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Aug 2018 Organ för Trönöbygden ekonomisk förening 

Trönöbygden 

Smått och gott 
  
 Konststafetten avgjord   sidan 4 

  
 SockenRocken     sidan 5 

 

 Svampar vid Gåsån   sidan 10 

 

 Vägen hem, sista delen   sidan 17 

 

 Tankar från Bosse Lundstein sidan 18 

 

 Kalendarium     sidan 22 

Vilka är vi egentligen, vi Trönöbor? 
Vad jobbar vi med, hur mycket  
tjänar vi, och hur spenderar vi våra 
pengar? Nu finns en första rapport 
från projektet LEA, som undersöker 
just dessa frågor. 

 
Sidan 7 

I orange och blå väst står Jan Skärdin från Långbro, som for till norra      
Hälsingland och hjälpte till med bland annat transporter när skogen brann. 
Han och hans team syns här utanför Kårböle brandstation. Just den dagen var 
teamet utökat med två välbekanta medlemmar, kronprinsessan Victoria och 
prins Daniel. 
  

Sidan 12 

 

Inför det stundande valet skickade 
Trönöbygden ek. för. ut en enkät till 
samtliga politiska partier i Söder-
hamns kommun, med frågor som 
handlade om Trönö. Svar kom från 
fem av partierna. 

 
Sidorna 6 – 8 

 

Blixtnedslag 

tände eld vid Yxberg 

Snabba insatser räddade skog 
och fäbodar. 
 

På grund av den lokalkännedom 
medlemmarna i Trönö brandvärn 
besitter, kunde de och Räddnings-
tjänsten Söderhamn snabbt nå fram 
till brandhärden i naturreservatet i 
Långbro.  
 

Sidan 13 

Tema 2: Trönö framtid 

Brandens vägar 

genom skog och mark 

 

Walker Thornton i Grubbe vet hur 
elden beter sig när den kommit lös i 
terrängen. Hans dygnsprognoser  
under storbranden i Ljusdals      
kommun hjälpte de ansvariga att 
prioritera insatserna och ligga ett 
steg före. 
 
 

Sidan 14 

Tema 1: Skogsbrand 

SMS-kedja för frivilliga 

Trönö brandvärn mobiliserar 

 

Runt 200 personer i Trönö har redan 
anmält sig till den grupp av frivilliga 
som brandvärnet startade efter tillbu-
det vid Yxberg. Alla kan göra  
någonting om brand eller andra kata-
strofer av större format drabbar oss. 
 

Sidan 12 

Lokal politik Lokalekonomi 

 Att välja  

Trönö  

 

En del har rötter i Trönöjorden flera generationer bakåt. 
Andra kommer hitflyttande utan minsta tidigare koppling 
till bygden. Vilka är de, och varför valde de Trönö? Och 

vad önskar de för framtiden här i dalen?     Sidorna 8 – 9 
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Telefon: 

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

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

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

 

   
 

Tel: 0270  104 20 
E-post: info@sbsreklam.se 

• Stort utbud av arbets- & profilkläder  
 

• Tryck & brodyr  
 

• Skyltar, banderoller, dekaler mm  

Växelgatan 5  
826 40 Söderhamn  

 

Repara�on  
och service  

av de flesta bilmärken. 
 

Däckservice  
och däckhotell 

 
 
 

 
 
 
 

Torsängsvägen 3, 826 94 Norrala  •  Tel: 0270 351 81  
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Ledarsidan 

   utges av Trönöbygden  
   ekonomisk förening  

 

   Trönöbygden utkommer  
   med fyra nr/år ,lls vidare. 
 

   Ansvarig utgivare 
   Fredrik Öhlander 
   073 800 44 40 
 

 

   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 
   Bankgiro:  5125 – 0298 
    

   Redak�on 
   Birgit Lundgren 
   076 795 54 92 
 

   Lena Åkerlind 
   070  350 80 66 
 

   Layout och redigering 
   Marie Sundberg 
   070 327 64 01 
 

   Tryck 

   Söderhamns kommun 
   0270 75000 
   kopieringen@soderhamn.se 

 

Bystugans öppe0der 
Kontor och bibliotek: 

 

    Tisdagar  13-16  
    Lena    070 350 80 66 
   Torsdagar  10-13  
    Astrid   070 238 68 91 

 

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   

Grovtvä7 (ma�or, överkast   med mera):      
200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten,  
tel 070 238 68 91 

Hela �dningen i färg  
finns på 

 

 

 

ww.tronobygden.se 

En sommar som vi sent ska glömma är 
på upphällningen men vi har kanske 
några veckor kvar innan hösten drar in 
på allvar.  
 Mycket har hänt sedan det senaste 
Trönöbladet gavs ut i maj.  
 Torkan och bränderna runt om i 
Sverige har visat hur sårbara vi är för 
naturens krafter. Ett jättebra initiativ 
som togs i Trönö under sommaren var 
en frivilliglista där man fick ange om 
man kunde tänkas ställa upp vid  
eventuella skogsbränder. Snabba    
insatser och tillgång till personal kan 
vara avgörande vid kriser.  
 Grannsamverkan är också uppe på 
banan och det är väldigt positivt att vi 

hjälper varandra att hålla koll på vad 
som händer i vårt närområde.  
 Söderblomsspelet, Sockenrocken, 
Barnens dag, gå-bingo i Rönningen 
och alla trevliga utflykter som har  
anordnats är andra exempel som visar 
att Trönö är en ort där de ideella   
krafterna är starka. 
 Att vi har fått godkänt på vår     
ansökan om medel till en utbyggnad/
ombyggnad av affärsfastigheten känns 
också inspirerande och planerings-

fasen har påbörjats. 
 Det är i Trönö det händer! 
       
      Fredrik Öhlander 

 

 2018 har varit, och är, e7 händelserikt år! Vi berä�ar vad som hänt  
 hiBlls under året, ,ll exempel servicepunkt, grannsamverkan, LEA, 
 brandvärnet och överna�ningsrum.  
   

 Och vi gör en plan för vad vi vill uträ�a och uppnå under 2019. 
 Vad ska Trönöbygden ägna sig åt nästa år, tycker du?  
 

 Alla är välkomna, betalande medlemmar har rösträ�.   
 

Lördag den 6 oktober kl 15-17 på IOGT Enighet  

 

Välkommen a7 annonsera i bygdebladet 
 

Trönöbygden är en lokal ,dning som utges av Trönöbyg-
den 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 Söder-
hamn.  
 Trönöbygden utkommer kvartalsvis, vanligen under 

, 
med manusstopp den första vardagen i   respek,ve må-
nad. 
 

