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Nöje och ny&a
och givande gemenskap
Vill du sjunga, väva eller spela fotboll? Fiska,
köra häst och vagn eller kanske planera för
en teateruppsä ning?
Trönös många föreningar har något a
erbjuda för de ﬂesta, så kolla in listan över
allihop och gör slag i saken! Och är du redan
med i någon kanske du vill gå med i ännu en.
sidan 8

Men två har försvunnit
Foto: Anders Tång

Club Trönö har ha" sin sista fest. E"er drygt
fem o års verksamhet av danser, resor och
annat kul, är det nu slut.
Även Hushållningssällskapets lokalavdelning i Norrala-Trönö har avvecklats.

Foto: Birgit Lundgren

sidan 15

Ny bil ll brandvärnet kan snart bli verklighet

Ak v sommar med Trönö IK

Plötsligt händer det! Något digare långsökt är med ens inom räckhåll. För Trönö brandvärn Förutom alla fotbollsmatcher bjuder idro skan behovet av en ny utryckningsbil kanske realiseras i och med e ekonomiskt bidrag från klubben även på midsommarﬁrande och
massor med roligt på Idro ens dag.
hembygdsföreningen. Glada brandmän ﬁrade med tårta när checken överlämnades.
sidorna 12 och 16

sidan 9

snart igång
SockenRocken aspirerar på tradi onsstatus Grillsäsongen
Även om det hi-lls varit osedvanligt kallt för
– arrangeras för andra året i rad.

Sommarkväll, lokala band, mat och dryck visade sig vara e lyckat koncept på IP förra året.
Nu satsar arrangörerna enligt modellen ”ännu bä re” när evenemanget återkommer i
augus .

sidan 14

sidan 10

Bermudatriangeln Kojorna väntar på dig
tre ﬂygolyckor i Trönö under F15- den i skogarnas tysta djup runtom i Trönö
E mäk gt dån i lu"en och e störtande
plan far förbi ovanför huvudet. De a
upplevde några Trönöbor när det begav sig.
Drama ken levandegörs när ögonvi nesskildringar återges llsammans med fakta .
sidan 4-5

års den, nalkas förhoppningsvis de varma
kvällarna då vi gärna tänder grillen och ﬁxar
middagen över glödande kol. Om du vill
pröva något ny ﬁnns inspira on på

Små& och go&
Många idéer för det nya
verksamhetsåret i TEF

De byggdes för a användas av trö a arbetare
som hade för långt hem för a ta sig dit e"er Byavakten gör uppehåll
långa dagars slit. Många är borta, men en del om inga frivilliga ﬁnns
av kojorna ﬁnns kvar och är värda e besök
under sommarens strövtåg i skog och mark.
Monica Törnell än en gång
sidan 6-7

sidan 3

sidan 14
sidan 14

Ny& kök i Rönningen

sidan 17

Det händer i Trönö

sidan 18

Fäbodgudstjänster och mer

sidan 20

Repara on
och service
av de ﬂesta bilmärken.

Däckservice
och däckhotell

• Stort utbud av arbets- & profilkläder
• Tryck & brodyr
• Skyltar, banderoller, dekaler mm

Växelgatan 5
826 40 Söderhamn

Torsängsvägen 3, 826 94 Norrala • Tel: 0270 351 81
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Tel: 0270 104 20
E-post: info@sbsreklam.se

Ledaren

Mats Andersson

Go& ny& verksamhetsår
”Go ny år” verkar kanske lite kons gt den
här års den när vi går och väntar på
sommaren men administra vt så börjar det
nya året vid årsmötet för en förening, i det
här fallet Trönöbygden ekonomisk förening.
Det nya året har börjat bra med fem nya
krea va,
idérika
och
energiska
styrelseledamöter. Jag har inte hunnit lära
känna dem ännu men den lilla kontakt vi ha",
på e enda styrelsemöte, lovar mycket go .
De nya är Mar n Larsson Flonäs, Birgi a
Biggan Eriksson Wij, Fredrik Öhlander Hamre,
Kris an Gajdos Rappsta/Gävle och Jimmy
Wennström Trönbyn. En klar föryngring av
styrelsen med vad det innebär av nya ”yngre”
idéer och vi måste vara tacksamma för
valberedningen, som gjort e fantas skt
arbete i dessa der när det är så svårt a
engagera ideella kra"er.
Vi ska naturligtvis sam digt tacka de
avgående styrelsemedlemmarna för deras
engagemang och nedlagda arbete.
E ny år innebär naturligtvis också en
fortsä ning av redan pågående och
planerade ak viteter. Bland de digare
planerade verksamheterna ﬁnns bland annat
planerna på en annan mindre ”brandbil” som
får köras på B-körkort. Vandrarhemstanken
har åter aktualiserats i och med a
hembygdsföreningen inte längre har planer
på samma verksamhet och jobbet går vidare
med a få hit nya bostäder, helst någon eller
några anpassade lägenheter.
Vi har dessutom ställt krav på traﬁkverket
och regionen på en gång- och cykelväg e"er
vägen, i första hand med tanke på
skolbarnens väg ll och från skolan som för
närvarande är allt annat än traﬁksäker. När

det gäller kommande ak viteter/visioner så
kommer vi a se över uppvärmningen av
aﬀärsfas gheten, eventuellt lu" eller
bergvärme, ekonomin bestämmer.
En annan vision är e promenadstråk/
ridväg genom hela Trönö i anslutning ll ån
som förhoppningsvis kan få lite draghjälp av
en gammal pilgrimsled som arkeologer
eventuellt vill återrestaurera.
Eller varför inte e minibryggeri så a
även ”Trönögubben” kan få en plats?
För övrigt så är vi naturligtvis, nu som
digare, intresserade av idéer och visioner
från alla som läser dningen.
Så ll en allvarligare och tråkigare fråga, på
grund av a det inte ﬁnns llräckligt intresse i
de olika föreningarna i Trönö a köra
”Byavakten” så upphör den verksamheten
helt för
llfället. Beslutet togs på
ordförandeträﬀen den 8/5, innan inbro et
hos Johan Östlund där förövarna kom över
material och maskiner för uppska ningsvis
150.000 kr. Kanske vaknar mo va on för a
köra byavakt e"er inbro et, om frivilliga
kra"er vill ta upp och organisera
byavaktandet.
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Välkommen a& annonsera i bygdebladet
Trönöbygden är en lokal dning som utges av Trönöbygden ekonomisk förening. Den trycks i en
upplaga av 600 ex och görs i A4-format delvis i färg. Den delas ut ll alla hushåll i Trönö och ll andra
medlemmar. Tidningen ﬁnns på biblioteket och i andra oﬀentliga lokaler i Söderhamn.
Trönöbygden utkommer kvartalsvis, vanligen under sista veckan i februari, maj, augus respek ve
november, med manusstopp den första vardagen i respek ve månad.

