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sidan 22 

Eleverna i klass 5 på Trönö skola hörde och läste i �dningen om a� skolan var nedlägg-

ningshotad. De hade veckan innan läst om demokra� och hur man kan påverka poli-

�ska beslut, så de valde a� engagera sig för a� göra skillnad. Namnlistor och brev sam-

lades in och de�a ledde �ll a� de hamnade både i radio, TV och �dningen. Många tack 

�ll er i klass 5 och fortsä� kämpa! 

Mer från och om Trönö skola på sidorna 14-20 

Foto: Gabriella Bild 

Och:    
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Välkommen a# annonsera i bygdebladet 

 
 
 

Trönöbygden är en lokal �dning som utges av  
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en upp-
laga av 600 ex. Vi gör den i A5-format. Den delas ut �ll 
alla hushåll i Trönö och andra medlemmar. Tidningen 
finns på biblioteket och i andra offentliga lokaler i Söder-
hamn. 
 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis med manusstopp:   
      - 1 februari, utkommer under v. 9 
        - 1 maj, utkommer under v.22 
        - 1augus�, 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 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  
 

utges av:  Trönöbygden  
                   ekonomisk förening  

 

Trönöbygden utkommer  
med fyra nr/år �lls vidare. 
 

Ansvarig utgivare: 
Bri�-Marie Eriksson 
 

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 
 

Redak0on 
Gabriella Bild  
070 664 68 16   
 

Bo Lundstein 
070 345 51 40  
 

Ulrika Eriksson 
 076 802 45 03  
 

Linnea Söderkvist 
076 818 21 11 
 

Marie-Louise Tynong 
070 541 39 92 
 

Layout och redigering 
Marie Sundberg 
 

Tryck:  Bok & Tryck AB 

   Söderhamn 

Bystugans öppe�der: 
Kontor och bibliotek 

 

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

Grovtvä# (ma�or, överkast mm): 188 kr/maskin 

Fönstertvä#, städning:  150 kr/�m 
 

Kontakta Astrid Wadsten, tel 070 238 68 91 
 

Vi fixar RUT-avdraget! 
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Hej!  
 
Vilken härlig �d vi nu går mot! Solen och ljuset betyder så mycket och ger 
en massa härlig energi! Nu är det �d a� börja planera för sommarens 
projekt, så fröer och längta �lls man kan börja se hur det växer. Bläddrar i 
alla frökataloger som har landat på mi� bord och försöker a� bestämma 
mig, men det är svårt då det finns så väldigt mycket a� välja på. Tror nog 
a� jag satsar på mer grönsaker i år än blommor för det är ju så go� a� 
kunna få äta något man lyckats odla själv.  
 

Skolan är räddad och vi kan pusta ut − för e� tag i alla fall! Vem vet när 
det är dags igen. så arbetet för skolan fortsä�er. Det är nu vi måste visa 
varför vår skola all�d ska vara kvar, få de som bestämmer a� satsa på oss 
och ge oss resurser så a� vi kan även i fortsä�ningen kan vara där vi är 
nu. Vi har en skola där elever och lärare trivs, vi har toppresultat i de 
na�onella proven, trygghet och närhet då alla känner alla och framför 
allt, vi kämpar �llsammans för a� bevara de�a! Ja det finns massor av 
argument �ll varför vi har en skola som absolut ska finnas kvar, för skolan 
är ju hjärtat här i bygden!  
 

Ingen har väl missat a� det pågår e� vinter OS just nu. OS-febern har 
drabbat även mig och jag säger bara wow! Vilka presta�oner, helt otro-
ligt! När jag skriver de�a har vi precis tagit två GULD i skidstafe�, både 
damerna och herrarna. Si�er med glädjetårar i ögonen och e� lyckorus 
som sprider sig i kroppen och jag tror a� de flesta som ��ar blir berörda 
på något vis. Jag blir rik�gt imponerad av a� se alla dessa idro�are, vad 
de kämpar, och ja, jag finner inga ord som räcker �ll för a� beskriva de 
svenska skidåkarnas insatser. Bara helt otroligt! Nu håller jag tummarna 
för de svenskar vi har på plats och tror på fler medaljer i de�a OS! Heja 
Sverige! 

                  Britt-Marie   
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Hjälp 0ll i rovdjursförvaltningen! 
Vi behöver alla hjälpa 0ll a� rapportera in 
observa�oner av rovdjur eller spår av rov-
djur. 
 I Länsstyrelsens vilKörvaltning behövs så 
bra inventering som möjligt av alla våra 
rovdjur, för a� en så rä�visande förvalt-
ning  som möjligt ska kunna ske. Kunskap-
en om hur många rovdjuren är och var de 
finns är vik�ga underlag för länsstyrelsen, 
bland annat vid beslut om jakt på rovdjur, 
vid fördelning av bidrag �ll rovdjursavvi-
sande stängsel och ersä�ning för skador 
på tamdjur, samt inom förvaltningen av 
älg och rådjur.    
 Rovdjursstammarnas storlek behöver 
också bevakas i förhållande �ll  de na�on-
ella och regionala miljömålen. Risken är a� 
vi har större stammar än vad som invente-
ras. Länsstyrelsens inventeringar kan i 
många fall bli alldeles för begränsade då 

förekomsten bygger på vad som kan rap-
porteras och säkras av länsstyrelsen. 
 Så därför, rapportera dina observa�oner 
an�ngen genom a� ringa länsstyrelsen 
eller enklast via webben på 
www.rovobs.se eller www.skandobs.se  
 I Trönö tex finns inte en enda rapporte-
ring på rovobs.se trots a� många obser-
va�oner enligt hörsägen gjorts. Så det 
finns tydligen inga rovdjur i Trönöskogarna 
… eller? 
 Tips: Gör e� besök på någon av ovanstå-
ende webbsidor. Hämta en almanacka på 
TrönöLivs från Länsstyrelsens vilKörvalt-
ning med bifogad folder, som beskriver 
olika rovdjursspår. 
 
 

Länsstyrelsens representant för fäbodbru-
ket i Gävleborgs län 
 

Birgi2a Höglund 

Byavakterna våren 2014, schema föreningsvis  
 

Period Förening Ansvarig 
26/1 - 9/2 SPF Trönö Yngve Olsson 
10/2 - 23/2 Trönö Hembygdsförening Marita Eriksson/Hans Persson 
24/2 - 9/3 Trönöbygden ek för Bri�-Marie Eriksson 
10/3 - 23/3 Trönö Fiskevårdsförening Birgit Lundgren 
24/3 - 6/4 Rönningens bygdeförening Olle Sahlin 
7/4 - 21/4 Trönö IK Magnus Sahlberg 
22/4 - 4/5 Trönöföretagarna Lena Åkerlind 
5/5 - 18/5 Club Trönö Lena Larsson 
19/5 - 1/6 IOGT-NTO/Filmklubben Ann-Gerd Tång 
2/6 - 15/6 Söderblomspelet Jan-Ivan Persson 
 

Minst två ggr/v (alltså totalt minst 4 ggr) förväntas a� föreningarnas medlemmar 
åker byavakt!  
 

