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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: 
Mats Andersson 
070 323 75 74 
 

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 
 

Redak�on 
Gabriella Bild  
070 664 68 16   
 

Bo Lundstein 
070 345 51 40  
 

Linnea Söderkvist 
076 818 21 11 
 

Marie-Louise Tynong 
070 541 39 92 
 

Layout och redigering 
Marie Sundberg 
070 327 64 01 
 

Tryck:  Bok & Tryck AB 
   Söderhamn 

Bystugans öppe1der: 
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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Vi har o7a få! klart för oss a@ vi ligger före i Trönö. Vi förstår saker lite �di-
gare, vi agerar före katastrofen (brandvärnet, skolan med mera) och vi har ge-
nomfört saker som andra bygder just börjat nosa på. I vissa fall har vi �ll och med 
varit för �digt ute. Produk�onsköket är en sådan historia. Tanken var enkel: Om vi 
bygger e@ gemensamt, godkänt produk�onskök som Trönöborna kan hyra in sig i 
så kan fler ge sig in i den småskaliga livsmedelsproduk�onen utan a@ behöva 
bygga om hemma och genomgå dyra kontrollprocedurer. Vi byggde köket, men 
det var svårt a@ få avsä@ning för det man producerade och det blev för lite ut-
hyrt. Förra året var vi tvungna a@ stänga det. 
 För många år sedan började vi diskutera möjligheten a@ bryta ut verksamheten 
i Trönöskolans skolkök och satsa på hemlagad mat med lokala råvaror, matlådor 
�ll äldre och öppen lunchservering. Pär Johansson på Växbo Krog var redo a@ 
hugga i men kommunen vågade inte utmana den rigida och komplexa upphand-
lingsapparaten.  
 Framgångsrikt byautvecklingsarbete handlar all�d om ekonomi, och principer-
na skiljer sig inte från hur man vill a@ e@ land eller en region ska fungera. Det 
gäller a@ få pengarna a@ snurra så många varv som möjligt i den lokala omlopps-
banan innan de slungas ut i det globala kapitalet. Kan vi förädla livsmedel på plats 
genererar det både inkomster och arbets�llfällen, och förhoppningsvis blir folk 
också mä@a och glada också. 
  

Nu har vi möjligheten a! delta i e@ projekt som, om det funkar, kan få det 
mesta a@ falla på plats. Det är Inköp Hälsingland som sedan några år testar en 
modell för lokal mål�dsförsörjning för äldre, som på samma gång ska utveckla 
bygder och ge större livskvalitet åt seniorerna. Projektet heter Innova0ons-
upphandling X och drivs just nu med framgång i Ramsjö.  
 Formellt se@ handlar det om forskning, vilket ger de deltagande kommunerna 
frikort a@ gå runt den vanliga upphandlingen där lägsta pris oFast vinner, ibland 
på bekostnad av miljö och kvalitet. Söderhamns kommun är entusias�ska och är 
beredda a@ bryta ut och konkurrensutsä@a de delar som krävs för a@ projektet 
ska få fart, �ll exempel skolkök, mat �ll äldre, inköp av livsmedel och råvaror, 
hemtjänst och annat relaterat. Teore�skt skulle de@a kunna innebära a@ e@ lo-
kalt bolag tar över skolköket och gör exakt det vi drömde om för några år sedan, 
och a@ lanthandeln och Trönöbönderna kan leverera in i det lokala systemet. Helt 
plötsligt finns det då en lokal marknad, och med den en trygghet a@ satsa på pro-
duk�on och förädling. Det kan bli oerhört betydelsefullt. Kanske kan vi �ll och 
med öppna produk�onsköket igen. Eller Hägers. Allt är möjligt. 
 Ännu så länge har det bara varit e@ infomöte, men det blir fler. Och alla som 
vill eller kan delta i projektet bör ge sig �ll känna. 
  

Bri!-Marie Eriksson avgick som ordförande vid årsmötet och Trönöbygden har 
nu, eFer en �ds förarlöst �llstånd, ersa@s av Mats Andersson från Glamsta 
(numera Sandsbone) som ska leda styrelsearbetet med stadig hand.  
  
Ha en fin Trönösommar! 

 

Po Tidholm    
Tillfällig ledarskribent 
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Den nya styrelsen för Söderblomspelet består 
av:  
 

  Daniel Bjerknes 
  Märta Eriksson  
  Monica Leander  
  Per-Erik Mörlin  
  Ola Nilsson 
  Jan-Ivan Persson  
  Madelaine Thelin och  
  Kers0 Stefansson (ersä@are).  

Ordförande är som �digare Jan-Ivan Persson. 
 Styrelsen är mycket ak�v och jobbar för en 
fortsä@ning av Söderblomspelet i Trönö och har 
sedan årsmötet redan haF e@ flertal möten.  
 Har du också idéer �ll förnyelse eller på an-
nat sä@ vill bidra eller delta så är du välkom-
men a@ höra av dig �ll  
 

 Jan-Ivan Persson  073 094 91 06 eller   
 Madelaine Thelin  072 333 62 26  

Trönöbygdens årsmöte 
Under våren är det tä! mellan årsmötena i våra föreningar. Många Trönöbor är medlemmar i 
flera föreningar och kollisioner är svåra a@ undvika. Idéer finns om en gemensam dag och plats, 
men med olika �der för respek�ve förenings årsmöte. Nå´t a@ tänka på?  
 

Trönöbygden ek.för:s årsmöte är avklarat. Samtliga årsmöteshandlingar finns uppsa@a på an-
slagstavlan i affär´n. Den största förändringen gäller ordförandeposten. Bri@-Marie lovade a@ 
ställa upp e@ år och inte mer, trots försök �ll övertalning. Bisse avtackades med blommor och 
avgick även ur styrelsen. 
 

Mats Andersson blir vår nya ordförande i Trönöbygden 
Han nås på 070 323 75 74 eller på e-post: pe;ermats@gmail.com 
 

TRÖNÖBYGDEN STYRELSE 2014  e7er det kons�tuerande mötet: 
 

Ordinarie ledamöter 
Mats Andersson        ordförande (nyval)                                Suppleanter 
Bo Lundstein              ekonomi- & kontorsansvarig               Christer Karlsson 
Po Tidholm                 sekreterare                                             Ulf Backman 
Gabriella Bild             vice ordförande                                     Olle Sahlin 
Anders Tång              brandvärnet, hemsidan                        Annika Thornton (nyval) 
Olov Östlund             teknisk support 
Bror Nyberg 
Eva Nyberg 
Sven Erik Borgman  

Välkommen a! spela boule 
 

  Onsdagar kl.10.30 samlas vi på Trönö IP för a@ spela boule. Den som inte vill spela kan  
  �@a på eller ta en promenad i go@ sällskap. Ta med en fikakorg och kom du också!          