Tisdagar
Lena

12:30—16:30
070 350 80 66

Torsdagar 10:00—13:00
Astrid
070 238 68 91

Annonspriser
1/2 sida:
910 kr färg, 760 kr sv/v
1/4 sida:
620 kr färg, 570 kr sv/v
1/6 sida:
350 kr färg, 265 kr sv/v
Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 20 kr

Hela dningen i färg ﬁnns på

Tjänster via Trönöbygden ekonomisk förening
(priser inkl moms)
• Kopiering
Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga, 2,50 kr/st dubbelsidiga.
Över 100: 1,25 kr/st enkelsidiga, 1,90 kr/st dubbelsidiga
• It-tjänster: 20 kr/halv mme
• Skrivhjälp

• Grovtvä& (ma or, överkast
med mera); 200 kr/maskin
Kontakta Astrid Wadsten,
tel 070 238 68 91
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Bermudatriangeln i Trönö
Denna ar.kel bygger på e skolarbete av
Daniel Johansson från Glamsta år 2003, då
Daniel gick i klass 9c på Vågbroskolan. Han
hörde berä as av äldre anhöriga om de tre
ﬂygkrascher som inträﬀade i Trönö mellan
åren 1950 .ll 1967, inom en radie på 8 km. De
tre nedslagsplatserna bildar formen av en
triangel som för tankarna .ll den
sägenomspunna Bermudatriangeln. Han har
sökt i gamla .dningsurklipp och intervjuat de
som minns händelserna. Det är dessutom i år
50 år sedan det senaste haveriet inträﬀade.
Den första olyckan skedde den 30/3 1950 då
e ensitsigt jaktplan av typen J21, från
ﬂygﬂo-ljen F15 i Söderhamn skulle uTöra
avancerad ﬂygning. Planet hade bara varit i
lu"en i 10 min då motorstörningar inträﬀade
och planet gick i backen i byn Hamre, endast
40 meter från närmaste hus, Daniels
mormors föräldrahem. Samuel Lind i en
annan gård i Hamre höll då på a laga taket
och berä ade: ”Jag trodde min sista stund
var kommen när ﬂygplanet med oerhörd fart
kom susande rakt emot mig där jag sa på
taket. Det hela gick så kvickt a jag inte hann
sä a mig i säkerhet och a jag klarade mig
var bara tur. Flygplanet fräste förbi högst 10
meter ovanför huvudet på mig och fortsa e
mot Sven Danielssons gård. I sista stund
girade planet och Danielssons gård undgick
förödelsen.”

Planets pilot var en 22-årig man från Edsbyn,
Yngve Torbjörn Bergenheim, som e"er
ﬂygutbildningen varit pilot på F15 i e år.
E"er kraschen var räddningsmanskap snabbt
på plats och mö es av en förödande syn.
Planet hade exploderat och piloten omkom
omedelbart. Nedslaget var så våldsamt a en
kraterliknande grop och e dike bildats.
Flygplansdelar kastades iväg ﬂera hundra
meter och en gård ﬁck rutorna intryckta av
den kra"iga tryckvågen.
Som genom e under skadades ingen
människa förutom piloten vid kraschen som
skedde med ﬂera hus i närheten. Orsaken ll
haveriet blev aldrig klarlagd och piloten hade
ingen kontakt med ﬂygbasen under de o
minuterna i lu"en. Han hade troligen försökt
rädda sig genom a skjuta ut sig e"ersom
nödutrustningen
hi ades
långt
från
olycksplatsen.
Bernt Danielsson var 13 år vid händelsen
och såg på långt håll tjock svart rök när han
kom med skolbussen från Söderhamn och
blev alltmera skräckslagen ju närmare Trönö
bussen kom. Hela området in ll hans hem var
avspärrat och polisen stod på vakt med gevär.
Bernt höll inte på a bli insläppt i si hem,
men ﬁck slutligen följe av en vakt. Huset
användes som högkvarter och området
bevakades både dag och na . De plockade
upp allt de kunde hi a av både planet och
piloten. ”När ingen såg oss var vi också där

De a foto kan vara taget vid haveriplatsen för olyckan 1953, då generalmajor Birger
Schybergs plan störtade vid Tannsjöns östra strand. Schyberg omkom vid kraschen.
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och letade fast vi inte ﬁck”, berä ade Bernt
för Daniel många år senare.
Inga-Lo Danielsson, Daniels mormor, var
9 år och berä ade om när hon skulle hämta
mjölk med en vakt i sällskap och ﬁck se något
som blänkte på marken. Det visade sig vara
e ﬁnger med en ring, som en av manskapet
e"er upptäckten kom och stoppade i en svart
säck. ”Det tog lång .d innan allt blev som
vanligt igen och brandlukten kände vi länge.”
Tre år senare inträﬀade den andra kraschen,
den 4/6 1953, vid Tannsjön då generalmajor
Birger Schyberg från Stockholm var på en
inspek onsresa med e plan av typ SK16.
Han mellanlandade på F15 för a sedan ﬂyga
vidare ll Luleå. Vädret var inte det bästa,
men mi på dagen beslöt han a fortsä a
från F15. Kort e"er starten började det regna
och piloten förlorade radiokontakten med
ﬂygbasen. Flera Trönöbor observerade en
stund senare planet som kom på låg höjd
med hackande motor. Några tyckte sig höra
en smäll och däre"er blev det tyst. I det läget
kontaktades F15 som genast kom ll Trönö
och ﬁck hjälp i sökandet e"er planet, av
ortsbefolkningen. Planet hade då havererat i
strandkanten på Tannsjöns östra sida. Anders
Johan Svensson från Orsten var den som
hi ade nedslagsplatsen och ropade på de
övriga. Delar från planet låg utspridda inom
e stort område, men ﬂygplanskroppen var
tämligen oskadd och där sa major Schyberg
fastklämd och död. Han var en av svenskt
militärﬂygs pionjärer och en mycket ru nerad
ﬂygare.
ForTarande (år 2003) ﬁnns plåtskrot, en
propeller och e hjul kvar på platsen där
planet störtade.
Tredje haveriet inträﬀade 14 år senare i
Hällsä&er, den 24/4 1967 med e A32
Lansen med överste Sven Lampell vid
spakarna och major Lundberg som navigatör.
De hade ly" från F15 för a uTöra avancerad
ﬂygning och befann sig på 2700 m höjd när
motorn helt plötsligt slutade fungera. De
gjorde först e försök a återvända ll
ﬂo-ljen, men insåg a det inte var möjligt
och försök a återstarta motorn lyckades inte
heller. Sven Lampell berä ade i en
dningsar kel: ”När vi var på 900 meters höjd
kastade jag huven och sa åt major Lundberg
a hoppa, på 700 meter hoppade jag själv”.
Kyrkvaktmästaren Gösta Eriksson befann
sig i skogen ca 2,5 km väster om
nedslagsplatsen för a lägga ihop ved. Han
såg planet, a det lutade mycket och a det
var obemannat. Gösta tog skydd bakom en
tall, men planet fortsa e några kilometer ll
och störtade på en åker i Hällsä er. Innan det
tog mark gick det in över e skogsområde
och bröt av träden på en sträcka av några
hundra meter och bildade en 15 meter bred
gata. Innan planet tog mark ﬂög det över
Karin Larssons hus. Hon var övertygad om a

det var jordbävning och ramlade omkull av
tryckvågen när planet gick i backen. Planet
tog eld och det fanns en överhängande risk
a husen i grannskapet skulle fa a eld, vilket
turligt nog inte inträﬀade. Den tjocka röken
från det brinnande planet lockade dit folk i
alla åldrar.