Ersä�ning utgår med 75:- per åktur/bil, ur kassan som finns på ICA.  
Den förening som avslutar si� "pass" tar kontakt med nästa förening på tur, för a� 
stämma av och rapportera om det varit något särskilt, och för a� inga missförstånd ska 
uppstå. 
I övrigt fungerar allt som �digare, och väskan med "Byavakt-kitet" finns a� hämta/
lämna på ICA. 
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RÖRMOKERI 
Det fixar vi! 

 

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

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

Andreas: 070-336 21 19 
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Solcellsprojektet i Trönö 
Vi har i skrivande stund sålt hälAen av de 
andelar vi tänkt släppa �ll vår samägda 
solcellsanläggning, rik�gt roligt! Det verkar 
engagera många, både företag och privat-
personer. Även MaUas Gustafsson, dokto-
randen i energisystem som skrev texten i 
förra upplagan av Trönöbygden har köpt 
en andel.  
 Jag är övertygad a� det här kommer a� 
sä�a oss på kartan och a� fler kommer a� 
följa vårt exempel. Vi har skickat in bi-
dragsansökningar �ll Länsstyrelsen, men 
även om vi inte får det stödet är det här en 
väldigt bra grej.  

Ingen kan säga hur elpriserna ser ut i fram-
�den, men de allra flesta gissar a� de 
kommer a� s�ga. Den här anläggningen 
kommer a� garantera oss en hel del el �ll 
lågt pris.  
  Närproducerad, miljövänlig el. Det låter 
inte så illa, va? Tillsammans kan vi göra 
något stort! 
 

Anders Tång 

I dagsläget har vi nå# hälAen av målsä�-
ningen för de 200 andelar som behövs för 
skapandet av solcellsanläggningen. E� bra 
resultat så här långt, men det är en bit 
kvar �ll målet.  
 Andelsägarna redovisas under solkon-
tots transak�onssida på JAK:s hemsida. 
Varje andelsägare kommer eVerhand a� 
få sin egen skylt som anslås invid affär´n. 
 
Vi behöver alltså hundra andelar 0ll fram 
�ll det är dags a� sä�a upp anläggningen.  

Det är inte så svårt a� göra insä�ningen: 
 

Inbetalningskort finns på affär´n för de 
som vill betala via bankgirokuvertet med 
tydlig avsändare och angivande av antal 
andelar.  
 

Vid betalning via nätet görs de�a på  
 

Pg 40 62 85 – 7   JAK Medlemsbank   
 

Skriv: ”Insä#ning solkonto 1071346033  
 samt antal andelar. 

Köp andelar i solcellsanläggningen du också! 

 

TRÖNÖBYGDEN EKONOMISK FÖRENING  
kallar �ll ÅRSMÖTE på IOGT 

SÖNDAGEN DEN 6 APRIL KL.15.00 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Vi bjuder förstås på förtäring. 

VÄLKOMNA! 
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Spänd? Stel? Ont? 
Välkommen 0ll 

Lillemors Massage 
och 
 
 
 
 
 
 

Färdig massör – på väg mot medicinsk massageterapeut. 
Utbildas på Axelsons. 

 

Ring och boka en �d hos mig  i Trönö  
eller i Söderhamn på Grengatan 1 

070-509 93 51 

Inseco 
    

SkruvspecialistenSkruvspecialistenSkruvspecialistenSkruvspecialisten    
i Söderhamni Söderhamni Söderhamni Söderhamn    

    

Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60    
www.inseco.sewww.inseco.sewww.inseco.sewww.inseco.se    
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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 �ll oss  
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt! 
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Vi hjälper dig igenom vintern! 

Hos oss hittar du glykol, spolarvätska,  
torkarblad, glödlampor och oljor  

till bra priser. 
 

Vi servar och reparerar din snöskoter,  
snöslunga, traktor och bil. 

 

Nya öppettider: 
Mån, ons, tor, fre:  07.00-16.30 

      Lördag: 09.00-15.00 
 Tis, söndag: Stängt  

Trönbyn 613, tel 0270-363 46, 073-828 72 34  
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Trönö bibliotek har mer  
än 160 år på nacken!  

Gymmet 
hyrs via Ica Trönö. 

Ta chansen och kom i form! 

Det var den 31 juli 1853 som Trönö biblio-

teksförening bildades. Stadgar skrevs, 
böcker samlades in. Det skedde strax eVer 
a� folkskolestadgan 1848 antagits, så 
Trönö var på be�et även då med koppling-
en �ll skola, folkbildning och läsande.  
liksom idag.  
 

En kort historik: 
Vid sekelskiVet 18-1900 fly�ades böckerna 
�ll Glamsta skola. I början av 1930-talet 
övertogs biblioteket av Trönö kommun 
som �llsammans med e� statligt bidrag 
anslog pengar �ll inköp av böcker. I januari 
1952 övertogs kommunbiblioteket av 
Trönö-Norrala kommun för a� däreVer  
(i Glamsta skola) bli filial �ll Söderhamns 
stadsbibliotek 1972. Filialen lades ner, vi 
fick bokbuss som ersä�ning vilken för-
svann när del�dsbrandkåren lades ner. 
 Men nu har den sedan 2004 återupp-
rä�ats i Bystugan. I sin nuvarande tapp-
ning finns biblioteket i nära anslutning �ll 
Trönö skola. Skolbiblioteket från Långbros-
kolan är bevarat på IOGT. Även de�a ligger 
i nära anslutning �ll skolan. Förutom skol-
biblioteket i Trönöskolan har skolan även 
�llgång �ll den breda li�eraturen. 
 Ljudböcker då som man kan lyssna på 
under jobbet eller i bilen på längre resor? 
Jodå, e� 20-tal finns a� låna på Bystugan.  
 

”Vem bryr sig”, kan några tycka, omgivna 
som vi är av e-böcker, läspla�or och e� 
väldigt fokus på så kallade sociala medier.  
 

En som bryr sig är Henning Mankell, vars 
böcker finns �ll utlåning på biblioteket:  
Han ”är inte orolig för bokens fram6d. 

