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Så var det åter dax för en ledare till Trönöbygdens tidning, denna gång

Ledare -

Peter Åkerlind

skriven i Östergötland. Vilka variationer det är på naturen i vårt land. Här på
Östgötaslätten är det milsvida åkrar, stora gårdar och smala asfalterade vägar
kors och tvärs. All mark brukas och inget tillåts växa igen. Här är förstås helt andra
förutsättningar för att skapa lönsamhet.
Skogklädda bergssidor med produktiv skog är det dock sparsamt med här.
Detta ger oss andra naturupplevelser med små fiskesjöar, svampmarker,
skogsstigar och tystnad på relativt nära håll. Vilket som är att föredra, är
naturligtvis upp till var och en.
En sak, som alltid fascinerat mig vid besök här är alla vindkraftverk. Med tanke
på alla obehag och störningar dessa sägs representera för sin omgivning är det
konstigt att de här finns överallt. Vi var upp på Omberg och såg därifrån säkert ett
femtiotal, spridda på åkrarna horisonten runt. Trots de anläggningskostnader
varje verk betingar, får man anta att de lönar sig och då inte enbart ur
miljöperspektiv.
Jag tror nämligen att folket här kan räkna väl så bra som vi från södra Norrland,
jag tror också att de värnar väl så mycket om sin egen närmiljö som vi, likafullt
finns här många vindkraftverk. De ser pampiga och effektiva ut, tycker jag och
inte bullrar och stör de nämnvärt heller ens på nära håll.
Det vore faktiskt något stort för oss i Trönö med några egna verk. Ingen
omöjlighet och vi skulle bli självförsörjande på elektrisk energi, häftigt!
Brevledes försöker vi nu få förpackningsinsamlingsföretaget att inse att vi inte
nöjer oss med ett enkelt trådstaket runt återvinningsstationen i Glamsta. Det
bestående synintrycket från centrala Trönö, för förbipasserande, skall inte vara
sopcontainrar. Nej, ett snyggt plank i rätt färg, liksom det som var där från början
och som revs av någon oklar anledning, är vårt absoluta krav. Skitsak tycker
kanske några, men viktigt tycker många, hoppas jag.

Trafikverket är en annan instans, som tycker att landsbygden kan man göra lite
som man vill med, förefaller det. Lapptäcket (ett passande namn!!), det vill säga
vägen mot Storsjön, är oftast en pina att trafikera. I brev har vi påpekat att övre
Trönödalen och området runt Storsjön inte är någon outnyttjad ödemark.
Campingen, skogsbrukets näringsidkare, permanentboende, fritidsboende är
beroende av vägens kvalitet, liksom friluftslivet med fiske, naturupplevelser i
Grossjöberget o.s.v. Ja, listan kan göras längre! Därifrån har vi ännu inte ens fått
något svar! Anmärkningsvärt, tycker jag.

Liksom tidigare år har Trönöborna städat dikena längs vägen bara för att vi
vill ha snyggt omkring oss, alltså utan någon form av ersättning. En tradition väl
värd att poängtera. Tack alla, som ställde upp, andra bidrar på annat sätt. Tack
Robert, för ansning i "parken" och Bengt-Olov för snöröjning runt brandstation.
Ett tack också till övriga styrelsen, som fixat till Äppelmusten för leverans.

Östergötland i ett grönskimrande Maj.

Peter Åkerlind
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STÄDDAGEN

Ryggarna på såväl lastare
som korvätare vid grillen.

Foto: Olov Östlund

Ett stort lass med sopsäckar travades upp
på Bror Nybergs släpvagn för vidare
transport.
Vi tyckte nog lite till mans att det är lite
skrämmande hur mycket som slängs
genom bilfönster eller blåser av släpkärror.
Nu kom skräpet väck i alla fall inför
Valborg och 1:a Maj.
Bosse

Lördagen den 28 april städades dikena
utmed våra vägar av ett mans- kvinno- och
barnstarkt gäng. Alla åldrar var representerade och städdagen blev som en glad
familjegemenskap.
Vädret var strålande och väldigt lämpligt
för uppgiften. Snyggt blev det och med så
många aktiva gick det undan fort.

ANBUD
Bystugans panel skall bytas ut och fastigheten färdigmålas med Falu Röd.
Behovet har funnits länge, men annat har kommit före.

Nu söker vi byggare som kan hjälpa oss med att få detta gjort.
Det virke som skänkts till föreningen räcker inte utan ytterligare behov
måste beräknas.