Överste Sven Lampell överlevde olyckan i
Hällsä er 1967 genom a hoppa ut med
fallskärm innan planet gick i backen.
Peter Johansson, Daniels pappa, som då var 9
år och var hem från skolan för a hämta
några böcker, kunde inte motstå a istället
för a återvända ll skolan bege sig ll
Hällsä er för a se vad som hänt där. Det
första han såg var en gata i skogen som
brann, där ﬂygplanet plöjt. Sedan gick blicken
ll ﬂygplansdelar som låg på åkern och brann.
Peter var inte den ende från skolan som utan
lov kastade sig på cykeln för a trampa ll
Hällsä er, så det vankades en del skäll när de
så småningom återvände ll skolan.
Medan uppståndelsen i Hällsä er pågick
som bäst, knackade det på dörren på
Oppegårn i Stärte hos Sven-Olov och Karin
Hansson. Utanför stod överste Lampell som
räddat sig i fallskärm, och ville låna telefon
för a ringa ll ﬂygﬂo-ljen och berä a vad
som hänt.
De a var e sammandrag av Daniel
Johanssons
berä else
om
de
tre
ﬂyghaverierna i Trönö, där två piloter miste
livet, men ingen skadades på marken trots a
planen störtade i bebodda trakter. De
materiella skadorna blev stora och
förhoppningsvis ersa es de drabbade
ekonomiskt av staten. Flo-ljen ställde under
1980-talet upp med helikopterturer som pris i
frågesportstävlingar,
ﬁsketävlingar
med
mera.
Återberä at av Birgit Lundgren

Kommentar och fakta
När jag skall skriva denna kommentar ll
ar keln om ﬂyghaverierna i Trönö tvingas jag
läsa in mig på sta s ken som sannerligen är
mörk. Som gammal pilot på AJ37 Viggen
känner jag starkt för alla dessa kamrater som
omkommit i tjänsten. Under åren e"er andra
världskriget ll idag har över 600 piloter och
besä ningsmän omkommit i ﬂygolyckor i
Svenska Flygvapnet. Under de värsta åren
skedde mer än e haveri i veckan – året runt!
Det kalla kriget och den svenska
neutralitetspoli ken ledde ll a vi byggde
upp e starkt ﬂygvapen under 50-talet, det
Wärde största i världen med över 1000
stridsﬂygplan. Tyvärr gick nog uppbyggnaden
lite väl fort och varken tekniken eller
säkerhetsmedvetandet var det bästa. Vi
tränade för krigets krav och testade både
våra ﬂygplan och oss själv ut ll gränserna för
vår förmåga. Vi tog risker för a kunna
försvara Sverige.
Lite sta s k:
SK16 – tyvärr har jag inte hi at någon
sta s k.
J21 – 366 ﬂygplan levererade varav 106
havererar. Av dessa var det 19 från F15 som
havererade.
Fpl A32 – 447 levererade varav 165
havererade. Av dessa var det 13 från F15 som
havererade och 5 av dem i Söderhamns
närhet.
Haverista s ken blev bä re med den
och var hyfsad under å-otalet. Senaste
haveriet med dödlig utgång i e stridsﬂygplan
skedde 1996 när Göran Carlsson från F15
omkom under e spaningsuppdrag. Tyvärr
har det ske dödliga olyckor sedan dess i
ﬂygvapnet med helikopter.

Är det då märkligt a& så många ﬂygplan har
trillat ner i Trönö? Nej – snarare tvärtom,
med den förfärande sta s k som varit skulle
man nästa vänta sig ﬂer olyckor så nära en
ﬂygplats. Om man ar på kartan (nedan) så
ser vi a uTlygning västerut och norrut vid
start bana 30 hamnar över eller längs med
Trönödalen. Samma stråk används vid
inﬂygning för landning på bana 12 vid
anﬂygning från väst och nordväst.
Övningsområdena nordväst om Söderhamn
var de mest frekvent använda områdena
varför dessa ﬂygvägar o"a användes.
Ulf Backman
fd pilot och ﬂyglärare vid F15

J21

Foto: Ulf Backman

SK16 A

Trönbygden ekonomisk förening har e& partytält a& hyra ut!
Tältet är 4 x 6 m. Gra s ll Trönöföreningar. Privatpersoner (som gärna får vara
medlemmar i föreningen), 300 kr för 2 dagar.
Ring Olle Sahlin Tn 070-547 6035 och boka!
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Foto: Ulf Nylöf

A32 Lansen

Foto: Google

De gömda, glömda skogskojorna i Trönö
För några år onden sedan fanns många
enkla bostäder i Trönös skogar, för alla som
arbetade i skogen. Huggare, hästkörare och
kolare som bodde i kojor eller i gamla
fäbodstugor. Kolarnas bostäder, kolarkojorna
var byggda på e särskilt sä . Numera ﬁnns
inga kolarkojor kvar, endast enkla kojor för
skogsarbetare som de ﬂesta byggdes en bra
bit in på 1900-talet. Bröderna Nordgren från
Järnäs har sedan unga år arbetat i skogen, på
den den när det inte bara var a sä a sig i
bilen och åka hem, utan många stannade kvar

i kojorna under veckorna och åkte hem lördag
-söndag. Kojorna användes för mål der och
kanske en stunds vila, eller som na logi då
det var långt hem och både hästar och
manskap behövde vila ll nästa dags arbete.
Enar Nordgren berä ar a det var bä re a
sova i en enkel koja med en liten vedspis än i
en fäbodstuga där golven o"ast var
oisolerade och mmerväggarna utkylda, och
brodern
Arne
nickar
instämmande.
Det går forTarande a skönja nästan helt
överväxta rester e"er kojor lite var stans på

Trönöskogarna, men av de allra ﬂesta ﬁnns
ingen ng kvar.
Dessa kojor står kvar, är olåsta och
välkomnar hågade besökare, för en kopp
kaﬀe och kanske en stunds ﬁlosoferande över
livet och de som su-t där för länge sedan.
Alla kojorna skulle må bra av lite omtanke,
kanske få golvet sopat och a någon skriver i
gästboken. S garna ll kojorna är uppmärkta
med röda plastband och Trönökartan som
ﬁnns på ICA-Trönö, kan vara ll hjälp med a
hi a.

Stärtebodkojan

Linjekojan

ligger in ll bilvägen som går längs Stärtebodsjöns strand. En enkel
mmerstuga som uppfördes av Olle Axling i början av 1930-talet på
mark som llhör Ängesberg. Stugan användes av Olle Axling som
kolade i närheten. Den har sedan rustats upp och underhållits av
byborna som besöker den för en kaﬀetår och skriver några rader i
gästboken.

ligger visserligen utanför Trönö, men är ändå värd a tas med i det
här sammanhanget. Dit kommer man genom a svänga vid Storsjön
mot Grossjöbergets naturreservat. Ca 100 m e"er de röda stugorna
på vänster sida, sväng höger på en sämre skogsväg. Från
vändplanen vid vägens slut går en gammal körväg som övergår i en
s g över en myr ca 1 km. På andra sidan kra"ledningen ligger kojan,
som troligen byggdes som bostad åt de arbetare som by e ut
kra"ledningsstolparna under 1930-40 talet. Göran Bra från
Rengsjö minns a han sov där en na 1968 och kojan var då inte i
bästa skick och var sedan nära a falla samman, men räddades av
några Rengsjöbor under 1970-talet. Robert Bra var en av
ini a vtagarna och bland andra Hilding Mickelssons bror Jonas
Mickelsson och KG Backan gjorde många arbets mmar med den
nya kojan. Skogsägarna Korsnäs var välvilliga ll bygget och skänkte
nya fönster. Bröderna Nordgren från Järnäs sågade brädor, som
lastades av vid vändplanen och hade texten ”Bär mig hem”.
Trönöhumor som kanske gjorde brädorna lä are a bära. En
skoterled går förbi och gör a kojan o"a besöks vinter d av både
Rengsjö- och Trönöbor. Men gästboken vi nar om a enstaka
vandrare besöker kojan även sommar d.

Augusts koja
är belägen e stycke från skogsbilvägen som går ll vänster strax
innan Grubbeskolan. Sväng ll vänster i T-korsningen och följ
skogsvägen ca 2 km, lls du ser en gräsbevuxen väg på höger sida.
Lämna bilen där och gå den gamla körvägen upp ll vänster, ca 200
meter. Kojan byggdes 1951 av August Svensk från Sandåker som
rastade i kojan, åt sin matsäck och vilade en liten stund på britsen
för a sedan fortsä a skogsarbetet. Valter Andersson från
Rönningen lade ner mycket omsorg på a få kojan i skick år 1996
och den är trivsam i sin gullighet. Det går bra a elda i spisen, men
kom ihåg a ta bort burken över skostensröret innan du tänder.