       Styrelsen för Trönö pensionärsförening (SPF) 
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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 



6 6 

 

Lördag den 2 augus� kl 11-16 blir det  

bondeloppis  
med allt inom lantbruk, sam�digt som Trönö Hästbrukardag. 

 

 

 

 

 

För info och anmälan, kontakta Ola Hansson, 070-579 70 76, eller  

Mats Persson, 070-331 07 47 senast den 7 juli.  

Deltagandet är kostnadsfri@. 
 

 

Arrangörer är LRF Söderhamn och Trönöföretagarna.  

Odling på byn 

Nu är den på G, odlingen med eleverna i sko-

lan. På täkten bakom ICA har det plöjts och 

frästs, för a@ pota�s och annat go@ ska växa 

där. När pota�sen sä@s går eleverna i klass 5, 

och när det är dags för skörd går de i klass 6. 

Vem vet, det kanske blir en skördefest a@ se 

fram emot �ll hösten! 
  

Men än är inte allt färdigplanerat. Vill du vara 

med och odla på en plä@ eller hjälpa barnen 

med deras odling är du varmt välkommen. Det 

spelar ingen roll om du är förälder, förenings-

medlem eller privatperson, det finns plats för 

alla!  
 

Odlingen görs i samarbete med Norrala-Trönö 

Hushållningssällskap, Norrala-Trönö Församling 

och Trönöföretagarna. Om du vill veta mer, hör 

av dig �ll: 
 

 Marita Eriksson   070 549 83 23, eller   

 Lena Åkerlind   070 350 80 66 
 

        Text & foto: Lena Åkerlind 

Du som vill sälja något relaterat �ll traktorer, maskiner, redskap, 

reservdelar, järn & skrot, verktyg, djur, djur�llbehör, trädgård, 

lokalproducerad mat & hantverk eller annat lantbruksrelaterat, är 

välkommen a@ vara med.  
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Spänd? Stel? Ont? 
Välkommen �ll 

Lillemors Massage 
och 
 
 
 
 
 

 

Dipl. Medicinsk massageterapeut och massör. 

Utbildad på Axelsons. 
 

Ring och boka en �d hos mig  i Trönö  

eller i Söderhamn på Grengatan 1 

070-509 93 51 

Inseco 
 

Skruvspecialisten 
i Söderhamn 

 

Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60 
www.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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Kom i håg a! du hos oss hi!ar 
spolarvätska, avfe!ning, filter och 

     torkarblad �ll bra priser!   
 

  Vi servar och reparerar din gräsklippare,  
    motorsåg, traktor och bil. 

                               

                     Nya öppe1der:  
  Ons-Fre: 07.00-16.30    

Lördag: 09.00-15.00 

Trönbyn 613, tel 0270-363 46, 073-828 72 34  
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Gångs�gar utmed Trönöån 
För 10 – 12 år sedan röjde några pensionärer 
sly och snyggade upp kring dammen i Vij. Se-
nare samlade S�g Eriksson några ungdomar 
som snyggade upp och anlade en grillplats vid 
ån nedanför Lertagsvägen. Så byggdes en bro 
över dammen vid Vij. Det skedde med hjälp av 
folk från resurscentrum under ledning av 
Tommy Ekmark. 
 

Hösten förra året började Robert Wirén, Jan 
Olov Westlund och Lena Åkerlind spåna kring 
idéer kring en vidare utveckling av miljön ut-
med ån från dammen och fram �ll skolan.  EFer 
kontakter med en representant från kommu-
nen som visades runt och blev posi�v �ll idéer-
na och även såg möjligheten �ll Trönöskolans 
naturundervisning. Rektorn hade �digare kon-
taktats och tänt på idén. Robert hade pratat 
med skogsstyrelsen och därigenom involverat 
dem för hjälp med förverkligandet av planerna. 
Mark- och fas�ghetsägare, förvaltare och eko-
loger kontaktades däreFer för godkännande av 
planerna. 

 − Nu har projektet kommit igång igen med 
hjälp av folk från resurscentrum och skogssty-
relsen. Dessvärre har kontakterna mellan dessa 
och mig varit dåliga, vilket le@ �ll dålig förstå-
else för våra ambi�oner, säger Robert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanken är a! anlägga en gångs�g från vägbron 
via dammen och utmed ån fram �ll skolan. Så 
gäller det a@ visa fram de växter som finns och 
eventuellt plantera andra landskapsväxter. Nu 
bevaras de växter som redan finns: olvon, druv-
fläder, hampflockel, (en sällsynt ört upp �ll 
Hälsingland) samt ask och stora ormbunkar  
Platser för fiske, grillplatser, bänkar och över-
gångar skapas med hänsyn även �ll de perso-
ner som �ll exempel behöver gå med rullator. 
 Projektet är omfa@ande, men det vik�gaste 
är a@ skapa förståelse för inten�onerna hos de 
som ska göra jobbet. Det mesta återstår alltså 
men förhoppningsvis kan man redan i år få en 
uppfa@ning om hur det kan komma a@ bli. 
 

Bosse Lundstein 

 

”Du lindar av olvon en midsommarkrans ...” Skogsol-
von är en av de mer eller mindre sällsynta örter man 
kan se växa utmed Trönöån. 

Asken, e; träd med anor. Enligt nordisk mytologi he;e 
den förste mannen Ask, och han skapade Oden av trä 
från just en ask. Och Yggdrasil, den stora asken som 
bar upp och omgav hela världen, är ju väl bekant. 
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RÄNTEFRI BETALNING I 4 MÅNADER! 
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Istapparna smälter i solens sken 
Det gli@rar och droppar 
Isen på sjöarna försvinner nu 
Och va@net det s�ger 
 

I skogen hörs fåglarnas kvi@er nu 
Då har våren anlänt 
I våra skogar låter det så skönt 
När fåglarna kvi@rar 
 

Snön smälter och gräset blir grönt 
Björklöven kommer fram 
Äppelträden slår ut i äppelblom 
Så gröna så sköna 

Jag cyklar i solens alla ljussken 
Jag springer på ängen 
Jag ramlar och får en massa blåmärken 
Våren är fak�skt här 
 

Krokusar har få@ färg, våren är här 
Blommorna blommar ut 
Dikena blir vita av vitsippor 
Blommorna blommar ut 
 
Skriven våren 2014 av klass 5, Trönö skola. De 
har även komponerat en melodi. Sången fram-
fördes första gången vid skolans påskkonsert i 
Trönö kyrka. 

