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Maj 2016 Organ för Trönöbygden ekonomisk förening 

Trönöbygden 

Nu värmer solens strålar vår lanthandel! 
Sedan en dryg månad är panelerna på taket i full funk�on. 
 

sidan 10 

Foto: Anders Tång 

 

Eva Wallin fastnade 
för Trönö, blev kvar. 
Inte bara hästar, som vi kanske förknippar 
mest med Eva, utan även mycket annat, 
ägnar sig denna energiska och posi%va kvinna 
åt. Och de'a trots a' det inte precis är fri' 
från käppar i hjulen. Läs Cecilia Bäckius’ 
porträ' av vännen Eva. 
 

sidan 6-7 
 

Hästbrukardagen 
som den brukar och lite �ll 
Eva Wallin är en av de drivande kra.erna i 
Trönö kör– och ridsällskap, som nu går in i 
spurten för a' fixa en upplevelserik dag. 
 

sidan 2 
 

Var ligger macken? 
Kommer Trönö a' kunna få en bensinmack 
igen, 34 år e.er a' Landins Shell i Trönbyn 
lades ner? 
 Det beror på oss Trönöbor! I en enkät 
har vi %llfrågats vad vi har för önskemål och 
tankar kring saken, men det har varit 
tunnså' med svar %ll Bystugans brevlåda.  
 För a' gå in i en ekonomisk satsning av 
denna storlek behövs en stor uppbackning 
från bygdens folk. Så hur tycker vi a' det ska 
bli? 

sidorna 3 och 5 

 

Den generöse bonden i Berge 
Vilka av dagens arbetsgivare skulle bekosta 
bröllop för sina anställda? Bonden Nils 
Magnusson och hans hustru Marta Anders-
do'er som var född på gården, lät åtminstone 
två av sina pigor, Kris%na och Gustafva, få 
stordådiga bröllop på Nils Magnus. Kris%na 
fly'ade med sin make %ll en torpstuga i 
Bergesbacken. Deras livsöden berä'as på 
 

sidan 8-9 Från en fönsteröppning i atriet  
vid nya kyrkan är utsikten milsvid över 
Trönödalen västerut, den bygd Nathan 
Söderblom älskade. Söderblomspelet 
fyller 30 i år och även om spelet inte sä's 
upp denna sommar firar man med a' 
bjuda på tre evenemang. 
 

sidan 15 
 

Söderbloms egen måleriska beskrivning 
av Trönö repriserar vi på 
 

sidan 4 

 
Ny* vandrarhem på gång i Bystugan 
enligt modellen ”ta boken med dig hem”. 
 

sidan 11 
 

Fiskarna i Högtjärn har ny* syre. 

Nypremiär i juni, hälsar fiskevårdsföreningen. 
 

sidan 11 
 

 

©Marie Sundberg 

Foto: Anna Sjölin 
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Telefon: 

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

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

 

Årets far.yllda Hästbrukardag i Trönö närmar sig 
Så var det äntligen dags igen - för vad som 
nu nog får ses som en årlig Trönötradi�on! 
Första lördagen i augus� fylls Trönö centrum 
av hästar och människor, intressanta och 
utvecklande uppvisningar med både lokala 
och inlånade förmågor, loppisbord, god mat 
och annat intressant och roligt. Som vanligt 
�ll en strålande sol!  
Det är föreningen Trönö´s Kör&Ridsällskap 
som arrangerar häst- och familjeevene-
manget för tredje året i rad. En heldag som 
fokuserar på hästen i olika arbeten, med mjuk 
och tydlig kommunika%on på hästens vis.  
 Vi erbjuder också bonde- och hästloppis, 
försäljning, fika, hamburgare, och inte minst 
kolbullar! Under dagen finns även möjlighet 
a' åka häst och vagn, och a' rida på både 
små och stora hästar – för barn i ALLA åldrar! 
 

I år blir det en mer far.ylld dag än %digare, 
då vi bland andra får besök av välmeriterade 
Alexandra Rahm från Forsa, som kommer för 
a' visa Working Equita0on. WE är en ganska 
ny tävlingsform från Italien, men som har sina 
rö'er i månghundraåriga tradi%oner av 
arbete %ll häst. Man rider sin häst med en 
hand, för a' med den andra bland annat 
kunna öppna en grind, hålla i en stav – eller 
e' svärd! Man rider en teknikbana på %d; 
här gäller det a' ha en snabb, smidig och 
lyhörd häst, som inte skyggar för skrämsel-
hinder, broar, slalom i galopp runt tunnor,  
a' hoppa över halmbalar eller andra tuffa 

moment på banan! I e' så högt tempo som 
möjligt! 
 Dessutom bjuder vi på gästande ekipage 
som visar westernridning i olika gångarter, 
frihetsdressyr, Natural Horsemanship – och 
som all%d ger vi prov på någon form av 
brukskörning.  
 Vi får också se och lära av och om Citrine, 
en välutbildad diabeteshund som hjälper sin 
ma'e Sofie a' hålla koll på si' blodsocker. 
Den stora schäfer%ken visar även upp si' 
stålpsyke i olika extrema lydnadsprov!  
 

Naturligtvis står mycket mer än så på 
schemat, för a' det ska finnas något för alla, 
oavse' ålder eller inriktning. Vi erbjuder en 
utvecklande dag full av upplevelser, där vi 
förenar ny'a med nöje – allt kring vår kärlek 
%ll världens lämpligaste och vackraste 
arbetskamrat HÄSTEN! 
 

OBS! Anmälan %ll HÄST- och BONDELOPPIS 
sker via Anna Sjölin tel. 0730-209096.  
Kostnad 50 kronor per plats. Bord medtages 
av var och en själv. 

 

Varmt välkomna �ll  

Trönö Hästbrukardag 2016!  
Lördag den 6:e augus� kl 11 – 16 vid ICA Trönö 

   Från �digare hästbrukardagar 
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Vill vi ha en drivmedelssta�on i Trönö? 
 

Trönöbygden Ekonomisk Förening har som 
bekant planer på a' etablera en offentlig 
kombinerad bensin/dieselmack i Trönö som 
även ska ha en laddstolpe för elbilar. 
Den huvudsakliga anledningen är 
naturligtvis a' höja servicenivån i Trönö 
men även e.erhand förutom återbäring på 
andelarna kanske ge en slant %ll TEF vilket 
skulle öka handlingsutrymmet för 
föreningen, som har en ganska mager 
ekonomi. 
 Den mest troliga placeringen blir vid 
brandsta%onen, mellan sta%onen, ån och 
vägen. Räddningstjänsten har godkänt 
placeringen och kontakt har tagits med 
Trafikverket angående anslutningsvägar. Vi 
har dessutom få' in två (tre) offerter som 
är ungefär lika stora, som vi ska ta ställning 
%ll. 
 Det blir ganska stora kostnader, cirka 
7-800.000:-, vilket är normalt för den typen 
av anläggning, som ska finansieras via 
bidrag (ca 50%), medlemmarnas andelar 
och lån. 
 
En av anledningarna �ll a* vi skickade ut 
andelsenkäten var, förutom a'  få veta 
hur stort ekonomiskt %llsko' andelarna 
kunde ge, a' pejla intresset för macken. 