Tannåskojan
är belägen på Tannåsen. En skogss g går från körvägen mellan
vändplanen för skogsbilvägen från Wij och Fölmo i Tygsta. S gen ll
Tannåsen är inte långt från vändplanen för Wijsvägen.
Den unge Jan Frid trivdes i skogarna och överna ade gärna i
någon skogskoja. På nästa sida berä ar han själv om kojan och dess
historia.

Text & foto: Birgit Lundgren
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vi e hål där vi byggde en öppen spis som omgavs av en isolerande
jordhög på utsidan av väggen. Till skorsten sa e vi dit e stort galvat
järnrör som egentligen var avse som en del av en vägtrumma.
Ovanpå övre ändan av skorstensröret sa e Stein dit e gammalt lock
som kunde öppnas med en lina när man stod nedanför. De a lock
skulle hindra a nederbörden skulle förstöra spisens insida. (Locket
är nu sedan många år borta). Till hjälp a få dit stenhällarna som
omgav eldstaden så ﬁck vi hjälp av min pappa Olle Frid. Han var bra
på såna arbeten, bland annat a bygga jordkällare och a stensä a
handgrävda brunnar. Stein ﬁck tag på gamla plåtar som vi lade på
y ertaket. (Nu är det hål på någon av dessa).
När kojan var färdig så åkte vi o"a dit och eldade i spisen, lagade
mat, kokade mycket kaﬀe, matade fåglarna om vintern. Rik ga
skogsfåglar, tofsmesar, en tor, svartmesar och förstås talgoxar. Jag
var där ensam en gång när det var 15 – 20 grader kallt ute. När jag
vaknade vid 8- den och
ade på termometern ovanför
huvudkudden så var det forTarande 18 grader varmt, så eﬀek v var
spisen om man eldade bra innan man somnade. Jag ﬁrade min 20årsdag i kojan 1963 e"er at ha gjort lumpen i Härnösand. Senare i
slutet av november samma år gjorde den svaga arbetsmarknaden i
trakten a jag lämnade Hälsingland och ﬂy ade ll Västergötland. E
par år tänkte jag stanna där, men det blev 45 år. Stein blev ju väldigt
besviken och jag saknade Trönö och kojan, men när jag kom hem
ibland så var ju den e prioriterat besöksmål. Jag hade e"er
återvändandet ll Trönö funderat på a nödtor"igt laga densamma,
men när mi hus vid Tygstabodsjön brann ner ll grunden i mars
2011 så ﬁck jag så mycket jobb med nya huset där och därför räcker
varken den eller orken för mera snickrande.
Besök den gärna medan den ﬁnns kvar.

Om kojan vid Stortannås
Min familj ﬂy ade ll Åsberget nära stadsgränsen ll Söderhamn i
oktober 1955. Jag ﬁck följaktligen byta skola från Stärte ll Vågbro.
Jag var då 12 år.
Jag ville egentligen inte ﬂy a, men vad gör man? Så o"a jag
kunde så cyklade jag ll Trönö för jag kände a det var där jag hörde
hemma. Jag älskade a gå i skogen och a gå upp i bergen lockade
mig mycket. När jag blev några år äldre så letade jag e"er någonstans
a överna a. Det fanns forTarande en och annan koja kvar i skogen
e"er huggare eller skogskörare. Vid e besök på Yxberg hi ade jag
en mycket välbyggd koja med vedspis. En annan gång ﬁck jag
överna a
med
en
kompis
i
tornet
på
Höleklack.
Mina föräldrar hade behållit huset i Rappsta där jag också kunde
vistas, men det hyrdes sedan ut under e antal år. Jag var också med
min farbror Holger i hans lilla stuga vid Tygstabodsjön.

Jan Frid
Jan Frid utanför kojan han byggde en gång
.llsammans med vännen Emil Stein.
Så en gång ﬁck jag för mig a gå upp på Stortannås. Berget låg ju lite
vid sidan öm, som vi sa. Toppen var skogklädd så där fanns ingen
utsikt. Till slut hi ade jag en plats lite längre ner på berget och där
hade man ﬁn utsikt mot Trönöbygden. Mi första besök där blev
liksom avgörande för mina skogsäventyr för lång d framöver. E
litet gäng sa på klippan längst ut där berget stupade brant neråt och
de hade tänt en lägereld. Det visade sig a den äldre he e Emil Stein
och hans följeslagare var tre unga pojkar och alla tre var bosa a inne
i Söderhamn. Helt oväntat, för jag träﬀade så sällan på folk så här
långt in i skogen.
Emil och jag blev kompisar för vi hade samma intresse av a
vistas ute i skogen så o"a vi hann. På platsen där vi träﬀades fanns
resterna av en skogskoja av ganska dålig kvalitet. Liten och ganska
förfallen. Vi försökte laga den, men den rymde knappast två som Emil Stein, född i Granbo i Kilafors 1922 död i Falun 2013, ser ut
kunde överna a sam digt. Den ﬂy ades närmare stupet med genom Tannåskojans fönster under e av sina många besök där.
utsikten, men sen började vi fundera på något bä re. Till slut, år
1961 hade vi tänkt färdigt. Stein besökte Tore Larsson i Wij, som ägde
skogen och frågade om vi ﬁck bygga en koja på hans mark och för I nästa nummer av Trönöbygden kommer fyra kojor ll a
presenteras, Prästkojan, Yxbergskojan, Nordgrenarnas koja och
ändamålet ta virke som man digare fällt vid en röjning.
i
Vi var inga mmermän, men vi gjorde så go vi kunde. E"er Gro sjökojan. Kanske en inspira on inför höstvandringar
Foto: Kalle
Frid
några helgers jobb hade vi en fyrkan g mmerlåda, som så skogarna!
småningom ﬁck både innertak och y ertak. Vi tätade i springorna
med mossa och troligen lite drev som Stein ﬁxade dit. I väggen gjorde

Vi kommer gärna ll din bygd för a informera om oss, diskutera frågor samt ta
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill a Allis ska arbeta med!
Kontakt med ALLIS:
Mer om ALLIS:
• 0270 766 56 • 070 760 06 96
www.soderhamnsbygder.se
• www.soderhamnsbygder.se
• www.allis.nu

www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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Kojskötare sökes!
Finns intresse för a i
hembygdsföreningens regi bilda en
kojgrupp, för a hålla kojorna i skick ll
nästa genera on?
Kontakta Birgit Lundgren 076-795 5492
eller birgitlundgren@telia.com.

Vill du gå med i någon av Trönös föreningar?
Här kommer lista på allihop med kontaktuppgiKer, bara a& välja de eller dem som passar just dig!
Trönö idro&sklubb, TIK

Vävföreningen

www.tronoik.se
Ordf. Magnus Sahlberg Tn 070-2032199
Över 15 år 150 kr/år, under 15 år 50 kr.
Familj med hemmavarande barn 350 kr/år.
Inbetalas ll PG 718877-4

Ordf i år Marita Eriksson Tn 0270-36219,
marita.eriksson@soderhamn.com
Medl avg 500 kr ( ll hyra för vävlokalen).

Trönögygden ekonomisk förening,
TEF, www.tronobygden.se

Ordf. Olov Östlund 070-548 89 07
olov.ostlund@gmail.com
kont pers Uno Krantz Tn 070-6877684
KamraTörening för ﬁlmintresserade,
ingen medlemsavgi".

Filmklubben Karin Swanströms
vänner, www.stumﬁlm.se

Ordf. Mats Andersson Tn 070-323 7574
info@tronobygden.se Inträdesins. 50 kr,
årsavg 140 kr/år + 60 kr/fam medlem,
inbetalas ll bg 5125-0298.