Kviddevitt 
En vårsång 

2012 
 

15/2 Joline  

do@er �ll Anna och Mikael Jönsson 
 

2/3 Arvid  

son �ll Thomas Eriksson och Maria Sahlin 
 

12/4 Sigrid  

do@er �ll Fredrik Öhlander och Emma Sjögren 
 

4/9 Algot  

son �ll Emil Bergman och Isabell Källman 
 

10/10 Douglas  

son �ll Robin och Johanna Lindberg 
 

13/12 Wille  

son �ll Patrik Wes�n och Viktoria Bergman 

 2013 
 

17/1 Wilgot  
son �ll Mikael och Anna Nilsson-Frid 

 

14/2 Philip  

son �ll Anders Brolin och Eva Nyberg 
 

5/4 Lovis  

do@er �ll Fredrik Östlund och Mikaela Halvarsson 
 

30/6 Leonel  
son �ll Magnus Wallgren och (NN) Blom 

 

2/8 Vilja  

do@er �ll Peter Holm och Erika Legebro 
 

28/12 Alfred  

son �ll MaVas och Cecilia Bäckius 

Välkommen du lilla till  
Trönövärlden den stora 

Nu var det länge sedan vi presenterade de allra minsta innevånarna i Trönö, så nu är det dags a@ 
nämna barnen födda 2012 och 2013. Det är lite svårt a@ hänga med på småbarnsfronten när de 
egna barnen börjar bli stora, så ni får förlåta om någon blivit glömd! 
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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. EFer 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 e; förslag 0ll…” 
 

Nu har den här historien få@ sin fortsä@ning genom a@ läraren Malin Hedlund berä@ar a@ barnen 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 Robin Wallströms berä@else. 
Här kommer Idas berä!else: 
                            Linnea Söderkvist 

 

Mysteriet på Trönö skola 
Ida Stockhaus löser mysteriet 

 

”Om någon har någon aning om vad som hänt nere i källaren, var vänlig mejla ert förslag �ll Emma, Oskar, 
Alva och Lukas”  
 − Hoppas nån mejlar �ll oss! säger Alva 
 − Ja, verkligen, säger Emma.  
 − Då är det slut för idag! säger fröken.  
 

Alva och Emma har bestämt a@ Alva ska följa med Emma eFer skolan.  
 − Har du med busskort? frågar Emma. 
 − Ja, säger Alva. 
 − Vad bra! säger Emma och ler.  
 Dom går och ställer sig i bussledet. Emma kan inte sluta tänka på penn- och suddmysteriet!  
 Till slut kommer bussen. Emma och Alva sä@er sig längst fram.  
 − Tänk om det är e@ spöke som stjäl alla suddar och pennor! säger Emma plötsligt. 
 − Äh! Var inte dum! säger Alva fast hon börjar känna sig lite rädd... Tänk! Tänk om det verkligen är e@ 
spöke som tar alla pennor och suddar! Alva si@er och fan�serar om penn- och suddspöket så a@ hon inte 
märker a@ Emma plingar.  
 − Vi ska av nu! säger Emma och bu@ar Alva lite lä@ på armen.  
 − Oj! säger Alva och tar sin väska och följer eFer Emma.  
 Dom går in på en stor gård med hästar och kor.  
 − Här bor jag! säger Emma gla@ och klappar en liten vit ponny på mulen.  
 − Fint! säger Alva och går fram �ll ponnyn. Vad heter den? 
 − Han heter Filur, den är min egen ponny! säger Emma. 
 − Rider du? säger Alva storögt.  
 − Ja, säger Emma. Ska vi gå in?  
 − Okej.  
 Dom går in i e@ stort rö@ hus med vita knutar. När dom går in så kommer Emmas mamma 
 − Hej! Det är jag som är Elisabet, säger hon och tar i hand med Alva. 
 − Hej! Jag heter Alva.  
 − Vad kul a@ Emma har få@ en kompis! säger Elisabet med e@ stort leende.  
 Dagen går fort när man har kul, tänker Emma när Alva åker hem.  
 Och helt plötsligt är klockan 9 och Emma måste gå och lägga sig.  
 

Nästa dag i skolan är Alva sjuk. Platsen bredvid Emma är tom. Första lek�onen är det ma@e, Emmas favo-
ritämne. 
 − Fröken? säger Emma. 
 − Ja? säger fröken. 
 − Jo, jag och Alva skulle jobba �llsammans. Men hon är ju sjuk, säger Emma. 

Mysteriet på Trönöskolan får en förklaring! 
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− Ojdå... Men du kanske kan jobba med Amanda?  
− Okej, säger Emma tyst.    

 Hon tar sin ma@ebok och sin penna. Men min sudd är borta! tänker Emma. Hon lägger ifrån sig boken och 
pennan och börjar leta, hon kryper omkring på golvet och kollar under alla bord och stolar. 
 − Letar du eFer något Emma? frågar fröken. 
 − Min sudd är borta! säger Emma . 
 Hela rasten går Emma ensam och tänker på den försvunna sudden. Jag hade ju den i början på lek�onen 
tänker hon. Det kanske är nån i min klass som snor alla suddar? Hon går ner i källaren, då ser hon det! Två 
små röda ögon kollar på henne längst in i källaren! Emma får panik och springer upp för alla trappor och in i 
klassrummet. Hon flåsar och allt snurrar. Det är e@ spöke som snor alla pennor och suddar!! Jag måste ringa 
Alva när jag kommer hem tänker hon.  
 

Dagen gick ganska fort ändå tänker Emma för sig själv, tur! Direkt när hon kommer hem slår hon in Alvas 
nummer på telefonen. 
 − Hej det är Alva, säger en liten hes röst. 
 − Hej det är Emma! Jag såg det i källaren idag! Jag såg det verkligen! 
 − Men vad pratar du om? Vad såg du? säger Alva trö@. 
 − Spöket! Jag såg penn- och suddspöket!  
 − Va!? Vadå? Finns det e@ spöke i skolan? Men berä@a! säger Alva. 
 − Jo, på ma@elek�onen så försvann min sudd! Och hela rasten så gick jag och tänkte på det, och sen gick 
jag ner i källaren. Och då såg jag det! Det var två små röda ögon som kollade på mig! Längst bort i källaren! 
säger Emma alldeles upphetsat.  
 − Oj! Läskigt, säger Alva med darrande röst. 
 − Mm... Men nu måste jag lägga på, jag ska rida Filur.  
 − Okej! Hejdå! 
 − Hejdå! 
 