Annonspriser  
1/2 sida:   910 kr färg, 760 kr sv/v       
1/4 sida:   620 kr färg, 570 kr sv/v            
1/6 sida:   350 kr färg, 265 kr sv/v 

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

Välkommen �ll höstmöte  
för Trönöbygden ek för  

Överna7ningsrum 
 

280 kr per person och na� 
Städning: 50 kr/pers 
Lakan: 50 kr/pers 
Bokning: 0270-42 77 62 
info@tronobygden.se 
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  VÄRME & MILJÖ AB 
070 334 43 61 eller skogslidens@hotmail.com 

Vid köp av  
minst 3 pallar: 

 

FrakDri7  
samt räntefri kredit  

i 4 månader. 

 

Under augus� och 
september har vi 

KAMPANJ  
på leverans  
av 6 pallar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vinnande bidraget lämnades in av Mats Sonnesjö.  
Det föreställer figuren i sockensigillet, "upplyft" och 
uppställt på ett litet podium. Figuren blir totalt     cirka 
1,5 m hög med neon i neutral färg för nattbelysning, och 
energikällan blir solceller. 
 Sockensigillet är extra aktuellt nu när den del av      
S:t Olavsleden som går genom Trönö ska tas fram och 
märkas upp.  
 De personer som samlades på den offentliga visningen 
på IOGT Enighet i början av augusti var väldigt överens 
om vinnaren. Lika överens var man om att även det andra 
konstverket, av Erik Olov Wiklund, borde uppföras. Det 

föreställer figurerna i relikskrinet som överlevde branden. 
Det är tänkt att tillverkas i 7-8 mm tjock plåt, svartmålat, 

eller så får det rosta. Figurerna blir totalt cirka 1,80 – 2 m 

höga.  
 Det vinnande konstverket är finansierat i och med 
vinsten, men till figurerna behöver finansiering ordnas. 
 Konststafetten är ett projekt som Söderhamns 
konstförening genomför för att få offentlig konst i orter 
utanför   centralorten, och konstverken tas fram via 
ortsvisa  tävlingar. I Trönö samarbetar Konststafetten 
med hembygdsföreningen, som också blir ägare av 
konstverket.  

Konststafetten i Trönö är avgjord 

Vinnaren Mats Sonnesjö. 
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RÖNNINGENS BYGDEFÖRENING 

 

tackar alla, som genom sitt deltagande i sommarens 

gå-bingo bidragit till att hålla bygdegården levande. 
 

 

För att kompensera det snöpliga slutet (eldningsförbud) blir det 
 

GÅ-BINGO den 23 september kl. 14:00 – 17:00 

 

med kolbullar, hamburgare och gofika precis som vanligt, 
dessutom JANNE och MELVIN från Norrala  

med dragspelsmusik!! 
 

ALLSÅNG den 21 november kl 14:00 

 

under ledning av MARIE-LOUISE och ”JÄNTORNA OCH JAG”. 
Soppa, varm korv och fikaservering. 

 

 

 

Behöver du en passande lokal  
för en släktträff, byfest, barnkalas eller … 

 

Hör av dig till Anna Åkerlind, 070-300 96 67  
eller Peter, 070-34 37 138. 

 

 

”Trevlig och rymlig lokal i mysig miljö”  
tyckte brudparet Bergkvist från Söderhamn  

efter sin bröllopsfest i bygdegården i augusti. 
 

 

Gör som Line, som firade Kalle Frid´s 70-årsdag på försommaren. 
”All utrustning, allt man behöver och lite till, och så billigt”,  

tyckte hon. 

Det är lite oklart vad som krävs av ett 
evenemang för att det skall få kallas för 
tradition. SockenRocken i Trönö borde 
med 2018 som sitt tredje år vara, om 
inte kvalificerat, åtminstone på god väg. 
 Upplägget för festområdet där     
scenen inkluderades direkt i restaurang-
tältet skapade en mer sammanhållen och    
festlig karaktär jämfört med tidigare år. 
Där kunde alla njuta av god mat och 
dryck samtidigt som musiken flödade 
från såväl tältet som stora scenen.      
 Besökarna bjöds på, som namnet 
också antyder, rock’n’roll i olika       
former. Inne i tältet stod Emeli Ekblad 
kompad av Hasse Eismar för under-
hållning för dem som satt till bords   
under den tidiga kvällen. Först ut på 
stora scenen var de rutinerade stil-
ikonerna i The Suburban Cowboys som 
med sin saftiga och melodiösa musik 
skapade en skön matta av trygghet och 
tuffhet på samma gång. De lade grunden 
med stil som gjorde att påföljande band 
kunde njuta av en redan såpad bana. 
 Näst på tur var ungdomarna i       
The Hjelms. Debutanter på Socken-
Rocken men det kunde ingen ha anat. 
Sina unga år till trots levererade de en 
oväntad och proffsig mix av covers från 
flera olika genrer. Gissningsvis kommer 
detta gäng att höras under många år 
framöver.  
 One Legged Onions stod för kväl-
lens sista akt. En avslutning med riktig 
power och soul i en rejäl gryta av tungt 
komp. Det är svårt för en publik att inte 
ryckas med när bandet är så bra och har 
så roligt på scenen så som ”Lökarna” 
har.       

 Kvällen blev fantastisk och med   
förhoppning om fler sådana här arrange-
mang i sköna Trönö tackar arrangören 
alla inblandade för denna topptillställ-
ning.  
        Isabel Hildén 

        för Trönö IK 

     arrangör av SockenRocken 
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LANDSBYGDSUTVECKLING 

 

1 

  Vilka särskilda problem för landsbygden ser ert 
 parti, och hur ska ni hantera dem? 

 

C:  Ett problem är att normen ofta utgår från stadskär-
nan. Vi vill förändra det synsättet och se till hela kommu-
nen. Exempelvis vill vi att service, skolor och tillräckligt 
utbyggt fibernät ska existera i hela kommunen. 
 

Mp:  Vi ser bland annat problem för äldre att hitta en bo-
stad när de vill flytta ut från sina villor, utmaningar med 
kollektivtrafik och förbindelser för pendlare, samt ut-
byggnad av bredband. Vi värnar landsbygden och vill att 
alla kommunmedborgare, oavsett var de bor, ska kunna ta 
del av samhällsservice på lika villkor. Vi vill jobba för att 
Faxeholmen bygger bostäder även utanför tätorten, samt 
är positiva till att privata aktörer bygger bostäder i Trönö. 
Vi vill även jobba för att X-trafik ser över turerna ibland 
annat Trönö, för att fler ska kunna nyttja kollektivtrafiken 
till tex arbete och sjukhusbesök. Regionen är ansvarig för 
X-trafik och vi vill i dialog med X-trafik jobba för att 
kollektivtrafiken förbättras.  
 

