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Läs om dess historia i Trönö under e drygt sekel.
Sidorna 14-17

Ny dans

Hej och hå

Minnen

på ﬁberbanan

utmed vår å

från en kassör

sidan 9

sidan 13

sidan 21

Och:

Trönö behöver ﬂer hyreslägenheter
Både Trönö bio och solel på gång

sidan 22
sidan 5

Välkommen a) annonsera i bygdebladet

utges av: Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden är en lokal dning som utges av
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en
upplaga 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
Söderhamn.

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
1/2 sida: 325 kr

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:

1/1 sida: 540 kr
1/3 sida: 190 kr

info@tronobygden.se

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 20 kr

Besöksadress:
Bystugan, Lertagsvägen 1

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

Telefon:
Fax:
Bankgiro:
Postgiro:

0270 42 77 62
0270 36225
5125-0298
13 60 62-7

Redak4on
Bo Lundstein
070 345 51 40

Grovtvä) (ma or, överkast mm): 188 kr/maskin
Fönstertvä), städning: 150 kr/ m
Kontakta Astrid Wadsten, tel 070 238 68 91

Lena Åkerlind
070 350 80 66

Birgit Lundgren
076 795 54 92

Vi ﬁxar RUT-avdraget!

Layout och redigering

Bystugans nya öppe6der:
Kontor och bibliotek

Måndagar
Tisdagar
Torsdagar

16-19 Bosse 070 345 51 40
10-16 Astrid 070 238 68 91
13.30-16.30 Lena 070 350 80 66
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Marie Sundberg
070 327 64 01

Tryck: Bok & Tryck AB
Söderhamn

Ledare

-

Mats Andersson

Urbanisering i det lilla perspek4vet
Vi ser urbaniseringen i det större perspek vet där mer och mer av
arbets llfällen och utveckling hamnar i storstadsregionerna, men även i vårt
perspek v ﬁnns tendenser ll detsamma.
I vårt perspek v handlar det om lite mindre men kanske ännu vik gare
händelser typ när skolan i Trönö ifrågasä s. En indragning hade varit en ren
katastrof för hela Trönö där småbarnsfamiljer hade få mycket svårare och
många förmodligen ﬂy at vilket bland annat inneburit mindre underlag för
bland annat ICA med allt vad det innebär och så vidare.
Brandvärnet var på väg bort och vad hade det inneburit med
utrycknings der på en extra halv mma, vilket oDa är ödesdigert i
trähusbebyggelse, och därmed tryggheten för Trönöborna.
Bristen på boende ”centralt” , i typ Trönö med närhet ll service ökar
naturligtvis också risken för ﬂy ning in ll tätorten.

Mats Andersson

Dikt- och musikföreställning
på Tuvalina
I sommar ska Tuvalina ha e gästspel med en dikt- och
musikföreställning med texter av bland annat Edith Södergran
med teln "Det anstår mig icke a) göra mig mindre än jag är"
med Lo5 Törnos och Kajsa Svensson.

Torsdag 9 Juli kl 1830
Bilje): 150 kr inkl ﬁka
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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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Solelanläggningen
på lanthandeln

Trönöbio
på gång igen

Då var vi äntligen igång! Bygget/montaget

Trönöbio har nästan legat i malpåse,

av solanläggningen drog igång helgen 17-18 maj
eDer smärre förseningar orsakat bland annat av
stöld hos leverantören.
Kabeldragning och sta ven som de o
panelerna ska vila på är så go som klart eDer
denna första arbetshelg. Förhoppningsvis går
också återstående montage och anslutning ll
elnätet lika smidigt! Anslutningen sköter Patrik
från Alectron som för övrigt lagt ner mycket d
och energi på a bistå oss. Det är vi väldigt
tacksamma för!
Väl på taket började vi även planera för den
kalkylerade utbyggnaden på o paneler ll.
Senare när anläggningen är klar hoppas vi bara
på a solen inte lyser med sin frånvaro som den
gjorde kyliga 17-18 maj.
Vi vill än en gång tacka alla som tecknat
andelar. Det är ni som gör de a möjligt.
Det ﬁnns andelar kvar för de som vill teckna!
Först ll kvarn … för en god sak.
Trevlig Sommar! önskar
Anders och John

sedan ﬁlmdistributörerna slutade leverera ﬁlm
på rullar och gick över ll digitalﬁlm. Det såg
nästan ut a vara kört för Trönöbio. Visserligen
hade vi stumﬁlmsfes valerna, lite barnma néer och enstaka specialvisningar, men det
var ju inte som förut.
Nu har vi dock, med hjälp av bidrag och
sponsorer, lyckats köpa och installera en rik g
digitalprojektor. När och hur vi ska inviga den
nya tekniken, är dock i skrivande stund inte
bestämt. Vi återkommer med meddelande i
brevlådan och med informa on på
anslagstavlan på Trönölivs.
Det är på samma sä med den tradi onella
stumﬁlmsfes valen, fast med den skillnaden a
vi i alla fall vet datumet, 25/7, sista helgen i juli
som vanligt. Vi återkommer med detaljerat
program i början på juli.
Vi ses, och tänk på a ﬁlm är bäst på bio.
I Trönö!
Uno Krantz
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TRÖNÖ IK
inbjuder ll

SPONSORLOPPET 2015
TRÖNÖ IP
LÖRDAG 11 JULI 2015
Loppet är för oss en vik g ak vitet där ALLA som kan ta sig runt en bana på 320 meter
kan vara med. Deltagaren anmäler sig llsammans med sina egna sponsorer som satsar
valfri belopp per varv eller en fast summa. Loppet pågår i 30 minuter och deltagaren
försöker springa/gå så många varv som möjligt
Sponsorer kan vara vem som helst, pappa, mormor, eller e företag som vill stödja
oss med större eller mindre belopp.
Stöd vår växande ungdomsverksamhet och kom och spring, gå, satsa och heja fram
våra duk ga deltagare!
Anmälan och informa on:
Mikael Thyrén
070-3173436

Gymmet

Trönös hjärtstartare

Gåband sökes!