Vi har hiRlls få' in intresseanmälningar 
från endast 61 hushåll av cirka 400 vilket är 
väldigt lite, med tanke på a' det 
förmodligen även speglar den kommande 
lokala köptroheten, som under alla 
förhållanden måste vara basen i 
verksamheten. Det innebär a' om vi inte 
får större gensvar på enkäten så törs vi nog 
inte gå vidare med projektet. 
 De som kanske tänkt a' just deras 
enkätsvar inte behövs, bland alla andra som 
förmodligen lämnar in, bör ändå lämna in 
enkäten med eller utan andelsangivelse. 
Har ni tappat bort eller förlagt den så finns 
nya a' få på affären eller bystugan. 
 
Apropå TEF:s ”magra ekonomi” så är den 
speciellt mager just nu bland annat 
beroende på en helrenovering av 
badrummet i affärslägenheten i 
kombina%on med bland annat förra årets 
dåliga äppelskörd och musSörsäljning. 
 Vi ser därför fram mot a' medlems-
avgi.erna kommer in snarast och gärna 
från nyvärvade medlemmar, stöt på och 
försök påverka vänner och bekanta. 

        Ledaren Mats Andersson 

   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 
 

  Hemsida 
   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 
   Birgit Lundgren 
   076 795 54 92 
 

   Bo Lundstein 
   070 345 51 40  
 

   Lena Åkerlind 
   070  350 80 66 
 

   Layout och redigering 
   Marie Sundberg 
   070 327 64 01 
 

 

   Tryck 
   Bok & Tryck AB 
   Söderhamn Bollnäs 
   www.bok-tryck.se 

Bystugans öppe=der: 

Kontor och bibliotek 

  Måndagar 16:00—19:00  
  Bosse 070 345 51 40 

  Tisdagar 12:30—16:30  
  Lena 070 350 80 66 

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

Välkommen a* annonsera i bygdebladet 

 
Trönöbygden är en lokal %dning som utges av Trönöbygden ekonomisk förening. Den trycks i en 
upplaga av 600 ex och görs i A4-format delvis i färg. Den delas ut %ll alla hushåll i Trönö och %ll andra 
medlemmar. Tidningen finns på biblioteket och i andra offentliga lokaler i Söderhamn. 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis under vecka 9, 22, 35 och 48 med manusstopp den första 
vardagen i respek%ve månad. 

Annonspriser  

(nya priser) 

1/2 sida: 910 kr färg, 760 kr sv/v       

1/4 sida: 620 kr färg, 570 kr sv/v            

1/6 sida: 350 kr färg, 266 kr sv/v 

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m:  25 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  
 

 

Från och med nummer 4/2015 görs Trönöbygden i 
A4-format. I samband med de'a höjer vi 
annonspriserna något med effekt från och med 
nummer 1/2016. Helsidesannonser erbjuds inte i 
det nya formatet. Halvsida motsvarar %digare 
helsida.  

• Grovtvä* (ma'or, överkast   
med mera);   200 kr/maskin 

Kontakta Astrid Wadsten,  
tel 070 238 68 91 

Hela %dningen i färg finns på 

 

 

 

www.tronobygden.se 
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Rapport från ”�sdagsgruppen” 

 

Arbetet med a* iordningställa den så 
kallade Å-s�gen pågick under hela hösten. 
Broar %llverkades som möjliggör bland 
annat a' ta sig förbi dammen i Vij.  
 Under vintern fick vi erbjudande om a' 
vara i garaget  vid Västergården i Vij (Tore 
Larsson). De'a möjliggjorde a' vi kunde 
fortsä'a ha våra träffar. En förfrågan från 
fiskevårdsföreningen om a' %mra e' 
vindskydd %ll Åltjärn åtog vi oss a' göra. 
Olika fågelholkar, knipholkar snickrades 
ihop och har sa's upp.  
 Våren kom och planering med etapp 2 
utmed å –s%gen påbörjades. Från miljö-
kontoret i Söderhamn kom Andreas Håberg 
för a' stämma av projektet. Det blev e' 
godkännande för a' gå vidare. För a' 
fortsä'a projektet måste e' staket fly'as. 

Ny kontakt med Niklas Brodin från KUS, 
Söderhamns Kommun, som  gav klartecken 
och även lovade bistå med maskinell hjälp 
via kommunen. De'a kommer a' ske 
under sommaren. 
 Vi som har träffats har i sni' varit 
mellan å'a och elva personer. Ann-Gerd 
Tång har varje vecka förse' oss med kaffe 
och smörgåsar. Från starten har vi nu 
träffats 61 gånger. Är det någon mer som 
vill ansluta %ll gruppen finns det plats.  
 För a' möjliggöra a' vi kan fortsä'a 
vårt arbete tar vi tacksamt emot e' bidrag i 
den bössa som finns på affären. Med ert 
bidrag kan vi %ll exempel plantera blommor 
kring centrum. 
      Text: Olle Sahlin 
      Foto: M. Sundberg 

"Åns slingrande linje och vägen blev en 
miAengång. På sidorna grupperar sig byarna 
som bänkar i skogsbrynet.  Grindbergets 
terrass är altaret. I öster som sig bör.  
 Uppåt Sterte, Tannåsen och Storsjön 
ligger läktaren i två våningar, och från 
skogsbygden däruppe i socknens västra sida 
ljöd för sinnet tyst eA orgelbrus, mäk0gare 
än tonerna från de ostämda hemmagjorda 
piporna i kyrkan." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När sommar%der stundar kan det kanske 
passa a' påminna om Nathan Söderbloms 
metaforiska beskrivning av Trönödalen som 
en kyrka. Man anar a' ärkebiskopen inte var 
helt %llfreds med orgeln i den verkliga 
kyrkan, men för sin hembygd u'ryckte han 
stor kärlek. Trönö i sommarskrud är verkli-
gen en sann ögonfröjd, från Storsjöns strand 
genom skog och fäbodmark, %ll blommande 
ängar, den gli'rande ån och träffpunkten i 
centrum. Vacker sommar önskar vi på 
redak%onen alla läsare av Trönöbygden! 

 
 
 

 Sköna Trönö 
 
 
 
 
 
 

Text & foto: 
Marie Sundberg 
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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 

bygg 
Allt inom byggna�on. 

Ring för offert! 

070 544 21 67 

Landins mack i Trönbyn var i dri. i 
ca 40 år. Verksamheten påbörjades 
under krigsåren som e' komplement 
%ll det lastbilsåkeri som Ante Landin 
hade.  
 Från början såldes bensin, oljor, 
fotogen och diverse bildelar och 
bilisterna fick bilrutorna rengjorda. 
Så småningom utökades sor%mentet 
med glass och dricka. Både macken 
och åkeriet drevs som e' familje-

företag. Kvinnorna skö'e macken 
och karlarna körde lastbil, med ved 
%ll Söderhamn och diverse gods i 
retur %ll Trönö.  
 Macken stängde 1982 på grund 
av a' tankarna behövde bytas ut, 
vilket bensinbolaget inte var beredda 
a' satsa på. Macken drevs då av Rut 
Landin och modern Alma Landin. 
 