M:  En levande landsbygd är oerhört viktig för Söder-
hamns fortsatta utveckling. Inflyttningen till kommunen 
behöver öka och fler behöver få jobb. Pendlingsmöjlig-
heter, bättre vägar och kollektivtrafik som fungerar året 
om, kommundelcentrum/servicepunkter, bredband till 
alla gör det mer attraktivt och möjligt att bo, arbeta och 
driva företag på landet. Problemet är att det idag inte är 
verklighet som fungerar fullt ut. Självklart kommer vi att 
göra det vi kan för en levande landsbygd, annars får kom-
munen svårt att vända den negativa utvecklingen som 
pågått under lång tid.  
 

Sd: Det finns många och olika utmaningar för varje 
landsbygdsort i Söderhamns kommun, efterfrågan på utö-
kad kommunalservice, bredband, kollektivtrafik, infra-
struktursatsningar och bostäder är några av dem. Varje 
landsbygdsort har olika behov, det är enbart i dialog med 
ortsbefolkningen vi kan identifiera vilket behov som är 
störst i respektive landsbygdsort. När vi ser vad som ef-
terfrågas, så kan vi planera in åtgärderna i handlingspla-
ner. Visa åtgärder kan genomföras omgående medans 
andra satsningar kan ta tid att genomföra. Det är viktigt 
att utvecklingen av landsbygden sker i samförstånd mel-
lan kommunen och ortsbefolkningen. 
 

V:  Vi är bekymrade över landsbygdens status i Sverige. 
Istället för att dra ner på service så behöver den istället 
byggas ut. T ex. hälsocentraler, skolor, butiker, infra-
struktur, underhåll av belysning, vägar mm. Denna ut-
veckling har fått fortgå i årtionden trots att det till stor del 
är landsbygden som föder städer och andra tätbefolkade 

områden. Befolkningen på landsbygden ska ha samma 
rättigheter till vård, service, skola och arbete som befolk-
ningen i tätorterna. Därför ser vi det som positivt att 
kommunen väljer att satsa på landsbygden runt Söder-
hamn t ex genom kommundelscentrum. Vi driver kravet 
på lokala investeringsfonder. Om kommunen delar ut en 
del av sina investeringsmedel till lokala föreningar kan 
dessa själva besluta om viktiga satsningar i bygden. I t ex 
Trönö finns redan en sådan förening, Trönöbygden, som 
vi tror skulle förvalta dessa medel väl. På orter där inte 
denna typ av förening finns är vi övertygade om att såd-
ana kommer att bildas och skapa engagemang och aktivi-
tet. En annan fråga vi har drivit och delvis fått igenom i 
budgetskrivelser etc är att kommunal verksamhet ska ut-
lokaliseras till landsbygden. Det finns flera anledningar 
till det. Dels för att kunna ge bättre service men även för 
att kunna utnyttja lokaler på bästa sätt och att få fler per-
soner som rör sig till/från de olika kommundelarna. 
 

2 

 Angående förslaget om kommundelscentrum, är 
det något ditt parti ser positivt eller negativt på? 

 

C: Positivt. Det skulle egentligen inte behövas men 
med nuvarande norm så ser vi det som ett instrument att 
utöka servicen m.m. på landsbygden. 
 

Mp:   Vi är positiva till kommundelscentrum, vi tror att 
det gör landsbygdsområden mer attraktivt. Att bli klassad 
som servicepunkt förbättrar dessutom avsevärt möjlighet-
erna att söka stöd/bidrag från andra än kommunen. Det är 
viktigt för landsbygden att det finns fler mötesplatser och 
bättre samhällsservice. 
 

M: Se svar på fråga 1. (Red.) 
 

Sd: Vi ser positivt på förslaget om att peka ut kommun-
delscentrum. Utpekade kommundelscentrum har ett be-
folkningsunderlag som bör förses med ett grundutbud av 
service som förskola, skola, dagligvaror, attraktiva mö-
tesplatser och möjligheter till kultur och fritid. En till-
fredställande kollektivtrafik. Vilket ger en mer jämlik och 
rättvis fördelning av utbud och service i kommunen. Där 
kanske blir var bostäder i första hand kommer att byggas. 
 

V:   Se svar fråga 1. (Red.) 

 

3 

 När det gäller demokrati och delaktighet, hur ska 
landsbygdens röst säkras i kommande planer?  

 

C:  Vi har god representation från alla kommundelar och 
för oss är det självklart att bevaka och stötta landsbyg-
dens intressen. 
 

Mp:   Vi tycker att det är bra att jobba med så kallade 
medborgardialoger för att få synpunkter från medborgar-

Vad vill våra politiker med Trönö? 

Trönöbygden ekonomisk förening har inför det kommande valet ställt tio frågor som berör Trönö, till de politiska 
partierna i Söderhamns kommun. Fem av partierna svarade; Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemo-
kraterna och Vänsterpartiet.  
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na som bor i närområdet, på det sättet tror vi att vi kan 
säkerställa en högre delaktighet. 
 

M: Ett bra sätt att säkra landsbygdens röst inom den 
lokala politiken är att landsbygdsbor själva engagerar sig 
i ett politiskt parti. 
 

Sd: Olika forum för dialog. Det är alltid viktigt att upp-
rätta någon form av samtal när det ska arbetas fram pla-
ner och dokument som påverkar och omfattar landsbyg-
den. När man tagit del av ortsbefolkningens åsikter är det 
av yttersta vikt att man respekterar folkets röst.  
 

V: Vad gäller delaktighet och demokrati anser vi att 
folket själva behöver engagera sig mera i lokala frågor. 
Endast så kan demokratin säkras. Vi menar att demokrati 
måste byggas från gräsrotsnivå och att på det viset bevara 
och utveckla en levande hembygd, som också ska stimu-
lera unga som vill och kan stanna kvar. 
 

 

BYGGANDE AV LÄGENHETER 

 

4 

   Hur ser ert parti på byggande av lägenheter i  
   Trönö, med tanke på att den lämpligaste 

(kommunägda) marken är jordbruksmark som ligger 
i anslutning till Trönöån? 

 

C:  Positivt. Centerpartiet ser gärna att det byggs fler lä-
genheter och äldreboenden på landsbygden.  
 

Mp:    - 
 

M: Vi ser gärna att det byggs i Trönö. En levande lands-
bygd med en variation av bostäder är positivt. Vi vill lätta 
upp bestämmelserna för att kunna bygga i attraktiva och 
strandnära lägen och vi vill även att fler äldre kan bo kvar 
på hemorten och att ungdomar inte behöver flytta på 
grund av bostadsbrist. Byggande på brukbar åkermark 
anser vi dock ska undvikas. 
 