Bokvärlden förändras drama6skt. Det har 

den all6d gjort. Men man ska betänka a2 

det är distribu6onen av boken som kom-

mer a2 förändras, inte boken i sig. Den 

fysiska boken kommer inte a2 försvinna.” 
 

Så kommer ej heller vårt bibliotek i den 
livskraViga kommundelen Trönö a� för-
svinna. 
              Bosse 
 

 

Skolbibliotek 
Skollagen säger a� elever i grundskolan 
och gymnasieskolan, såväl kommunala 
som fristående, ska ha �llgång �ll skol-
bibliotek. Skolinspek�onens krav på skol-
bibliotek är a� : 
  • eleverna ska ha �llgång �ll skolbiblio-
tek i den egna skolenhetens lokaler eller 
på e� rimligt avstånd från skolan som 
gör det möjligt a� kon�nuerligt använda 
biblioteket som en del av elevernas ut-
bildning för a� bidra �ll a� nå målen för 
denna. 
  • biblioteket omfa�ar böcker, fackli�e-
ratur och skönli�eratur, informa�onstek-
nik och andra medier. 
  • biblioteket är anpassat �ll elevernas 
behov för a� främja språkutveckling och 
s�mulera �ll läsning. 
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RÄNTEFRI BETALNING I 4 MÅNADER! 
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Först en kort sammanfa#ning av historien från nummer 2:2013 av Trönöbygden: 
 

Lukas och Emma har fly�at �ll Trönö och börjar i tredje klass i Trönöskolan. EVer en �d får de 
höra av de andra barnen om a� suddar och pennor försvinner mys�skt nere i källaren. Det är e� 
mysterium som pågå� ända sedan terminen började. Emma och Lukas sä�er upp lappar med 
uppmaning �ll alla elever : Om ni har någon aning om vad som hänt nere i källaren, var vänlig 

mejla e2 förslag 6ll…” 
 

Nu har den här historien få� sin fortsä�ning genom a� läraren Malin Hedlund berä�ar a� bar-
nen i hennes klass har arbetat med texten ”Mysteriet på Trönöskolan” i några omgångar. Vi har 
nu få� elva förslag på lösningar av problemet. I förra numret Elin Thyrs berä�else. 
Här kommer nu Robins berä#else 
                            Linnea Söderkvist 

  
 

 

Mysteriet på Trönö skola 
Fortsä�ningen enligt Robin Wallström 

 
Nästa dag så går Lukas och Emma 0ll maten. EVer dom hade ä�t upp sin mat så går dom ner i 
källaren och lägger en sudd mi� på golvet. Dom går upp i några sekunder, sen går dom ner och 
då är sudden borta. Dom tog dit Oskar och Alva och säger a� dom la en sudd på golvet sen så 
bara försvann den.  
 Nästa dag så går dom �ll si� klassrum och öppnar sina böcker.  
 − Har ni hört om mysteriet på Trönö skolan? frågar fröken. 
 − Ja, säger Lukas och Emma. 
 

EVer 30 minuter blir det rast. Dom möter Oskar och Alva i korridoren och frågar om dom ska 
gillra en fälla för a� se vem som tar alla suddar. Lukas och Emma säger a� dom behöver fiskenät, 
ståltråd och en massa annat. Sedan när dom är klar med fällan så sä�er dom upp den i källaren 
och lägger en sudd och en penna i den sen är det bara a� vänta.  
 Nästa dag när dom kommer �ll skolan så är pennan och sudden borta sudd- och  
penntjuven förstörde fällan och kom undan. Lukas, Emma, Oskar och Alva si�er och funderar på 
vad dom ska göra nu.  
 

 − Jag vet vad vi kan göra! Vi lägger ut en sudd ute på golvet i källaren och så överna�ar vi där. 
Sen sä�er vi ut en fiskelina ute på golvet och sen när tjuven kommer så tar vi honom och binder 
fast honom, säger Lukas.  
 Oskar, Alva och Emma tycker a� det är bra.  
 − Men hur ska vi få dit sakerna så a� ingen ser oss? säger Oskar. 
 Alla funderar på vad Oskar sa. En stund senare så kom Emma på en idé: 
 − Vi tar en sten och skjuter �ll dörren och när dom stänger skolan så smiter vi in.  
 

Några �mmar senare.  
 − Nu är vi inne, vi går ner i källaren och sä�er upp fällan, säger Alva.  
 När dom sa� upp fällan så si�er dom bara och väntar. Sen kommer det någon. 
 − Var tysta nu allihopa, säger Lukas.  
 − Aj! säger nån och ramlar framför dom. 

 
 

Mysteriet på Trönöskolan får en förklaring! 
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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: 
   •  0270 766 56      • 070 760 06 96                    
   •  www.soderhamnsbygder.se  
  •  www.allis.nu 
 
 ALLIS arrangerar för ALLA 

Tjuven tar upp sudden och stoppar den i fickan. Barnen hoppar upp och ser a� det är städerskan. 
 − Varför tar du alla suddar? frågar barnen.  
 − Jag ser suddar här hela �den så jag plockar upp dom och lägger dom i en burk i lärarrummet, 
säger städerskan. Vill ni ha �llbaks suddarna?  
 

Nästa dag går städerskan in i alla klassrum i hela skolan och ger �llbaka suddarna �ll alla barn. 
Sen så är dagen slut och alla blir glada för a� dom fick suddarna. 
 

                          Gjord av Robin Wallström 

Möte på skolan 12/2 
 
Hans och Margaret Persson från hembygdsför-
eningen var med och planerade för en tema-
vecka om hembygdens historia  Denna kom-
mer a� genomföras vecka 21, måndag, onsdag, 
torsdag mellan ca 9-12, och gäller från förskole-
klass �ll klass 6.  
 Guidningen börjar i gamla kyrkan, fortsä�er 
sedan upp �ll visning av gamla redskap och 
sedan in i Söderblomsgården. Fika och lunch 
kommer a� serveras eleverna.  
 

Kontakt med Birgi#a Höglund kommer a� tas 
om hon har möjlighet a� visa upp ulltovning 
och eventuellt kunna ha med några ge#er och 
får �ll Söderblomsgården. 

Kontakt har tagits med Ann-Gerd Tång om film-
visning på IOGT. De�a går bra och telefonnum-
mer har mailats �ll lärarna. Lokalen rymmer 
hela skolans elevantal om flera klasser vill se 
film sam�digt. De�a kostar skolan ingen�ng. 
 

Club Trönö ska kontaktas för undervisning av 
styrdans på gymnas�ken. 
 