   Fotograf: Emmy Larsson 

Det fanns mack i Trönö förr ... Ny styrelse för 2016 

Trönöbygden 

ekonomisk förening 
 
 

 Ordinarie ledamöter 
 Mats Andersson (ordförande) 
 Janne Bild 
 Lena Åkerlind 
 Po Tidholm 
 Anders Tång 
 Olle Sahlin 
 Birgit Lundgren 
 Christer Karlsson 
 Olov Östlund 
 

 Suppleanter 
 Bo Lundstein 
 Annika Thornton 
 Eva Lisa Linde 
 Eva Nyberg 
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Det är en barfota och klädsamt solbränd Eva 
som möter mig för intervju denna ljumma 
majkväll. Hon är trö* säger hon, men ger 
ändå av sin värme och si* engagemang. Som 
all�d, tänker jag. För det är min, och säkert 
många andras, bild av henne. Engagerad, 
livfull och omtänksam. Själv beskriver hon 
sig som hungrig på livet, posi�v och nyfiken, 
med mycket av barnasinnet i behåll. Flera 
har nog se* henne med häst och vagn 
uteHer vägarna i Trönö, eller på 
Hästbrukardagen där hon är rösten som 
guidar besökarna genom hästvärlden för 
några �mmar. Många är nyfikna på vem hon 
är och jag fick den angenäma uppgiHen a* 
ta reda på det! 
Eva växte upp i Söderala. Där är hon också 
född, år 1971, "sex minuter e.er tvillingsyster 
Åsa!", betonar hon. I familjen finns också 
mamma Siv, pappa S%g och storasyster 
Margita.  
 Intresset för hästar har all%d följt Eva, 
och speciellt a' köra . Sin första häst fick hon 
vänta på %lls hon var 13 år men i väntan på 
den hann hon köra in både en hamster och 
en get! Till hamstern %llverkade hon en sele 
av hushållssnöre och en vagn av lego. Geten 
Majsan fick en sele av en omsydd ardenner-
grimma och med hjälp av en gammal barn-
vagn drog de hem varor från byns affär. 
Majsan blev för övrigt en av Brita i Brinkens 
bästa mjölkge'er. 
  Livet förde henne senare från Söderala 
och ut på en rad, väldigt skilda, 
äventyr och uppgi.er. Gymnasieåren 
%llbringade hon i Gävle där hon gick 
en tvåårig tex%ldesignutbildning, och 
där hennes skaparlust fick utlopp 
e.er många teore%ska år i 
grundskolan. Några år och 
säsongsjobb senare gick fly'lasset %ll 
Luleå för en floristutbildning.  
  

Men det blev inte rik�gt som hon 
tänkt sig. Vid en ofrivillig avsi'ning 
under en ridtur, krossade hon en 
ryggkota och fick %llbringa en och en 
halv månad på sjukhus, %ll en början 
utan vare sig känsel eller 
rörelseförmåga från midjan och 
nedåt.  E.er stelopera%on och 
sjukgymnas%k återhämtade hon sig 
dock sakta, och på den första dagen 
när sjukskrivningen äntligen var över, 
sa' hon på e' plan %ll Israel.   
  

Nu ville hon återerövra Eva och livet!    
I Israel arbetade hon en vinter med a' plocka 
meloner på en kibbutz (e' arbets- och 
boendekollek%v för judar i judisk anda) och 
passade då också på a' se sig om i både 
Israel och Egypten. Däre.er följde några år 
som skotersafariledare jämte sommarjobb på 
Fårö %lls hon träffade en dalmas och 
hamnade i Ska'ungbyn. Där läste hon in 
naturteknisk linje på e' år och styrde sedan 

målet mot en examen i marinbiologi. Hon 
fly'ade %ll USA och studier i högt tempo men 
fick av hälsoskäl vända hem. E.er en %ds 
sjukskrivning utbildade  hon sig så %ll 
miljöinformatör och blev den som förkovrade 
kommunens anställda i grundläggande 
ekologi och det nya påfundet a' källsortera. 
Kunskaper som kom väl %ll pass i arbetet på 
Växhuset i Mobodarne, några år senare. 
 

Och det var då, år 2003, e.er två år som 
miljöinformatör och konferensvärdinna med 
mycket arbete framför datorn, som hon 
drabbades av elöverkänslighet. Hon fick yrsel 
och koncentra%onssvårigheter, blev enormt 
trö' och hade ständig huvudvärk. Men bara 
på kontoret, eller e.er en helg framför tvn. 
Till en början förstod inte Eva själv vad som 
var fel, och gick %ll läkaren i tron om a' hon 
var utbränd,  hade en tumör i hjärnan, eller 
möjligen led av en psykisk sjukdom. Till slut 
frågade hon om det möjligen var "sån där 
elöverkänslighet", som hon knappt själv 
visste vad var. Läkaren svarade överlägset 
"lilla vän, det finns inget som heter 
elöverkänslighet", och föreslog terapi för a' 
hon skulle förstå a' lysrören var hennes 
vänner.  
 Eva avböjde och bad istället om fler 
utredningar. E.er otaliga undersökningar och 
papper på a' hon både var fysiskt och 
psykiskt frisk, tvingades hon ändå sluta på 
arbetet då kroppen inte längre orkade.  
 

Det är de*a som Eva lider mest av när det 
gäller elöverkänsligheten, a' inte kunna 
fortsä'a utbilda sig och arbeta. Men även a' 
inte kunna ta en fika på stan med vännerna, 
gå på bio, träffa släkten eller läsa en bok på 
biblioteket. A' aldrig kunna välja platserna 
hon vill vara på.  Dessutom  a' ständigt 
behöva känna sig så besvärlig, som när hon 
måste be människor a' stänga av mobilen, 

tvä'maskinen eller den trådlösa uppkopp-
lingen så fort hon kommer. Hon säger a' det 
ändå är tur a' hon är en "lantlolla",  som vill 
bo på landet där elmiljön o.ast är bä're, och 
inte är så teknikintresserad. "Men jag saknar 
a' googla"! utbrister hon.  "Då är det tur a' 
det finns vänner som ställer upp, och som 
förstår."  
 Socialstyrelsen beräknar a' det numer 
finns lika många människor i Sverige som är 
så elöverkänsliga a' det kan betraktas som 
e' funk%onshinder, som det finns diabe%ker, 
alltså ca 270 000 stycken, och de blir allt fler. 
 Eva är ordförande i Elöverkänsligas 
förening i Gävleborg som arbetar för de som 
drabbats av denna funk%onsnedsä'ning. 
Själv kan hon ha hushållsel, som exempelvis 
tvä'- och diskmaskin, men bara använda det 
när hon inte är hemma. Hon får ha gasolspis 
istället för elspis, avstå från tv och dator, och 
a' prata i mobilen går inte. Men det hon mår 
sämst av är trådlösa lösningar som exempel-
vis bluetooth, Wifi och mobilmaster, och det 
är sådant som verkligen begränsar hennes 
livsrum.  
  

Så kom långa år av sjukskrivningar och olika 
arbetsträningar. Eva led sedan länge också av 
fibromyalgi och oförklarlig värk och feber, 
liksom smärtkramper. Sedan e' och e' halvt 
år %llbaka är hon sjukpensionär. Våren 2015 
fick hon svar på gåtan som gäckat hennes 
kropp. Hon fick den svårgripbara diagnosen 
ME, en neurologisk sjukdom som innebär a' 

man har en generell överkänslighet mot 
såväl psykisk som fysisk ansträngning 
och stress, kemikalier, ljud och do.er. 
Men e.ersom Eva har det mo'ot a' 
det inte är hur man har det utan hur 
man tar det, och en stark vilja a' all%d 
utvecklas och lära sig nya saker, försöker 
hon göra så mycket som möjligt ändå, 
med några andnings-pauser däremellan.  
  