Sd: Om Faxeholmen eller annan aktör vill bygga bostä-
der i Trönö, så kommer man säkerligen hitta lämplig lo-
kaliserad mark att bygga på. Sedan få man väl förhandla 
med markägaren om en lösning.  
 

V: Det behövs fler bostäder i Trönö, helt klart. Vår vis-
ion är att Faxeholmen ska bidra till att göra det möjligt att 
bo kvar på landsbygden eller flytta ut. Ge Faxeholmen 
möjligheten att bygga bostäder och platsen för dessa. Den 
utredningen kommer att granskas av politiker i såväl 
kommunstyrelsen, Faxeholmens styrelse och KUS. 
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  Hur ser ert parti på möjligheten att nyttja ägar-     
 direktivet till Faxeholmen för att de ska bygga 

fler lägenheter i Trönö? 

 

C:  Vi tycker att det ska byggas i Trönö men inte genom 
att ändra i ägardirektivet.  
 

Mp:   Vi vill i dialog med Faxeholmen jobba för att fler 
lägenheter byggs utanför tätorten, bland annat i Trönö, 
där vi är av åsikten att efterfrågan är stor. Vi ser framför-
allt ett behov av mindre boenden för äldre, till exempel 
trygghetsboenden. 

M: Behoven som finns på lokalorten styr byggandet och 
vi vill att kommunen regelbundet gör marknadsundersök-
ningar som underlag för bostadsplaneringen.  Vem som 
sedan sätter spaden i jorden och bygger och vilken upplå-
telseform har vi ingen synpunkter på, men ser gärna pri-
vata entreprenörer som satsar i Trönöbygden. Faxehol-
men har en plan för bostadsbyggandet som vi i dagsläget 
inte heller har synpunkter på.  
 

Sd: Det är nog inget alternativ vi kommer nyttja, bolaget 
måste bedrivas enligt affärsmässiga principer och det är 
upp till Faxeholmens styrelse att ansvara för ekonomin 
och vilket utbud man kan erbjuda. Med de utpekade  
kommundelscentrumen så ska vi arbeta att de blir attrak-
tivt för aktörer att bygga bostäder där.  
 

V: - 
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  Hur vill ert parti säkerställa att underlagen för 
 beslut är korrekta och relevanta? 

 

C:  Vi måste som politiker och parti utgå från att underla-
gen är korrekta. Men vi tar in mycket information, tankar 
och idéer från lokalbefolkningen och det ger oss också ett 
underlag. 
 

Mp: Vi vill att kommunens/Faxeholmens underlag kvali-
tetssäkras för att få korrekt statistik för bostadsbehovet. 
 

M: - 

 

Sd: Det måste finnas en tillit till tjänstemännen som ger 
politiken underlag. Vi ser gärna att om det diskuteras ex-
empelvis byggnation av lägenheter i Trönö, att även med-
borgare i Trönö får ta del av underlagen och komma med 
inspel. 
 

V: - 

 

 

TRAFIKSITUATIONEN  
 

7 

   Trafiksituationen vid skolan är farlig. Det har  
   påtalats i årtionden, utan resultat. Hur vill ditt 

parti arbeta med frågan under kommande mandat-
period?  
 

C: Vi vill växa och bli större så att vi enklare kan på-
verka den farliga trafiksituationen vid Trönö skola. I vårt 
fall skulle vi prioritera detta då vi även ser det som en 
relativt liten kostnad, så det handlar mestadels om vilja.  
 

Mp:   -  
 

M:   - 
 

Sd: Trafiksituationen vid många skolor och förskolor är 
riskfyllda, vi lyfte fram ett förslag att göra en översyn av 
trafiksituationerna vid skolorna, för att sedan vidta åtgär-
der. Vi kommer att lägga det förslaget igen under nästa 
mandatperiod.  
 

V: - 
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 Trafiksituationen utanför skolområdet är också   
 farlig. På vilket sätt kan ditt parti arbeta för att 

Trafikverket ökar säkerheten där hastighetsbegräns-
ningen är 30 km/h? 

 

C:   Den oskyddade trafikanten ska vara prioriterad. 
 

Mp: Vi är positiva till ytterligare vägbulor i anslutning till 
skolan där 30 km/h råder. 
 

M:  - 
 

Sd: Vi kan med ortsbefolkningen uppvakta Trafikverket 
i frågan, vidtar inte Trafikverket åtgärder så ska kommu-
nen se över vilka insatser som kan göras för att göra situ-
ationen säkrare. 
 

V: Vad gäller hastighetsbegränsningen 30 km, tycker vi 
att Trafikverket ska förstärka farthindret och öka antalet 
till två farthinder. 
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  På vilket sätt kommer ditt parti att arbeta för   
 säkra skolvägar i Trönö under den nästa mandat

 period? 

 

C: Gång- och cykelvägar är lösningen för hela Söder-
hamns kommun.  
 

Mp: Vi vill gärna se en gång/cykelbana i anslutning till 
skolan för att göra det säkrare för barnen att ta sig till och 
från skolan. 
 

M: Att kunna känna sig trygg i samhället på olika plan 
anser vi är väldigt viktigt. Infrastrukturfrågorna i kommu-
nen behöver ses över och vi har länge efterfrågat en or-
dentlig plan där cykelvägar med mera ingår. Kommunen 
behöver bli mycket bättre på att ställa krav mot Trafik-
verket och det kan vi lova att vi jobbar för.  
 

Sd: Vi vill se över alla skolvägar i kommunen, finns det 
trafikfarliga situationer som våra medborgare uppmärk-
sammar så ska det hörsammas. Det är av yttersta vikt att 

våra medborgare känner sig trygga, och kan påverka för 
ett tryggare samhälle.  
 

V: Vi menar att trafiksituationen i Trönö är otillfreds-
ställande: Tung trafik, höga hastigheter, smal landsväg 
och dåligt underhåll såväl sommar som vinter. I denna 
miljö ska skolbarn ta sig till skolan, till cykel eller fots. 
Vi kräver att cykelvägar byggs, till att börja med till grän-
serna för skolskjutsar. Dessutom vill vi att all tung ge-
nomfartstrafik ska omdirigeras i Glössbo och vid avfarten 
på E4 vid Lindefallet,  för att undvika den tunga genom-
fartstrafiken genom Trönö. 

 

Ang vägbelysningen, på vilket sätt kan ditt 
parti arbeta för att LED-belysning sätts upp i 
alla stolpar som kommunen ansvarar för? 

 

C:  Om det finns befintliga stolpar så ser vi det som en 
självklarhet att dessa bör nyttjas. 
 