Intresserad?
Kontakta snarast (vecka 23) kontoret på Bystugan, 0270 42 77 62
eller föreningens ordförande Peter Åkerlind, 070 343 71 38
Kontoret är öppet fred 1/6 10-13, månd 4/6 10-13 tisd 5/6 10-16 fred 8/6 10-13

Vi önskar få anbud med kostnadsförslag senast den 10 juni.
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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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→ TRAKTORFROSSA
Lördagen den 7 juli kl 10-15
Här samlas entusiaster som gillar gamla
fordon och maskiner, för att frossa i
nostalgi eller bara umgås med glada
vänner!
Krister Fridh underhåller, och det blir
loppis, tillfälle till ”skrotbyte”, tipsrunda och
självklart traktorcruising.
I samarbete med TIK kör vi traktortaxi
mellan Traktorfrossan och Idrottens Dag,
fika och grillat finns att köpa på IOGT.
Välkommen att ställa ut dina veterantraktorer och/eller andra fordon från förr, eller
bara kom och njut! Vi ser fram emot en
trevlig dag med mycket skrammel och
brum.
Ett stort tack på förhand till alla
sponsorer och frivilliga!
För mer info, kontakta Ola Hansson: 070579 70 76, ola.hansson@soderhamn.com,
eller Tomas Nilsson: 076-101 88 90

Idrottens dag
lördagen den 7 juli på IP
Åk gärna traktor till IP!
Traktortaxi rullar hela dagen.
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Mattias Bäckius –
Trönös nye fordonsdoktor
men det verkar rulla på. Det har väl varit lite
Trönö, och till mötet med Cecilia som skulle bli krångel med papper och sånt också innan allt
börjar flyta.
hans hustru.
Och läget med Lilla häbret (hustruns gårds– Min pappa skulle göra ett sofflock till
butik) och den fina gården Svenpetters tvärs
kökssoffan hemma hos Cecilia och tyvärr blev
han dålig så det blev min uppgift att få dit det. över vägen, vad tycker han om det?
– Det är lämpligt. Man slipper resor till och
Cecilia mötte upp mig när jag kom och så blev
från jobbet och det är en trygghet att det är
jag kvar här sen. 2007 flyttade jag hit.
Mattias växte upp i Maråker och gick skolan i nära för då kan jag ha uppsikt över verkstaden
när jag är hemma också. Det har ju varit lite
Wallvik och Ljusne. Sedan blev det fordonsstölder och sånt. Och en trygghet för kunderna
programmet i stan.
också, tror jag. Svarar jag inte i telefonen så
Bröllopet med Cecilia blev ett fint minne.
kommer de hem till mig och kollar om jag är
– Vi gifte oss i gamla kyrkan. Kalle Frid
spelade och Siri Jernkrok sjöng. Efter kyrkan var hemma.
– Mattias tror nog att Trönöborna kommer
det tänkt att vi skulle åka häst och vagn hem
att ha förtroende för honom, även om han har
men det regnade väldigt mycket så vi fick åka
väldigt mycket att leva upp till efter Thyr.
bil. När vi kom hem åt vi och Kalle fortsatte
Det är bra att det funnits kundunderlag från
spela under maten.
början då detta underlättar.
Nu tar Mattias över Thyrs verkstad, där
– Det gäller att bevisa att man klarar av det.
han arbetat sedan oktober 2010.
Thyr har ju en fruktansvärd kunskap så det är
– Den 4 april 2012 skrev vi papprena. Så den tryggt att veta att han ställer upp om jag ringer
5 april började jag jobba i min verkstad.
och är osäker på något.
Conny Thyr måste ha haft stort förtroende
Intervju och foto: Ulrika Eriksson
för Mattias, och han finns själv kvar i bakgrunden en tid.
– Jag kan alltid ringa Conny om jag går bet på
någonting, han ställer alltid upp och hjälper mig
och det är en trygghet för mig och kunderna.
Bäckius’ maskinservice är en enskild firma.
Mattias fortsätter lite i Connys spår med
lagning av bilar och traktorer, försäljning av
oljor och diesel, men kommer att inrikta sig lite
mer på bilar. Han har även skaffat ett diagnossystem för att kolla nyare bilar.
– Jag har ett bra avtal med Mekonomen och
tar vissa grejer därifrån. Hinner jag beställa
dagen innan så är de vanligtvis hos mig dagen
efter med varan.
Starten av nya firman har gått bra, bättre än
förväntat faktiskt. Mattias har haft mycket
jobb. Dieselbiten har varit lite tung i början

Det var sofflocket som förde Mattias till
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Välkomna till oss
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt!

www.lonnsbuss.se
Värmlandsvägen 8
826 40 Söderhamn
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Tele: 0270-124 20
Mobil: 070-632 19 12
Fax: 0270-126 85,
E-post: info@lonnsbuss.se

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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Rockabillynian gungade i hamn
När Trönö Rockabilly Revue gick av stapeln
för nionde året var vi åter hemma igen.
Efter en kort utflykt till gamla Elimkyrkan
ställde vi i ordning för ännu en helkväll på
IOGT.
Detta år kom banden från Enviken och
Los Angeles. USA-bandet The Shookups var
ändå ute på turné och erbjöd sig att ta
vägen förbi Trönö för en billig penning.
Otroligt skickliga musiker, som lite skamset
erkände att de spelat sig till rutin genom
att underhålla på Disneylands temarestauranger. Inte så rockigt...
Svängde gjorde de iallafall och publiken
kom igång ordentligt framåt midnatt.

Inledande Enviken-bandet Fanny Mae &
The Dynamite Believers frontades av Fanny
Mae, en flicka i rött fodral som jobbade
hårt för att få fart på stället. Ingen skugga
över dem, men av någon anledning
(troligen Cruisingen i Söderhamn) tog
publiken tid på sig för att komma ut till
Trönö. Det såg mörkt ut ett tag, men i
slutändan gick vi plus. Den välsmorda
hamburgerförsäljningen inbringade
dessutom 3500 kr till Trönöbygden.
Nu laddar vi inför TRR nr. 10! Vi tänker
oss ett bra husband och en kavalkad av
gäster som håller igång hela kvällen. Det
kommer bli oförglömligt.
TRR-gänget

Vi önskar alla en skön
och trevlig sommar!