Nästa dag i skolan var Alva frisk.  
 − Ska vi gå ner i källaren på rasten? viskar Emma på lek�onen 
 − Och göra vadå? viskar Alva. 
 − Vi tar med oss en penna och sudd, sen lägger vi det i källaren, så kanske vi ser spöket! 
 − Men... Men... Tänk om det är e@ rik�gt spöke, viskar Alva tveksamt. 
 − Vadå? Såklart a@ det är e@ rik�gt spöke! säger Emma och börjar skra@a. 
 − Alla i klassen kollar kons�gt på dem. Alva blir röd i hela ansiktet.  
 − Ska vi fråga Oskar och Lukas om dom vill vara med? viskar Alva när dom slutat s�rra. 
 − Såklart! viskar Emma och blinkar med ena ögat. På rasten går dom fram �ll Oskar och Lukas. 
 − Vill ni vara med när vi ska ta fast spöket? frågar Emma. 
 − Vilket spöke? säger Oskar . 
 − Sudd- och pennspöket! säger Emma, Har du inte berä@at för Oskar, Alva?  
 − Nej, säger Alva och ser ut och skämmas. 
 − Det gör inget men vi berä@ar senare, kom! säger Emma och drar med sig Oskar och Lukas. 
 

Dom går mot källaren. Emma har sin sudd och sin penna i fickan. När dom kommer ner i källaren ser dom nåt 
vi@ springa framför deras fö@er. Alla barnen drar eFer andan. 
 − Det är här! säger Emma och går längre in i källaren.  
 − Emma, kom �llbaka! säger Alva.  
 − Kom! Ni måste se det här! säger Emma inne i mörkret.  
 − Måste vi...? säger Alva.  
 − Men kom igen! säger Oskar och suckar.  
 Han går längre in i källaren, sen är han också som uppslukad av mörkret. Nu är det bara Lukas och Alva 
kvar.  
 − Wow! Ni måste se det här! säger Oskar i mörkret. 
 − Ska vi också kolla? säger Lukas.  
 − Okej då... säger Alva.  
 Innan dom börjar gå så ser dom Emma och Oskar komma ut ur mörkret. Dom ser a@ Emma har nån�ng 
vi@ i famnen.                          Forts. sid. 28 
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Jag kör in på parkeringen utanför det 
stora huset sne@ mi@emot Bäckius 
Maskinservice. Jodå, Lilla Häbret finns 
där forWarande, om än stängt på 
grund av a@ en liten och näpen Alfred 
tar upp bu�ksinnehavarens all �d i 
nuläget. Jag skriver förstås om den 
föräldralediga Cecilia Bäckius.  Hon 
tar emot mig i solskenet och håller 
precis på a@ placera ut de ulliga plä-
darna på bänken mi@ på gården. Det 
är äntligen på pass varmt a@ vi kan 
si@a ute och fika, äntligen eFer en 
lång och kylig förvår som liksom aldrig 
ville få löven a@ spri@a ut ordentligt. 
En stor, nybadad och grårufsig hund 
kommer lufsande emot mig och väl-
komnar mig också och jag känner mig 
genast som hemma.  
 

Du, Cecilia, de flesta av oss känner ju 
dig som ägare �ll Lilla Häbret och fru 
�ll bilmekaniker Bäckius, men vem är 
du egentligen? Och vad förde dig hit? 
Jag frågar och du börjar berä@a. 
 Din �diga barndom �llbringade du i 
Söderala, din mors hembygd. Din far 
härstammar härifrån gården ”Sven-
Pe@ers”, och det var det som förde er 
hit. Din tolFe sommar fly@ade ni. Du 
ville fly@a hit, här fanns så många 
möjligheter, den egna hästen skulle få 
�llgång �ll stall och runtom gården 
stod ängarna gröna. Din familj hade så 
länge pratat go@ om Trönö och du mindes de 
�digare besöken här i barndomen, hur du över-
väldigats av den vildvuxna trädgården och im-
ponerats av de stora rummen. Här kom du a@ 
trivas! Här finns närheten �ll natur och e@ le-
vande jordbruk, menar du. Och folket är posi-
�vt och öppet, engagerade i det de gör, en 
levande landsbygd. 

Du berä@ar a@ du i och med fly@en på något 
sä@ lämnade barndomen och hi@ade hem. 
Familjen utökades med y@erligare en häst och 
gården började åter igen sprudla av liv eFer a@ 
ha stå@ tom i två decennier. Men livet tar 
ibland andra vägar än man anat, din far för-
svann för �digt ur di@ liv, och som 20-åring 
ärvde du gården eFer honom.  

Etnologen  
porträ@erar:   Cecilia Bäckius 

Cecilia Bäckius tar emot på förstukvisten 0ll Sven-Pe;ers 
0llsammans med maken MaJas och irländska varghun-
den Trollan 
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Di! liv kom a! förändras y@erligare samma 
år, fast denna gång med glädje. Året var 2006 
och MaVas knackade på dörren.  
 Det är en fin historia, den om hur ni träffa-
des. Du hade hi@at en gammal kökssoffa utan 
lock i e@ av husets rum och ville renovera den. 
Någon i din familj �psade om en snickare de 
kände och så skred arbetet �ll verket. Det var 
e@ arbete som uWördes på två fronter; e@ 
sofflock skulle �llverkas och två personer skulle 
sammanföras. När sofflocket var färdigt för 
leverans ”krånglade” snickarens rygg, så han 
sände sin son i ärendet. Och där stod sonen nu 
utanför din dörr med sofflocket under armen 
och du bjöd så klart in honom. Och flera fika-
stunder blev det, och senare gjorde ni gemen-
samma ridturer eFersom häs�ntresset var 
delat. EFer en inte allWör lång �d fly@ade 
sofflocksleverantören in, och sedan blev han 
kvar. Du berä@ar a@ ”de totade ihop oss helt 
enkelt”, det var nog helt eFer familjernas plan 
a@ ni skulle finna varandra.  
 Och här står ni nu, giFa sedan 20 juni 2009. 
Två egenföretagare i Trönö. Det är mäk�gt! 
Huset renoveras i sakta mak, du berä@ar a@ 
det är mycket ni önskar göra men som vanligt 
räcker �den inte �ll. Du berä@ar a@ det mesta i 
huset är ogjort sedan två genera�oner. Två 
rum stod dock iordninggjorda när du övertog 
bygget, och nu är köket också påbörjat även 
om en va@enskada sa@ några käppar i hjulet 
för er. Du berä@ar om di@ intresse för bygg-
nadsvård och renovering i gammal s�l, det ska 
vara rik�gt gjort som förr i �den, för i sådana 
miljöer trivs du allra bäst.  
 