Hästarna, och djur överlag, är 
forSarande e' stort intresse. Hästarna 
Brux och Saga och korsningshunden 
Kaka är hennes ständiga följeslagare. 
Den röda ka'en Kompis är det senaste 
%llsko'et i djurskaran.  
 Sina hästar ser Eva som arbets-
kamrater och hon uSör gärna sysslor 
med dem som är %ll någon ny'a, och 
inte bara nöje. Som a' köra fram ved i 
skogen, räfsa ihop hö vid hässjning, 
harva och transportera.  Hon och Brux 
gör sig emellanåt lite extra fina och kör 

brudpar, både i stadsmiljö och på 
landsbygden. De är även e' uppska'at inslag 
på andra evenemang. När vi träffas 
förbereder hon precis en körning i centrala 
Söderhamn under Återvändardagen och vid 
julskyltningen blir det många vändor i 
stadskvarteren för dem med åksugna barn 
och vuxna. Såklart med bjällra och 
tomteutstyrsel. 

Från Söderala via USA �ll Trönö 
Eva Wallin tog den långa vägen, landade på landet med hästar och elfrihet. 

Eva och Brux, redo för bröllopskörning med lövad vagn. 

Text & foto: 
Cecilia Bäckius 
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Eva är också ordförande i den nybildade 
föreningen Trönös kör- och ridsällskap och en 
i kärngänget bakom succén Trönös 
Hästbrukardag, så nog finns det a' göra.  
  

E* annat stort intresse hos Eva är ord och 
kommunika%on, med både djur och 
människor. Hon gillar a' läsa, ibland två 
böcker per dag, och många är vi som läst 
hennes gripande text om Nadja, vår egen 
%ggare som numera är en självklarhet 
utanför ICA i Trönö. Eva var den som trotsade 
rädslor och fördomar och slog sig ned 
bredvid Nadja en dag förra året. Det blev 
början på en fin vänskap som mynnade ut i 
a' en hel bygd blev engagerad i den 
bulgariska familjens situa%on.  
 Eva tror a' texten om Nadja bidrog %ll 
a' öka förståelsen, och inte minst empa%n, 
för %ggarna. Många kanske ville göra något, 
men vågade inte av osäkerhet. Idag hälsar de 
flesta gla' på Nadja, och hon öppnar 
bildörrar och bär matkassar på affärens 
parkering. Om hennes pall någon dag står 
tom är det många som saknar henne! 
Numera brukar Nadja ibland si'a utanför en 
matvaruaffär i stan, för a' se om det ger mer 
pengar, men hon berä'ar a' hon där känner 
sig som en främling! Ingen hälsar eller byter 

några ord, så bäst tycker Nadja a' det är i 
Trönö. 
  

Och trivs i Trönö, det gör Eva också. Hon 
berä'ar a' hon all%d ha. en föreställning 
om bygden som en vacker och trivsam plats, 
och det visade sig stämma vid fly'en hit för 
tre år sedan. Eva har blivit väl mo'agen och 
tycker det är lä' a' lära känna trönöborna. 
Hon älskar a' det händer så mycket i byn, 
här gör man slag i saken istället för a' bara 
prata om det. Hon hoppas bli kvar här, om 
hon kan hi'a e' eget boende som fungerar. 
 Något som numera bidrar %ll trivseln är 
också hennes älskade Micke. "Importerad 
från Edsbyn", säger Eva, skra'ar och skakar 
på huvudet över hur något kan kännas så 
löjligt rä'. "Må'beställd på nätet helt e.er 
mina önskemål", säger hon. De träffades 
nämligen på en da%ngsite e.er a' Eva 
bestämt sig för a'  hon minsann skulle ha en 
man i si' liv igen. "Då var jag så sällskapssjuk 
a' det fick vara värt a' bli elsjuk en kort 
period", berä'ar hon. Nu har de varit e' par 
i cirka en månad, och även Micke kan tänka 
sig e' liv i Trönö. Men känner jag Eva rä', så 
kan det bli nya äventyr, för livet ska ju levas 
%ll fullo ... 
    

Som vän �ll Eva, får man ständigt nya 
infallsvinklar och erfarenheter. Både vad 
gäller prak%ska och själsliga %ng. Det delar 
hon gärna med sig av, och all%d på si' 
ödmjuka och vidsynta sä'. Under våra 

många turer %llsammans med hästarna har 
jag lärt mig något vik%gt, nämligen kärleken 
%ll våra medmänniskor. A' det hos alla finns 
något fint, något starkt och något skört. Och 
precis så, kan man nog också beskriva vår 
Eva.  
 
 
 

En posi0v livssyn och förmåga aA se 
möjligheter snarare ön hinder, har fört Eva 
långt i livet och världen. 

Eva på provtur med Brux och hjulräfsan. 

Foto: Anna Sjölin 
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In�ll den bördiga åkermarken längs Trönöån 
bodde förr i %den de jordägande bönderna 
och i den stenbundna bergsslu'ningen 
uppemot Ormberg, fanns stugorna för 
hantverkarna, båtsmännen och småbrukarna.  
 

Längst upp i Bergesbacken föddes en 
februaridag 1884 en liten flicka, som fick 
namnet Kris�na. Hon var nummer två i en 
syskonskara som så småningom skulle utökas 
%ll två flickor och tre pojkar. De var barn %ll 
Per Stertman och hustrun S%na Svensdo'er.  
 Per Stertman blev år 1877, vid 25 års 
ålder båtsman nr 127 för Rote nr 5 i Trönö 
socken. Som båtsman fick han tjänstgöra i 
flo'an i Stockholm vissa perioder varje år. 
Det var e' tungt och slitsamt arbete i blåst 
och kyla i dåliga kläder och många båtsmän 
for illa trots a' Sverige inte befann sig i krig. 
Per drabbades av lunginflamma%on flera 
gånger och å'a år senare måste han sluta sin 
tjänst som båtsman, år 1885, när Kris%na var 
e' år. Han fick när han slutade, omdömet 
sjuklig, men trogen och väl skickad i tjänsten.  
 Familjen köpte året därpå e' torp i 
Hällarna, den stora grå %mrade byggningen, 
som S%nas pappa, kra.karlen Sven Glämsta 
både fällt %mret %ll och %mrat upp. Torpet, 
som senare kom a' kallas Bengtes, hade då 
drygt 16 hektar mark och makarna betalade 
1000 kr, en stor summa på den %den. Men 
%den i Hällarna blev ganska kort och torpet 
såldes vidare. Kanske var det svårt a' få 
jordbruket i Hällarna a' räcka både %ll 
familjens försörjning och %ll räntor och 
avbetalningar på lånet. 
 E.er %den i Hällarna kom familjen %ll 
Bergesbacken där den ensamstående Hans 
Jonsson bodde i si' lilla torp med kök och 
kammare. Han började bli %ll åren och kom 
överens med Per och S%na a' de fick överta 
torpet mot a' de skö'e honom livet ut. Men 
Per var inte så stark, hans liv som båtsman 
och som småbrukare i Hällarna hade sa' sina 
spår och i november 1896, e.er a' åter 
drabbats av en svår lunginflamma%on, som 
skulle bli hans sista, dog Per, vid 44 års ålder. 