Astrid

Besök gärna vår hemsida för info
om kurser och annat:

fixar mattan!

www.sv.se/gavleborg

Ring Astrid Wadsten
om du vill ha hjälp med att tvätta
dina mattor eller dylik grovtvätt!
Tel: 070 238 68 91

Söderhamn

Vi glömde en liten nyfödd i förra numret!

Välkommen till världen och Trönö!
2 nov 2011

Becky, dotter till Sofie Söderqvist och Anton Blomberg
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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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Ur DiBiS-arkivet

Vid 1900-talets början kördes posten ut med häst och vagn här i Trönö. Den här bilden är tagen
utanför Sterte skola. Längst till vänster står Vivan Eriksson som vid slutet av 1920-talet själv blev
lärare i denna skola. Framför hästen står Olle Axling och vid bakhjulet Per Olov Törnell. Kvinnan
vid postlådan är lärarinnan Alma Sahlin. Postkörare var Lars Östlund i Nygårn.

Hembygdsföreningen fick värdefull fotoskatt
Hembygdsföreningen har i dagarna fått ta emot
en mycket värdefull fotoskatt. Ättlingarna efter
fotografen Nathan Gisselsson i Orsten överlämnade redan i mitten av 1990-talet flera
hundra glasplåtar till dåvarande ledaren för
fotocirkeln i Trönö, Karl Ingvar Norgren.
Glasplåtarna har sedan varit väl förvarade i
Oppegården i Hamre under alla år. Karl Ingvar
Norgren har genom årens lopp lagt ner ett stort
arbete med att ordna foto-utställningar och
leda fotocirklar i Trönö. Han tog också initiativ
till att ge ut två böcker om Trönö, där gamla
bilder publicerades.
I mitten av maj 2012 överlämnades Nathan
Gisselssons glasplåtar till hembygdsföreningen.
Glasplåtarna som förvaras i 137 stycken A5-

kartonger, därav några i kuvert, lämnades till
nuvarande cirkelledaren och sekreteraren i
hembygdsföreningen, Birgit Lundgren.
Nathan Gisselsson var bland annat verksam
som fotograf i Trönö med omnejd under många
år. Han var en mycket skicklig porträtt- och
bröllopsfotograf. Han arkiverade alla sina
glasplåtar mycket noggrant i kuvert och
kartonger. Nathan Gisselsson levde mellan
åren 1874-1950.
Det rör sig om 1000-tals plåtar. Nu förvaras
de i Trönögården. På sikt ska personerna
identifieras med hjälp av personer i bygden.
Birgit Lundgren är ju ledare för fotocirkeln
och har alltså ett stort och intressant arbete
Jan-Eric Berger
framför sig.
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Etnologen om:

Vikten av att verka som
lokala kulturbevarare

Tre av våra kulturbevarare från Trönö har motgångar i ett bondesamhälle. Det är
intressant läsning som genomgående visar på
gått ur tiden. Vi vill i detta nummer hedra
Gösta Berglöw, Olle-Gunnar Eriksson och Olle H
Olsson och tacka dem för deras kulturbevarande gärningar. De har på olika sätt sett till att
både deras egen och Trönös historia bevaras
för framtiden.
Det går i vågor hur intresset hos oss är att
berätta, samla och bevara vår egen historia,
just nu är det många som intresserar sig för
släktforskning har jag märkt. Denna ”trend” är
en viktig del i kulturbevarandet, utan våra egna
berättelser om oss blir vi svårtolkade i framtiden.
Kultur handlar nämligen inte bara om
"finkultur" inne i storstäder, kultur innefattar
allt vad vi människor gör. Det vill säga det som
skapas eller förädlas av oss, allt som inte ryms
inom begreppet natur. Kulturverksamhet ger
människan redskap att förstå sig själv i tid och
rum, att förstå samhället hon lever i. Det kan
även vara ett sätt att delta i och påverka hur
samhället utvecklas.
Våra traditioner och livsmönster berättar
mycket om oss och hur vi ser på oss själva. Om
detta inte bevaras för framtiden försvinner
mycket information om vår tid. Kulturarvet vi
lämnar efter oss innefattar även språk, konst,
historiska lämningar, arkiv, föremålssamlingar,
kulturmiljöer och landskap, det som förs vidare
generation till generation. Om vi inte bemödar
oss om att berätta vår historia, hur ska vi då
kunna hävda oss i framtiden?
Jag tycket att det är viktigt att "den lilla
människan" visar sin plats i det stora samhället,
att alla får berätta sin historia, hur den lever
och tänker i nuet, vad den har för vanor,
föremål och vilka platser den vistas på.

Olle-Gunnar Erikssons verk 50 år som bonde

den enorma kärleken inom denna familj. OlleGunnar var även verksam i olika studiecirklar,
däribland en om trönödialekten som jag hade
när jag studerade kulturpedagogik. Olle-Gunnar
var kunnig och delgav oss gärna historier på
härligt melodiskt trönömål!