ﬁnns all d llgänglig
i e skåp vid aﬀären.

Gåbanden blir slitna. Under de år vi
haD gymmet har tre gåband sli ts ut.
Nu är det dags igen för ny gåband.
Har du möjlighet a skänka ny ?
Vi tar tacksamt emot gåvorna!

_______________________________________________________________________

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

Tore Hallman tel: 070 371 60 37
Boka gymmet via Ica Trönö
tel 360 85.

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
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Spänd? Stel? Ont?
Välkommen 4ll

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
Eller ge bort en massage − den perfekta presenten!

070-509 93 51

Inseco
Skruvspecialisten
i Söderhamn
Tel 0270 735 50
Fax 0270 735 60
www.inseco.se
7

8

Ny dans, ny chans!
Men det handlar inte om musik och socialt
umgänge som rubriken gör gällande. Vi hoppas
ändå a det vi nu kan berä a, låter som ljuv
musik!
Den nya "dansen" handlar om bredband i
Trönö och nya förhållanden för a kunna söka
bidrag för den eDerlängtade ﬁberkabeln och det
spelas nu upp en mycket lugnare och mer posi v
melodi. "Chansen", är just chansen a nu få ta
del av tekniken som kommer a kunna ge alla en
mycket stabilare, snabbare och mångsidigare
lösning för Internet, TV och telefoni i sina hem
och företag. EDer många turer med oklarheter
om llvägagångssä , kostnader och egen
arbetsinsats i byarna, har vi nu en mycket klarare
bild a ge av hur det kommer a fungera.
I skrivande stund vet vi inte med säkerhet om
Du redan få informa onsmaterialet från
Söderhamn Nära, eller om det kommit
llsammans med dningen du nu läser, eller om
det dröjer y erligare en kort d. Den broschyren
ger i alla fall all nödvändig informa- on om vilka
alterna v du kan erbjudas. Kvar för oss a göra
här i Trönö, är sedan a bestämma oss som
fas ghetsägare för a investera i en anslutning
och det är det som vi i Trönöbygden ekonomisk
förening vill hjälpa dig med – inte för
föreningens egen skull, utan för a guida er inför
beslutet.
Det kommer i princip a ﬁnnas en person i
varje ”by i byn” som kan hjälpa Dig och som
enskild kund eller bysamfällighet kommer ni
sedan inte a behöva bekymra er om a räkna
på kostnader och a anlita entreprenörer för
grävning mm (annat än på egen tomt. Se nedan).
När vi ll sommaren har klart med era respek ve
avtal, går vi vidare för a låta kommunen göra
bidragsansökningar ( ll Jord-bruksverket och
Strukturfonden), förutsa a vi uppfyller krav
som t ex antal hushåll, projekt-ledning och
ﬁnansieringsplan. De två sist-nämnda håller
Söderhamns kommun i.
Vi räknar med a höra ll dem som kallas
"Stora projekt", d v s ﬂer än 200 anslutna
hushåll/företag, för a få maximalt bidrag.
Tyvärr kan vi inte räkna med a påbörja

9

grävnings- och kabelarbeten i år eDersom
bidragsmedel ur Strukturfonden inte ﬁnns a
llgå förrän eDer nyår 2015-2016.
Anslutningskostnaden blir låg, 7500 kr, vilket
gör vår kommun ll de absolut billigaste i
Sverige. Nämnas måste a de a innefa ar
framdragning ll tomtgränsen (generellt där
trädgården börjar). Sista biten får varje
fas ghetsägare själv ombesörja, men det
behöver inte grävas djupt för a lägga ner
kabeln som inte kostar så många kronor per
meter.
Jag ﬁck nyss veta, a i Lysekil är villaägare i
e tä bebyggt område erbjudna samma
möjlighet, men där ll en kostnad av ca 20 000
kr och utan några tjänster från någon leverantör.
Internetabonnemang ingår i vårt avtal, samma
månadskostnader som vi har för ADSL idag. Den
som idag ADSL med 8/1 Mbit/sekund betalar
235 kr/månad. För samma belopp får vi i
ﬁbernätet 10/10 Mbit/s. De som kommer a
behöva det (idag) snabbaste alterna vet,
100/10 Mbit, får betala 345 kr/månad.
Varför!
• Säker och stabil anslutning. Inga bekymmer när
kopparkabelnäten undan för undan försvinner. Ingen
nega v påverkan av has gheten beroende på a
många inom e visst område sam digt belastar nätet.
(Det problemet ﬁnns med ADSL och tekniker som är
”luDburna”)
• Mer än bara Internet! Du kan fortsä a a ha ”fast”
telefoni, samt även få TV-abonnemang.
Mer och mer media (bild och ljud) strömmas som det
heter, över Internet.
• De företag i Trönö, som är beroende av a skicka
och ta emot data snabbt, får konkurrenskraDiga
möjligheter. Nya företag har en a rak v plats a
etablera sig på.
• Kommunika on över Internet ökar. Idag har vi bilar,
vitvaror och värmeanläggningar med mera som
kommunicerar eller kan styras över nätet och vi kan
bara leka med tanken hur våra barnbarns fram d
kommer a fungera. Någon kommer i fram den a
vara intresserad av våra hus och då ﬁnns tekniken där.
• Fiberop k har använts under lång d och kan sägas
vara fram dssäker.

Nu spelar vi upp!

Janne Bild

Bil- och traktorreparationer
Vi servar och reparerar även din:
- Gräsklippare - Fyrhjuling - Röjsåg
- Motorsåg - Släpvagn – Moped
Nu även snickeri!