Nästa möte blir 14/5 kl 14:30.  
Text & foto: Olov Östlund 



16 16 

I höstas fick vi alla hjärtat i halsgropen 
igen. I �dningen stod a� läsa om en fram-
tagen rapport där resultatet lät skräm-
mande och väldigt oroväckande. A� vår 
skola skulle vara hotad, bara e� år eVer 
löVet om a� vi inte var i farozonen, kunde 
väl ingen tro.  
 Reak�onerna lät inte vänta på sig. Ele-
verna i skolan samlade in protestlistor 
samt skrev brev och hamnade i och med 
de�a starka engagemang snabbt i medias 
fokus. Skolans elever både hördes i radio 
och sågs på TV.  
 

Därmed var processen igång. Lugnet upp-
hörde och en känslostorm drev igenom 
bygden. Allt fler började engagera sig i 
skolans fram�d. Telefonerna gick varma, 
frågan var e� gemensamt diskussions-
ämne när man sågs på affären samt kring 
middagsborden. Det sociala mediet Fa-
cebook fick utgöra virtuell mötesplats för 
åsikter och fungera som bollplank med 
idéer om hur vi skulle gå vidare. Skolans 
kvalitet och trygghet måste på alla sä� 
lyVas fram.  
 Men ensam är ingen stark och Trönö 
skola var heller inte ensam om nedlägg-
ningshotet. En Facebookgrupp startades 
där de tre hotade skolorna Mo, Stråtjära 
och Trönö gick samman för a� lyVa fram 
byskolornas kvalitet.  
 

I slutet på november stod det alltså klart 
a� de tänkta allmänna medborgardialoger-
na om skolans fram�d uteblev. De�a för-
klarades vid det så kallade informa�ons-
mötet på Altorp. Där presenterade Barn- 

och utbildningsnämnden rapporten som 

framtagits av konsulKirman PwC, med tre 
alterna�va fram�dsscenarier för kommu-
nens skolor. I inget av förslagen skulle 
Trönö skola bli kvar.  Många oroliga föräld-
rar och andra engagerade försökte förgä-
ves få igång en dialog med poli�kerna på 
Altorp, men fick förklaringen a� processen 
måste få ha sin gång. Ingen varken kunde, 
ville eller fick y�ra sig i frågan om det 
fanns planer a� gå eVer rapporten.  
 Det skulle komma dialoger som �digare 
utlovats, men inte för allmänheten utan 
bara med föräldrarådsrepresentanterna 
från respek�ve skola. Åsikter och syn-
punkter kunde lämnas �ll föräldrarådet 
eller skickas in �ll BUN:s ledamöter och 
övriga på kommunen. De�a samlade 
material skulle kunna fungera som motvikt 
�ll rapporten sades det.  
 Konsekvensanalys eVerfrågades på in-
forma�onsmötet och BUN:s ordförande 
meddelade a� de�a inte var deras uppgiV 
a� ta med i beräkningarna. Det handlade 
enbart om ekonomi och resultat, sade han.  
 Många gick besvikna hem från Altorp, 
besvikna och rädda för a� inte kunna för-
svara sin åsikt i kommande så kallade dia-
log. 
 

Nu började det skrivas brev hemma i stu-
gorna må ni tro. Rapporten luslästes från 
pärm �ll pärm, sta�s�k och prognoser 
ställdes mot verklighetens mjuka fakta. 
 Många felak�gheter fanns i PwC:s rap-
port, folk började ifrågasä�a hur styrd den 
egentligen var av kommunens ledning.  
Alla siffror hade konsulterna nämligen få� 
direkt från kommunen, inga kontroller  
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hade gjorts, ingen konsekvensanalys hade 
tagits med i beräkningarna.  
  

Föräldrarådet kände a# e# stort ansvar 
låg på deras axlar och uppmanade därför 
allmänheten a� komma på e� möte i sko-
lans matsal. Där samlades synpunkter, 
åsikter och argument in som rådet sedan 
tog med sig in �ll dialogen på CFL i Söder-
hamn.  
 

Dialogen hölls i form av en så kallad café-
modell där en given frågeställning redan 
var sa�. Den löd: "Vad anser du behöver 

karaktärisera skolverksamheten för a2 den 

ska ha den kvalitet som eCersträvas och 

når uppska2ade mål?"  
 Skolans representanter fick hela �den 
kämpa för a� få framföra de insamlade 
synpunkterna samt a� påpeka a� kvalitet 
kort och go� innebär allt som Trönö skola 
erbjuder. 
 

Den 20/ 1 kom Centerpar6et ut �ll Trönö 
för a� hålla en öppen skoldialog. Det blev 
ingen livlig deba� då par�et redan innan 
gå� ut med a� de tagit ställning för beva-
randet av byskolorna. Dock framfördes 
många bra synpunkter och tanken på mö-
ten med resterande par�er väcktes. Både 
Vänstern, Folkpar6et och Moderaterna 

visade sig posi�va �ll sådana dialoger.   
 Dessa planer kom dock inte längre än så 
eVersom vi redan på torsdagen den 23/1 
fick det glädjande beskedet a� nedlägg-
ningen av byskolorna lades ned.   
 Anledningen var a� för mycket felak�g-
heter framkommit i rapporten och helt 
enkelt a� det inte fanns någon enighet i 
BUN.  
  

Kanske kunde de heller inte i sin vildaste 
fantasi föreställa sig det enorma engage-
mang och motstånd de mö�e från folket. 
Till och med eVer beslutet om a� skjuta 
upp frågan samlades engagerade från Mo, 
Stråtjära och Trönö utanför Rådhuset i en 
gemensam manifesta�on för skolornas 
skull. Skyltar och plakat hölls stolt upp och 
glada utrop och ramsor lät sig gång på 
gång höras när poli�kerna anlände �ll si� 
möte.  
 

Och här står vi nu. Något mer tysta och 
lugnade, men ändå lite oroliga. Vi får inte 
luta oss �llbaka och tro a� kampen är 
över. Vi får inte tystna helt och tro a� ho-
tet inte finns kvar. Vi har varit i samma sits  
�digare och se hur länge vi sa� ”säkra”  
då … Vik�gt är nu a� fortsä�a marknads-
föra skolan och fortsä�a med det all-
männa engagemanget.  

Föräldrarådsrepresentanterna Ann Bylund, 

Therese Sahlin och Gabriella Bild ägnade 

många 6mmar åt förberedelser inför skoldia-

logen på CFL.                                

                     Foto:  Privat   
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Det finns �ll exempel e� beslut om a� 
skolans matsal ska rustas innan 2015 och 
det är av y�ersta vikt a� se �ll a� de�a 
blir gjort och a� det inte rinner ut i san-
den. 
 