Trönöföretagarna

Trönö hembygdsförening

Ordf. Olov Östlund Tn 070-548 89 07
olov.ostlund@gmail.com
Enskilda och föreningar 100 kr,
för företagare 100 + 200kr ll bg 5280-9910

www.hembygd/trono-hembygdsforening
Ordf. Birgit Lundgren Tn 076-7955492
birgitlundgren@telia.com
Medlemsavgi" 60 kr, inbet ll bg 312-0201,

Trönö kör- och ridsällskap

Rönningens bygdeförening

Ordf Eva Wallin, kontakt 070-6252089
eller trono.hastdag@outlook.com
Årsavg 50 kr, för familj 100 kr.

Ordf. Peter Åkerlind Tn 070-300 9667
peter@punkGllpunktab.se
Årsavgi" 150 kr/familj/år ll bg 870-4975.

Trönö kyrkokör

Föreningen Söderblomspelet

Kontakt Ann-Kris n Karlsson
Tn 070-3665470
ankison49@hotmail.com

Ordf. Madelaine Thelin 072-3336226
madelaine.thelin@gmail.com
Vuxna 50 kr/pers, barn o studerande 10 kr,
föreningar 100 kr. Betalas ll bg 5644-1678.
Gåvor ll föreningens s pendiefond för
uppmuntran ll bygdens/Söderblom-spelets
ungdomar kan inbetalas ll samma bankgiro.

Trönö manskör
Kontakt Gunnar Norgren
Tn 070-5106607
andersgunnarnorgren@gmail.com

Trönö ﬁskevårdsförening

Trönö Campingförening

www.tronoﬁske.se
Ordf. Lasse Östlund Tn 070-222 1175
Årskort för ﬁske, ring Jan-Olov Westlund
Tn 070-6400414

Kontakt för bokning Tn 072-730 4656

GRYMT
GYM!

SPF-seniorerna Trönö
www.spfseniorerna.se/trono
Ordf. Mats Andersson Tn 070-323 7574
Årsavgi" 200 kr, kontakta kassören
Lennart Persson Tn 0270-35369, 070-852
2410

IOGT-NTO Trönö
Ordf. Ann-Gerd Tång Tn 070-3376079,
kontaktas vid önskan om medlemskap.
Vuxna 150 kr/år+ 100 kr för y erligare en
vuxen i familjen. Juniorföreningen
304 Norrsken, medlemskap från 7 år ingen
avgi". Har pyssel o pingis på onsdagar.
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Boka via

Telefon:

Ica Trönö

0270 360 85

Brandvärnet behöver nyare bil
– blir möjligt med bidrag från hembygdsföreningen
Trönö brandvärn har en tankbil som se sina bästa dagar. En ny bil
behöver anskaﬀas men det har inte funnits llräckligt med pengar.
Trönö hembygdsförening ﬁck som bekant för några år sedan e
frikos gt arv e"er Elsa och Tore Larsson från Wij.
Nu har brandvärnet genom en gåva på 30 000 kronor från
hembygdsföreningen kommit ﬂera steg närmare en ny bil. Sedan en
d har man sökt e"er en bä re begagnad utryckningsbil som det är
llåtet a framföra med B-körkort. Även om tankutrymmet för va en
kommer a vara mindre, är det en klar fördel a alla kan ta plats vid
ra en.
Checken som mo ogs i början av maj var mycket uppska ad av
brandvärnet som för närvarande består av Worton personer. Många
har varit med från starten 2001, och uppslutningen vid larm är stor
trots a man inte har schemalagd jour. De som kan komma när
larmet går, kommer. Nuvarande brandmästare Leif Bergman
u rycker stor tacksamhet å allas vägnar för pengagåvan, som
kommer väl ll pass den dag lämplig bil hi as.
Hembygdsföreningens ordförande, Birgit Lundgren som var den
som överlämnade checken, säger a det känns väldigt bra a kunna
bidra på det här sä et. Det betyder i förlängningen a arvet e"er
makarna Larsson kommer hela bygden ll godo.
Medlemmarna i Trönö brandvärn ﬁrade på sta onen med
presen årta dekorerad med orden ”Tack för a ni ﬁnns”. Med tanke
på a värnet bedrivs ideellt är det sannerligen tyngd i de orden!
Tankbilen, en Scania LB 81 från 1976 med 7,5 m3 va entank, lider av
ålderskrämpor som skulle vara för kostsamma a åtgärda. Det krävs
körkort för lastbil för a få ra a den. Brandvärnet vill istället satsa på
en mindre utryckningsbil avsedd för B-körkort.

Text: Marie Sundberg
Foto: www.tronobygden.se

Stråtjära
Däckservice

Öppet: 07-16, lunch 12-13
Tidsbokning: 070-248 95 24
• Däckhotell • Försäljning • Ski"ning
• Montering • Balansering • Repara on

Tony Östman
Gamla Gävlevägen 7
( digare Mar n Perssons lokaler)

Kungsgår^_n • R_st[ur[ng • Pu\ • Pizz_ri[
Norr[l[, t_l 0270 - 35097
Servering & avhämtning. Ring och beställ!
Öppet: må - to
fredag
lördag
söndag
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11 - 20
11 - 21
12 - 21
12 - 20

SockenRocken intar Trönö IP igen
Förra året anordnades en rockfes val i liten skala, SockenRocken.
Tanken var a ar sterna helst skulle ha någon anknytning ll Trönö,
eller åtminstone ll kommunen. Trönö IK arrangerade evenemanget
med stöd av Studieförbundet Bilda, Söderhamns kommun och en
fristående arrangörsgrupp.
Resultatet blev e evenemang som gav mersmak! Drygt 200
nöjda besökare, ar ster och arrangörer pratade redan då om "nästa
år". Toppen musik, rolig mötesplats med folk i alla åldrar, bra ordnat
och trevligt bemötande var vad som sades.
Nu är vi där, vid "nästa år". De förslag ll förbä ringar som fanns
har tagits llvara. Därför blir årets SockenRock digarelagd ll den
5 augus och har öppet en mme längre, kl 15-01. Det blir dessutom
öltält, ﬁn matmeny och utomhusscen!
Alla ar ster är, i skrivande stund, inte bokade än. Listan fyllas på
allt e"ersom, och följer du evenemanget på Facebook ser du alla
ändringar. Men konceptet från förra året följs, alltså ar ster med
lokal anknytning. Några återkommer från förra året och några nya
llkommer, allt för a få en bra mix!
Två av gästerna från kommunen blir Hata Som Lejon, e rela vt
ny band som spelar rik gt bra svensk punkrock. Och Debbie, som
spelar schysst och skön hårdrock. De har funnits några år, men spelar
dessvärre inte så o"a. Vi är väldigt glada a kunna presentera båda!
Vi är förstås också glada a få presentera våra lokala förmågor.
One Legged Onions (som hade en bejublad ”re-onion” förra året) och
Linnit, som Linnéa Johnson kallar sig som ar st. I år uppträder hon
med Andreas Leek!
Även i år är fes valen regnsäker, med stort tält och möjligheter
a vara under tak. Och även i år är priset förnämligt, för a passa de
ﬂesta plånböcker.
Väl mö hälsar Trönö IK och arrangörsgruppen!

10

Foto: Helena Leander

Hasse Eismar med OneLegged Onions under Iolårets SockenRock.

Invigning av

Å-stigen
den 6 juni kl 13:00
av Niclas Brodin, Söderhamns kommun
vid bron över ån nedanför brandsta onen.