Mp: Vi vill jobba för att belysning generellt i kommunen 
förbättras så att det blir tryggare och mer tillgängligt för 
alla. 
 

M:  När det gäller belysning så behöver vi införa modern 
och miljövänlig teknik inklusive belysning i all kommu-
nal verksamhet. 
 

Sd: Man monterade ju ner varannan belysning efter 
vägarna för att spara energi. Då bestod ju ljuskällorna 
oftast av energikrävande kvicksilverlampor. Nu är det 
ledlampor som gäller. Att montera upp ledlampor i varje 
stolpe borde inte utgöra någon betydande kostnad med 
avseende på den minskade energianvändningen. Det är en 
engångskostnad vilket borde kunna göras omgående.  
 

V: När det gäller LED-belysningen så säger vi att alla 
stolpar läre lysa. Och vad gäller LED-belysning så instal-
leras ju sådana för att de är energisnåla så det finns ingen 
anledning att släcka varannan gatlykta. 
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I Trönö lever många som har anknyt-
ning i bygden bakåt i tiden, ibland 
flera generationer. En del har alltid 
bott här, andra har flugit ut för att 
senare återvända. Detta vet vi, inte 
minst via de byaböcker som Trönö 
hembygdsförening ger ut. 
 Men så finns vi som kommit hit 
från andra håll utan att ha vare sig 
släktband eller annan förankring. Vi 
har valt Trönö av andra skäl. 
 För min del handlade det om att 
jag skulle bryta upp från Söderhamn, 
och såg mig om efter billiga och bra 
små lägenheter. Eftersom jag hade 
bekanta från Trönö som talade så väl 
om bygden, och jag dessutom tyckte 

det var oerhört vackert, tittade jag 
närmare på boende just här. Den   
lediga lägenhet som fanns hade en 
lämplig uteplats för min stora hund, 
vilket var ganska avgörande. 
 Nu har jag bott här i snart tolv år, 
och har inga planer på att flytta. Trivs 
med ”trönöandan”, naturen, männi-
skorna och mitt boende. 
 Men det känns lite onödigt att åka 
in till stan för att tanka och hämta 
paket, så där hoppas jag på förbätt-
ringar. 
 

 

   

   Marie Sundberg 

Attraktiva Trönöbygden  –  att gräva ner rötter i 
 
Ni är många fler! 
 

Vi vet att flera av er som läser 
Trönöbygdens tidning och bor i 
Trönö, precis som Niclas och famil-
jen Thornton på nästa sida har valt att 
flytta hit utan att ha någon tidigare 
koppling till bygden. 
 Vi vill gärna berätta om er också! 
Hur det kom sig att det blev just 
Trönö? Vad tycker ni om att leva här, 
och vad har ni för tankar om Trönö i 
framtiden? 

 Hör av er till oss på redaktionen, 
så tar vi med era berättelser i kom-
mande nummer av tidningen. 
 

Skriv till info@tronobygden.se  
eller ring 0270 42 77 62! 
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D 

et tog några år av sökande innan 
familjen Thornton, Annika, 

Walker och Noah, fann sitt paradis i 
Trönö. Efter att ha levt länge i Ari-
zona, USA, flyttades bopålarna en 
dag till Sverige, närmare bestämt 
Gävle, som Annika härstammade 
från. Men tanken var aldrig att stanna 
där. Livet på landet hägrade, och man 
ville hitta sin plats på jorden, ett hus i 
en levande by med framtidsutsikter. 
 Annika hade redan i USA läst om 
Trönö i en skrift från Hela Sverige 
ska leva, så bygden var inte helt obe-
kant. Ändå tog det fyra år innan alla 
faktorer samverkade, och huset i 
Grubbe blev deras.  
 – Vi längtade efter en lugn plats, 
ett hus med mark där vi skulle kunna 
odla. Det här var perfekt, säger An-
nika. Det var också viktigt med en 
viss nivå av service i bygden, inte 
minst skola.  

De förra ägarna ville bara sälja till 
någon som skulle förvalta deras    
arbete på platsen väl. Efter ett par, tre 
möten var saken klar; familjen Thorn-
ton fick köpa gården, och i augusti 
2013 flyttade de in. 

Här går guldskimrande höns runt 
på gårdsplanen, äppelträd dignar av 

frukt, och grönsaker odlas med kärlek 
och omsorg. 

– Mest för eget bruk, det kräver 
mycket att odla för försäljning i nå-
gon större omfattning, säger Walker, 
och blickar ut över grönskan. 

Huset är under rustning, men det 
får ta sin tid. Först tänkte de prioritera 
den saken, men det blev lite an-
norlunda. De blev så betagna av skön-
heten och möjligheterna som marken 
erbjöd att de bara gjorde det nödvän-
digaste med huset. 

– Vi var ute hela tiden, ville hålla 
på med jorden, huset fick vänta! 
 De är båda aktiva inom Trönöbyg-
den ekonomisk förening, och upp-
skattar verkligen alla föreningar med 
verksamheter som bidrar till att Trönö 
lever. Walker påtalar det positiva med 
att det finns så mycket yrkeskunskap 
inom olika områden, småföretagare 
som tillsammans utgör en bank av 
kompetens att få hjälp av när behovet 
infinner sig. 
 – Och bussen! utbrister Annika. 
Den stannar här utanför för oss, fast 
det egentligen inte är en hållplats. 
 Annika arbetar med projekt av 
diverse slag, med de gemensamma 
nämnarna hållbar utveckling, odling, 

landsbygd, med mera. Walker har 
pension från sitt arbete inom skogs-
vård och skogsbrandsbekämpning i 
USA, och hans kunskap och erfaren-
het kommer väl till pass som resurs 
och konsult åt Länsstyrelsen Gävle-
borg. 
 Saknar de något i Trönö? 

 – En gång- och cykelbana utmed 
Trönövägen vore bra, och fler farthin-
der i centrum, tycker Annika. Och 
fler bostäder för äldre, även service-
boende. 
 – Att få se byggnader som förfal-
ler rustas upp, säger Walker. Och till-
lägger, med glimten i ögat:  

– American pizza. 

Vi valde Trönö! 

N 

iclas Hagman, bosatt i Hamres-
bodarna, kommer från ett litet 

samhälle i Södermanland. Huset i 
Hamresbodarna köpte han 2013, då 
som fritidsställe.  
 Han sökte ett enkelt hus med lätt-
skött tomt cirka tre timmar från     
bostadsorten. Det var en tillfällighet 
att det blev just Trönö, då en vän   
tipsade om att stugan i Hamres-

bodarna var till salu.  

 – Jag hade ingen tidigare anknyt-
ning till bygden, berättar Niclas, som 
flyttade hit på heltid i juni 2017. 