En bra skola är en av grundpelarna som 
gör a� människor väljer a� fly�a �ll och bli 
kvar i en ort på landsbygden. Trönö skola 
är just en sådan skola och sta�s�ken visar 
fak�skt på a� allt fler väljer a� fly�a hit! 
Om två år beräknas skolan ha fler elever 
än den haV på länge.  
 Så det ser ljust ut och vi fortsä�er med 
vår kamp för a� få poli�kerna a� uppfylla 
visionen de sa� upp som mål; a# hela 
kommunen ska leva samt a# ha en lock-

ande levande landsbygd.  
Gabriella Bild 

 

Rådhustorget fylldes av demonstrerande för-

äldrar, barn och andra engagerade i arbetet 

för a2 rädda skolorna i Trönö, Mo och Strå-

tjära från nedläggning.                Foto: Janne Bild 

    Tack!Tack!Tack!Tack!    
 

 Tack alla som på e� eller annat sä� varit med 
 och kämpat för vår skola. Bra jobbat! 
 

 För �llfället verkar Trönö skola vara räddad, 
 men det är vik�gt a� fortsä�a påminna  
 poli�kerna om landsbygdsskolornas kvalitet.  
 

 Det är nu vi ska få dem a� satsa på vår skola!  
 Det finns �ll exempel e� beslut om a� köket ska rustas och nu måste vi 
 se �ll a� det blir gjort. Det är i fram�den svårare a� lägga ned en skola 
 som det har investerats i. 
 
 Än en gång, stort tack! 

    FöräldrarådetFöräldrarådetFöräldrarådetFöräldrarådet        
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Först drar vi en suck av lä#nad. Sko-

lorna blir kvar!  

Sedan kavlar vi upp ärmarna igen.  
För vad var det egentligen som hände? 
 
Barn- och ungdomsnämnden har under 
flera år svassat som en ka� kring den heta 
frågan om skolorganisa�onen men aldrig 
rik�gt formulerat någon bärande linje. 
Framför allt har de aldrig försökt förankra 
den i vår kommunala verklighet, i lands-

bygdskommunen Söderhamn. Föräldrar 
och medborgare har men jämna mellan-

rum kallats �ll märkliga dialoger där deras 

åsikter egentligen inte eVerfrågats. 

 Söderhamn har en tydligt formulerad 

vision om en levande landsbygd som är 

tänkt a� genomsyra kommunens arbete, 

även i nämnderna. Men det struntade 

BUN högaktningsfullt i. Där�ll avvisade de 

bestämt tanken på a� de bär något som 

helst samhällsansvar. Skolan, fick vi veta, 

saknar betydelse som social miljö eller 

motor i lokal utveckling.  

 De senaste dialogerna, som handlat om 

”kvalitet”, har visat a� det finns en av-

grund mellan nämnden och kommunens 

föräldrar, både när det gäller åsikter och 

kunskap. Medan poli�kerna �git, av dun-

kel ”hänsyn �ll processen”, har föräldrar 

och medborgare mobiliserat och kommit 

samman över rektorsområdena, formule-

rat imponerande skrivelser och bildat in-

terak�va nätverk. Vi hävdar, med dårars 

envishet, a� skolan också är en fysisk plats 

med betydelse för barnens trygghet och 

lokalsamhällets utveckling.  

 Bo Wikström och Tomas Har�kainen 

bör ta konsekvenserna av de�a misslyck-

ande. De har gjort av med 280 000 kronor 

på en totalt oanvändbar rapport. De har 

skapat oro och ångest hos barnen och ilska 

hos föräldrarna. De har skadat landsbygds-

kommunen Söderhamns varumärke. De 

har spä� på misstroendet mot poli�ken. 

De bör tänka över sina roller i den fram-

�da skolorganisa�onen. 

 Nu är ärendet bordlagt, �lls vidare. Det 

är glädjande, och allt annat hade varit 

orimligt. Men det innebär sam�digt a� 

frågan snart kommer upp igen, i värsta fall 

när det blivit skarpt läge. Prognosen ser 

inte bra ut och nämnden kommer ganska 

snart a� tvingas spara pengar, mycket 

pengar.  

 Men när det väl ska ske hoppas vi a� 

man lärt sig av de�a fiasko. Denna process 

började i fel ände. Skolan är en av de vik-

�gaste frågorna i kommunpoli�ken och 

måste behandlas i samhällskontext, med 

omsorg, kunskap och e� bre� underlag. 

 Börja med a� fråga er hur kommunen 

ska se ut, vilket liv som ska levas här, och 

var? Leta er fram, involvera exper�s och 

föräldrar, låt det ta �d.  

 Vi står givetvis �ll förfogande med vår 

kunskap. 

  

Trönöbygden Ekonomisk Förening 
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                 Glamsta skola    

Parallellt med kampen för skolans bevarande 

pågick en diskussion om vad som kommer a� 
hända vid en eventuell nedläggning. En studie-
cirkel startades med syVe a� undersöka intres-
set för en friskola.  
 Intresset visade sig stort och eVersom hotet 
om nedläggning skulle kunna komma a� för-
verkligas inom kort, beslutade gruppen a� ta 
fram en ansökan om a� få starta en friskola. 
Det var brådskande a� lämna in den eVersom 
handläggnings�den är lång, och om en eventu-
ell friskola skulle kunna startas direkt vid ned-
läggning måste handlingarna lämnas in senast 
den 31 januari.  
 Så gruppen kämpade tappert på. Intresseför-
frågningar och prognoser om elevantal samla-
des in och deltagarna sökte informa�on på 

kommunen för a� få uppgiVer om budget och 
driVskostnader för Trönö skola.  
 Men där tog det stopp. Trots a� det är 
offentliga handlingar fick gruppen inte materi-
alet som behövdes.  
 När beslutet kom, a� skolfrågan skulle skju-
tas upp, samlades studiecirkeln åter för e� 
möte. Där diskuterades huruvida ansökan 
skulle skickas in ändå eller ej, för a� få e� hum 
om den skulle bli godkänd.  
 Cirkeln bestämde a� fortsä�a ta fram upp-
giVer för a� få en komple� handling men a� 
inte skicka in den de�a år. Om skolfrågan återi-
gen väcks finns då en bra ansökan som kan 
användas på bästa sä�. 
 

           Gabriella Bild 

Friskolecirkelns  fram0d

Glamsta skola som byggdes i slutet av 1870-talet och fram �ll 1913-14 då den 

utökades �ll nuvarande storlek. Den användes som skollokaler och bostäder 

fram �ll 1957, då en ny skola byggdes. 