Öppettider:
Mån: 07.00-16.30
Ons-fre: 07.0016.30
Lördag: 09.00-15.00
Trönbyn 613 0270-363 46
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073-828 72 34

LILLA HÄBRET
-Presentbutik -Trädgårdscafé
-Finloppis -Plantor -Nyheter

Lördagar & Söndagar
11.00-16.00
från 20 juni

lillahabret.n.nu

Trönbyn 674

Pensionär i Trönö?
SPF Seniorerna är en par poli skt och
religiöst obunden organisa on för
seniorer. Vi ﬁnns runt om i landet och har
cirka 270 000 medlemmar fördelade på
drygt 820 föreningar och 27 distrikt.
Lokalföreningen heter SPF Seniorerna
0026 Trönö.
Föreningen vill ge pensionärer i Trönö
möjlighet a under gemytliga former
träﬀas på möten, studiecirklar, mo onsak viteter, resor m.m.
Prioriterade frågor just nu är; äldres
ekonomi, hälsa och omsorg, boende,
inﬂytande och rä a arbeta. Våra
månadsträﬀar innehåller samhällsinforma on, underhållning och ﬁka. Den
som vill stannar kvar för a spela bingo.
I sommar planeras en dagsresa med
buss, surströmmingsfest och en större fest
i samverkan med pensionärer i Norrala och
Rengsjö.
SPF Seniorerna i Trönö har en stor
åldersspridning och mycket varierat utbud.
Alla våra ak viteter är öppna för allmän-

heten. Du behöver alltså inte vara
pensionär och/eller medlem för a delta.
Vi är för närvarande 176 medlemmar varav
24 är stödmedlemmar.
Vill du också vara med eller ha mer
informa on så kontakta föreningens
ordförande Madelaine Thelin 072-33
36226
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14/6 "80+-resa" med SPF Seniorerna t
ill Jädraås och EngeltoLa
29/7 SPF Seniorernas fest på Trönö
IP. Underhållning av bl.a. Österligan
och SPF´s sångkör
21/8 Surströmmingsfest med dans 4ll
Per Norlings. arr. SPF Seniorerna
9/9 Modevisning på IOGT/NTOgården. arr. SPF Seniorerna

Kvalitetscer4ﬁering
ICA I love eco är vårt eget
Catering
smörgåstårtor, festplankor, ekologiska sor ment, som vi ständigt
ostbrickor, matkorgar och jobbar med a bredda och utveckla.
Här hi ar du ekologisk mat och varor
landgångar.
ll hemmet, allt producerat i balans
med naturen.

Manuell charkdisk
Vi skär, styckar och mal
eDer dina önskemål.

Vi gillar svenskt kö)
Det ﬁnns goda skäl a välja svenskt
kö . Svenska kor får ll exempel vara
ute och beta på sommaren och våra
grisar har llgång ll halm och mer
plats a röra sig på. Dessutom skapar
svenska bönder ﬂer jobb i Sverige.
Sedan ska man inte glömma den
goda smaken.

Hemkörning
Mejla eller ring in din lista.
Tidningar
Se veckans erbjudanden på
h;p://www.ica.se/bu"ker

Ombud för
Apotek
Posten

Systembolaget
Svenska spel

Välkommen in i butiken!
önskar David & Emil med personal

Öppe6der
Vardagar:
Helger:

9.30-18
10-15

Telefon:

0270 360 85

E-post:

emil.x.andersson@nara.ica.se
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Å-projektet går framåt
Vi har 4digare i vårt bygdeblad beskrivit idén
om a skapa e naturrum, en gångs g, utmed
Trönöån. Det gäller sträckningen från
landsvägsbron och via dammen fram ll skolan
och kanske ockaså i förlängning fram ll Hamre
byväg. Från och med i år arbetar en grupp med
a förverkliga dessa planer som även
inbegriper uppsnyggning av Trönö centrum.
Projektet genomförs i samarbete med ﬂera
föreningar i Trönö, Trönöbygden, Hembygdsföreningen och Trönö ﬁskevårdsförening.
Tankegångarna stöds också bland annat av
företagarföreningen och Hushållningssällskapet. Det är samarbetet föreningar
emellan som visar Trönös styrka.

S"lla va;enspegel nedanför landsvägsbron

Kommunen har digare genom Resurs-centrum
hjälpt ll med röjning av en sträcka på 100
meter. I år ansöker nu gruppen, med
Ännu e) steg i förverkligandet av idéerna har
Trönöbygden som ”huvudman”för projektet,
tagits i år. Nu är en grupp bestående av Robert
även kommunalt bidrag som ekonomiskt stöd
Wirén ,Olle Sahlin, Jan Olov Vestlund, Sigurd
för en första etapp. Det som behövs för a
Tång, Jan Persson och Tage Olsson igång, som
färdigställa denna är en mindre grävare,
också snyggar upp i parken, reparerar soﬀorna
huggna stenstolpar, transport av
där och mycket annat. Vid charkdisken sker
fyllnadsmaterial och grus med mera.
insamling av pengar för de löpande kostnader
Så här beskrivs e app 1 i ansökan:
som oundvikligen uppstår. Trönöborna ställer
upp som vanligt och därför har insamlingen ge
”Åsträckningen i etapp 1 utgör c:a 100 meter
go resultat.
ner mot gamla dammen. Denna sträcka är
den redan rensade delen som u örts av bl.a.
resurscentrums medverkan. En rela"vt synlig
”s"g” ﬁnns redan, men behöver jämnas ut,
fyllas på och förstärkas mot något mot
högva;ensitua"oner. Tanken är a; lägga en
ramp av lämpliga stenar närmast va;net
som stöd för annat fyllnadsmaterial tex grus
på vissa kri"ska avsni;.Vissa avsni; ﬁnns
redan lämpligt material på plats redan som
kan omfördelas med maskinhjälp.”
I ansökan som uVormats av Jan Olov Vestlund,
är det beräknade behovet 25.000 kr. Det är den
summan som vi ansöker om kommunalt bidrag
för. Verkställandet av projektet skulle kunna ge
e lyD av närmiljön i cetrala delar av Trönö.
Text: Bosse Lundstein
Foto: Marie Sundberg
Vårﬂod i Trönöån under bron vid Lertagsvägen
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Nykterhetsrörelsen
Möte på logen Enighet omkring 1911.