S%na blev då änka med fyra barn, den yngsta 
do'ern Anna var tre år. Den äldste sonen 
Jonas Stertman var 21 år, skomakare och 
klarade sig själv.  
 Det äldsta hemmavarande barnet, 
Kris%na. var tolv år vid faderns död och fick 
hjälpa %ll i hushållet och med småsyskonen. 
En av grannarna i byn, Margreta Wixner, född 
på hemmanet Sunnanå, hade blivit änka vid 
26 års ålder då maken, guldsmed Wixner i 
Söderhamn, tagit livet av sig. Hon fly'ade 
e.er a' ha blivit änka hem %ll Trönö och 
bosa'e sig i en stuga i Bergesbacken. Hennes 
två barn fly'ade så småningom %ll Sundsvall 
och Luleå och hon bodde ensam i stugan. Hon 
blev sjuk och allt mera orolig och ängslig, 
hade troligen också svåra smärtor och ville 
inte sova ensam om nä'erna.  Fru Wixner var 
syster med Per Sundvall, som var gi. med 
S%nas syster, Anna som blev skolmoster i 
Grubbe. Den ingi.a släktskapen och a' de 
var grannar gjorde a' det blev den 14-åriga 
Kris%na Stertman som fick uppdraget a' sova 
hos fru Wixner för a' lindra hennes ängslan. 
Men fru Wixner berä'ade o.a otäcka 
spökhistorier för flickan som också smi'ades 
av oron och rädslan och helst inte ville 
överna'a i granngården. Men något 
alterna%v fanns inte.  
 På våren 1898 dog fru Wixner i magkrä.a 
(kancer i magen) vid 58 års ålder och hennes 
oro, ångest och smärtor var fullt begripliga 
med den diagnosen.  
 Kris%na kom sedan ut på pigplatser i 
grannskapet. Hon var på hemmanet Rappsta 
nr 1 något år och kom vid 19 års ålder %ll 
hemmanet Berge nr 2, Nils Magnus 
(nuvarande Ulla Bjerknes) som piga. På 
bondgårdarna fanns på den %den många 
drängar och pigor för a' sköta jordbruket och 
hushållet med alla göromål som fanns i 
självhushållningens dagar, när det mesta som 
användes också producerades på gården.  
 

På granngården Berge nr 3, Ol-Svens, 
arbetade Jonas Svedberg som dräng. Han var 
född i Trönö, i september 1882, och familjen 

hade fly'at %ll Iggesund för a' få arbete vid 
bruket, när han var i tonåren. Men Jonas 
trivdes inte i Iggesund och återvände ensam 
%ll Trönö och fick drängplats på Ol-Svens 
(Bengt-Olov Svensons).  
 

Jonas och Kris�na trivdes �llsammans och 
de blev e' par som höll ihop även sedan 
Jonas by'e arbetsplats 1906, då han blev 
dräng i Trönbyn s2. De bestämde sig för a' 
slå ihop sina påsar och gi.a sig i oktober 
1907. En dräng och en piga som båda kom 
från familjer utan ekonomiskt överflöd. Det 
brukade vara brudens far som stod för 
bröllopet, men Kris%nas far var död sedan 
flera år och modern levde ensam under små 
förhållanden.  
 

Bonden på Nils Magnus, (som också ge' 
gården dess namn) Nils Magnusson, trävaru-
handlare och bonde från Värmland som gi. 
sig med do'ern på hemmanet Berge nr 2, 
hade e' go' hjärta och månade om sina 
anställda. Han hämtade brudkronan, som 
brudens far enligt seden skulle göra och stod 
för bröllopsfestligheterna på gården Nils 
Magnus.  
 Kris%na bar vid bröllopet enligt då%dens 
sed, en svart klänning med e' bre', vi' 
sidenskärp och höll en buke' av torkade 
blommor i sin hand. E.ersom bröllopet hölls i 
oktober fanns inga färska blommor.  
 Sex år senare, i juni 1913 gi.e sig en 
annan av Nils-Magnus pigor, Gustafva 
Nordenvall, som kom från det torp där fru 
Vixner %digare bo' i Bergesbacken 
(nuvarande Tångs). Hon gi.e sig med Per 
Hansson från Gäle i Tygsta, som var dräng hos 
Nils Magnus och även det bröllopet 
bekostade Nils Magnusson.  
 Kanske hade Nils Magnusson bekostat 
bröllop även %digare för sina pigor. Men fler 
blev det nog inte, för året därpå på hösten 
1914 avled Nils Magnusson i magkrä.a på 
Söderhamns sjukhus, 64 år gammal.  
 Med på båda bröllopen fanns släkt, 
vänner, bönder, pigor och drängar – bybor ur 
alla samhällsklasser. Alla var beroende av 
varandra för a' få livet a' fungera i byn och 
den insikten var en bra grogrund för 
gemenskap över klassgränserna och en god 
samhällsanda.  
 

Som nygiHa bodde makarna Svedberg i e' 
rum i Trönbyn. Första barnet, do'ern Eina 
föddes tre år senare, 1910, och då hade 
makarna fly'at %llbaka %ll Kris%nas 
föräldrahem i Bergesbacken, där modern 
bodde med yngsta do'ern Anna som då var 
17 år och arbetade i en annan gård i byn, i 
Rings skrädderi och i hushållet där. I nedre 
tonåren hade hon av någon anledning börjat 
bli puckelryggig, ingen visste hur det kom sig 
och hur det skulle kunna botas. Tiden gick 
och Anna lärde sig leva med sin annorlunda 
rygg och fick arbete på Rings skrädderi där 
också den dövstumme Gustaf Lundin från en 
annan granngård arbetade.  

Bröllopet 1906 på Nils Magnus då Jonas  och Kris0na Svedberg giHe sig. Till vänster om 
brudgummen står prästen EG Thegerström och bonden Nils Magnusson. 

Bland torpare och bönder i Berge för 100 år sedan 
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Den här ar0keln har 0llkommit genom letande i 
kyrkböcker och 0digare byaböcker, samtal med 
Ann-Gerd Tång och vik0gast av allt, Emmys 
beräAelser och fotoalbum.  

Den lilla stugan i Bergesbacken dit familjen 
Svedberg fly'ade, hade %ll en början endast 
kök och kammare, men allte.ersom familjen 
växte måste stugan byggas ut. Till torpet 
hörde lite åkermark i byn och resterande 
åkermark var belägen vid Bergesbodarna, för 
a' ge foder åt familjens två kor, ge'er och 
får.  
 För a' finansiera bygget av ny ladugård 
och utbyggnad av bostadshuset utan a' 
skuldsä'a sig beslöt sig Kris%na och Jonas för 
a' arrendera jordbruket på Svedbacka i 
Stärte, vilket skulle kunna ge en slant. Under 
tre år, omkring 1920, bodde familjen på 
Svedbacka och skö'e jordbruket där. Men 
det var bekymmersamt hemma i Berge. 
Kris%nas mor, S%na Stertman hade fyllt 70 år 
och började få allt svårare a' komma ihåg 
saker. Hon började bli dement. Det blev då 
det äldsta barnbarnet Eina som fick 
uppdraget a' se %ll sin mormor. E.er tre år 
på  Svedbacka i Stärte fly'ade familjen 
%llbaka %ll Bergesbacken där mormodern 
började få allt svårare i sin sjukdom och 
måste ha ständig %llsyn. Jonas arbetade i 
skogen och med jordbruket och Kris%na hade 
djuren a' sköta. Hon började %digt på 
morgnarna i ladugården, innan barnen gick %ll 
skolan och kunde passa mormodern medan 
de var hemma. Innan sonen Edvin gick %ll 
skolan fick han säga %ll mamman i 
ladugården, så hon kunde avbryta sina sysslor 
där, för a' gå in %ll sin mamma. 
  

