.  
 Viktigt är att fundera över Trönöbygdens 
aktuella situation idag. Detta ska vi lämpli-
gast göra genom en SWOT-analys där S 
står för styrkor, W för svagheter, O för 

möjligheter och T vilka hot vi kan se mot 
utvecklingen. 
 

Efter den här första träffen skickade Ken-
neth Nyberg ut ett material med en sam-
manfattning av vad träffen kommit fram 
till. Alla som var med har fått detta och om 
du – förhoppningsvis – är intresserad, finns 
materialet att få även för dig! 
 

Grupp 1 och 2 träffas på IOGT den 6 mars 
kl. 19.15. Mötet därpå är för båda grup-
perna den 27 mars i samma lokal och tid. 
 

Grupp 3 har innan vårt blad kommit ut 
redan träffats. Gruppens nästa möte blir 
den 18 mars. Platsen är ännu ej bestämd. 
 

En gemensam avslutande träff med Ken-
neth blir den 17 april, kl 19.15 på IOGT. 
 

Alla har förstås möjlighet att delta vid ar-
betsgruppernas fortsatta möten! 
Du hittar materialet på affär´n eller på By-
stugan, där det finns exemplar att ta del 
av. 
 Annars ring 247762 (Bystugan) eller  
070 3508066 (Lena Å) 
 

Kenneth Nyberg 

Utveckla Trönöbygden tillsammans 

 

Det krävs ett helt nytt sätt att tänkaför att 
lösa de problem vi skapat med det gamla 
sättet att tänka. 

Albert Einstein 
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Skogsröjningar, 
planteringsarbeten, trädfällning, 

tomthuggningar samt diverse andra 
arbeten till bra priser. 

 

J Ö Skog & Snö 
Johan Östlund 

 

            Trönöbyn 552, 82695 Trönödal 
         Tel: 070-625 37 40 

 

mail: johanostlund80@hotmail.com 
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TRÖNÖS  BÄSTA RECEPT!

5-6 portioner   
Tillagningstid ca 1 timme och 30 minuter 
 

Ingredienser 
1 kg vinterpotatis (ca 12 medelstora) 
1 msk salt 
3 dl kornmjöl 
3 dl vetemjöl 
Ca 300 gr rimmat fläsk 
Kokning: 1½ tsk salt per liter vatten 
 

• Skala potatisen. Mal den i köttkvarn eller 
riv den fint. Arbeta samman potatisen med 
salt,kornmjöl och vetemjöl till en deg.  
 

• Skär fläsket i små tärningar. Forma de-
gen till ca 15 bollar med händerna.  

• Gör en fördjupning i varje boll och lägg i 
ca 1 msk fläsktärningar, vik över degen och 
platta till. 
 

• Koka upp vatten och salt i en rymlig gryta 
ca 4 liter. Lägg i paltarna och koka dem 
med locket på glänt ca 1 timme. Med bryn-
ta fläsktärningar kan koktiden minskas till 
ca 45 minuter. 
 

• Servera med smör som kan smälta i en 
fördjupning i palten. En del föredrar att 
servera palten med lingonsylt. 
 

Smaklig måltid! 

Pinnen skickas vidare till Karin Hansson, Stertebacken 

Pitepalt Inga-Lisa Hansson, Glamsta 
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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 

Välkommen till 
 
 

        Lillemors Lillemors Lillemors Lillemors     
                                    massagemassagemassagemassage    
             och 

                            
 

Introduktionspris 250 kr för en avslappnande helkroppsmassage!  
 

Ring och boka en tid  
070-509 93 51 

 

 

 

Ympkursen har haft en uppstartsträff. 

Fortsättning följer när våren är lagom långt 

framskriden, alltså beroende på väder och 

temperatur.  

 Vi är ett tiotal personer som deltar, men 

det finns plats för fler! Hör av dig till  
 

Robert, tfn 070-304 11 86, eller  

Lena, tfn 070-350 80 66 för info och anmä-

lan. 