Ur DiBiS-arkivet:        
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Etnologen om: 

 

För Bosse Lundstein firades det i dub-

bel bemärkelse. Han firar nämligen 

även 40-årsjubileum i Trönö. Min hyll-

ning och mi# gra�s 0ll dig Bosse, min 

kära kollega här på redak0onen, är a# 

försöka skriva om hur jag uppfa#ar 

vägen fram 0ll di# engagemang och 

hur du inspirerar både mig och andra 

som den eldsjäl du är.  

 

Av Gabriella Bild 

Under mina samtal med dig har jag upp-
täckt a� du har en klar röd tråd i hela din 
livsberä�else, och du bjuder verkligen på 
dig själv, något jag uppska�ar enormt 
mycket. Så de�a är �ll dig, om dig, från 
mig, av mig. 
 Nåväl, du har all�d haV fullt upp. Eller 
som du säger ”Nja … jo … jag ser det inte 

så, jag har haC e2 levande liv i stället.” 
 Arbetslös har du aldrig varit menar du, 
det finns all�d något a� göra som man 
brinner för. Och du har haV många brin-
nande eldar i di� liv. Här är di� äventyr.  

 

Du föddes i Stockholm men växte upp i de 
djupa hälsingska skogarna så det blev din 
hembygd. Du spenderade din �diga barn-
dom i Tönsen där din far arbetade som 
byskolelärare. Hans sida av släkten ma-
nade dig hela �den framåt och ville a� du 
skulle gå i din fars fotspår, och redan som 
nioåring skickades du �llbaka �ll Stock-
holm för a� bli som han.  
 Men det ville inte du. Där kände du dig 
nämligen som en främmande fågel – en 
flyk�ng. Du talade tönsmål och kände dig 
vilsen, men du lärde dig ändå fort a� an-
passa dig och du gjorde di� bästa i skolan. 
 Men det bästa var inte go� nog på den 
�den. Du berä�ade för mig hur du på din 
�oårsdag fick kvarsi�ning för a� du inte 
haV rä� lutning på bokstäverna i din skriv-
bok. Du var så stolt över den text du åstad-
kommit men lärarinnan hävdade a� rä� 
lutning var vik�gare än innehåll. Det är 
sjuUo år sedan och du har få� se hur sko-
lorna har förändrats. Nu är innehållet vik�-
gare än lutningen. Nu har vi annat a� 
kämpa för – a� behålla skolan i bygden…  

Foto: Gabriella Bild 
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Hursomhelst, skolplikten kallade och du 
tog dig igenom trots a� du då tyckte a� 
det ibland var både smärtsamt och intetsä-
gande. Du lärde dig det mesta själv genom 
den självvalda li�eraturen, det har du all-
�d gjort har du sagt e� flertal gånger. Du 
har läst massor. Läsandet och funderandet 
har präglat hela di� liv. Böckerna och mu-
siken. Kärleken �ll musiken föddes i 
samma veva som du första gången hörde 
Rampart Street Parade på radion. Och så 
Charlie Parkers lä�a flygande toner från 
saxofonen förstås, det gjorde dig lycklig, 
men upprörde många andra. Det var ju 
”niggermusik” och a� du lyssnade på det 
sågs inte med blida ögon. Parkers sä� a� 
spela var ny�, flyk�ga men lyckliga toner 
bands samman i en ny form av jazz. Kanske 
var det de�a som trollband dig vid radion? 
Han var som du, en nytänkande individ, 
och �llsammans gick ni mot strömmen. För 
det kan man säga a� du gjorde.  
 

Du berä#ade för mig a� när skolan var e� 
avslutat kapitel fanns det i din fars familj 
förhoppningar om a� du skulle göra kar-
riär. Men du ville inte längre vara den upp-
klädde ”Lille lorden”. Du ville gå din egen 
väg och den vägen ledde dig �ll en början 
in på Posten där du vandrade vägen fram 
som brevbärare. Det var skönt a� bara 
vara någon�ng sa du. ”Jag som aldrig velat 

bli någon6ng. Jag vill vara – inte bli. Jag 

hade inget behov av karriären. Det var mer 

e2 medvetet ställningstagande. Jag fick 

min egen runda. Brevbärarväskan var full 

och ibland hade jag y2erligare en hög up-

pepå väskan. Det var tungt och jag gick 

hårt 6llbakalutad. Kände mig stolt och 

stark.  En rik6g kämpe, va.”  

 Och en kämpe var du. Du har haV 
många motgångar. EVer Posten blev du av 
en ren slump sjöman. Du släntrade in på 
Sjömansförmedlingen i Stockholm och for 

sedan för en �d på de stora haven. Först 
ombord på Silver Gate som åkte i sky�el-
trafik mellan Sverige och Vancouver med 
virke. Du var ni�on år och såg det som en 
lärorik �d i livet. Lärorikt  men säkert tu] 
och hårt många gånger. Det var en även-
tyrlig �d i di� liv. Du bordade sedan 750-
tonnaren Höken som gick mellan småham-
narna kring Östersjön.  
 ”Vilken jävla båtjävel”, berä�ar du. 
”Som en liten rövarbåt. Den gick under 

med man och allt tre månade eCer a2 jag 

mönstrat av. Spårlöst försvunnen. Den la 

sig oCa på tvärs i vågdalarna. Så måste 

det gå2 6ll. Troligen minsprängd sades 

det, men det tror inte jag.”  
 Där hade du tur a� du fick för dig a� 
s�ga i land, annars hade förmodligen även 
du varit spårlöst försvunnen.  
 Du fortsa�e di� liv på sjön även eVer a� 
du firat julen 1954 med familjen i Stock-
holm. för där kände du dig åter som en 
främmande fågel. Iklädd tunna kläder och 
skor mi� i smällkalla vintern hörde du inte 
rik�gt hemma där längre kände du. Du 
berä�ar hur du försökte leva upp �ll den 
macho-s�l som präglade den nya ung-
domskulturen istället. Det var lite revolt 
mot allt, både familj och samhälle. Du be-
rä�ar om begreppet beatniks – den slagna 
genera�onen – och hur du på något sä� 
kände dig hemma i den.  
 ”För mig var lev hårt – dö ung en pas-

sande livss6l. Jag hade en väldigt ambiva-

lent inställning 6ll allt. Allt bara rullade på 

och jag följde med.”  

 Och så hamnade du ombord på Maria 
Gorthon, där du fick erfara sann kamrat-
skap då dina kollegor samlade ihop över-
blivna kläder �ll dig för a� du inte skulle 
frysa. Nu väntade de stora haven. Du ham-
nade både i Curacao och Japan. Du har 
varit på alla kon�nenter, du har upplevt  
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det som de flesta av oss bara läst om eller 
se� på bilder. Men du fick nog av havet 
och blev landkrabba igen.  
 