Trädgården har du lagt ned mycket arbete på 
och det syns nu när allt börjar vakna �ll liv nu 
eFer vintern och man ser di@ tydliga odlarin-
tresse. Och så Lilla Häbret såklart, där ligger 
många �mmar av arbete bakom dig. Du be-
rä@ar inlevelsefullt om dina drömmar och pla-
ner om en verksamhet med hästar och det låter 
så mysigt. Din utbildning som hästguide som du 
gick i Åre 2007-2008 kommer du a@ ha stor 
ny@a av då! Och så har du ju din bakgrund i 
Trönös skapande händer, som blev din väg in i 
a@ starta din egen lilla bu�k hemma på gården 

julen 2011. Lilla Häbret vilar för stunden tryggt i 
planeringsvärlden och vi hoppas a@ du öppnar 
snart igen, i mån av �d.  
 

Familjelyckan måste få ta sin �d, du har ju haF 
famnen full av kärlek �ll en ny liten varelse 
sedan 28 december i Zol. Föräldraskap är un-
derbart och fantas�skt, även om sömnen inte 
blir den bästa säger du och ler ned mot en liten 
sovande pojke i vagnen. Din �d räcker inte �ll 
allt du skulle vilja hinna med, berä@ar du. Men 
di@ engagemang för en fortsa@ ak�v bygd dri-
ver dig framåt också och du är forWarande med 
i Trönöföretagarna. Dessutom si@er du med i 
styrgruppen för Hästens dag den 2a augus�, så 
du verkar ha mer än fullt upp!  
 Du menar a@ det är vik�gt a@ våga engagera 
sig för bygdens fortlevnad. De flesta är intresse-
rade av vad som händer i bygden men många 
är så rädda för a@ behöva ta ansvar för något. 
Det är all�d mycket lä@are a@ låta någon an-
nan göra jobbet. Du upplever a@ det har varit 
en svacka i folkets engagemang e@ tag men a@ 
det nu verkar vara på väg uppåt igen. Jag håller 
med och håller tummarna för a@ vi gemensamt 
i bygden orkar ta oss �d för a@ bevara vår ak-
�va och levande landsbygd. Det tål a@ tänkas 
på! 
            Text & foto: 
            Gabriella Bild 

Temavecka om hem-

bygdens historia v 21. 

Bilden på första sidan visar när Kers�n Olsson 
inlevelsefullt berä@ar om Trönö gamla kyrka 
för en mycket intresserad och frågvis lyss-
narskara. De@a är e@ intressant samarbete 
mellan den nya gruppen Fram0dsverkstan, 
Trönö hembygdsförening och Trönö skola.  
     Barnen fick även besöka Söderblomsgården 
där de fick lyssna på Margareta och Hans Pers-
son när de guidade runt och berä@ade om 
både Nathan Söderblom och om föremålen 
som finns samlade på gården. En av ini�a�vta-
garna �ll de@a projekt är Maria Östman som 
även tagit fotot. 
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E7er förra årets jubileumsår – vi fyllde �o år 
och ordnade en helkväll med den bästa musi-
ken vi kunde tänka oss – visste vi egentligen 
inte om vi orkade fortsä@a. Men när det bör-
jade närma sig märkte vi a@ publiken ville ha 
mer och a@ det forWarande kändes kul, så vi 
ställde �ll med Trönö Rockabilly Revue  #11. 
Det gick lite sådär. För stora omkostnader och 
en lite för liten publik gjorde a@ årets upplaga 
tärde på sparkassan och a@ vi får tänka igenom 
fram�den lite extra.  
 

Det var en fin kväll, trots kylan. S�lig solned-
gång och bra stämning men en aning segt i 
starten. Lite trist också a@ så många bara stan-
nar i minglet utanför och aldrig går in och lyss-
nar på musiken. 
 För den höll hög klass som vanligt. Först ut 
var Tall Dark Strangers från Malmö, en akus�sk 
kvarte@ som spelar bluegrass, och gammal 
amerikansk folkmusik i rasande tempo och med 
supertjusig stämsång. Sångerskan Brita Björs 
kommer från Järvsö. EFer dem spelade Truly 

Lover Trio, med både svenska och italienskame-
rikanska medlemmar. Klassisk, �dig fem�otals-
rockabilly av bästa sni@. Svängigt, luFigt och 
perfekt framfört.  
 

Men det är klart. Man kan ha olika åsikter, och 
vill vi få in de bilburna besökarna från parke-
ringen bör vi kanske överväga a@ väcka Eddie 
Meduza i graven och boka honom �ll nästa år.  
 Något som gör oss arrangörer lika glada 
varje gång är det lilla sällskap från Sundsvall 
som dyker upp med å@abussen varje år. I sex år 
har de tagit tåget �ll Söderhamn, bokat in sig 
på Sta@ och tagit bussen ut. All�d lika glada och 
posi�va. ”Årets höjdpunkt”, säger de och un-
derstryker a@ livet förlorar sin mening om vi 
lägger ned. Ansvaret! 
 

”Lasse Edenborgs grill” sålde burgare i vanlig 
ordning, vilket inbringade 2800 kr �ll Trönöbyg-
den. 
 

TRR Crew 

Behöver Rockabillyn nya kläder? 

 

FOTLÄNKEN 
 Medicinsk och kosme�sk fotvård 

Anna-Lena Ekholm 
 

Mo@agning: Åsbäcksgatan 40 B, 82631 SÖDERHAMN  
Tel:    070-631 88 44  
 

E-post:   fotlanken@soderhamn.com 
Hemsida:  h@p://fotlanken-soderhamn.clearsearch.se/ 
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Föräldrarådet vid Trönö skola har se@ �ll a@ skolgården har få@ en uppfräschning och 
några kul nya detaljer, populära u�från vad man kan se på denna bild. 

”Hålla koll på skolan-gruppen” 
Läget för vår skola är idag e@ helt annat än det 
skräckscenario som tornade upp sig framför oss 
i vintras. Skolan verkar vara säkrad för en �d 
framåt och den kan fortsä@a ge bygdens barn 
en trygg skolgång i kommunalt styre. Skolin-
spek�onen har även varit på besök och gav 
inga anmärkningar alls, vilket var få skolor i 
kommunen förunnat! Vi har en bra skola helt 
enkelt.  Men det är ändå vik�gt a@ vi fortsä@er 
a@ engagera oss för a@ ändå öka skolans kvali-
tet och trygghet. Bra kan all�d bli ännu bä@re. 
 Den 5 maj återträffades vi som i vintras höll 
på med en studiecirkel om en eventuell friskola 
om skolan skulle läggas ned. Vi enades snabbt 
om a@ en friskola inte är något a@ kämpa för i 
nuläget. Vid eventuella nedläggningshot i fram-

�den kommer vi a@ dock a@ återuppta vårt 
engagemang, men nu ska vi istället fungera 
som en stödgrupp för den befintliga skolan.  
 