Gösta Berglöw har som hembygdsforskare
och lokalhistoriker gett ut många verk om det
förgångna. För honom var det viktigt att visa
och bevara vårt kulturarv. Trönö hembygdsförening har fått allt samlat material som han
har sammanställt genom åren, och materialet
är värt sin vikt i guld.
Han var en kunnig och intresserad person,
han hade reda på mycket om vår lokalhistoria,
olika släkter och platser här i socknen och har
bland annat skrivit om många gårdar här i
Trönö. Jag hoppas att jag, både som stolt
trönöbo men kanske mest ändå som etnolog,
får ta del av det samlade materialet och
fortsätta i Göstas spår som hembygdsforskare.
Även Olle H Olsson var en fantastisk
hembygdsforskare och lokalhistoriker som
brann för att berätta och bevara. Han
intresserade sig för släktforskning och var
mycket kunnig inom detta område. Han har
hjälpt många att sammanställa bland annat
släktböcker samt bland annat skrivit om alla
som emigrerat till Amerika under 1900-talet.

Det är ett intressant material som dessa tre
herrar lämnat till oss att förvalta, och jag
hoppas att fler av er läsare bidrar till att ”skriva
vår historia”. Vad vill vi berätta? Vad är värt att
bevara? Det tål att tänkas på!

ger oss en inblick i både medgångar och

Gabriella Bild
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Den rockande revisorn

För att Trönö ska fungera krävs det ordning och reda i både föreningar och
företag. Sunda finanser är inte bara Anders Borgs besatthet utan en ren
nödvändighet för att vår by ska fortsätta leva och utvecklas. Sett ur det
perspektivet är Daniel Bjerknes faktiskt en centralgestalt i Trönö.
I snart tjugo år har Daniel drivit bokföringsfirman Bjerknes Marketing hemifrån
gården Nils-Magnus. Efter några år som
assistent till pappa Bo, ekonom och jazzkonsulent, tog han över helt -95.
Merparten av kunderna finns i Trönö,
men en hel del även inne i Söderhamn.
Privatpersoner och små och stora företag
anlitar honom för redovisningar och bokslut, men Daniel gör också en extremt
viktig insats som ideellt arbetande

konsult åt en lång rad av Trönös
föreningar.
– Jag tycker man ska hjälpa till, säger
Daniel, det är så många andra som gör
saker, och det här är det jag kan. Jag
skulle inte kunna baka bullar, jag är duktig
på siffror. Be mig inte baka, det skulle bli
katastrof.
– Dessutom är det verkligen inte så
svårt för mig som det är för andra. Jag
sysslar ju med siffror hela dagarna, har
16

koll på regler och blanketter och lämpliga
dataprogram. Men det är klart, Trönöbygden Ekonomisk Förening har blivit en
omfattande verksamhet nu. Det började
med ett brandvärn och nu ingår tre
fastigheter, hantering av hyror, löner och
försäljning. Lena brukar säga att jag är
värdelös på att säga nej.
Lena är Daniels fru, och mor till deras
gemensamma son Axel. Det mesta i livet
förändrades för ungefär tio år sedan då
Lena klev in och ville ha hjälp med Trönö
IK:s ekonomi. Ett år senare hade han
flyttat från sin ungkarlstillvaro med
mamma Ulla på Nils-Magnus till en villa i
Glamsta. 2003 föddes sonen Axel.
– Han är tredje generationens Trönöbo,
så han gills nog på riktigt, skrattar Daniel.
Det sägs ju att det ska ta tre generationer
men det tycker jag inte stämmer. Särskilt
inte nu längre när det är uppblandat och
folk flyttar hit och dit.

Gärna siffror och blanketter i drängstugan på
Nils-Magnus, där Daniel har inrett kontor.
Men baka bullar undanber han sig.

Det var Daniels farfar, driftig byggmästare från Norge, som köpte NilsMagnus på femtiotalet och byggde om
stället från vanlig bondgård till putsad
Brommavilla med glaserat tegeltak, altan
och pool. Huset är i stort sett orört sedan
dess.
Daniels föräldrar flyttade runt en del
och Daniel föddes faktiskt i Småland men
har varit Trönö trogen sedan femårsåldern.
– Jag minns inget annat än Trönö, säger
han. Storasyster Kirsten (reporter på
Söderhamnskuriren) har ett makalöst
minne däremot. Hon minns vad som
hände i livmodern.