Tipspromenad
Lo eri

Välkommen!
Tisdagsgruppen

Pilgrimsvandring
den 18 juni

Hembygdsdag
den 18 juni 2017
Gudstjänst i gamla kyrkan kl 11
däre"er hembygdsdag på Söderblomsgården.
Kyrkokören samt Frid & Gnid medverkar.
Calle Höglund berä ar om fäbodbruket förr och nu.
Arr: Trönö hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan

Bok & tryck
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från Änga Nybo i Arbrå
ll Körsåsen.
Samling för samåkning vid
Trönögården kl. 05:00.
För planering av samåkningen,
ring Birgit Tn 076-795 5492

Vi uQör alla typer av el, tele,
data och ﬁber samt servicejobb.
Vi har c:a 16 st montörer och två arbetsledare som gärna
kommer ut och ar på jobb och lämnar förslag på hur det
ska uTöras samt pris.

gunnar@elia.x.se

elia.x.se

anders.holgersson@elia.x.se

TRÖNÖ IK inbjuder ll SPONSORLOPPET 2017
Trönö IP, lördag 8 juli
Loppet är för oss en vik g ak vitet där ALLA som kan ta sig runt en bana på 320
meter kan vara med.
Deltagaren anmäler sig llsammans med sina egna sponsorer, som satsar
valfri belopp per varv eller en fast summa. Loppet pågår i 30 minuter och
deltagaren försöker springa/gå så många varv som möjligt
Sponsorer kan vara vem som helst, pappa, mormor, eller e företag som vill
stödja oss med större eller mindre belopp.
Stöd vår växande ungdomsverksamhet och kom och spring, gå, satsa och heja
fram våra duk ga deltagare!
Anmälan och informa on:
Mikael Thyrén
070-3040597
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Om ni vill resa miljövänligt,
säkert och bekvämt!

Kvalitetscer ﬁering
ICA I love eco är vårt eget
Catering
smörgåstårtor, festplankor,
ostbrickor, matkorgar och
landgångar.
Manuell charkdisk

Hemkörning
0270 360 85

Öppe=der:

Vi gillar svenskt kö&

E-post:

david.eriksson@nara.ica.se

Vardagar 9-19

Helger
13

Ombud för
Apotek

Det ﬁnns goda skäl a välja svenskt
kö . Svenska kor får ll exempel vara
ute och beta på sommaren och våra
grisar har llgång ll halm och mer
plats a röra sig på. Dessutom skapar
svenska bönder ﬂer jobb i Sverige.

Vi skär, styckar och mal
e"er dina önskemål.

Telefon:

ekologiska sor ment, som vi ständigt
jobbar med a bredda och utveckla.
Här hi ar du ekologisk mat och varor
ll hemmet, allt producerat i balans
med naturen.

10-17

Post
Systembolag
Svenska spel

Föreningen Söderblomspelet
är föreningen som jobbar för a teatern
Söderblomspelet ska kunna sä as upp.
Styrelsen består av Madelaine Thelin,
Daniel Bjerknes, Märta Eriksson, Ann-Katrin
Larsson,
Susanne
Ståleborg,
Christer
Ståleborg, Marianne Söderberg, Monika
Leander, Kers Stefansson och Margareta
Persson.
Föreningens styrelse jobbar just nu med
ﬂera ak viteter för a inbringa ”klirr i kassan”
så a vi kan sä a upp spelet, dock digast
sommaren 2018.

Grillrecept för sommarkvällarna
Lä& gravad grillad havsöring eller annan ﬁsk av ädlare sort.
Blanda lika delar socker och salt (1msk av vardera ll en ﬁlé brukar bli bra).
Gnid in kö sidan med blandningen, peppra med både vit- och svartpeppar.
Ta e knippe dill, klipp och sprid ut över ﬁsken. Låt stå några mmar.
Droppa lite citron över ﬁsken, lägg ﬁlén med skinnsidan neråt på ugnsfolie och grilla.

Dillsås
2-3 dl crème fraiche
3 msk majonnäs
1 klick dijonsenap
30 juli 2017 arrangerar vi konsert med Monica rikligt med dill
lite citronsa"
Törnell i Trönö kyrka.
salt och peppar om man vill
Vi kommer, under första veckan i augus ,
erbjuda barn i Söderhamns kommun möjlighet Serveras med kokt pota s, en god sallad och kall valfri sås ll. Jag brukar göra en dillsås.
a uppleva stämning och gemenskap av a Superenkelt och supergo !
Helena Leander
sjunga i kör. I den här sommarlovskören kan
alla vara med. De som vill framför en konsert i
Trönö kyrka 6 augus .
Föreningen Söderblomspelet önskar alla en
skön sommar!
gm
Madelaine Thelin

Älgburgare med selleri- och äppelcoleslaw
Hamburgare är jä ebra mat om man gör dom själv på bra kö som man vet var det
kommer ifrån. Här är e ps på älgburgare med en coleslawsallad med selleri/äpple och
pepparot som funkar ll allt grillkö , men särskilt ll viltkö skjutet i Trönö!
Man tar älgfärs så mycket man tycker sej behöva, men 150 g per person kan vara lämpligt.
Blanda salt och nymalen svartpeppar i färsen, en rejäl klick med dijonsenap om man
vill ha lite mer drag. Blanda försik gt för hand.
Forma jämnstora ca 2 cm tjocka burgare. Plasta dom och sä i kylen, tänd (träkols-)
grillen och låt det bli en het ﬁn glöd.
Grilla burgarna på ena sidan utan a röra dom lls dom får en bra färg och vänd
försik gt, så dom inte faller isär. Grilla andra sidan lls kö sa"en precis är genomskinlig, låt
dom inte ligga för länge så dom blir torra.
Servera genast med e bra hamburgerbröd, selleri-äpple-coleslaw, och klassiska
hamburger llbehör som tunt skivad rödlök och saltgurka.
Selleri- och äppelcoleslaw
Rot selleri. Ca 1-1,5st
Vitkål ca ¼ huvud
Äpple ca 1st
Pepparot
Persilja
Salt och peppar
Gräddﬁl
Majonnäs

Foto: Marie Sundberg
Monica Törnell från sin konsert i Trönö kyrka i
juni 2015. Fullsa och magiskt! I sommar, den
30 juli, kommer hon .llbaka.

© J-O W

Riv selleri och äpple. Finstrimla vitkål.
Blanda i gräddﬁl och majonnäs i ungefär lika mängd lls du har få en lagomt kladdig röra.
Riv rejält med pepparot och smaksä e"er din egen smak med pepparrot, salt och peppar
tänk på a smaken utvecklas betydligt om den får stå över en na och go a ll sej. Blanda i
hackad persilja.
Stefan Lundgren
Jordsmak

Ska vi sluta med byavakterna i Trönö?

Gröna ﬁngrar och jord under naglarna?

• Det blir allt svårare för föreningarna a få medlemmar som ställer
upp.
• Det är o"ast samma personer som all d kör.
• Flera faller bort av olika anledningar, men inga nya ställer upp.

Trädgårdsintresserade är välkomna a delta i arbetsgruppen som sköter Söderblomsgårdens trädgård.
Gruppen träﬀas varje måndagkväll kl 19.00.