Människosläktets förhållande 4ll alkohol- frikyrkopastorn Olof Bergström från Bjuråker,
som digare utvandrat ll Amerika. Han
hal4ga drycker har åtminstone under de
senaste århundradena inte all d varit enkelt.
Trots eller på grund av faWgdom och elände
har alkoholen som verklighetsﬂykt i många fall
orsakat ännu större olycka.
Under 1800-talet var förhållandet i Trönö
ungefär lika som i resten av världen. Supandet
var vanligt och oDa förekommande. Enligt
Helge Törnros ska det under 1700-talet och
fram ll mi en av 1800-talet varit tradi on a
kyrkofullmäk ge i Trönö, varje första advent
samlades eDer högmässan för a dricka av
na vardsvinet. Det blev långa sammankomster
innan vinet var slut. Andreas Norell,
komminister i Trönö i 15 år från 1838, tog
ini a v ll bildandet av en nykterhetsförening i
socknen och försökte ak vt minska supandet
bland församlingsborna.
IOGT-rörelsen bildades i Amerika och den
som införde rörelsens ideer ll Sverige var

återvände ll Sverige 1879 och förde ut
nykterhetsrörenslens budskap, som också i viss
mån var före sin d med kvinnors och olika
folkslags lika värde. Hans budskap slog rot och
växte lavinartat. Det här var der med en stor
folkomﬂy ning från landsbygd ll industriorter.
Landsbygdens åkermark räckte inte ll för den
ökande befolkningen och sågverksindustrins
eDerfrågan på arbetskraD gjorde a människor
från olika delar av landet an ngen emigrerade
ll Amerika eller bosa e sig i de nya
industriorternas trångbodda baracker där de
inte kände någon. Den digare bygemenskapen
där man kände alla och var släkt med de ﬂesta,
bröts upp och lämnade e stort tomrum eDer
sig. Då blev arbetarrörelsens fackföreningar,
frikyrkorna och nykterhetsrörelsen e ny sä
a skapa gemenskap llsammans med
likasinnade.
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ns historia i Trönö
De strejkande arbetarna visade a de llsammans, tack vare a alla var nyktra, kunde
organisera och genomföra en samlad ak on
under värdiga former för så många uppretade
arbetare.
Till Hälsingland kom IOGT-rörelsen år 1881,
då en förening bildades i Ljusne. I Trönö
bildades i Glamsta logen Enighet i januari 1883.
När logen Thorön i den södra delen av socknen
bildades i april samma år, togs kvartalsavgiDen
om 75 öre för män och 50 öre för kvinnor upp i
försko för a förstärka kassan. Till en början
hölls möten och verksamhet i inhyrda lokaler i
byarna. Till exempel i Daglysa hos Per Olsson på
hemmanet Sundvalls, där två rum på övre
våningen i sängstuvebyggningen hyrdes av
Thorön för 30 kr/år. Året därpå höjdes hyran ll
32 kr/år. Så småningom byggdes egna lokaler,
som blev mycket betydelsefulla i föreningsverksamheten. Mötena var strikt formella och
med många ritualer. Arbetarrörelsens
medlemmar gick också med i IOGT för a
kunna använda lokalerna, vilket gjorde a

samarbetet ﬂöt frik onsfri . Även med andra
föreningar förekom samarbete. Till exempel
med Trönö Fredsförening hölls en gemensam
FredsaDon på tredjedag jul år 1915. Det visar
a första värdskriget som då pågick i Europa
även engagerade Trönöbor.
Med kyrkan verkar det dvis ha varit mera
konﬂikVyllt kanske beroende på a kyrksamheten minskade. En präst i grannskapet, oklart
vilken, lär ska ha sagt –”Hellre en fyllbult i diket
än en godtemplare på vägen”.
Medlemmarna i logen Thorön, som köpt en
tomt av Sven Gustafsson i Trönbyn för 300 kr,
mrade upp en stor byggnad vid Stenbronäs,
som kan ha kommit från Sunnanå. Invigningen
skedde år 1900. Logen Enighet byggde egen
lokal i Glamsta av en mmerstomme från en
gård i Hällsä er, Berg-Jons, som stod klar för
invigning år 1901.
De nya ordenshusen samlade bybor i alla
åldrar ll studieverksamhet, amatörteater och
revyer, poesiaDnar, li eraturaDnar med
gästande förfa are som kom och högläste
Forts. nästa sida.

Sykurs på logen Thorön omkring 1930.
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och diskuterade om sina böcker, föreläsningar m
m. Allmänna danser och basarer ordnades
vinter d liksom brödernas aDon och systrarnas
aDon. Studierna i föreningsteknik gav kuskaper
som kom ll ny a i föreningsliv och kommunala
förtroendeposter av olika slag. Under början av
1900-talet var ca hälDen av de styrande i
kommuner och riksdag organiserade i
nykterhetsrörelsen.
Tack vare lokalerna, som också hade egna
bibliotek, blomstrade folkbildning och kulturliv
hos bybor med endast knapphändig skolgång. En
annan styrka var den gemenskap och
sammanhållning som genomsyrade organisa onerna. Vid bröllop, begravningar m m fanns
många a dela både glädje och sorg med.
När skomakaren AG Nordlund från Trönbyn och
sömmerskan Karin Edling från Daglysa giDe sig
vid midsommar 1887 skrevs i lokal dningen en
ar kel med rubriken:
Äntligen kunde man se nyktra personer vid
bröllopen i Trönö!. ...omväxlande sång och
musik fortgick under kvällens lopp och
stämningen var i allo mönster-gill ...
Man må väl glädja sig över nykterhets-