Häromveckan fyllde Daniel femtio,
och livet verkar av allt att döma vara
prima.
– Jag tycker att det är fantastiskt att
kunna sitta i drängstugan på en gård i
Trönö och jobba med det man vill.
På fritiden ägnar han sig fortfarande åt
sina två hobbies: bilar och rock.
Tillsammans med Perra och Claes har
han coverbandet med det tveksamma
namnet ”Rock Unlimited”, och i uthusen
på Nils-Magnus står en mindre samling
Volkswagen-bilar av äldre modell. Men
mest drömmer han om en femtiotalschevrolet.
Rocken har hängt med i alla år. Daniel
var trummis i metalbandet ”Saigon” som
gav ut en skiva -85.
– Vi blev blåsta. Skivan hamnade på
nån lista och sålde kanske lite, men vi fick
inte en enda krona.
Det skulle inte kunna hända idag.
Daniel Bjerknes har numera koll på det
finstilta och är glad åt förtroendet det
innebär att sköta ekonomin åt Trönös
föreningar och företag.
Po Tidholm
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Från Trönöbygdens årsmöte den 1 april 2012
Veckan före påsk var det mängder av
Ingegerd Hansson respektive Helena
aktiviteter för bygdens livaktiga
Leander. Peter Åkerlind omvaldes som
föreningsliv. Flera årsmöten och andra
orförande. Styrelsen 2012 består av:
aktiviteter tävlade om utrymmet.
Peter Åkerlind
Ordförande
Söndagseftermiddagen den 1 april hade
Gabriella Bild
V.ordförande
dock Trönöbygden kunnat boka för sitt
Po Tidholm
Sekreterare
årsmöte. Det mindre rummet på IOGT var
Bo Lundstein
Ekonomi & kontor
tillräckligt för de deltagare som
Olov Östlund
Teknisk support
hörsammat den stadgeenliga kallelsen.
Övr ord ledamöter:
Efter inledande formalia redovisades
Eva Nyberg
ett återhållsamt verksamhetsår vad gäller
Anders Tång
investeringar. Fokus har legat på att se
Bror Nyberg
över kostnader och finna möjliga
Ingegerd Hansson
besparingar framför allt vad gäller
byalaget.
Brandvärnet har gjort sex utryckningar
under året. Brandmännen räknas vid
dessa tillfällen som anställda av
räddningstjänsten och avlönas för
insatserna. Därtill utgår ersättning för
fordonen. I övrigt arbetar brandmännen
ideellt.
För affärsfastigheten har vi lämnat in
en ny projektansökan för 2012 för den
planering vi gjort under året. Målning av
östra gaveln och några akuta arbeten har
dock gjorts under 2011.
Sammantaget har föreningen en god
ekonomi och resultatet för 2011 lämnade
för första gången på många år ett plus på
13.357 kr. Revisorernas granskning
redovisades och deras rekommendation
om beviljande av ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen ledde till beslut.

Suppleanter:
Christer Karlsson
Britt Marie Eriksson
Lotta Carlsson
Helena Leander

Budget för 2012 antogs där vi kan ta
nya tag vad gäller hjärtefrågorna.
I denna ingår uppföljning av planer för
lanthandeln, bystugan och flytt av
busshållplatsen med stöd av kommunen.

***
Styrelsens samtliga justerade protokoll
samt årsmöteshandlingarna finns nu
enligt beslut uppsatt på anslagstavlan
inne i affären och givetvis att ta del av på
kontoret i bystugan.
Till årsmötet framförde Olle Sahlin

begäran om förstärkning av arbetshögt deltagande. Inför valet av ny styrelse grupperna och skapande av fler efter

Styrelsemötena har under året haft

förelåg många omval. Två avsägningar
hade gjorts, där valberedningens förslag
till ordinarie ledamot och ersättare var

behov. Det finns fler medlemmar som vill
delta om vi gör det möjligt. De
fungerande arbetsgrupper vi har idag är:
18

Redaktionen för bygdebladet:
Gabriella Bild, Bo Lundstein, Ulrika
Eriksson, Marie Sundberg.
Redaktionen behöver förstärkas och
breddas. Intresserad? Hör av dig!

Byavakterna
fortsätter

Kontor och administration
En liten grupp bestående av Astrid
Wadsten och Bo Lundstein
Parken
Har blivit en stark grupp på c:a sex
personer ledd av Robert Wirén
Hemsida
Vår urgamla hemsida är svårhanterlig. En
ny väldigt snygg databasbaserad hemsida
har lagts upp av Anders Tång, men mycket
återstår att göra innan den kan ersätta den
gamla. Du som känner för att delta i
utvecklandet av den nya hemsidan är
välkommen att höra av dig.
Biblioteket
Vid starten byggde tre duktiga bibliotekarier upp vårt bibliotek. Men sedan några år
har vi ingen arbetsgrupp för biblioteket.
Det behöver göras om och i huvudsak
flyttas till lokalen på bottenvåningen med
läshörna och bättre tillgänglighet.
Leva & Bo i Trönö
Denna arbetsgrupp startades av Anna
Åkerlind och Robert Wirén för fyra, fem år
sedan, men ligger nere. Det är klart att fler
skulle vilja flytta till Trönö om det till
exempel fanns tomter att köpa för
nybygge. Här finns jobb att göra för att
bidra till ett ökat åretruntboende.
Bosse Lundstein