Jordkällarsafari är på gång. Vi tittar på 

olika jordkällare, och utifrån intresse och 

behov blir det sedan fortsättningsträffar. 

Det kan handla om renovering, skötsel, 

användning och förvaring av olika produk-

ter. Du behöver inte delta på allt, utan kan 

välja det som passar. Safarin blir en lördag 

innan sommaren. För info och intressean-

mälan kontakta  
 

Marita, tfn 070-549 83 23, eller  

Lena, 070-350 80 66, 

lena.akerlind@soderhamn.com 

Ympning och jordkällare – kursplatser kvar! 
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För inte så länge sedan (2005) erbjöds vi i 
Trönö möjligheten att ansluta oss till 
bredband via ADSL. Detta är avhängigt 
med fasttelefoni, eller åtminstone kop-
parkabel, och de stationer som Telia för-
fogar över. Möjligheten finns idag att 
abonnera på detta ADSL utan ett fast te-
lefoniabonnemang, men till en viss fast 
månadskostnad för utnyttjande av nätet, 
så länge operatören tillhandahåller fast 
telefoni av det slag vi har idag.  
 Nu står vi inför ett vägval. Det är inte 
tvingande, men mer eller mindre nödvän-
digt av olika skäl! 
 

Bakgrund  
Utbyggnaden av nät med optisk fiber-
kabel (fiber-LAN) har under flera år pågått 
framför allt i större tätorter, men också 
på landsbygden och även Söderhamn 
Nära har börjat bygga ”fibernät” i kom-
munen. Bakgrunden är ett strategidoku-
ment från Post och Tele-styrelsen 2012, 
som bland annat inne-håller visioner och 
mål för hushållens i Gävleborgs län till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
Visionen i dokumentet uttrycks så här:  ”I 
Gävleborg har vi bredband i världsklass. 
Vi främjar utveckling och tillväxt genom 
högkvali-tativt och tillgängligt bredband.” 
 

Framtid  
Enligt Björn Eriksson finns det få kommer-
siella intressenter för att bygga och sedan 
tillhandahålla fibernät. Vi har behov av 
högre överföringshastigheter. Det ligger 
alltså i vårt intresse att säkerställa antalet 
abonnenter, varefter ett bolag som till 
exempel Söderhamn Nära lägger/hänger 
fiberkabel och ansluter oss. 

 Detta löser vi lättast genom bilda in-
tresseföreningar/abonnentgrupper i re-
spektive by. 
 

Varför?  
Det fasta telenätet läggs undan för undan 
ner, se närliggande Bollnäs kommun som 
ett exempel. Överföringshastigheterna 
ökar radikalt jämfört med idag. Sist men 
definitivt inte minst, värdesäkring av fas-
tighet som är ansluten!  
 

Hur?  
Hela Trönö ses som ett projekt med en 
projektledare som samordnar, koordine-
rar och ”lägger papperen på bordet och 
har kontakten med Leif Svensson och 
Björn Eriksson 
Vi söker och driver projektet själva.  
OBS! det är inte tillräckligt att få in intres-
senter via en intresseförfrågan! Tecknan-
de av intresse måste formuleras/göras 
betydligt mer bindande så att det framgår 
att det ligger ett definitivt beslut bakom 
fastighetsägarens intresse.  
 De olika anslutningsområdena, byarna, 
har en egen kontaktperson som ansvarar 
under projektledaren som intresserar 
fastighetsägarna, och driver projektdelen.  
 Under mötet åtog sig följande att an-
svara för sina byar: Janne Bild, Sterte-
backen, Po Tidholm, Långbro, Olov Öst-
lund, Grubbe, Anders Brolin, Berge och 
Daniel Bjerknes, Rappsta/Hägnan. 
 Det uttrycktes på mötet att Lena Åker-
lind ses som en lämplig projekt-ledare. 