Nu började din stora kamp för a# hi#a 

hem. För var hörde du hemma nu? Dina 
föräldrar var skilda, så Tönsen var inte 
längre en stadig punkt du kunde återvända 
�ll.  
 ”Det var en jävla smäll, inte a2 de skil-

des utan a2 jag separerades från min hem-

bygd.”   

 Det var en rörig �d i di� liv berä�ar du. 
Vilsenhet och känslan av a� inte höra 
hemma kantade di� liv men du tog dig 
framåt och ”räddades” �ll slut av en kär-
leksfull famn som �llhörde Berit. Du hade 
äntligen hi�at e� hem igen. Hon gav dig 
den stora kärleksförklaringen genom a� 
stanna även när det stormade för mycket 
på di� inre hav. Tillsammans tog ni er upp 
�ll ytan igen och där har ni hållit er sedan 
dess.  
 Det skulle dröja ända �lls 1974 innan du 
återvände �ll de hälsingska skogarna igen. 
Ni hade funnit Trönö och där slog ni er �ll 
ro.  ”Trönö har varit en skola på många 

vis. Jag har lärt mig så mycket de senaste 

40 åren. De första 40 åren fanns ingen 

stabilitet på det viset som jag har här, vi 

har en gemenskap.”  
 Men mycket har hänt i bygden sedan 
hiKly�en menar du. Vi har förlorat mycket; 
distriktssköterska, bank, affärer, bibliotek. 
Men vi har också vunnit mycket på grund 
av de�a. Vårt engagemang har ge� oss 
styrka i bygden, en del�dsbrandkår, affärs-
fas�ghet och framåtanda. Du har varit 
med från starten i dessa projekt. Du och 
Tore Hallman sa lite skämtsamt i början a� 
ni skulle starta orkestern Bo-Tores och få 
trönöborna a� dansa åt samma håll. 
 ”Det vik6ga är upplevelsen av a2 det 

här är min hembygd. Vi är så nära e2  

idealsamhälle man kan tänka sig. Vi har 

gemenskap och engagemang. Naturligtvis 

finns det motsä2ningar, man behöver inte 

tycka om varandra men man kan gilla 

varandra för det man gör. Jag har lärt mig 

a2 det är skillnad. När något händer så 

sluter vi upp. Det är en styrka i den gemen-

skapen. Vi har utvecklats 6llsammans. Jag 

envisas med a2 känna mig som medbor-

gare i en gemenskap. Jag vägrar a2 låta 

mig reduceras 6ll kund i ak6ebolaget Sve-

rige.”  
 

Du återkommer oAa 0ll ekonomifrågor 

och talar varmt om den tredje sektorn – 
den sociala ekonomin som inte är nog syn-
lig! De�a är hjärtat i det hela, de�a är vad 
du brinner för. Vi har den sociala ekono-
min här i Trönö menar du och jag tycker 
a� du har bidragit mycket för a� sprida 
tänket om de�a �ll oss andra i byn. Nu 
måste vi marknadsföra oss och börja tänka 
på fram�da klimathot – hur klarar vi en 
omställning för a� anpassa oss i den nya 
�den? 
 För det är som precis som texten i låten 
Victor Jara; ”Om fram0den är som e# träd 

vi har planterat i jorden, och ifall friheten 

är som den sprödaste, sköraste ros, måste 

vi väpna oss väl för a# försvara det svaga, 

vi måste värna det mot dem som vill 

krossa det som spirar och gror”. (Mikael 

Wiehe) 
 

E# stort gra�s 0ll dig Bosse och tusen 
tack för di� stöd och engagemang i vår 
bygd!  
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TRÖNÖS  BÄSTA RECEPT!

4 port 
 
•  4 st filéer av fisk (hokifilé eller torsk)  
•  ris- eller majsmjöl a� vända filéerna i 

•  en skvä� rapsolja 

•  1 finhackad gul lök 

•  6 pressade vitlöksklyVor 

•  2 stora färska urkärnade och hackade 

 chilifrukter 

• 1 msk råsocker 

• rivet skal av två limefrukter 

• saVen av två pressade limefrukter 

• 1/2 dl va�en 

• salt  
 

Kokt långkornigt ris och vildris �ll serve-

ringen. 

Vänd fisken i mjölet och skaka bort allt 

överflöd.  
 

He�a upp oljan i en wok- eller stekpanna.  

 

Stek fisken runt om �lls den är fint brynt 

och genomstekt.  

 

LyV ur fisken ur pannan och håll den varm.  

 

Tillsä� lök, vitlök och chili i oljan i ca två 

minuter �lls de mjuknat.  
 

Häll i sockret, pressad lime, 1/2 dl va�en, 

lite salt eVer behag och låt koka upp. Låt 

det sedan sjuda försik�gt i någon minut.  
 

Strö över det rivna limeskalet. Häll såsen 

över fisken och servera med det kokta ri-

set. 
 

   Smaklig måltid!Smaklig måltid!Smaklig måltid!Smaklig måltid! 

Marie Ekmark i Rönningen tar emot stafe�pinnen från Krister! 

Krister Frid, Långbro, serverar 

Fisk i Lime- och chilisås 
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Nykär?Nykär?Nykär?Nykär?    
Eller trö� på sambolivet? 

 

SommarbröllopSommarbröllopSommarbröllopSommarbröllop    
kan ordnas i Trönö gamla kyrka,  

sommarstugan eller i Guds vackra natur! 
 

Vi lyssnar gärna �ll dina önskemål! 
 

Kontakta Norrala-Trönö församling 
Tel. 0270 300 44 eller 0270 300 95 

 

Eller mejla: lise-lo2.wikholm@svenskakyrkan.se 
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… flyter det väl på ungefär som �digare, 
det vill säga vi i föreningen sä�er ut så 
mycket fisk vi förmår och sen drar vi och 
andra upp dem igen. Intresset för fiske i 
Trönö tycks bestå a� döma av fiskekor�n-
täkterna. I genomsni�, sen e� �otal år 
bakåt i �den, ökar vi årligen kor�ntäkterna 
med i runda tal drygt 3000:-/år. Vi går runt 
i alla fall och behöver inte akut dra i någon 
slirbroms – känns det.  
 