verksamhetens framgång. För några år
sedan var det en skam a; ﬁra e; bröllop
utan rusdrycker. Nu däremot ﬁras rä; oGa
nykterhetsbröllop i våra bygder.
Femton år eDer logerna Thorön och Enighet,
bildades år 1898 logen Ansgarius i Rönningen.
Även där byggdes e godtemplarhus på mark
som skänkts av Mickel Larsson i Rönningen. Där
fanns också ungdomslogen Snöﬂingan. De strikta
mötena med inre och y re vakt varvades med
e bre verksamhetsutbud. Julfest med lucia
och julspel någon vecka innan jul, samt
gudstjänst på annandagen var en tradi on som
hölls vid liv i drygt 60 år. I övrigt föreläsningar,
revyer, teater, tre ondagsbal, äggsexa och
ﬁlmkvällar. Under 1960-talet bingokvällar med
fullsa lokal och under 1970-talet årliga skidtävlingar för alla åldrar med e gediget prisbord, som lockade många tävlande även u från.
Även sparktävlingar ordnades. Godtemplarhuset
var den enda samlingsplatsen i grannskapet,
och verkar varit ännu bredare i sin verksamhet
med både idro sak viteter och samarbete med
kyrkan, förutom det ordinarie utbudet.
Under 1920 och 30-talen var medlemsantalet
som störst i alla Trönös nykterhetsloger med

Ett revygäng omkring 1910.
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omkring en tredjedel av befolkningen ansluten,
alltså totalt ca 500 personer. DäreDer ökade
konkurrensen från andra håll, bland annat
idro srörelsen, sam digt som
befolkningsantalet i socknen började sjunka.
Men krea viteten bland medlemmarna var stor
och från mi en av 1930-talet hyrdes lokalen i
Glamsta ut ll biografägaren Gustaf Rådström
från Svea Bio i Söderhamn som visade bioﬁlmer
där ll omkring 1960.
Logerna Thorön och Enighet sammanslogs
1984 och ordenshuset vid Stenbronäs hade
rivits redan 1966. Logen Ansgarius i Rönningen
fortsa e sin verksamhet ll 1990 då
godtemplarhuset överläts ll den nybildade
bygdeföreningen för 1 kr.
Sammanfa ningsvis kan sägas a
nykterhetsrörelsen i Trönö bety oerhört
mycket för bygdens utveckling med gemenskap,
sammanhållning, kulturutbud, fortbildning samt
utveckling av krea va förmågor. Eldsjälarnas
betydelse blev ännu mera påtaglig när
medlemmarna blev färre. De som för sin
ideologiska övertygelse avsa många mmars
fri d ll engagemang för bygden, har vi mycket
a tacka för. Ingen nämnd och ingen glömd.
Den nya bion delar nu den lokal, som funnits i
byn i snart 115 år, med logen Thorön/ Enighet
och lokalen fortsä er användas ll a berika
ortens kulturliv. Cirkeln är sluten.
Text: Birgit Lundgren
Foto: DiBiS

De senaste byaböckerna –

Byafärd 4ll

Järsvallen och
Vi tänker oss llbaka nästan 90 år i den
och ar på lämningarna eDer Gramerssågen och banvaktsstugan vid Järsvallen,
som är en del av Trönös industrihistoria.
Fortsä er sedan ll Trönbysbodarna och
fördjupar oss i vallens historia och
lämningar eDer kolarepoken m m.
Hembygdsföreningen bjuder på varm
korv.

Trönbysbodarna.
Samling vid Bäckius bilverkstad i Trönö för
avfärd med traktor kl 17.30
onsdagen den 3 juni
ll Järsvallen där
programmet börjar kl 18.00.
Alla välkomna!
Styrelsen Trönö hembygdsförening

Gör något ny) i sommar!

Gå pilgrimsleden
från Änga-Nybo i Arbrå 4ll
Körsåsen i Trönö,
en försommarmorgon i o)an,
4llsammans med vandrare från Arbrå.

om Berge, Stärte och Långbro - ﬁnns a
köpa på ICA-nära i Trönö för 150 kr/styck,
samt boken om Hällarne för 125 kr. Boken
Gamla Trönö i bild som kostat 250 kr säljs
nu för 50 kr/st, så passa på a fynda!
E stycke historia om gårdarna och
människorna i byarna, så långt bakåt vi
kunnat komma. Utgivna av Trönö
Hembygdsförening.
Vi kan också skicka böcker ll de som
önskar.
Kontakta Birgit Vn 076 795 5492

Samling vid Trönögården

kl 05.00 söndagen den 14 juni
för gemensam avfärd ll Arbrå.
Matsäck och bekväma
kängor eller stövlar.

Väl mö)!!
Styrelsen Trönö hembygdsförening

Frågor och anmälan för samåkning senast
11/6 ll Birgit Vn 076-795 5492.
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Mål4dstjänsten
Inköp Gävleborg är driver projektet Innova"onsupphandling X med målet inriktat på mål dstjänster för äldre. Det gäller a ﬁnna nya
innova va upphandlingsmodeller som skall
lägga grunden ll a e ny arbetssä ska
skapas. Tre möten har hiWlls hållits i Trönö kring
de a.
EDer det senaste mötet på församlingshemmet har Anne Berglund Frid, Tuvalina i
Trönödalen, nappat på idén. Hon är med bland
dem som lämnat ianbud för upphandling, ini alt
med verksamheten förlagd ll Tuvalina. Dock
ﬁnns idéer om a i fram den organisera
mål dstjänsten i Hägers lokaler llsammans
med andra ak viteter som skulle kunna utveckla
Hägers ll e centrum för gemenskap och
evenemang i Trönö. I nuläget är Hägers kök i
behov av komple eringar för a kunna komma
ifråga för mål dstjänsten.