Om ingen frivillig åtar sig a administrera byavakterna läggs
verksamheten på is i år.
Ordförandegruppen 2017-05-08

Hembygdsföreningen
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Trönö har blivit två föreningar fa=gare
EKer 51 år har Club Trönö dansat sista Roland Cedermark, Arne Kvick, Ludgo-Pelle Club Trönö och 100 kr gick
pianofond.
dansen och nu lagt ner sin verksamhet, och Amos Persson för a nämna några.
med visst vemod men med många glada
stunder a minnas från den det begav sig.
Det var den 17/4 1966 som föreningen
med namnet Gammeldansens vänner
bildades. Under 1960-talet var gammeldans
oerhört populärt. I Norrala bildades också
föreningen Norrala kulturella gille och
danstävlingen Hälsingehambon samlade 1500
par som dansade i fyra etapper från Hårga ll
Järvsö. Så förutsä ningarna för en förening i
gammeldansens tecken i Trönö var goda.
Den första styrelsen bestod av Roland
Axling som ordförande, samt Bengt Henning
Eriksson, Greta Eriksson, Sigfrid Östlund och
Aila Sundström. Åldergräns för a bli medlem
i föreningen var 21 år och endast Trönöbor
eller de med anknytning ll bygden ﬁck bli
medlemmar. Medlemsavgi"en var 5 kr/år
och medlemsantalet steg snabbt ll som mest
602 medlemmar.
Den första uTlykten gick ll Fornhemmet
i Arbrå med tre fullsa a bussar från Trönö
och inträdet per dans var 20 kr. Det var
gammaldans som var det rådande och den
4/5 1968 var det stor Öst-gala i Rönningen,
men kri k framfördes om a inslaget av
modern dans var för stort och arrangemanget
gick inte ihop. Det blev en förlust på 80 kr.
E beslut togs i styrelsen om a högst 6
moderna danser skulle spelas per kväll.
1973 började föreningens ekonomi bli
sämre, medlemsantalet sjönk och Bennert
Säll höll danskurs för a rekrytera ﬂer
medlemmar.
Vid föreningens 10-års jubiléum 1976
hade Tage Olsson varit kassör i två år och
minns festligheten på Enighet då maten
hämtades från Vågens matsalar i Bollnäs och
Gösta Jonsson och Flamenco stod för dansen,
som då var demokra sk och både herrar och
damer kunde bjuda upp. Då spelades häl"en
gammalt och häl"en modernt och inträdet
var forTarande 20 kr. Många namnkunniga
musikanter har få spelningar i Trönö tack
vare Club Trönö, som föreningen by e namn
ll år 1994. Evert Sandin, Bröderna Lindkvist,

Föreningens verksamhet har under de 51
åren förändrats från enbart gammaldans ll
mestadels
modernt,
införandet
av
demokra sk dans och a släppa på kravet på
a medlemmar skulle bo i Trönö eller ha
anknytning ll orten. Förutsä ningarna har
också förändrats radikalt genom a
kostnaderna för a arrangera danser med bra
orkestrar s git ll belopp som inte går a
klara ekonomiskt för en förening i Trönö.
Utbudet av ak viteter i föreningen har också
gå från a i huvudsak arrangera danser och
dansresor ll a ordna matresor, revyresor
och Ålandsresor. Två bussresor
ll
Dansbandsveckan i Malung anordnades på
senare år.

ll Kyrkans

Verksamheten har följt dens ski"en och
förändringar, men eldsjälarna från de första
åren har funnits kvar i föreningens ledning
med obruten energi genom åren. Roland
Axling som var den förste ordföranden skö e
klubban ll sin död 2014 – i 48 år. E
svårslaget rekord. Sigfrid Östlund var
sekreterare i 28 år, ll 1994. Tage Olsson som
invaldes i styrelsen 1973, blev kassör året
därpå och höll forTarande ordning på
räkenskaperna vid föreningens nedläggning –
i 44 år.
Förra våren ﬁrade Club Trönö si 50årsjubiléum med mat och dans på GT-gården
och alla var då medvetna om a föreningens
dagar var räknade. Rolands ambi on om a
föreningen skulle ﬁra si 50-årsjubiléum gick
a uppfylla och det blev den sista målgången
i föreningens historia.
Styrelsen vid föreningens nedläggning var
Marie-Louise Tynong (ordförande e"er
Roland
Axling),
Ann-Kris n
Karlsson
(sekreterare e"er Sigfrid Östlund), Tage
Olsson kassör, samt Lena Larsson och Kurt
Engberg övriga ledamöter.

Norrala/Trönös lokalavdelning av
Hushållningssällskapet har lagt ner
sin verksamhet. Anledningen är vikande
medlemsantal
och
svårigheter
med
nyrekrytering av medlemmar och styrelse.
Föreningen fortsä er även i år med
pota sodlingen för klass 6 på Trönö skola.
Föreningskassan har i övrigt gå
ll Barnens
dag, Ås gen och förskolorna i Kungsgården
och Trönö. Föreningen lär ska ha varit en av
Trots låga medlemsavgi"er, från 5 kr i starten
de äldsta i landet.
ll 20 kr under de sista åren, har Club Trönö
också genom åren bidragit
ll andra
Birgit Lundgren
föreningars verksamheter, bland annat Trönö
IK:s ungdomssek on som ﬁck 500 kr år 1990,
ﬂaggstången utanför bystugan skänktes av
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Välkommen ll Trönö IP i sommar
Matcher

bygg

Ni är välkomna a
a på fotboll på Trönö IP. Trönö har i år e herrlag i
division 6 samt ﬂera ungdomslag som är roliga a följa. Matcher aviseras på
vår hemsida.

Barnens dag
Trönö IK deltar med ak viteter på Barnens dag 6 juni.

Midsommarﬁrande
Kl. 11:30-14 ﬁrar vi midsommara"on på IP. Se kalendariet s. 18.

Idro&ens dag

Allt inom byggna on.
Ring för oﬀert!

Se kalendariet på sidan 18 för Idro ens dag den 8 juli!
Mer info om våra ak viteter kommer a annonseras på www.tronoik.se
och med aﬃscher.

Vi tackar alla föräldrar och ideellt arbetande för er insats!

Trönö IK fotboll vill passa på a& tacka våra
sponsorer för er hjälp:

070 544 21 67

Huvudsponsorer: Team Spor a, Dina Försäkringar
Guldsponsorer: Perras Bygg, Caverion, Ica Nära Trönö
Skyltsponsorer: Holmen, Sjukgymnastkonsult AB, Trönö Maskintjänst,
Alectron
Matchbollssponsorer: Salong Marianne, Bengt Olov Svensson, Dags Buss,
Bjerknes Ekonomi & Redovisning, Lobergs Åkeri.
Övriga sponsorer: Mats Widén
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Rönningens bygdegård har få& ny& kök
Rönningens Bygdeförening
inleder sommarsäsongen med e
årsmöte söndagen den 4:e juni klockan
15:00. Föreningen bjuder då på
enklare förtäring och visning av det
nyrenoverade köket. På årsmötet skall,
förutom stadgeenliga ärenden, de nya
stadgarna slutgil gt antas. Dessa ﬁnns
för påseende hos ordföranden Peter
Åkerlind, 070-34 37 138.
Vi kommer i år, liksom digare år,
a delta i ”Traktorfrossan” med GåBingo och kolbulleförsäljning.
Alla söndagar i juli, utom den 2/7,
blir det givetvis Gå-Bingo i Rönningen,
kl. 1700 – 1900. Som vanligt med
trevlig stämning och servering av
hamburgare och kolbullar med mera.
Program för sensommar och höst, får
vi återkomma med. Kom gärna med
förslag!
Är du medlem är det dags a
betala in medlemsavgi"en, 150 kr/ Det ﬁna, ljusa, nyrenoverade köket i Rönningens bygdegård kan man få ta en . på i samband
hushåll ll bankgiro 870-4975. Glöm med föreningens årsmöte 4 juni.
Foto: Peter Åkerlind
inte a skriva di namn! Vill du bli
medlem, går det bra a göra på
samma sä .
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DET HÄNDER I TRÖNÖ
MAJ
To 25 maj

Göko&a på Söderblomsgården Kris himmelsfärdsdag kl. 08:00.
Varm korv serveras, ta med ﬁka. Arr: Trönö hembygdsförening

Vill ni ut och åka traktor
och vagn i sommar?
Ring Karl-Erik Vestlund Tn 070-533 7018
eller Allan Algotsson Tn 070-328 9378.