Vi ska hålla koll på läget, vad som händer i 
skolan och se hur vi på bästa sä@ kan hjälpa 
bygden a@ behålla den. Det gäller a@ visa upp 
skolans alla kvaliteter, fortsä@a tala go@ om 
den och på så sä@ få fler poli�ker och föräldrar 
a@ inse fördelarna med vår landsbygdsskola.  
 Och alla Ni som läser, fortsä@ jobba för sko-
lans fram�d! Nu kan vi �ll exempel se �ll a@ 
beslutet om matsalens upprustning genomförs. 
Alla bäckar små …  
 
 
 

           Gabriella Bild 

Fint med skolgårdsfix 

Foto: Gabriella Bild 
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                En soffas väg i tiden 

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 

 

Ur DiBiS-arkivet:        

Döm om min förvåning när jag en dag sa@ och bläddrade igenom DiBiS mäk�ga digitala arkiv. Jag såg 
en gammal bild på min egen soffa! Eller åtminstone en precis likadan. Dessvärre har jag inga uppgiFer 
om när eller var bilden är tagen eller vilka de söta flickorna är, men det kan vara i Leanders, för glasplå-
tarna hi@ades där av Helena Leander förra året. Bilden är i alla fall tagen av Nathan Gisselsson. Tusen 
tack Helena för a@ du bevarade bilderna och såg �ll a@ de hamnade här. 
 Tänk vad man kan finna i gamla bilder som denna! Soffan kan vara gjord av Trönöhelgonet eller 
någon annan snickare i Trönö, förmodligen finns det fler liknande. Min soffa härstammar i alla fall från 
Sven-Pe@ers och hamnade vid en bodelning i Widals, min gammelfarmors barndomshem. 
 Ta en �@ i arkivet ni också, kanske kan ni få se era möbler i sin ursprungliga miljö, eller kanske kan 
ni hjälpa �ll a@ iden�fiera mo�ven på bilderna!  
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A! hjälpa livet 

på traven ... 
 

I höstas träffades e@ gla@ gäng 

ympare för a@ ta fram fler 

Trönöäppelträd. Den 12/4 hade 

vi återträff dels för a@ se hur 

våra ympar klarat sig över vin-

tern och dels för a@ ympa kvar-

varande träd. Nu håller vi tum-

marna och det ska bli så roligt 

a@ se resultatet. 

 

 
 
 

Från vänster: Annika Thornton, 
Robert Wiren, Lena Åkerlind 
samt Gun-Bri; Larsson. Bakom 

kameran Gabriella Bild. 
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Energikartläggning 
 

En kartläggning för a@ utröna läckage 

och hi@a saker som leder �ll energibe-

sparing har påbörjats.  

 Kartläggningen görs genom e@ pro-

jekt som drivs av TH Energiteknik. Vår 

bu�k är en av alla lanthandlar i Gävle-

borg och Dalarna som man undersö-

ker. 

 Det finns all�d möjligheter a@ spara 
energi i den mån läckage kan upptäck-

as.  

 

Gymmet 
hyrs via Ica Trönö. 

 

Ta chansen och kom i form! 

 Köp andelar i solcellsanläggningen du också! 
 Vi börjar bygga i sommar men behöver fler andelar än de 113 vi har idag! 
 

 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: Ins. solkonto 1071346033 samt antal andelar à 500 kr/st. 

 

Den 3/7 anordnar  

Trönö och Mo  
Hembygdsföreningar  

en vandring �ll den så kallade  

Tyskgro!an.  
 

Båda föreningarna har utgångspunkt från den 

egna orten. Tid meddelas vid senare �llfälle, 

men gör en anmärkning i kalendern så du inte 

missar denna trevliga promenad och går miste 

om den spännande historien om Tyskgro@an! 

Foto: Radio Söderhamn 
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Vad händer på Västerbacken? 
Det pågår diskussion om var vårdplatserna på Väster-
backen ska finnas i fram�den. Vi i Trönö pensionärs-
förening (SPF) har få@ en del informa�on om pro-
jektet. EFer det har vi valt a@ agera genom a@ skicka 
nedanstående brev �ll bl.a. omvårdnadsnämndens 
ledamöter. Det kanske fler borde göra. Beslutet i den 
frågan berör ju inte bara äldre eller pensionärer. 
 

Fram�da lokalisering av vård- och omsorgs-
verksamhet inom Söderhamns kommun 
Inom Sveriges Pensionärsförbunds lokala förening i 
Trönö (SPF 026) har vi i lokalpress samt via kopia av 
skrivelse från vårdpersonal vid Västerbacken resp. 
PRO-föreningarna inom kommunen förstå@ a@ det 
planeras förändring vad gäller lokalisering av en del 
av Söderhamns kommuns platser för vård och om-
sorg. 
 Därför inbjöd vi, 20140310, kommunens projektle-
dare Marianne Söderberg �ll medlemsmöte i SPF 
026. Marianne Söderberg gav mycket bra och struktu-
rerad informa�on om bakgrund samt om det plane-
ringsarbete som pågår inom kommunen. Där gavs 
också �llfälle a@ �ll henne, i hennes roll som projekt-
ledare, framföra synpunkter. Vi förstod a@ förslag 
skall läggas �ll Omvårdnadsnämndens sammanträde 
redan i juni. 
 Då vi inom SPF 026 på intet sä@ är remissinstans 
och inte heller ingår i Kommunala pensionärsrådet 
ser vi oss manade a@ på de@a sä@ framföra våra 
synpunkter. Vi är väl medvetna om a@ vi inte presen-
terats något slutligt förslag.  
 

• Kommunen hyr idag lokaler av Lands�nget Gävle-
borg. Dessa lokaler uppfyller inte dagens krav och 
behöver byggas om. På Kastanjen i Ljusne har kom-
munen �llgängliga lokaler. Dessa lokaler uppfyller 
inte heller dagens krav och behöver byggas om.  
 Vi i SPF 026 anar a@ den nega�va befolkningsut-
vecklingen i Ljusne har le@ �ll a@ platserna där idag 
är överdimensionerade. Vi i SPF 026 är också väl 
medvetna om a@ kommun och lands�ng är olika 
förvaltningar med olika budgetar och med sparkrav. 
Vi i SPF 026 kan dock inte se a@ ovanstående faktum 
ska få styra utvecklingen av vård och omsorg inom 
Söderhamns kommun. 
 Vad händer om Lands�nget Gävleborg inte har 
någon hyresgäst? 
 