Du ska inte tro
det blir sommar
ifall inte nån
sätter fart ...

Läs mer på www.innova"onx.se/soderhamn.php

Välkomna ll oss
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt!

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

4 pallar fri) hemkört 8.850 kr
RÄNTEFRI BETALNING I 4 MÅNADER!
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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
Vi ﬁrar Söderblomsgården 60 år
och inviger det nyrenoverade köket.
Arr: Hembygdsföreningen, SV

20

ELer TEFs årsmöte:

En avgående kassör reﬂekterar och minns.
I slutet av mars höll TEF ännu e) årsmöte.
Några mmar digare hade Trönöföretagarna
si årsmöte. Årsmöten kan kännas tråkiga och
formella (det ska de vara) men är vik ga
milstolpar i en förenings verksamhet och
avstamp för de fram da åtagandena. I en
föreningstät bygd som Trönö är det bra om
man kan organisera dem så komprimerat som
möjligt. Då slipper man också kollisioner. A
ny ja samma lokal kan också ses som en vinst.
Från och med det nyligen genomförda
årsmötet har styrelsen i Trönöbygden
ekonomisk förening förändrats något. Mats
Andersson omvaldes som ordförande. Vice
ordförande är nu Janne Bild med bredbandsutvecklingen i fokus. Po Tidholm är som vanligt
sekreterare och Lena Åkerlind tar över
ekonomiansvaret från mig. Övriga ledamöter
är: Anders Tång, Olov Östlund, Christer
Karlsson, Bror Nyberg och Gabriella Bild. Övriga
är Ulf Backman, Olle Sahlin, Annika Thornton
och Bo Lundstein som formellt kallas
suppleanter, men deltar i styrelsearbetet.
Det har gå e och e halvt decennium
sedan TEF bildades. Från början var jag invald
som suppleant och är nu llbaka på den
posten. Skönt! Det har varit en händelsrik d,
engegerande och lärorik. Vi slutar ju aldrig med
lärandet hur gamla vi än blir. Minnena från de
gångna åren är ständigt levande och det ﬁnns
anledning för mig a tänka igenom allt som
hänt. Nu vet jag ju självklart a jag själv har lagt
e och e halvt decennium ll min digare
pensionsålder. Det känns och jag märker det
med drama skt minskad kapacitet. Därför
känns det bra a kunna lämna över ekonomiansvaret i mer professionella händer. Lena
Åkerlind har nu blivit klar med e avslutande
examensarbete eDer sina studier ll
redivisningsekonom och jag ser det som e
litet lyD för Trönö.
Pengar behövs men är inte det vik4gaste.
Det kan tyckas förunderligt hur vi med små
medel kunnat få så mycket gjort. Grunden är