Vid ordförandeträffen i Trönögården för
en tid sedan beslutades att flera
föreningar i Trönö skulle ta ansvaret för
Byavakterna. Därmed fortsätter
byavaktsverksamheten i samma
omfattning.
Under senare delen av maj månad har
Pensionärsförening ansvaret. Ordföranden
Roland Axling är kontaktperson.
Under första delen av juni är
Trönöbygden ekonomisk förening med
Peter Åkerlind ansvariga.
Den senare delen av juni tar föreningen
Söderblomspelet vid med Jan-Eric Berger
som kontaktperson.
Sedan tar Trönö idrottsklubb, ansvarig
Pelle Svensson, och Trönö hembygdsförening, ansvarig Hans Persson, över.
I slutet av augusti kommer en ny
ordförandeträff att anordnas och nytt
schema att göras.
Byavaktsväskan som bland annat
innehåller telefon, dagbok, ficklampa,
reflexer med mera, finns att hämta på
Trönö lanthandel. För övrigt kommer den
som håller med bil att sponsras med ”ett
litet presentkort”. Detta kan hämtas hos
Olle Sahlin på affären.
Sparbössan finns på affären där
intresserade kan lämna ett bidrag. Enligt
myndigheterna är byavakterna en positiv
verksamhet.
Vi hoppas att intresset för byavakterna
fortsätter. Intresserade kan ta kontakt
med någon av de ovan nämnda.
Jan-Eric Berger
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Inseco
Skruvspecialisten
i Söderhamn
Tel 0270 735 50
Fax 0270 735 60
www.inseco.se
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Näe! Nu går jag till
Salong Marianne!

g
n
o
l
a
S

Marianne
Trönö

Telefon:

0270 363 19
0270 363 09
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Mässa i Trönö än en gång
Under dagen visas och säljs förnybar
energi, lokalt producerade livsmedel och
hantverk, maskiner för skogs- och
jordbruk, turism, jakt och fiske, bygg,
Syftet är att visa upp och lyfta bygden, och maskin och motor, friskvård & mycket
företagen och föreningarna lite extra.
mer. Några utställare återkommer, andra
är helt nya. Som vanligt!
Målet är en dag som passar alla, så det
samtidigt blir en rolig familjedag. Tidigare Samarbetspartners är Länsförsäkringar,
utställare har sagt att Trönömässan ger
Rundvirke Skog, Skogssällskapet och Stora
möjligheter till bra kundkontakter, att
Enso, som förtjänar varma tack för sina
mässan är ”lagom” stor och stämningen
engagemang. Varma tack också till Kyrkan,
avslappnad, och att besökare därför gärna som upplåter sin parkering, Hellströms
stannar och pratar en extra stund i
åkeri, som står för scenen, samt alla
montrarna. Bra för både dem och oss!
föreningar och frivilliga som gör mässan till

Lördagen den 30 juni kl 10-16 blir
det landsbygdsmässa i Trönö, för
femte året i rad!

För underhållningen står de populära
Engmans Kapell igen, och dagen blir
förstås fylld med roliga aktiviteter för alla
åldrar. I anslutning till mässan ställer Jenny
Stockhaus med flera ut konst, Trönö IK
Skidsektionen arrangerar ett sponsorlopp
och det blir final för Trönötalangen 2012.

den trivsamma mötesplats den är!
Anmälda utställare och annan aktuell
information läggs fortlöpande ut på
www.trönöföretagarna.se.

Väl mött i år igen!
Önskar Trönöföretagarnas styrelse

TIK fixar hamburgare och korv, Moster
Britas sommarcafé står för fikat, ostkaka
och kolbullar blir det också.

Repris för både bandet och bilden – Engmans kapell återkommer till Trönömässan!
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Frid & gnid och Pelles låtar har satt Trönö
på den internationella musikkartan
Under många år har Frid & gnid dragit
fulla hus och glatt inte bara oss i Trönö.
Folkmusiken från Trönö har genom vårt
spelmansgäng spritts både nationellt och
internationellt. För oss hemikring har de
uppträtt ”överallt” som t.ex. under
Strömmingsleken, på E-center och
Delsbostämman, Bingsjö och många fler
platser förutom Trönö.

stämman för något dussin år sedan. Nu
används låtarna av musikskolor i Sverige
och i USA, där ”Puma” är engagerad.
– Pelles låtar hade stor betydelse för
Frid & gnid, säger Kalle Frid. Det var
lättspelade och fina låtar som också
fungerade bra på kurser.
Låtarna blir oftast till när Pelle sitter på
långresor i bilen. I stället för att lyssna på
andras musik visslar och gnolar han fram
de egna låtarna som sedan testas i
gänget. Kreativitet! Hem till dalen,
Flickorna Svensson och Ingers brudvals är
de mest kända av Pelles c:a 15 låtar som
andra grupper spelat.
Här kommer tips på sådant man kan hitta
på nätet. Googla på Dragspelssommar
t.ex. Går kanske (lagligt) att ladda hem
från Hudikgänget. Från Andrew & Margret
Watchorn i England, ”Pipes and Fiddles”,
har Pelle fått en CD-skiva där de spelar
Flickorna Svensson.
Man kan också söka låttitlarna på
www.youtube.com

Kalle Frid startade en fiolkurs i mitten av
80-talet. ”I början lät det för djävligt” sa
Pelle Svensson, som då var mer van vid
dragspel och gitarr.
– När Pelle började i cirkeln fungerade
han som en turbo för gänget, säger
Text: Bosse Lundstein
Tommy Ekmark.
Foto: Janne Bild
Det var raka rör och ett gott humör
som gällde. Det bar ju frukt som vi vet och
så småningom under 90-talet började en
grupp bildas med fler instrument än Kalles
och Tommys fioler. Det var Pelle på gitarr
Åke Frid på dragspel och Hans Nyhren på
bas.
Många av låtarna de spelade var deras
egna. Utöver de som Kalle och Åke gjort
har Pelles låtar lockat spelmän världen
över. Peter ”Puma” Hedlund har blivit
Frid & gnid under en av sina oräkneliga
ambassadör för att sprida Pelles låtar
spelningar landet runt.
efter att han hörde dem under Bingsjö23