JUNI
Sö 4 juni

Årsmöte Rönningens bygdeförening kl. 15:00 i bygdegården.
Visning av nya köket. Enklare förtäring bjuds.

Ti 6 juni

Invigning av å-s gen, kl. 13:00. Samling vid bron över ån nedanför
Glössbovägen. Arr: Tisdagsgruppen.

Ti 6 juni

Barnens dag, kl. 12-17 i och kring IOGT Enighet.

Sö 18 juni

Pilgrimsvandring från Änga Nybo i Arbrå ll Körsåsen.
Samling kl. 05:00 vid Trönögården för samåkning.
Arr: Trönö hembygdsförening

Sö 18 juni

Hembygdsdag. Gudstjänst med kyrkokören i gamla kyrkan
kl. 11:00. Marsch ll Söderblomsgården. Calle Höglund
talar om fäbodbruket förr och nu. Musik med Frid & Gnid.
Arr: Trönö hembygdsförening och Studieförb. Vuxenskolan.

19-22 juni

Fotbollskolan på Trönö IP. Alla barn födda 2003-2010 är välkomna
a delta. Ingen avgi". Mer info och anmälan via hemsidan
www.tronoik.se

Fr 23 juni

Midsommarﬁrande på IP Festplatsen öppen 11:30-14.
Underhållning, ﬁskdamm, lo erier, ﬁka, pilkastning, åktur med
fyrhjuling med mera. Kl 12:00 uppträder Kjell-Åke Eriksson och
Tomas Söderlund. Kl. 13:00 dans runt midsommarstången, Björn
Hagström spelar dragspel. Arr: Trönö IK

JULI
Söndagar
Lö 1 juli

9, 16, 23 och 30 juli: Gå-Bingo i Rönningen 17-19.
Traktorfrossa kl. 10-15, se annons nedan.

Ti 4 juli

Trönökväll kl. 18:00 med start i gamla kyrkan. Se annons.

Lö 8 juni

Idro&ens dag, på IP kl.
Brännboll, fotboll, boule; anmäl e lag och var med på en
jä erolig dag! Sponsorloppet kl. 13 (se annons s. 12).
Kl. 19 grillfest med musik av Tide. Arr: Trönö IK.

Lö 29 juli

Stumﬁlmsfes val, Trönö bio.
Tider och ﬁlmer annonseras senare.

Sö 30 juli

Konsert med Monica Törnell kl. 17:00 i Trönö kyrka.
Entré 150 kr. Fika kan köpas i pausen (ta med kontanter).
Arr. Norrala-Trönö församling, Föreningen Söderblomspelet, SV.

Trönökväll
sdag 4 juli
med berä elsen om gamla
kyrkan och Söderblomsgården.
Kaﬀeservering i
Söderblomsgården.
Samling i gamla kyrkan kl 18.00
Arr: Trönö hembygdsförening och
Studieförb. Vuxenskolan.

bio

On 24 maj kl 19.00:
Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge
Ti 6 juni: Se Barnens dag

AUGUSTI
Lö 5 augus

SockenRocken på IP kl. 15-01. Öltält och liveband. Se annons s. 10.

Vill du/ni ha med något i kalendariet?
Lämna uppgi"erna ll Trönöbygdens redak on, helst via mejl
info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.

Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respek ve 45!

Trönö Traktorfrossa

Lö 29 juli: Stumﬁlmsfes val
On 16 augus kl 19.00:
Ronny Pe&ersson

Lördag 1 juli kl 10-15
Håkan Nilsson underhåller!

- Åktur med traktor och vagn
- Bakluckeloppis
- Traktorskoj på tomgång
- Gåbingo
- Traktorcruising
- Trönökarusellen
- Kolbullar, hamburgare och ﬁkaservering
Fri entré! Parkering 20:- (Föreningen Söderblomsspelet)
Gärna kontanter, swish ﬁnns också.

Sö 2 juli kl 16.00: Dumma mig
kl 19.00: Kungens val

Följ oss på Facebook!
Anmälan loppiset (50:-): Olle, Tn 070-547 60 35
Övriga frågor: Ola, Tn 070-579 70 76
eller Peter, Tn 070-343 71 38
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Hjälp a& ta ner träd
på din tomt?
Vi ﬁxar nedtagning och
bortkörning.

Vi uQör även:
• häck– och gräsklippning
• grästrimning
• sandsopning

Glöm inte

RUT!

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all d llgänglig
i e& skåp vid aﬀären.
_______________________________________________________________________

Anmäl dig gärna inne i bu ken
ll kurs i hjärt-lungräddning!

0270 42 65 35
Bröksmyravägen 13, 826 40 Söderhamn

Vi har ett stort utbud av

VITVAROR

och

HEMELEKTRONIK
Välkommen till vår butik

Tomas Persson
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Ante Persson

Urban Sundqvist

Välkommen till Norrala-Trönö församling!
Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se
Vi ﬁnns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö

Torsdag 25 maj kl. 14:00

Söndag 16 juli kl. 14:00

Kris himmelsfärdsdag i Trönö kyrka.
SPF:s kyrksöndag. Sång och musik med
Garpebos. Kyrkkaﬀe med underhållning
i församingshemmet.

Fredagsgudstjänst på Trönbysbodarna,
Per-Jons fäbodstuga 254.
Medtag stol/dyna och ﬁka.

Söndag 11 juni kl. 14:00
Söndagsmässa i Trönö kyrka.

Söndag 18 juni kl. 11:00
Hembygdssöndag i Trönö gamla kyrka.
OBS den! Kyrkokören medverkar.
Vid önskemål guidning av Marie-Louise
Tynong.
Kyrkkaﬀe i Söderblomsgården.
Underhållning av Frid & Gnid.

Söndag 25 juni kl. 14:00
Frilu"sgudstjänst på Wij fäbodar.
Trönö manskör medverkar.
Medtag stol/dyna och ﬁka.

Söndag 2 juli kl. 14:00
Söndagsgudstjänst i Trönö gamla kyrka.
Sång och musik i Söderblomsgården.
Kyrkkaﬀe.

Söndag 30 juli kl. 17:00
Konsert med Monica Törnell i Trönö
kyrka, entré 150 kr. Fika kan köpas i
pausen (kontanter). Arr. Norrala-Trönö
församling, Föreningen Söderblomspelet, SV

Söndag 6 augus kl. 14:00
Frilu"sgudstjänst på Tygstabodarna.
Medtag stol/dyna och ﬁka.

Söndag 6 augus kl. 17:00

Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt.
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt!
Vad prakt, vad rikedomar
som skiftar tusenfalt!
Se, runt omkring dig blommar

Barnkörskonsert i Trönö kyrka.

och lever, doftar allt.

Söndag 20 augus kl. 14:00

(Johan Olof Wallin 1807)

Frilu"sgudstjänst på Östansjö fäbodar
vid Storsjön, Trönö.
Medtag stol/dyna och ﬁka.

Söndag 3 september kl. 14:00
Temagudstjänst i Trönö kyrka:
”Jazz och medmänsklighet”
Soﬁe Norling sång och piano, Chris.ne
Carlsson trombon och piano. Kyrkﬁka.

Kontakt:
Församlingsexpedi onen: 0270 300 95

norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:

0270 302 20
E"er gamla E4 mi emot Norrala kyrka

Hos Werners i Norrala kan ni göra följande:
Reparera och serva din bil/släpvagn.
Vi har även felkodsutrustning.

Köpa däck och fälgar ll nästan allt som rullar.
Köpa en släpvagn eller bå railer i alla storlekar, även llbehör.
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