den llit, sammanhållning och det samarbete
som kännetecknar Trönö där ideellt arbete har
en vik g roll. Det gör oss rika på e djupare
sä än a rikedom bara räknas i pengar. Det är
vår förmåga som gör oss förmögna. Ord som
hör ihop. Pengar är e medel, inte e mål.
Ekonomiska föreningar är en koopera v
organisa onsform. Det betyder a
föreningarna verkar inom den sociala
ekonomin. Eller som det även kallas, ”tredje
sektorn”. Den sociala ekonomin spelar en
allVör undanskymd roll inom samhällsekonomin trots a den spelar stor roll i
mellanrummet mellan y erligheterna ”statlig”
och ”privat” ekonomi. Den sociala ekonomin är
inte ska eﬁnansierad (som ll exempel den
kommunala budgeten) och den är inte
vinstmaximerande (som i det privata
näringslivet). Den drivs av medlemmar som
llsammans verkar för sin gemensamma ny a.
En schysst bank behövs
Vi har ﬁnansiell hjälp av JAK Medlemsbank som
liksom Trönöbygden är en ekonomisk förening
som också ägs av sina medlemmar llsammans.
JAK arbetar inte med ränta utan balanserar inoch utlåning med hjälp av e poängsystem. Det
vanliga är a a en låntagare tvingas spara
ihop ll si eget lån. Det kan bli tungt vid större
lånebehov. Men möjligheten ﬁnns a andra
kan skänka sina outny jade pluspoäng från si
sparande ll den blivande låntagaren. Det är
det här konceptet med ”stödsparande” som
gjorde a vi ﬁck möjlighet a köpa Bystugan,
den fräscha släckbilen och senare, genom
kommunens stödsparande, köpa lanthandelsfas gheten. Just nu när e av våra lån är
färdigamorterat står vi inför ännu e exempel
på hur vi kan ﬁnansiera e reellt behov med
”våra små medel”.
Reservelaggregat 4ll aﬀärn
Aﬀärn våran behöver e elaggregat I reserv.
Vid ﬂera llfällen har Fortum inte kunnat
leverera den el som krävs för a hålla vår bu k
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igång. Det senaste var när elen ll Glamsta gick
på en fas, vilket för aﬀärns del orsakade skador
på ﬂäktar och annat förutom alla andra
Trönös bostadsbestånd präglas ll stor del av
problem. Det blev dyrt för Therese och Olle den glest belägna och oDa ganska rymliga hus. Det
gången och Fortum ersa e inte för dessa
är i många avseende och i mångas ögon posi vt
skador.
när man bildar familj, har hyfsade inkomster, är
Nu har vi hi at e lämpligt elverk genom en ”ung”, vital och klarar driD och underhåll både
annons på blocket. Det är en grisbonde – en
fysiskt och ekonomiskt. De glest belägna och
kvinna - som säljer de a och det kostar rä
rymliga husen är som sagt oDa charmiga och
mycket pengar. Pengar som vi inte har. Vi
a rak va för de som klarar av dem, men på
beslöt då a ta e ny lån i samma storleks”ålderns höst” blir de oDa väl betungande med
ordning som det lån vi återbetalat.
driD och underhåll och avstånden ll samhällsservice, aﬀär, sociala kontakter med mera.
Tack för a) ni betalar medlemsavgiLerna!
Det är då det borde ﬁnnas e enklare boendeNi som får den här dningen utan a vara
alterna v centralt i närheten av aﬀär med mera
medlem: BLI DET! Tack på förhand!
för de äldre som vill lämna sina ”tungarbetade
Tack alla Trönöbor för a ni ställer upp för
och avlägsna” boenden och därigenom friställa
vår bygd.
sina hus ll förmån för yngre som verkligen vill
Tack JAK medlemsbank!
Vår revisor har godkänt det hela och lånet är bo i lantlig miljö och helst i Trönö.
Den aktör man i så fall kan ställa krav på är
beviljat av banken så den här aﬀären kan bli av
redan i slutet av maj. De nuvarande handlarna, naturligtvis Faxeholmen, den fas ghetsägare
som under år onden ny jat bostadsbeståndet i
Emil Andersson och David Eriksson, inser
Trönö som en ren mjölkko, väldigt låg, nästan
förstås a det är en mycket vik g fråga som
obeﬁntlig vakansgrad, i stort se hel avsaknad
måste lösas för a motverka driDstopp på
av underhåll, förutom i akutsitua oner. En
elnätet. Därför har Emil gå med på en
bostadskö som helt skö sig själv genom manhyreshöjning som täcker.
Tack ll våra annonsörer som gör det möljigt ll manmetoden.
Vad beträﬀar Faxeholmen så verkar dom
a ge ut den här dningen!
satsa allt krut och lite ll inne i tätorten på
Bo Lundstein nyproduk on. Hur dom tänker är lite svårt a
förstå, med tanke på a dom redan har rivit och
förmodligen också kommer a riva bostäder.
Bostadsmarknaden i Söderhamn är ju e
Trönöbygdens styrelse 2015
nollsummespel med snarare minus än plus med
Mats Andersson ordf
tanke på a inﬂy ningen ll kommunen är noll
Janne Bild vice ordförande
eller minus. Men tanken är kanske a
Po Tidholm sekreterare,
nyproduk onen skall fyllas med människor från
Lena Åkerlid ekonomiansvarig
kransbyar som Trönö med ﬂera.
Anders Tång
Men det visar sig också a det inte ﬁnns
Olov Östlund
någon oﬃciell bostadskö ll Trönö, naturligtvis
Christer Karlsson
beroende på a Trönöborna själva hållit reda på
Bror Nyberg
vilka lägenhetyer som blivit lediga och då sökt
Gabriella Bild
den lediga bostaden. Faxeholmen har
Ulf Backman
därigenom kanske inte inse a det funnits
Annika Thornton
behov av ﬂer lägenheter i Trönö.
Olle Sahlin
Därför måste alla som är intresserade a bo i
Bo Lundstein
lägenhet i Trönö, gammal som ung, anmäla sig
ll Faxeholmens bostadskö för Trönö.
Mats Andersson

Fram4da boende i Trönö
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TRÖNÖS BÄSTA RECEPT!
Från Mikael Thyrén, Rappsta kommer recept på

Rigatoni al Pollo
Ingredienser (4-6 pers)
750gr-1 kg pasta penne rigate
1 kg strimlad kycklingﬁlé,
Ca 200 gr soltorkade tomater från charken på
aﬀären i Trönö
1 purjolök
15 stora färska champinjoner
2 små påsar färsk bladspenat á 65 gr
olivolja
vitlök eDer smak
sambal oelek
salt, peppar
grissinipinnar och parmesanost ll servering

Strimla soltorkade tomaterna.
Finhacka vitlöksklyDor.
Stek kycklingen i olivolja, salta och peppra lägg i
form så det hålls varmt.
Bryn purjon, lägg med kycklingen.
Fräs vitlök i rikligt med olivolja, lägg med
kyckling och purjon.
Fräs champinjonerna.
Blanda pasta, champinjonerna, kyckling, purjo,
vitlök, soltorkade tomater, bladspenat i stor
kastrull, llsä mer olivolja samt sambal oelek
eDer smak.
Ev mer salt och peppar.

Gör så här:
Sä på saltat pastava en samt koka pasta
under den du steker de övriga ingredienserna.
Strimla kycklingen grovt.
Skölj och skär purjon.
Skölj och strimla champinjonerna.

Serveras med riven/ﬂagad parmesanost över
samt grissinipinnar a knapra på ll.
Smaklig mål d!
Vin4ps:
Rö : Roodeberg 7451
Vi : Cá del Magro 72693

Stafe en ll Lars Wiman i Trönbyn

Söderblomspelet sommaren 2015
26 juni -12 Juli Söderblomspelet.
26/6 kl19.00
27/6 kl.18.00
28/6 kl 18.00
30/6 kl 19.00
1/7 kl19.00
2/7 kl.19.00
3/7 kl 19.00
4/7 kl 18.00

29 juni kl.19.00 Monica Törnell och
Ma)hias Törnell ger konsert i Trönö

5/7 kl 18.00
7/7 kl 19.00
8/7 kl 19.00
9/7 kl 19.00
10/7 kl 19.00
11/7 kl.18.00
12/7 kl 14 & 18

kyrka. Arr.:Föreningen Söderblomspelet

6 Juli kl.19.00 KulturaLon i Trönö
kyrka. Arr: Föreningen Söderblomspelet
11 Juli kl.16.00 Bokpresenta4on i
Trönö kyrka. Jonas Jonson presenterar
sin bok "Jag är bara Nathan Söderblom
sa i tjänst"

26 juni kl. 16.00 Bokpresenta4on i
Trönö kyrka. Omi Söderblom presenterar

Se kommande annpnser!

sin bok "I skuggan av Nathan".