 – Det är bland det bästa val jag 
gjort i livet. Det jag trivs bäst med är 
nog friheten. Friheten i att bara vara 
det jag är. 
 Fördelarna med Trönö är många 
enligt Niclas. Människorna är mycket 

gästvänliga och hjälpsamma. Han 
uppskattar vår fina dagligvarubutik, 
och framhåller hur fantastiskt det är 
med alla föreningar i bygden. 

– Det finaste med Trönö är ge-
menskapen och viljan att hjälpa 
varandra. Det finns en gemensam själ 
i Trönö som är väldigt fin. 

Men han kommer också med 
idéer för att göra Trönö ännu bättre. 
Typ en lunchcirkel. Några i byn som 
älskar mat och att laga mat, som man 
kan äta hos för självkostnadspris.  

Och så möjligheten att fylla på 
annat bränsle än mat. 

– Att kunna tanka bilen med både 
bensin och diesel skulle nog uppskatt-
tas av många i Trönö. 

Under det dryga år han bott i   
skogen i Trönö har han lärt sig en del, 

som till exempel att uppskatta riktigt 
torr, fin ved. 

 – Hade jag vetat hur fint det är att 
leva här i Trönö hade jag flyttat hit 
mycket tidigare. Det svåraste för mig 
har varit att vara ifrån min älskade 
Sarah emellanåt. Men det är ju inte 
Trönöbornas fel, säger Niclas och ler. 

 

 
Text:  Marie Sundberg 

Foto:  privat 

Annika, Noah och Walker Thornton på 
utflykt någonstans. Men det är till sitt 
paradis i Grubbe de återvänder. 
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Svampfynd Gåsån 2017   del 2 
Text & foto: 
Alf Pallin 

E 

fter den lilla forsen 500 meter 
uppströms från landsvägen är det 

ett flackt, nästan plant område grövre 
granskog, med mosstäcke och örter 
på marken. Där ovan den lilla forsen 
letar sig Gåsån/bäckfåran slingrande 
fram. Genom det klara vattnet syns 
tydligt en fast sandbotten.  
 Här hittar jag en märklig Cor-
tinarius, spindleskivling som stäm-
mer bra med karaktärer och beskriv-
ning av arten Cortinarius rubicundu-
lus, gulnande spindling, som har en 
sydvästlig starkt begränsad utbred-
ning i landet. Huvudsakligen före-
kommer den i Bohuslän, Dalsland 
och västra delarna av Västergötland, 
där den bildar mykorrhiza med ek och 
bok, också hittad i näringsrik gran-
skog i anslutning till basiska bergarter 
(grönsten). Arten föredrar gammal 
skog med konstant hög luftfuktighet 
som här vid närheten till Gåsån. 
 Det är en medelstor och köttig 
spindelskivling med länge inrullad 
kant på hatten. Den känns lätt igen på 
att hela fruktkroppen gulnar. När man 
tar på den från början vita foten blir 
den omedelbart först kromgul som 
övergår till roströd, och slutligen till 
torr kraftigt orangeröd. 
 Det här är det mest intressanta och 
ovanligaste fyndet från Gåsån, första 
noterade fyndet från Gävleborgs län 

och det andra noterade fyndet för hela 
Norrland, (det finns en osäker       
notering från ett fynd i Ångerman-
land).   
 När jag först visade bilder på fyn-
det för duktiga mykologer trodde man 
inte på C. rubicundulus, den skall ju 
inte finnas här uppe. Efter tips från 
Henrik Tyckosson, Skogsstyrelsen, 
fick jag kontakt med Gillis Aronson i 
Uppsala, skickade en bit av den in-
samlade svampen och Gillis kollade 
med mikroskop. Han kom till samma 
slutsats som mig. Här följer svaret jag 
fick från honom: 
 

Makroskopiskt stämmer det ju bra med  
C. rubicundulus, d.v.s. svampens form 
och färg samt de klargula fläckarna och 
den inrullade hattkanten. 
 Mikroskopiskt är den lite avvikande. 
Sporerna varierar väldigt mycket. Det 
finns sporer som stämmer överens med 
vad som anges i litt., men sedan finns 
det långa sporer (syns på bifogade bilder 
- 1 skalstreck = 1 um). Enligt Funga Nor-
dica och Fotofloran Cortinarius ska spo-
rerna vara 6,5-9,5 um långa, men jag 
hittar sporer som är 13 um. Sporbredden 
(3,5-5 um) stämmer dock med litt. 
Dessutom ska C. rubicundulus ha rikligt 
med (cylindriska-klubbformade) cheilo-
cystider. Jag hittar bara enstaka cheilo-
cystider och dessa är cylindriska eller 
något flaskformade (se bifogad bild - 1 
skalstreck = 1 um). 

Jag tror ändå man kan säga att det är en 
C. rubicundulus, men med lite avvikande 
mikroskopiska karaktärer. Det kan ju 
tänkas att det är en liten skillnad mellan 
de som växer under ek/bok och de som 
förekommer i rikare (kalkpåverkad) 
granskog. 
 Jag lämnar in svampen till Evolut-
ionsmuseet i Uppsala (med de fyndupp-
gifter jag fick av dig Alf), och ska kolla 
mikrokaraktärer på tidigare insamlat 
material i herbariet. 
 

Johan Nitare i Jönköping som är en 
mycket duktig mykolog, svarade föl-
jande:  
 

Hej Alf, Verkar ju spännande! Kanske 
något nytt, men nu finns ju material för 
eventuell DNA-jämförelse om man vill 
forska vidare i frågan. Hur det nu än är, 
en något avvikande form från granskog 
eller något nytt så är det ett mycket in-
tressant och trevligt fynd från Trönö, tänk 
vad vi har i våra skogar, blir spännande 
se om den återkommer med fruktkroppar 
i framtiden. Gulnande spindling är en 
signalart för skogar med höga naturvär-
den. På lokalerna där man hittar den 
förekommer den nästan alltid tillsam-
mans med andra ovanliga och rödlistade 
arter.  

  

Något längre upp efter ån vid några 
riktigt gamla granar är det dags för 
nästa riktigt fina fynd. Grangråticka, 
en svamp som överallt är sällsynt, 
och som bara finns inom granens  
naturliga utbredningsområde. Den 
förekommer främst i Svealand och 
norra Götaland. Enstaka nordliga 
fynd har gjorts efter norrlandskusten 
upp till Medelpad. Antalet kända  
aktuella lokaler i landet är cirka 150 
(2015). Arten betraktas som sällsynt i 

Cortinarius rubicundulus, gulnande spindling. 