Då�dens äldreomsorg handlade om a' ta 
hand om varandra och i den här familjen 
upplevdes det inte som någon uppoffring, det 
var självklart a' hjälpas åt när någon 
drabbades av sjukdom eller andra bekymmer. 
Kris%na hade redan som 14-åring tagit hand 
om den svårt sjuka fru Wixner och hade 
fostrats in i rollen a' ta hand om andra.   
S%nas syster, Anna, som gi. sig med Per 
Sundvall från hemmanet Sunnanå och 
utbildat sig %ll lärarinna med tjänst på 
Grubbeskolan, hade %digare drabbats av 
samma demenssjukdom som systern och 
redan i 60-årsåldern slutat si' arbete som 

lärare då sjukdomen blivit allSör påtaglig. 
Skolmostern Anna vårdades i maken Per 
Sundvalls föräldrahem under sin sista %d i 
livet, så även där fungerade familjens 
skyddsnät. Det här såg olika ut och det fanns 
säkert familjer där det inte alls fungerade så 
bra, som hos Svedbergs och på Sunnanå.  
 Mormodern S%na Stertman dog 78 år 
gammal, på hösten 1930 och livet för familjen 
Svedberg blev friare. Sommaren e.er, 1931, 
var hela familjen på Bergesbodarna med sina 
kor, liksom grannarna August och Ingrid Frid. 
En härlig sommar då mjölken såldes %ll 
skogsarbetare i grannskapet och det som blev 
över blev %ll smör och ost. En sommar som 
blev e' minne för livet. För övrigt var det 
någon vecka på höstarna som korna fick beta 
vid vallen.  
  

Kris�na och Jonas Svedberg fick fem barn, 
som upplevde sin barndom, trots a' man 
all%d måste vända på slantarna, som mycket 
harmonisk. Föräldrarna var glada och 
förnöjsamma och kunde o.a börja skra'a åt 

gemensamma minnen som låg långt %llbaka i 
%den.  Bland annat episoder från sommaren 
1931 på Bergesbodarna återkom gärna. 
 Sonen Per Svedberg gi.e sig så 
småningom med do'ern Linnéa på Sunnanå, 
där också hans mormors syster, Anna, gi. sig 
med en av sönerna och där hon vårdats %ll sin 
död många år %digare.  
 E.er a' ha levt %llsammans i mera än 70 
år fick Jonas och Kris%na Svedberg sluta sina 
dagar i hemmet på Bergesbacken, med en 
månads mellanrum på hösten 1978. De var då 
94 och 96 år gamla. Huset övertogs e.er 
deras frånfälle av do'ern Emmy, som med sin 
make bodde i Gävle. E.er pensioneringen 
fly'ade de %ll hennes älskade föräldrahem 
med alla minnen från förr.  
 

     Text: Birgit Lundgren 
     Foto: Privat 
 
 
 

Text: Birgit Lundgren 
Foto: DiBiS-arkivet,  

Från vänster Anna Stertman, Kris0na och Jonas Svedberg och längst 0ll höger S0na SvensdoAer 
Stertman.   

 

Om ni vill resa miljövänligt, 

säkert och bekvämt! 
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Nu är dom igång! Det glada utropet kom 
som e' sms-meddelande %ll mig från 
Anders Tång den 21 april. Äntligen har vi, 
genom Anders Tångs och John Ekmarks 
insatser och professionell hjälp av Patrik 
Eriksson och hans företag Alectron, 
kunnat börja produk%on av egen el från 
solpanelerna på Lanthandelns tak . 
Numera si'er jag på åskådarläktarn %ll 
allt posi%vt  som händer i bygden. Men 
jag vill gärna skriva och berä'a i vår 
%dning om de'a. Själv ingår jag ju också 

bland projektets hiRlls 135 andelsägare 
av vår solkra.  
 Det har tagit sin %d a' få igång 
anläggningen kan man tycka. Därför gav 
mig Anders Tångs meddelande  fak%skt 
en liten lyckokänsla. De'a a' med hjälp 
av solen kunna producera egen el har 
legat mig personligen varmt om hjärtat. 
Det är ju så självklart a' med den 
moderna teknikens hjälp tacksamt kunna 
ta emot gåvan från vår enda energikälla 
– solen.  

För några år sedan installerades sol-
fångare av Trönö IK, e' ini%a%v som få' 
många e.erföljare i kommunen. Nu har 
vi dessutom en solcellsanläggning som 
producerar egen el %ll affärn. 
 Patrik Eriksson berä'ar i e' långt 
mejl om varför det dröjt. I 
sammanfa'ning var det först e' 
leveransproblem orsakat av inbro' hos 
leverantören där allt stals. ”När vi väl fick 
hem paneler och monteringssta0v från 
en annan leverantör, så har grabbarna 
Anders och John gjort eA kanonjobb med 
monteringen” skriver Patrik.  
 Däre.er orsakades fördröjningen av 
Fortum/Ellevio som ska ha si' ord med i 
laget. Till de'a kom också anslutningen 
av reservelaggregatet som köptes in för 
a' skydda affärn från elavbro'. Patrik 
fick därför en hel del pappersarbete i 
kontakterna med Ellevio.  
”EHer många turer fick jag eA mejl där 
det står aA elmätaren är byA och aA vi 
kan ta solcellerna i driH. Yippy!”, skriver 
Patrik.                                                     
 Det som nu återstår är en besiktning 
av reservkra.anläggningen. ”Där är vi 
nu, vi väntar på räA 0llfälle aA köra 
avprov-ningen” , avslutar Patrik si' mejl.                                                                                                 

Solen ger lanthandeln el�llsko* 

 

Kvalitetscer�fiering 

 

Catering 

 smörgåstårtor, festplankor, 

 ostbrickor, matkorgar och 

 landgångar. 

 

 Manuell charkdisk  

 Vi skär, styckar och mal 

 e.er dina önskemål. 

  

 Hemkörning 

ICA I love eco är vårt eget 

ekologiska sor%ment, som vi ständigt 

jobbar med a' bredda och utveckla. 

Här hi'ar du ekologisk mat och varor 

%ll hemmet, allt producerat i balans 

med naturen. 

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. 

 Ombud för 
 

 Apotek 
  

 Post 
 

   Systembolag 
  

 Svenska spel 

Öppe=der:   Vardagar  9.30-18     Helger     10-15 

Telefon:  0270 360 85                          E-post:  david.eriksson@nara.ica.se 
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Nu är vi alltså i gång och vårsolens 
strålar skänker oss alla  energi och även – 
i de'a fall – el %ll affärn vår. För a' 
ny'ja instrålningen maximalt har den 
stora björken vid parkeringen tagits ner 
av Johan Östlund och Kjell Larsson.  De 
%o solpaneler vi har nu beräknas ge 
2.500 kWh per år som e' %llsko' %ll vår 
mataffärs elförbrukning.  En ansökan om 
stöd finns inlämnad, och om den beviljas 
kommer troligtvis ännu en rad sä'as dit. 
Läs mer om det i kommande nummer av 
Trönöbygden. 
 