Man kan dock se lite trendförskjutningar 
bland fiskeutövare i Trönö. För några år 
sedan sa� merparten av alla vinterfiskare 
på Storsjön och pimplade öring. Numera 
har de mindre tjärnarna med Högtjärn i 
spetsen tagit över i intresse.  
 Har vi blivit bekvämare, månne?  
Kanske … men en orsak är väl också a� just 
fisket i Storsjön upplevts ha förändrats 
nega�vt med �den och vi vet egentligen 
inte orsaken. Både antal och storlek på 
öringen i Storsjön anses ha gå� ner rela�vt 
�digare och indika�oner finns på a� �ll 
exempel mörtbeståndet ökat kraVigt. Om 
det är så kan man tänka a� konkurrensen 
av naturlig föda i Storsjön förskju�ts �ll 
nackdel för öringen. Vi vet inte, men försö-
ker komma underfund successivt om det 
går och a� lösa den gåtan.  
 Kontakter har tagits med länets fiskeri-
exper�s och just nu ser det ut som a� vi 
kanske kan få �ll e� nätprovfiske kom-
mande sommarsäsong under ledning av 
just länsstyrelsen.        
 Paradoxalt nog är de�a med eventuellt 
ökat mörKörekomst i e� va�en e� tecken 

på minskad försurning i vår miljö, det vill 
säga egentligen e� go� tecken. 
 Vi får väl se!! 
 

Under 0den kan vi ju roa oss med a� för-
söka få upp någon röding i Västansjön �ll 
exempel. Förutsä�ningarna borde vara 
goda. Före isläggningen i höstas sa�e vi ut 
y�erligare e� 1000-tal rödingar där, dels 
från egen kassodling, dels inköpta och lite 
större sådana. Vårvintern kanske är den 
bästa års�den för rödingfiske så passa på 
ve�’ja. Dessutom finns det kanonfin mat-
abborre i Västansjön. 
 En annan liten nyhet vad gäller Västan-
sjön är a� vi nu även få� �llstånd a� lägga 
vår odlingskasse i denna sjö. Det kan bli en 
fly� av kassen redan denna sommar för a� 
testa fram de mest op�mala odlingsbe�ng-
elserna för kanske specifikt röding. 
 

Närmast aktuellt i 0den förestår den år-
liga angeltävlingen inom DM. Vi ligger först 
i tävlingsprogrammet i år och planen är a� 
vi ska genomföra arrangemanget på 
Tygstabosjön den 8 mars. Vi kan bara hop-
pas a� isar och snöförhållanden inte sä�er 
några käppar i de hjulen. 
 
SkiKiske på er!  
Jan-Olov                             
 

Kolla även: 
www.tronofiske.se 
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Detta händer i trönö  
 

 

mars 
 
 
 

Sö 9 mars  Psalm i faste0d med Trönö kyrkokör. Trönö kyrka kl. 14.00 
 

Sö 16 mars   Dikt och sång i vårfru0d, temagudstjänst med Chris�na och Ture Nyström. 
      Trönö kyrka kl. 11.00 
 

Må 17 mars  Club Trönö årsmöte GT-gården 
 

Ti 18 mars   Gospelkonsert med Triumphant Gospel Choir, Trönö kyrka kl. 19.00 
 

Sö 23 mars  Lovsångsgudstjänst med Trönö och Norrala kyrkokörer. Trönö kyrka kl. 14.00. 
      Kyrkkaffe. 
      

april 
 
 

To 3 april   Kyrkkaffe Annorlunda med Trönö manskör i Norrala sockenstuga kl. 19.00. 
 

Sö 6 april   Söndagsgudstjänst Trönö kyrka kl. 14.00 
 

Sö 13 april   Trönöföretagarnas årsmöte 
 

Lö 19 april   Påskna#smässa Trönö kyrka kl. 23.00. Trönö kyrkokör medverkar. 
 

Sö 27 april   Söndagsgudstjänst Trönö kyrka kl. 11.00, Trönö manskör. 
 

Ti 29 april   Ordförandeträff på Trönö IP 
 

On 30 april  Valborgsmässofirande kl. 18.00 i kyrkans atrium.  
      Kyrkokören, vårtal och varmkorv. 
 
 
 

Maj 
 

 

Sö 4 maj   Förbönsgudstjänst Trönö kyrka kl. 14.00 
 

Må 5 maj   Club Trönö dansresa �ll Hudiksvall.  
      Anmälan �ll Tage, 0270 362 05 eller 070 350 15 49. 
 

On 7 maj   Club Trönö Ålandsresa. Anmälan Tage 0270-36205 eller 070-3501549.  
 

Sö 18 maj   Söndagsgudstjänst Trönö kyrka kl. 14.00 
 

Sö 25 maj   Förbönsgudstjänst Trönö kyrka kl. 11.00. Trönö manskör. 

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern? 
Lämna uppgiVerna �ll Trönöbygdens redak�on, helst via mejl info.tronobygden.se 

men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

Allra senast torsdag i vecka 8, 21, 34 respek0ve 47! 
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                - Ger mer för pengarna! 

Vi har ett stort utbud av  
VITVAROR och HEMELEKTRONIK 

Våra öppettider:  Måndag – fredag  10ºº- 18ºº 
 
 

Telefon: 0270 42 65 35 
Bröksmyravägen 13   826 40 Söderhamn 

Tomas Persson Göran Östlund Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik önskar 
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Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    
NorralaNorralaNorralaNorrala----Trönö församlingTrönö församlingTrönö församlingTrönö församling    

Söndag 9 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Psalm i faste0d. Trönö kyrkokör. 
 
Söndag 16 mars kl. 11.00 i Trönö kyrka 

Dikt och sång i vårfru0d, temagudstjänst 
med Chris6na och Ture Nyström. 
 
Tisdag 18 mars kl. 19.00 i Trönö kyrka 
Gospelkonsert med Triumphant Gospel Choir 

från Mellansel. 
 
Söndag 23 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Lovsångsgudstjänst med Trönö och Norrala 
kyrkokörer. Kyrkkaffe. 
 
Söndag 30 mars kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsmässa. Trönö manskör. 
 
Torsdag 3 april kl. 19.00, sockenstugan Norrala. 
Kyrkkaffe Annorlunda. Trönö manskör. 
 
Söndag 6 april kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst. 

Lördag 19 april kl. 23.00 i Trönö kyrka 
Påskna#smässa. Trönö kyrkokör. 
 
Söndag 27 april kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst. Trönö manskör. 
 
Onsdag 30 april kl. 18.00 i Trönö kyrka, atriet 
Valborgsmässofirande. Trönö kyrkokör. 
Vårtal och varmkorv. 
 
Söndag 4 maj kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Förbönsgudstjänst. 

 
Söndag 18 maj kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst. 

 
Söndag 25 maj kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Förbönsgudstjänst. Trönö manskör. 

Kontakt: 

Församlingsexpedi�onen  0270 300 95 
Hemsida: 

www.norrala-trono.se 

 