Rönningens bygdeförening
Rönningens Bygdeförening valde vid det
senaste årsmötet ny styrelse och målsättningen är att fortsätta och helst utveckla
verksamheten i Rönningens Bygdegård.
Den nya styrelsen fick årsmötets uppdrag att
bjuda in till en träff där alla är välkomna att
komma med idéer och förslag till verksamhet
där bygdegården står i centrum som ett av
naven för bygdens utveckling.
Enligt de enkätsvar som kom in i nyårs-tid så
vill flera se Rönningens Bygdegård som ett
centrum för resurshushållning, där vi
tillsammans har möjlighet att medverka till
samhällsbyggande i tiden för framtiden.
Aktuella studiecirklar och föredrag är
programpunkter som vi gott bör ta upp igen.
Energihushållning är ett viktigt ämne med stark
verklighetsförankring, inte minst för
bygdegården.
Föreningens ekonomi måste stärkas,
kostnaderna ses över. Elen är alldeles för dyr,

kan vi sätta in vedeldning? Andra idéer?
Styrelsen har uppdraget att se över medlemsavgifter och ge förslag på stadgeändringar.
Naturligtvis vill vi även använda Rönningens
Bygdegård i festliga sammanhang, för det är ju
en trevlig och vacker samlingslokal där många
människor kan umgås och knyta kontakter!
Den nya styrelsen riktar ett varmt tack till de
bybor som drivit Rönningens Bygdeförening
genom åren och vi hoppas att det
fortsättningsvis ska finnas intresse för
bygdegården och lokalsamhällets utveckling.
Välkommen som medlem i Rönningens
Bygdeförening!
Rönningen 2012-05-20
Calle Höglund, ordf.
070-372 90 71
Barbro Sahlin, Anna Tinnerfelt-Åkerlind,
Birgitta Höglund och Mats Jansson

Summering av enkäten:
Endast fyra personer hade svarat på enkäten
som skickades ut till alla Trönös hushåll. Här
följer ett sammandrag av de förslag och åsikter
som framfördes.

• Verksamheten
Behålla gamla och beprövade arrangemang
såsom julfesten, gåbingon, årsmöten,
byafester, kulturella arrangemang, privata
fester och så vidare.
Nya idéer var bland annat studiecirklar,
vävstuga, beredningskök, friskvård, föredrag,
odling.

Tillföra en stor vedkamin för uppvärmng av
stora salen.
Söka de kommunala och regionala stöd som
finns, samt EU-stöd, för aktiviteter och
uppvärmning.
Höra med Fortum om eventuellt avtal för
föreningsverksamhet.

• Social ekonomi

Möjligt att göra mycket, då det finns många
människor med speciella kunskaper. Alla ska
kunna vara delaktiga. Medlemmarna kan ha en
ansvarsperson inom olika områden, esempelvis
hantverk, ungom/barnfamiljer, ekonomisk
• Ekonomi
stödfinnare, byäldste, tekniskt råd, socialt råd,
Förslag på rejält höjd medlemsavgift, till
byggnadsrådgivare, kretslopp, odling, friskvård.
exempel 500 kr/år, då man som medlem får en
Man kan använda ”plogpinnemodellen” –
utökad användningsmöjlighet av lokalerna.
den som har pinnen hemma, har då ansvaret
Detta bör gynna de närboende i högre grad.
för ett visst uppdrag.
Möjlighet att bli stödmedlem för till exempel
Starta gärna med en rejäl medlems-kick-off!
100 kr/år, för att få tillgång till en större
Kanske med tillverkning av plogpinnar.
festlokal med hyresbonus.
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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: 070-6520622, 0270-36115
mail: johanostlund80@hotmail.com
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TRÖNÖS BÄSTA RECEPT!

Mammas grynkaka
Mats Andersson, Storsjön
Ingredienser
1/2 kg korngryn
2 dl risgryn
2 liter mjölk
ca 2 msk sirap
ca 1,5 tsk salt
1 stor gul lök, finhackad

Gör så här:
Allt blandas och kokas försiktigt ca 1
tim till en gröt.
Gröten gräddas sedan i 200 grader,
ca en timme i en långpanna (gärna
mindre).
Skärs sedan i skivor som steks och
serveras med stekt fläsk och lingonsylt.

Mats skickar vidare till Christer Lindberg
Häng med på vandringen längs

"Strigadden"
den 3 juni kl 10.00
Vi utgår från Sterteskolan, och det är en skogsvandring på några kilometer..
Stigen är den skolväg som barnen boende på Berge fäbodar för drygt hundra år
sedan gick genom skogen, varannan dag, till Sterteskolan. Det var tre familjer med
många barn som bodde året om på vallen och barnen därifrån gick på Sterteskolan.
Det är studiecirklarna från Berge och Stertebacken som tänkt gå, men om flera är
intresserade så är det bara att haka på. Varmt välkomna!
Det blir även en

byavandring i Berge by
preliminärt den 5 augusti.
Vi återkommer någon vecka innan med mer information om tid och plats!
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Trönöbygdens framtid i egna händer ...
diskussionen desto bättre, tror vi.