Inte alla gillar utvecklingen av den 
moderna  tekniken för förnyelsebar 
energi. De stora globala energibolagen 
gör vad de kan för a' spjärna emot den 
här expansiva utvecklingen av ren 
solkra.. De vill helst fortsä'a a' borra, 
gräva och spränga i jordskorpan. Ännu 
tycks de tjäna pengar på ny'jande av 
fossil energi. Genom världshandels-
organisa%onen (WTO) trycker de  på 
poli%kerna för a' bromsa 
utvecklingen.Trots det har poli%ken ändå 
skapat stödformer för denna. Vårt 
projekt har också sökt ekonomiskt stöd 
för anläggningen vilket ingick som en av 
förutsä'ningarna för projektet. 
 Kina har växt fram som världens 
främsta leverantör av billiga solpaneler 
och därmed övsersvämmat marknaden 
så a' %llgången blivit större än 
e.erfrågan. Kinas vetenskapsakademi 
har även slagit rekord i effek%vitet i 

solceller av plast, läser jag i %dningen 
ETC. Feng Gao, lektor vid Linköpings 
universitet, säger på universitetets 
hemsida a' effek%viteten kan bli än 
högre. Lovande fram%d alltså! Under 
2015 ökade solenergin med 50 GW i hela 
världen! Det gär framåt! 
Solenergi är smi'sam – det sprider sig!                                                                                                             
Det är mycket tekniska termer och ny 
kunskap a' ta %ll sig. I stället läser jag 
om entusiasmen kring e' projekt utanför 
Uppsala: Satsningen på solel i Valsätra 
sprider sig. Valsätra solenergiprojekt är i 
färd med a' förse 36 hus med solceller. 
Y'erligare förfrågningar från orter 
därikring har av spridningseffekten få' 
%ll följd a' Valsätra solenenegriprojekt 
nu få' byta namn %ll Uppsala solenergi-
projekt och därmed ly. Uppsala från 7 
%ll 4 på energimyndighetens skala.                                                                    
  E' entusias%skt par började med si' 
hus. Ini%aRvet spred sig %ll 25 hus och 
snart har totalt 36 hus %llgång %ll 
solenergi. För vår del fortsä'er nu 
projektet i lugn och ro. Vi väntar i första 
hand tålmodigt på det stöd för 
anläggningen som vi ansökt om och som 
har mo'agits av energimyndigheten. 
 Kompetensen och viljan  har Patrik, 
Anders och John redan visat och smi'an 
kanske sprider sig %ll fler hus i Trönö än 
de som redan har solpaneler. 
 
      Text: Bo Lundstein 
      Foto: Anders Tång 

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 

 

 

Trönös hjärtstartare 
finns all�d �llgänglig  
i e* skåp vid affären. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

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

 

Saknar inte ambitionen att förstå      
faktoriseringen av ett sjusiffrigt tal  
men iakttar gärna karlavagnen   
dess glitter på iskall vinterhimmel 
 

I utsikten mot mörka bakgrunder 
strålar punkter av  känslans insikt 
att skeendet i  förflutna avstånd  
ännu glimtar mot ögats spegling 

Hav - med hjärtslag som vågar in  
mot strandens långsamma stenar 
och en fjäril som inte kan förstå 
 men vet nektarns plats i maskros 
 

Så nära kan ett långt bort vara 
hos känslan i betraktarens ögon      
att blickens signal genom neuroner 
förnimmer de sfäriska sångerna. 

”Primtal” av Bo Lundstein 

Syrebrist orsakade fiskdöd 
Fiskevårdsföreningen drabbades under 
senhösten av en oroväckande fiskdöd i 
Högtjärn som spolierade vintersäsongen 
i tjärnen. På föreningens årsmöte i april 
medverkade professor emeritus Mats 
Jansson från Umeå universitet, som är 
fri%dsboende i Rönningen. Han 
förklarade fenomenet med en extremt 
regnfaRg höst, med högtrycksbetonad 
väderlek utan blåsväder som 
%llsammans med a' tjärnen saknar 
%llflöde orsakade syrebrist och fiskdöd. 
Det har senare visat sig a' samma 
fiskdöd uppstå' i flera tjärnar i andra 
föreningar i grannskapet.  
 Nu står en ny säsong för dörren med 
premiär den 18/6 och allt ser nu bra ut. 
Innan premiären, pågår också arbeten 
vid tjärnen med nya landgångar med 
mera. En posi%v respons från 
Söderhamns kommun är a' de nu 
inköpt en syremätare för a' framöver 
kunna hålla koll på syrenivån i Högtjärn 
och andra tjärnar med likartade 
förhållanden i kommunen. Inget ont 
som inte för något go' med sig. 

Ny* vandrarhem 
planeras i Trönö 
Det %digare Bed & Box är avvecklat och  
så även förra vandrarhemmet bredvid 
Hägers. Behovet verkar finnas, och nu är 
arbetet igång i Bystugan, där rum finns 
lediga.  
 Det nya arbetsnamnet är Bed & Book, 
med en bokhylla i varje rum där gästerna 
kan ta med valfri bok hem. Förberedelser 
med inredning av rummen och a' få %ll  
en fungerande organisa%on kring uthyr-
ningen pågår.   
 Sängar, frys, kyl med mera tas tack-
samt emot om någon har översko' på 
sådant. Kontakta Mats Andersson,  
telefon 070 323 75 74 om du har några 
inventarier a' skänka. 

Mer om ALLIS: 
www.soderhamnsbygder.se 
www.allis.nu 
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Priset för 4 pallar fri' hemkört: 
8.750:- inkl. moms. 
 

Fri' avhämtat: 
2.100:-/pall inkl. moms 
 

Kan även erbjuda leverans med 
bulk %ll bra priser. 

Neova villapellets köper du hos 
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GRYMT 
GYM! 

 

 
Boka via Ica Trönö 

Telefon 0270 360 85 

 

 
 
 
 
 

JUNI 
 

 Sö 5 juni    Byafärd med traktor från vändplan vid Storsjön kl. 13:00 
     mot Västansjö och (ev) Körsåsen. Hembygdsföreningen  
     bjuder på varmkorv. 
 

 Må 6 juni    Barnens dag  kl. 11:30-16:30, i och kring IOGT. 
 

 Lö 18 juni   Fram�dsverkstad kl. 15-17 på IOGT.  
 

 Lö 18 juni   Säsongspremiär Högtjärn, fiskevårdsföreningen.  
     Dagkort 100 kr  3 fiskar. 
 

 Sö 19 juni   Hembygdsdag med gudstjänst kl. 14:00 i Trönö gamla kyrka. 
     Kyrkokören samt Frid & Gnid medverkar. Däre.er kyrkkaffe  
     I Söderblomsgården. 
 

 Sö 26 juni   FriluHsgudstjänst Wij fäbodar kl. 14:00.  
     Manskören medverkar. Ta med kaffekorg och si'underlag. 

 
 
 

JULI 
 

Alla söndagar i juli:  Gåbingo i Rönningen kl. 17:00-19:00.  
     Arr: Rönningens bygdeförening  
 

Lö 2 juli    Traktorfrossa på åkern bredvid ICA. Loppis. Traktortaxi. 
     Underhållning, hamburgare, kaffe med mera. Se info s. 16. 
 

 Sö 3 juli   Trädgårdsdag på Söderblomsgården. Inleds kl. 14:00 med 
     söndagsgudstjänst i Trönö gamla kyrka. Kyrkkaffe. 
 

 Må 4 juli    Hans Klinga med skådespelargäster i Trönö nya kyrka.  
     Dialog om hur Söderblomspelet startade för 30 år sedan.  
     Sång och musik.  
 

 Lö 9 juli    Idro*ens dag  på IP. Sponsorlopp. Arr: Trönö IK 
 

 Sö 10 juli   FriluHsgudstjänst Östansjö fäbodar vid Storsjön, Trönö kl. 14:00. 
     Medtag kaffekorg och si'underlag. 
 

 To 14 juli   NostalgiaHon med svensktoppskungen Karl-Erik Thörn. 
     Rönningens bygdegård kl. 18:00. Arr: Rönningens bygdeförening 
 

 25-31 juli   Barnkör i Trönö Körsång för alla barn i Söderhamns kommun  
     som vill vara med och sjunga. Mer info senare.  
     Arr: Föreningen Söderblomspelet. 
 