Boletopsis leucomelaena, grangråticka. 
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Foto: Kalle Frid 

 

 

  

 

 

 

Foto: Privat 

stora delar av Europa och är rödlistad 
ibland annat Danmark, Norge, Fin-
land, Polen och Tyskland. Ett tiotal 
fyndrapporter från Hälsingland finns. 
Rödlistad. 
 

Från Artdatabanken Artfakta: En 
köttig marklevande ticka med tydlig 
fot. Hatten gråsvart till nästan svart, 
foten 7-10 cm hög, mörkt gråbrun 
eller gråsvart, ibland med rosa    
fläckar. Porerna kontrasterande ljusa, 
först vita med åldern grånande. Gran-
gråticka bildar mykorrhiza med gran. 
Den är kalkgynnad och påträffas i 
örtrika granskogar med t.ex. blåsippa, 
harsyra och ekorrbär och med inslag 
av hassel och andra buskar. Frukt-
kropparna sitter ofta nedsänkta i 
mossa på skuggiga platser. På loka-
lerna finns ofta många andra ovanli-
gare svampar som rödgul trum-
petsvamp, violgubbe, svavelriska, 
korallfingersvampar och olika tagg-
svampar. Ofta har lokalerna förr be-
tats och endast påverkats av skonsam 
plockhuggning. På de kända lokaler-
na uppträder som regel fruktkroppar 
bara på några få platser. Varje plats 
rymmer troligtvis en genetiskt unik 
svampindivid (genet) som ofta frag-
menterats till uppemot 10 frilevande, 
men genetiskt identiska mycel 
(rameter, motsvarar IUCN:s definit-
ion av individ). Fruktkropparna är 
kortlivade, medan markmycelet kan 
ha en lång livslängd, flera decennier, 
och potentiellt kan leva lika länge 
som grangråtickans värdträd gran 
kontinuerligt finns på platsen. 
 

 

Alldeles i närheten för fyndet av 
grangråticka lyste det vackert blodrött 
av några fruktkroppar blodspindling. 
Visst är naturen vacker med sin stora 
variation på arter i regnbågens alla 
färger. Den här svampen är mycket 

eftertraktad, inte som matsvamp (inga 
spindelskivlingar räknas som mat-
svamp, i släktet Cortinarius finns 
flera av våra allra giftigaste), utan det 
är för sin egenskap som färgsvamp 
för garn och textiler som den är en av 
de mest uppskattade färgsvamparna. 
En stor anledning är att den ger 
mycket eftertraktade rödfärger på ull, 
silke med mera.  
 Blodspindlingen växer i barrskog, 
företrädesvis mossig fuktig granskog 
på bergssluttningar bland högörter, 
vanligtvis enstaka eller i små grupper 
om ett par, tre fruktkroppar tillsam-
mans. Stämmer bra med mitt fynd vid 
Gåsån.  
 Svampen finns sparsamt i större 
delen av landet, vissa år är den ovan-
lig. Jag har sett den vid tre tillfällen. 
Från Hälsingland finns nio inrappor-
terade fyndplatser på artportalen. 
 

Det är en trevlig och rogivande   
vandring efter Gåsån och genom den 
gamla granskogen med inslag av 
några tallar. På marken ligger några 
lågor död ved av gran och tall, nöd-
vändiga substrat för vedlevande 
svampar och insekter. Orkideér som 
knärot och nattviol växer på marken 
bland mossor lingon och blåbär. Efter 
själva ån är det mera av örter och löv-
träd, flera kalkgynnade arter som t.ex. 
blåsippa och den giftiga växten tibast. 
Det finns flera höljor där öringen 
kanske står och lurar efter föda. Nå-
gon liten fors med stenblock finns 
också i vattenfåran. 

 

Summering: Artlista signalarter och 
rödlistade svenska namn.  
 

Svampar: Zontaggsvamp, Orange 
taggsvamp, Skarp dropptaggsvamp, 
Dofttaggsvamp, Fjällig taggsvamp, 
Ullticka, Vedticka, Kött-ticka, Gran-
gråticka, Porslinsblå spindling, 

Svavelriska, (Gulnande spindling), 
Gröntoppig fingersvamp, Besk vax-
skivling, Gammelgranskål.  
 

Kärlväxter: Fläcknycklar, Knärot, 
Nattviol, Tibast, Blåsippa, Kärrfibbla, 
Svartvinbär.  
 

Mossor: Kantvitmossa, Skogshak-
mossa.  
 

Övrigt: Garnlav, Vågbandad bark-
bock, Duvhök.  
 

Artlistan hade blivit mycket mer om-
fattande om vi noterat alla fynd. Här 
är den nu begränsad till naturvårdsar-
terna, men också där finns säkert mer 
att upptäcka. Svampen finns ju där 
men bildar inte synliga fruktkroppar 
varje år. Över tid med mer död ved 
och lågor, kommer nya substrat att 
skapas för fler arter bland vedsvam-
parna som tickor och skinn. Vi tittade 
ju heller inte så noga efter mossor och 
gräs, alltså flera anledningar att åter-
komma.  
 För mer utförliga beskrivningar av 
naturvårdsarterna sök på Artdataban-
ken artfakta. Uppgifter om fyndplat-
ser hittar du på Artportalen, https://
www.artportalen.se/ 

 

Tack ,ll Pär Hedwall för hjälp med art-
bestämning av kärlväxter, ,ll Henrik 
Tykosson, Skogsstyrelsen, som invente-
rat området, och tack ,ll Gerd Wigren 
som visat på flera av fynden. 
 

Hänvisningar och li7eratur: 
Nitare, Johan: Signalarter indikatorer på 
skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag 
2000. 
 

Ryman, Svengunnar & Holmåsen, Ing-
mar: Svampar: en fälthandbok. Sten-
ströms bokförlag 2002, andra tryckning-
en. 
 

Moberg, Roland & Hultengren, Svante: 
Lavar, en fältguide.  Naturcentrum AB 
2016. 
 

Lundmark, Hjördis & Marklund, Hans: 
Färgsvampar och svampfärgning. Mot-
agg bokförlag 2009. 
 

Månadens kryptogam oktober 2000. 
Naturhistoriska riksmuseet 
 

Marklund, Hans  m.fl: Flora photograp-
hica.  
 

ArKakta artdatabanken. h/ps://
ar1akta.artdatabanken.se/taxon/1980 

Cortinarius  sanguineus, blodspindling. 

Blodspindling ur e� annat perspek,v. 
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Trönö brandvärn mobiliserar: 

Alla kan vara med! 
 