Från mötet om fiber till Trönö med Björn Eriksson  
Sammandrag av Janne Bilds rapport från mötet 
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Detta händer i trönö  
    

 

mars 
 

        Frid och ro: Måndagskvällar kl. 19.00 i kyrkan till och med 25 mars 
 

        Gympa i Trönö  med Krister Frid varje tisdag till och med maj i skolan. 
 

        Trönögruppen Församlingshemmet onsdagar 13-14.30 
 

        Klassisk musiklyssning, Trönö kyrka tisdagar jämna veckor 13.30-15.30 
 
 

Må 11 mars    Pensionärsföreningen Månadsträff. Information, kaffe, bingo, lotteri. 
 

Må 18 mars    Club Trönö Årsmöte IOGT kl. 19.00, redovisning av medl avgifter. Fika. 
         

Lö 23 mars    Äggsexa Pensionärsföreningen. Mat, underhållning, dans och lotterier. 
 

Ti 26 mars    Trönös galnaste gala! Spex, upptåg och sång. IOGT kl. 19.00. 
        Entré 100 kr till fömån för Svenska kyrkans arbete ute i världen. 
 
 

april 
 

Må 8 april    Pensionärsföreningen månadsträff. Information, underhållning, kaffe  
        och bingo. 
 

Lö 13 april    Club Trönö Dansresa till Hudiksvall. Streaplers. Anmälningar tas emot  

        av Tage 0270-36205 eller 070-350 15 49. 
 

Sö 14 april    Trönöbygden ek för årsmöte på IOGT kl. 15.00. 
 

Lö 27 april    Vårstädning av diken. Bystugan 10-14. Grillning m.m.         

        

maj 
Sö 5 maj     Club Trönö: Kryssning. Upplysning och anmälan Gunilla, 070 204 08 18 
 

To 9 maj     Kristi himmelsfärdsdag pensionärsföreningen. Gudstjänst kl. 11.00.  
        SPF:s manskör. SPF bjuder på kaffe i församlingshemmet. 
 

Må 13 maj    Pensionärsföreningen månadsträff. Mätning av blodsocker. 
        Information, kaffe, bingo, lotteri. 
 

Lö 18 maj    Rockabilly Revue #10 på IOGT kl. 20.00-sent. 
 

 
 
 
 
 
 

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 47! 
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Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    
Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!Svenska kyrkan i Trönö!    

TrönögruppenTrönögruppenTrönögruppenTrönögruppen    
FörsamlingshemmetFörsamlingshemmetFörsamlingshemmetFörsamlingshemmet    

Onsdagar kl. 13-14.30 
 

Gemenskap, samtal, musik 
eller högläsning samt fika. 

____________________________________________________________________________________ 
Måndagskvällar i Måndagskvällar i Måndagskvällar i Måndagskvällar i     
kyrkan kl. 19.00kyrkan kl. 19.00kyrkan kl. 19.00kyrkan kl. 19.00    
Stillhet och ro, levande ljus, 

CD-musik och tankar 
varje måndag till och med 25/3. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

På mångas begäran: 

Trönös galnaste gala!Trönös galnaste gala!Trönös galnaste gala!Trönös galnaste gala!    
Spex, upptåg och sång 

 

Tisdag 26 mars kl. 19.00 
På IOGT-Enighet 

 

Servering 
 

Entré 100 kr, till förmån för Svenska kyr-
kans hjälparbete ute i världen. 

 

Sponsor: IOGT-Enighet 

____________________________________________________________________________________ 

Vi lyssnar på Vi lyssnar på Vi lyssnar på Vi lyssnar på     
klassisk musik!klassisk musik!klassisk musik!klassisk musik!    

Tisdagar jämna veckor kl.13.30-15.30 
 

Vi håller till i Trönö kyrka  
och i pausen blir det fika. 

Ring Krister Bohman, 362 11,  
om du är intresserad. 

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 män-
niskor i livets olika skeden. Här finns 
medmänsklighet, värme och gemen-
skap för dem som söker. Kyrkan för-
medlar 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 musikverksam-
het, barnarbete, konfirmandunder-
visning, skolbesök, samtal med männi-
skor 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 