… är namnet på den forskningscirkel
som pågått i Trönö under vintern och
våren, under ledning av Mikael Vallström,
forsknings- och utvecklingsenheten FoU
Söderhamn på CFL.

Det står inte så mycket om precis vad som
ska göras, det är upp till var och en som
har kunskap kring och/eller har lust med
något speciellt att gå vidare med det. Men
ett par saker har redan hänt. Ett par
Vi är några personer som har träffats för
att fundera över hur vi kan få en hållbarare grupper som samodlar potatis har bildats,
samhällsutveckling lokalt här i bygden,
och en ny anslagstavla har satts upp på
ICA. Den har rubriken ”Skänkes”, där man
bland annat med tanke på klimatförändkan sätta upp lappar med vad man vill
ringarna.
Gruppen har tänkt till kring olika områden skänka bort.
som vi tror är särskilt viktiga, till exempel
Där sitter också en lista, där man kan
att mer ekonomiskt kapital stannar kvar i skriva upp sig för att skänka tjänster till
andra trönöbor. Vi har tänkt så här, att
bygden, att mer energi och livsmedel
produceras lokalt, att gemensamma
minst en timme i månaden är vi villiga att
lösningar blir vanligare och att den lokala skänka bort till en annan person. Det ska
vara till någon annan än man brukar
demokratin stärks. Allt bygger på att det
hjälpa, och man bestämmer själv vad man
skapas en fungerande lokal ekonomi. Vi
ser det också som en förutsättning för att vill hjälpa till med. Kolla in listan, fyll i vad
kunna behålla affären och en bra
du själv vill hjälpa till med och/eller ta
kontakt med någon som erbjuder sin hjälp!
samhällsservice i Trönö.
Resultatet har blivit ett dokument med
olika idéer och förslag på vad som kan
göras för att vi själva ska ha större
möjligheter att påverka Trönös utveckling.
Bäst är det om många tycker till om
dokumentets innehåll, eftersom vi alla står
inför samma förändringar och vi alla bor i
samma bygd. Ju fler som är med i

Söderblomsgården
håller öppet följande tider:

18 juni – 5 aug 13.00-17.00
Stängt 22-23-24 juni

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
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Från och med den 1 Juli 2012 kommer jag att göra ett
uppehåll med min verksamhet för en period.
Har du presentkort på massage hos mig? Hör av dig så
bokar vi en tid!
Jag vill samtidigt passa på att rikta ett varmt TACK till mina
kunder genom åren. På återseende :)

Eva Nyberg, Capricorn massage & friskvård
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Detta händer i trönö
juni
Club Trönö: Kvällsutflykt med egna bilar. Kurt och Eva bjuder på något
spännande. Frågor besvaras av Kurt, 073 802 93 60
Sö 17 juni

Hembygdsdag Kyrkmarschen med mera. Arr: Hembygdsföreningen

Fr 22 juni

Midsommarfirande på Trönö IP. Årets artist: Lill-Babs

Sö 24 juni

Gudstjänst Visbodarna kl. 14.00

25-28 juni

Fotbollsskolan, Trönö IK. 10-15 alla dagar.

Lö 30 juni

Trönömässan, se artikel sidan 22.
Final i Trönötalangen 2012

juli
Varje fredag under juli: Fredagsmys i kyrkan kl. 19.00
Konsert i samarbete med föreningen Söderblomspelet
Sö 1 juli

Gudstjänst, Västansjövallen kl. 15.00

Lö 7 juli

Traktorfrossan

Lö 7 juli

Idrottens dag

Sö 8 juli

Gudstjänst, Norrbodarna kl. 14.00

Ti 17 juli

Club Trönö: Dags– och dansresa till Malung.
Tage svarar på frågor, 360 25/070 350 15 49

Lö 28 juli

Stumfilmsfestivalen

augusti
Sö 5 aug

Gudstjänst, Tygstabodarna kl. 14.00

11-12 aug

Trädgårdsdagar på Söderblomsgården, Tusen trädgårdar
Club Trönö: Den populära sommarresan Mat & Dryck.
Ring Roland, 361 51/070 664 67 61 eller John, 360 64/070 580 06 79

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 till
Svenska kyrkan i Trönö!
Fira gudstjänst i
Guds fria natur!
24 juni kl. 14.00

Visbodarna
1 juli kl. 15.00

Västansjövallen
Tillsammans med Pingstkyrkan.
Musik. Inställt vid regn.
8 juli kl. 14.00

Norrbodarna
5 augusti kl. 14.00

Tygstabodarna
____________________________________________________________________________________

Fredagsmys i kyrkan
Varje fredag i juli kl. 19.00

Konsert
i samarbete med föreningen
Söderblomspelet
___________________________________________________________________________________

Nytt på kyrkogården
Nu är vår nyaste del på kyrkogården
klar. Där finns från och med i sommar en
askgravlund. Den fungerar ungefär som
minneslunden, men med plats att sätta
upp en liten bricka med den gravsattes
namn. Inte lika anonymt som minneslunden, men lika enkelt när man inte vill
ha en egen gravplats.

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 musikverksamhet, barnarbete, konfirmandundervisning, skolbesök, 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
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