24

25

Detta händer i trönö
Maj

Lö 30 maj
Sö 31 maj

Poolspel Kna)arna Trönö IK
”Violer 4ll mor” temagudstjänst i kyrkan kl. 14.00
med Lo a och Pernilla Andersson.
juni

Sö 14 juni
Sö 14 juni
Fr 19 juni
22-25 juni
Fr 26 juni
Fr 26 juni
Sö 28 juni
Må 29 juni

SPF 80+ resa för seniorerna ll Jädraås och EngeltoDa.
Hembygdsdag kl. 11.00 gudstjänst i Trönö gamla kyrka
däreDer Söderblomsgården. Se annons sidan 20.
Midsommarfest Trönö IP. Mojje uppträder.
Fotbollsskolan Trönö IP
Premiär Söderblomspelet, ll och med 12 juli, se kommande annons.
”I skuggan av Nathan”, bokpresenta on av Omi Söderblom.
Trönö kyrka kl. 16.00.
Trädgårdsdag på Söderblomsgården, start med gudstjänst kl. 11.00 i
Trönö gamla kyrka.
Monica och Ma6as Törnell, konsert i Trönö kyrka kl. 19.00.
Arr. Föreningen Söderblomspelet.
juli

Må 6 juli
To 9 juli
Lö 4 juli
Lö 11 juli
Lö 11 juli
Sö 12 juli
On 15 juli
och 22 juli
Lö 25 juli
To 29 juli
Fre 31 juli

KulturaLon Trönö kyrka kl. 19.00. Arr. Föreningen Söderblomspelet.
Dikt– och musikföreställning Tuvalina kl. 18.30, se annons sidan 3.
Traktorfrossa Trönö centrum kl. 10-15, se annons sidan 5.
Idro)ens dag med sponsorloppet, Trönö IP, se annons sidan 6.
”Jag är bara Nathan Söderblom sa) 4ll tjänst”, Trönö kyrka kl. 16.00
Bokpresenta on av Jonas Jonson. Arr. Föreningen Söderblomspelet.
FriluLsgudstjänst Söderblomsgården kl. 14.00, kyrkkaﬀe.
Sång– och musikprogram ,med Ingela Söderlund från Iggesundsrevyn.
Levande melodikryss, Tuvalina kl. 18.30. Macka, kaka & dryck 150 kr.
Förbokning krävs, tel 073 952 36 27.
Stumﬁlmsfes4val Trönö bio
Seniorernas fest, SPF, Trönö IP. Österligan och SPF:s sångkör.
Musik i sommarkväll, Markus Pe ersson. Trönö kyrka kl. 19.00.
augusti

Sö 2 aug
Fre 7 aug
To 13 aug
Sö 16 aug
Fre 21 aug
Sö 23 aug

FriluLsgudstjänst, Östergården, Fly kl. 14.00
Musik i sommarkväll, Johan Rideaus, piano. Trönö kyrka kl. 19.00.
Musik i sommarkväll, Håkan Qvennerstedt, piano, Pelle Hansen, cello
Trönö kyrka kl. 19.00.
FriluLsgudstjänst, Tygstabodarna kl. 14.00.
SPF surströmmingsfest, dans ll Per Norlings
Poolspel P 10, Trönö IK
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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

Välkommen till vår butik önskar

Tomas Persson

Göran Östlund
27

Urban Sundqvist

Välkommen till
Norrala-Trönö församling
Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!
(Johan Olof Wallin)
Söndag 31 maj kl. 14.00 i Trönö kyrka
Temagudstjänst ”Violer "ll mor” och andra
visor med Lo;a & Pernilla Andersson.
Söndag 7 juni kl. 14.00 i Trönö kyrka
Förbönsmässa
Söndag 14 juni kl. 14.00 i Trönö gamla kyrka
Gudstjänst med hembygdsföreningen och
Trönö kyrkokör. DäreDer Frid & Gnid samt
kyrkkaﬀe på Söderblomsgården.
Lördag 20 juni kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa på midsommardagen.
Söndag 21 juni kl. 14.00 i Wij fäbodar
FriluLsgudstjänst Trönö manskör
Medtag kaﬀekorg!

Söndag 26 juli kl. 14.00 i Trönö kyrka,
Söndagsmässa
Söndag 2 augus4 kl. 14.00 Östergården, Fly
FriluLsgudstjänst hos Marita Eriksson.
Medtag kaﬀekorg!
Söndag 9 augus4 kl. 14.00 i Trönö kyrka
Förbönsmässa
Söndag 16 augus4 kl. 14.00 Tygstabodarna
FriluLsgudstjänst hos Jan Frid.
Söndag 30 augus4 i Trönö kyrka
Förbönsmässa
MUSIK I SOMMARKVÄLL – i Trönö nya kyrka
med Steinwayﬂygel

Söndag 5 juli kl. 14.00 i Trönö kyrka,
Söndagsmässa

Fredag 31 juli kl.19.00
Markus Pe;ersson
Fredag 7 aug. kl.19.00
Johan Ridaeus, piano
Torsdag 13 aug. kl.19.00
Håkan Quennerstedt, piano, Pelle Hansen cello

Söndag 12 juli kl. 14.00 Söderblomsgården
FriluLsgudstjänst sång– och musikprogram
med Ingela Söderlund från Iggesundsrevyn,
kyrkkaﬀe.

Kontakt: Församlingsexpedi onen
0270 300 95
Hemsida: www.norrala-trono.se

Söndag 28 juni kl. 14.00 i Trönö gamla kyrka
Gudstjänst, däreDer trädgårdsdag på
Söderblomsgården samt kyrkkaﬀe.
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