• Den vårdbyggnad som idag inrymmer Söderhamns 
Hälsocentral och som i mi@en av 1980-talet togs i 
bruk för akutsjukvårdens slutenvård  byggdes primärt 
för a@ inrymma geriatriska slutenvårdsplatser. Mot 
den bakgrunden anar vi i SPF 026 a@ dessa lokaler är 
mer lämpade a@ anpassa �ll dagens krav. Vi ser dock 
a@ det skyndsamt krävs en dialog över förvaltnings-
gränserna . 

• En förläggning av platserna �ll Ljusne skulle inne-
bära mycket längre resväg för oss boende i Trönö. 
Antal bussförbindelser Söderhamn – Ljusne må 
kanske vara många. Så är dock inte fallet vad gäller 
bussförbindelser Trönö –Söderhamn. Om förbindel-
ser sammanfaller så a@ man slipper vänte�d i sam-
band med bussbyte har vi inte undersökt.  
 

• Idag kan resor för besök vid Västerbacken kombine-
ras med besök vid andra inrä@ningar som t.ex. apotek 
eller bank eller för besök i någon affär förlagd i  cen-
tralorten  Söderhamn.                                                                                               
 Vi i SPF 026 ser a@ denna möjlighet kompliceras 
om platserna för vård och omsorg förläggs utanför 
centralorten. 
 

• En förläggning av platserna för vård och omsorg i 
nuvarande Västerbackens lokaler eller i den byggnad 
som inrymmer Söderhamns Hälsocentral ser vi i SPF 
026 skulle underlä@a vid behov av a@ utny@ja lands-
�ngets sjukvård större delen av dygnet. Vi i SPF 026 
anser a@ denna fysiska närhet skulle öka tryggheten 
och därigenom vårdkvaliteten. 
 

• Det faktum a@ personalen i brev formulerat sin oro 
för förändringen gör a@ vi i SPF 026 befarar a@ det 
finns risk för a@ primärt tappa värdefull kompetens 
om verksamheten fly@as �ll annan ort. 
 

• Om man idag tackar nej �ll anvisad plats för vård 
och omsorg går ”platsen förlorad”. Vi i SPF 026 är 
oroliga för a@ det fa@as beslut som gör a@ vi brukare 
”tvingas" �ll en vård och omsorg som grundar sig på 
beslut mot bakgrund av ekonomi och i stället för mot 
bakgrund av vårdkvalitet. 
 

• Vi i SPF 026 har förstå@ a@ det finns långtgående 
planering och diskussion om lokalerna i Ljusne. Vi har 
inte se@ eller hört a@ det finns någon liknande detalj-
planering för e@ ev. utny@jande av lokaler inom 
centralorten Söderhamn. De@a faktum gör a@ vi 
inom SPF026 befarar a@ alla tänkbara förslag inte 
beaktas. 
 

• Vi i SPF 026 vill a@ platserna för vård och omsorg 
också framöver ska vara förlagda �ll centralorten 
Söderhamn och hoppas våra åsikter tas i beaktande 
innan du som lokalpoli�ker lägger din röst i frågan. 
 

Trönö 18 mars 2014 
För Sveriges Pensionärsförbunds lokala förening i 
Trönö (SPF 026) 
 

           Madelaine Thelin 

           Ordförande 
 
Till: Katarina Hedberg (s), Bengt Svedberg (S), Yvonne 
Steen (S), Ingrid Bergström Nilsson (V), Roger Karls-
son (V), Marianne Persson (C), Carine Östlund (C), 
Yvonne Johansson (M), Ingrid Bengtsson (M) och 
Karin Flodin (KD). 
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TRÖNÖS  BÄSTA RECEPT!

Kycklingen: 
600g strimlad kycklingfilé  

1 tsk curry 

1 krm salt 

1/2 krm vitpeppar  

1 1/2 dl ekologiskt veteströbröd  

rapsolja �ll stekning  

 

Blanda alla ingredienser i en påse .Ta 

i  kycklingen och skaka om så kö@et blir 

panerat .Stek kycklingen. Snåla inte med 

olja när du steker.  

Mangorajasås 

2dl crème fraîche 

1dl majonnäs 

4 msk mango chutney 

2tsk curry 

1msk sambal oelek 

salt  

 

Gör såsen en stund före, den blir bäst då. 

 
 

   Smaklig måltid! 

Peter Lundgren i Glamsta tar över stafe@pinnen från Marie. 

Marie Ekmark, Rönningen, serverar: 

Panerad kyckling med mangorajasås 

Hälsa på någon vilken dag som helst! 
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Traditionell hembygdsdag 
 

Dagen börjar med pilgrimsvandring från  

Änga Nybo, Arbrå �ll Körsåsen. 

För den som vill gå med, samling vid  

Trönögården för samåkning �ll Arbrå kl.05.00. 

Anmälan �ll Birgit Lundgren 076 795 54 92 

 

Högmässa i Gamla Kyrkan kl.1100 

Kyrkokören samt musik av Frid & Gnid 

 

Söderblomsgården: Frid & Gnid och Kyrkokören 

 

”Amerikaemigra�onen från Trönö”   
Birgit Lundgren berä@ar 

 
Arr: Hembygdsföreningen, SV 
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− Vad är det!? säger Alva och backar några steg.  
− Ta det lugnt! Det är bara en liten iller, säger Emma och ler.  
Illern kollar fram ur Emmas famn, det är nog det gulligaste Alva nånsin har se@!!  
− Vi måste visa det för lärarna, säger Oskar . 
− Det måste vi inte alls! säger Emma. 
− Varför då? protesterar Oskar och ser ut som e@ frågetecken.  
− För jag kommer behålla Mystery, säger Emma. 
− Men har du döpt den? stönar Oskar. 
− Ja! Hon måste ju ha e@ namn! säger hon och kramar om illern.  
− Men ååhh! stönar Oskar och går upp ur källaren.  
Lukas, Emma och Alva bara kollar förvånat. “Varför måste han bli så arg?” tänker Emma.  
− Brukar han göra så? frågar Lukas 
− Ja. Han gör jämt så när han inte får som han vill, säger Alva. 
− Hmm, kons�gt! säger Lukas.  
Jag tror vi har e@ mysterium på halsen! säger Emma så högt så a@ illern river henne på armen.  
Alla skra@ar, utom Emma. Rivmärkena är ganska djupa. Men det är inte det värsta ... När illern rev 
henne så tappade hon den, och den försvann in i mörkret igen.  
− Vi måste hi@a den! säger Emma och håller ena handen på armen.  
Det svider ganska rejält.  
− Få se! säger Alva och drar bort Emmas hand från den skadade armen. Vi måste tvä@a såret! 
− Äh! Det behövs inte! Men vi måste hi@a Mystery igen! säger Emma och sjasar bort Alva.  
Men Alva ger sig inte, som en envis fluga så är hon vid armen igen med en blöt serve@ och tvä@ar såret. 
Emma orkar inte streta emot längre. Alva har rä@, hon måste få rent såret så det inte blir en infek�on. 
Men hela �den så tänker hon på Mystery, illern. Hon vill verkligen ha en iller!  
 Dom går upp ur källaren och går upp �ll personalrummet. Där blir Emma ompysslad och får plåster 
på såret. Dom går �ll klassrummet. Det är NO, Emma kan inte koncentrera sig. Hon tänker bara på My 
tery, illern, och det värkande och bultande såret.  