 Lö 30 juli    Stumfilmsfes�val Trönö bio. 
 
 
 

AUGUSTI 
 

 Sö 1 aug    Barnkörkonsert i Trönö nya kyrka.  
     Arr: Föreningen Söderblomspelet. 
 

 Lö 6 aug   Hästbrukardagen kl. 11-16 bredvid ICA Trönö.  
     Uppvisningar, ridning, bondeloppis, med mera. Se info s. 2. 
 

 Må 8 aug   Östen Eriksson kåserar, sjunger och spelar i Trönö nya kyrka. 
     Arr: Föreningen Söderblomspelet. 
 

 Lö 13 aug   Club Trönö matresa. 
 

 Lö 27 aug   Rock– och lyskväll kl. 16:00-24:00. Arr: Trönö IK 
 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 
 

 Lämna uppgi.erna %ll Trönöbygdens redak%on, helst via mejl 
 info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

 Allra senast torsdag i vecka 8, 21, 34 respek�ve 47! 

Trönöbygden 
ekonomisk förening 
 

Ändrad årsavgiH 2016 
I år sker e' par förändringar i årsavgi.en. 
 Avgi.en för den första hushållsmedlemmen 
höjs med 20 kr %ll 140. 
Avgi.en för %llkommande familjemedlem-mar är 
oförändrad, 60 kr/person. 
 Även avgi.en för juridiska personer (företag 
och föreningar) höjs med 20 kr. Men avgi.en 
delas nu upp i en årsavgi. på 140 kr och en 
serviceavgi. på 120 kr. Moms %llkommer på 
serviceavgi.en. 
 Medlem blir man genom a' betala en 
engångsinsats på 50 kr (oförändrad). Vill du inte 
längre vara medlem behöver du kontakta 
föreningen, det räcker inte a' betalning av 
årsavgi.en uteblir. Du kan då välja a' få %llbaks 
insatsen eller skänka den %ll föreningen. 

 

Byaböcker  
om Stärte, Långbro och Daglysa  

finns a' köpa för 150 kr/styck på ICA Trönö. 
 

Bok om Rönningen och bebyggelsen 
nordväst därom kommer i höst.  
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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 Ante Persson Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik önskar 

Föreningen Söderblomspelet 30-årsjubilerar 
Det är 30 år sedan första Söderblom-
spelet. Premiären var 2 juli 1986.  
Det vill vi i Föreningen Söderblomspelet 
uppmärksamma. 
 Vi har sedan %digare berä'at a' vi 
inte sä'er upp något Söderblomspel 
under sommaren 2016. VI gör uppehåll 
något år. Däremot vill vi erbjuda tre olika 
evenemang i Trönö kyrka. 
 Regissören Hans Klinga berä'ar 4 juli 
om hur sommarteatern Söderblomspelet 
började och för dialog med skådespelare 
som var med när det startade. Flera 
skådespelare som medverkat genom 
åren bjuder på sång och musik. 

Vi kommer under sista veckan i juli a' 
erbjuda barn i Söderhamns kommun 
möjlighet a' uppleva stämning och 
gemenskap av a' sjunga i kör. I den här 
sommarlovskören kan alla vara med.  
 De som vill framför en konsert i 
Trönö kyrka 1 augus�. VI har valt a' 
repetera sista veckan i juli då vi utgår 
från a' det då i övrigt inte finns så stort 
utbud av ak%viteter för barn och 
ungdomar. 
 

Vårt tredje evenemang blir en konsert 
med Östen Eriksson (han från Östen med 
Resten). 8 augus� kan du höra Östen 
kåsera, sjunga och spela. 

Föreningen Söderblomspelet önskar alla 
en skön sommar! 
      gm 
      Madelaine Thelin 

Östen Eriksson 
 

Kom ihåg 

a' ta fina foton %ll 

Trönöalmanackan 
2017! 
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 Söndag 12 juni kl. 14.00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 19 juni kl. 14:00 
Hembygdssöndag. 
Söndagsgudstjänst Trönö gamla 
kyrka. Kyrkokören, Frid & Gnid. 
Kyrkkaffe i Söderblomsgården. 

Lördag 25 juni kl. 14:00 
Midsommardagen. 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 26 juni kl. 14:00 
Frilu.sgudstjänst Wij fäbodar. 
Trönö manskör. 
Medtag kaffekorg och si'underlag. 

Söndag 3 juli kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö gamla 
kyrka samt trädgårdsdag på 
Söderblomsgården. Kyrkkaffe. 

Söndag 10 juli kl. 14:00 
Frilu.sgudstjänst Östansjö fäbodar 
vid Storsjön, Trönö. 
Medtag kaffekorg och si'underlag. 

Söndag 17 juli kl. 14:00 
Frilu.sgudstjänst vid Per-Jons 
fäbodstuga, Trönbysbodarna 254. 
Medtag kaffekorg och si'underlag. 

Söndag 24 juli kl. 14:00 
Frilu.sgudstjänst, Tygstabodarna  
hos Jan Frid.  
Medtag kaffekorg och si'underlag. 

Söndag 31 juli kl. 14:00 
SÖndagsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 14 augus� kl. 14:00 
Söndagsmässai Trönö kyrka. 

 

 Kontakt:   
 Församlingsexpedi%onen   
 0270 300 95 
 

Söndag 21 augus� kl. 14:00 
Söndagsmässa Trönö kyrka. 

Söndag 28 augus� kl. 14:00 
Gudstjänst på Söderblomsgården. 
Kyrkkaffe. 

Välkommen till Norrala-Trönö församling! 
Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se 

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

     

    När vestanvindar susa öfver fälten, 
    när blommor dofta omkring källans strand, 
    när trastar drilla i de gröna tälten, 
    ur furuskogens tysta, dunkla rand; 
 

        Då brister själen ut i lofsångsljud: 
        O store Gud! O store Gud! 
        Då brister själen ut i lofsångsljud: 
        O store Gud! O store Gud! 
 
 

               Carl Boberg (1885) 

Lördag  2 juli blir det Traktorfrossa igen.  
Var?  På åkern bredvid ICA.  
Som vanligt uppvisning av gamla traktorer av alla slag.  
 

Du  som vill sälja något, ta chansen a' köpa en loppisplats 
för 50 kr. Kontakta Olle Sahlin 070/547 60 35.  
 

Underhållning av Perra & Klaes som spelar och sjunger. 
Hamburgare, kaffe, dricka  och kanske kolbullar kommer olika 
föreningar a' ansvara för . Allans traktortaxi kommer a' 
finnas för de som vill åka en tur runt byn.  
 

Vi hälsar alla välkomna och hoppas a' vädret blir lika fint 
som förra året.   

Söndag 7 augus� kl. 14:00 
Frilu.sgudstjänst på 
Söderblomsgården. Kyrkkaffe. 

Hjälp a* ta ner träd 
på din tomt? 
Vi fixar nedtagning och 
bortkörning. 

 Vi u.ör även: 
 • häck– och gräsklippning 

 • grästrimning 
 • sandsopning 

RUT! 
Glöm inte 

 
Idro*ens dag 

2016 

Datum för årets idro*skalas är den 9:e juli.  
Mer info kommer senare på www.tronoik.se/IdroAensdag 

 

Byafärd med traktor och vagn! 
Samling vid vändplan vid Storsjön 5 juni kl 13.00.  

 

Vi %'ar på rester e.er sågen vid Storsjön,  
åker vidare mot Västansjö och eventuellt Körsåsen.  

Hembygdsföreningen bjuder på varm korv.  
 
 

Välkomna! 