 

           Några veckor senare 
 

          När Emma går innanför skoldörren kommer Alva rusandes.  
 − Emma, Emma! Vaktmästaren har fångat illern! Dom ska släppa ut den ikväll! Och han frågade 
mig om du ville vara med när han släpper ut den? För det var ju du som hi@ade henne! 
− Ja! Jä@egärna! säger Emma och blir alldeles glad för illerns skull.  
“Den hade säkert fastnat inne i källaren och inte kommit ut! Och nu ska den få göra det!” tänker Emma 
och blir varm i kroppen.  
 Skoldagen går väldigt fort. Plötsligt är det kväll och Emma står med sin tjocka dunjacka och väntar 
på vaktmästaren. Dom ska släppa ut den vid ån som ligger bakom skolan. Hon går �ll gungorna som 
ligger vid fri�ds. När hon har väntat i 20 minuter så kommer han äntligen! Han har säckiga kläder och en 
bur i ena handen. Emma kollar på buren, där inne är Mystery ... hon kommer få det bä@re nu.  
 Vaktmästaren går fram �ll henne och säger: 
− Hej! Vill du släppa ut den?  
− Ja! Jä@egärna! säger Emma medan hon ler stort.  
− Vad bra! säger vaktmästaren och ler och sträcker fram buren �ll Emma.  
Emma tar försik�gt emot buren och kollar in, illern ser livrädd ut. Men när den ser Emma ser den lite 
lugnare ut. Emma blir glad, ”den litar på mig!” tänker hon. 
− Ska vi gå? frågar vaktmästaren och blickar mot ån.  
 Emma som stod som förstelnad rycker �ll och kollar på vaktmästaren och nickar. Han ser verkligen 
snäll ut med sina snälla ögon. Dom börjar gå mot ån. När dom är framme vid ån så ger vaktmästaren 

Emma en nickning som betyder a@ det är dags. Emma öppnar luckan �ll 
buren och en liten rosa nos 
s�cker ut. Emma kan inte låta bli och le, det ser så gulligt ut! En sekund 
senare så springer illern ut och 

bort, bort ifrån Emma, bort ifrån skolan, bort, �ll friheten.♥ 
 

Slut!♥ 
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Detta händer i trönö  
 

 

juni 
 
 
 

      Club Trönö: 
      Boule: Onsdagar kl. 10.30 på Trönö IP.  
 

Fr 6 juni    Barnens dag i Trönö IOGT Enighet kl. 12-15. 
 

Sö 15 juni   Tradi�onell hembygdsdag: Gudstjänst i Trönö gamla kyrka kl. 11.00 

      Frid&Gnid spelar. På Söderblomsgården eFer gudstjänsten blir det musik, 

      Kaffeservering, lo@eri och föredrag av Birgit Lundgren, Amerikaemigra0onen  
      I Trönö. 
 

Sö 15 juni    Pilgrimsvandring se annons sid. 27.  
 

Sö 22 juni   Frilu7sgudstjänst Wij fäbodar kl.  14.00, manskören medverkar. 
 

Sö 29 juni   Miljögudstjänst i Trönö gamla kyrka kl.  14.00 i samband med trädgårdsdag. 
 

Sö 29 juni   Trädgårdsdag i Söderblomsgården. Kaffeservering. 
      

juli 
 

 

To 3 juli    Vandring �ll Tyskgro!an se no�s sidan 22. Arr. Hembygdsföreningen. 
 

Lö 5 juli    Traktorfrossa kl. 10-15  
 

Sö 6 juli    Söndagsmässa Trönö kyrka kl. 11.00 
 

Sö 20 juli   Frilu7sgudstjänst i atriet, Trönö kyrka kl. 14.00 
 

 
 

 

augusti 
 

 

Lö 2 augus�  Bondens marknad med bondeloppis och hästbrukardag kl. 11-16. 
      Se annonser sidorna 6 och 23. 
 

Sö 3 augus�  Club Trönö: Johns populära sommarresa. (prel.) 
       

Sö 3 augus�  Frilu7sgudstjänst i Norrbodarna kl. 14.00  
 

Sö 17 augus� Gudstjänst Trönö gamla kyrka kl. 14.00. Kyrkkaffe. 
 

Sö 24 augus� Frilu7sgudstjänst i Söderblomsgården kl. 14.00. Vi hög�dlighåller a@  

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern? 
Lämna uppgiFerna �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 respek�ve 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 till 
Norrala-Trönö församling 

Söndag 15 juni kl. 11.00 i Trönö gamla kyrka 
Gudstjänst Frid&Gnid, hembygdsföreningen. 
Kaffeservering. 
 
Söndag 22 juni kl. 14.00 i Wij fäbodar 

Frilu7sgudstjänst med Trönö manskör. 
 
Söndag 29 juni kl. 14.00 i Trönö gamla kyrka 
Miljögudstjänst i samband med trädgårdsdag i 
Söderblomsgården. Kaffeservering. 
 
Söndag 6 juli kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsmässa  

 
Söndag 20 juli kl. 14.00 i Trönö kyrka 
Frilu7sgudstjänst i atriet. 

Söndag 3 augus� kl. 14.00, Norrbodarna 
Frilu7sgustjänst 
 
Söndag 17 augus� kl. 14.00 i Trönö gamla kyrka 
Gudstjänst. Kyrkkaffe. 
 
Söndag 24 augus� kl. 14.00 i Söderblomsgården 
Frilu7sgudstjänst. Vi hög�dlighåller a@ Nat-
han Söderblom blev ärkebiskop för 100 år se-
dan. Kaffeservering. 
 

Kontakt: 

Församlingsexpedi�onen  0270 300 95 
Hemsida: 

www.norrala-trono.se 

En vänlig grönskas rika dräkt  
har smyckat dal och ängar 