Sommaren har, speciellt här i 
Hälsingland, präglats av skogs-
bränder. Även om man ännu inte 
vet exakt hur stor yta som brunnit 
så kan man säga att det är ungefär 
dubbelt så stor yta som i Västman-
land 2014. Flera byggnader har 
brunnit ner, många människor eva-
kuerades och stora värden har gått 
upp i rök. Det här var de största 
bränderna i Sverige i modern tid.  
 I samband med detta har männi-
skans goda vilja visat sig på många 
sätt. Bönder har ställt upp och 
hjälpt till att köra ut vatten, privat-
personer har hjälpt till på alla möj-
liga sätt, facebookgrupper har sam-
lat ihop förnödenheter och hjälpme-
del till brandbekämparna, företag 
har skänkt utrustning, brandmän 
ifrån många länder har kommit för 
att hjälpa till, civilförsvaret har stöt-
tat, och så vidare. Den här somma-
ren har väldigt många ideella ar-
betstimmar utförts i skogarna. Trots 
det hemska med bränderna så är det 
fint att se att man går ihop och 
hjälps åt.  
 Även de största bränder börjar 
med en liten gnista. Det innebär att 
om man redan tidigt är organiserad 
och har resurserna kan såna här 
bränder begränsas. I ett försök att 
förbereda sig för något sådant här 
så har nu Trönö brandvärn en   
SMS-kedja. Om till exempel en 
skogsbrand skulle växa och man 
behöver hjälp snabbt, kan vi göra 
ett upprop till flera personer genom 
SMS-kedjan. Det kan behövas hjälp 
med allt möjligt. Transportera 
material med bil eller fyrhjuling, 
koka kaffe, släcka eld, köra motor-
såg, bistå med lokalkännedom, laga 
saker, pumpa vatten, med mera.  
 

Vill du vara med? Kontakta Ulf 
Backman på 070-525 18 37.  

Mot naturens krafter står vi ofta maktlösa. Kanske är brand något av det värsta vi kan 
råka ut för. Vi ser förtvivlat på medan lågorna slukar skogen, kyrkan eller våra hem. 
 Under sommaren som gick har ett oräkneligt antal människor tillsammans kämpat 
emot och slutligen besegrat de bränder som härjat vårt land. Nu gäller det att se till 
att vi står ännu mer redo och rustade om, eller när, det händer igen.  

Jan Skärdin körde genom hettan med  
förnödenheter till brandbekämparna 

– Det är självklart att ställa upp om 
man kan göra en insats! 
 Janne Skärdin i Långbro fick en 
timme på sig att inställa sig vid det 
stora skogsbrandsområdet i norra  
Hälsingland. Samtalet med förfrågan 
kom en dag i juli. Det tog inte lång 
stund för Janne att i samråd med   
hustrun Anna bestämma sig. Snabbt 
packade han ihop det nödvändigaste 
och drog iväg. 
 På plats däruppe kastade han sig in 
i ett över två veckor långt, intensivt 
arbetspass. Hans uppgifter handlade 
om att kartlägga släckteamens behov 
av bränsle, mat och dryck samt andra 
förnödenheter, och sedan se till att allt 
levererades till rätt plats. Det fick inte 
bli några glapp i tillgången på allt som 
behövdes för att bevakning och släck-
ning av brändern inom det enorma 
området skulle fungera smidigt.  
 Janne berättar om körningarna från 
de centrala depåerna ut till teamen i 
skogen. Han träffade brandbekämpare 
från Polen, Frankrike, Tyskland och 
andra nationaliteter, som tillsammans 
med de svenska kollegorna gjorde sitt 
yttersta för att stoppa lågornas fram-
fart. Han tycker det känns gott att kon-
statera, att när det verkligen gäller 
finns en enorm vilja till uppslutning 

och samarbete. Inte minst brandmän-
nen från olika håll i närområdet får en 
eloge. 
 – Hälsingarna är ett uthålligt folk! 
 Efter två veckor med mycket ar-
bete och väldigt lite sömn, landade 
Janne hemma med en erfarenhet inte 
lik någon annan. Han lovordar Trönö-
bornas drivkraft att hålla igång vårt 
eget brandvärn – det hade lika gärna 
kunnat flamma upp ordentligt här, till 
exempel vid tillbudet i Yxberg         
(se artikel intill). Med samarbetsviljan 
både nationellt och från andra         
EU-länder i gott minne, är han       
förvissad om att även vi skulle få bra 
uppbackning om det någon gång 
skulle behövas. 
      Text: Marie Sundberg 

        Foto: Privat 

Foto: Clipart free 

Janne på väg. 
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En av dessa eftermiddagar med 
tryckande värme, kl. 16.46 den 16/7, 
gick larmet till Trönö brandvärn om 
en skogsbrand i trakten av Yxberg. 
Det var en stugägare på Långbros-

bodarna som sett rök på avstånd, och 
larmat.  
 Trönö brandvärn, Räddningstjäns-
ten i Söderhamn och brandflyget tog 
sig genast till området för branden,     
i oländig terräng inom Långbro natur-
reservat. Brandflyget lokaliserade 
brandplatsen och rapporterade till 
manskapet som samlats på vändpla-
nen vid Långbro naturreservat.  Den 
största styrkan stod Trönö brandvärn 
för, åtta mannar mot Söderhamns 
fem. Manskapet från Trönö hade en  

 

klar fördel med sin lokalkännedom i  
området och visste den mest fram-
komliga vägen i den oländiga ter-
rängen.  
 Det visade sig när släckmanskapet 
var på plats att branden orsakats av 
ett blixtnedslag i ett träd, som antänt 
marken och legat och pyrt i ett par 
dagar. Branden släcktes under kvällen  
men platsen bevakades under hela 
natten av Trönö brandvärn för att ha 
kontroll på att den inte blossade upp 
igen i den torra marken.  
 Tack vare att alla goda krafter 
sammanföll, kunde det här brandtill-
budet avvärjas. Åter ett kvitto på 
Trönö brandvärns stora förtjänster,  
oftast först på plats och med en   

ovärderlig lokalkännedom. Efter 
lyckligt avslutad brandinsats träffades 
inblandade parter för en avstämning. 
Träffen resulterade i den frivilliglista 
du kan läsa mer om på föregående 
sida. Denna lista har nu cirka 200 
namn, människor i alla åldrar och 
med olika förmågor.   
  

Tidigare har Trönö brandvärns 
största hot varit nyrekryteringen. Det 
hotet har lagt sig och flera yngre har 
anmält sig till att ingå i Trönö brand-
värn, och glädjande nog finns till och 
med en väntelista. 
Inköp av ny bil till brandvärnet be-
hövs, och Trönö hembygdsförening 
har tillskjutit 30 000 för detta. Inget 
lämpligt objekt har ännu dykt upp och 
den tidigare inriktningen om att köpa 
en mindre första utryckningsbil kan 
komma att omprövas efter erfarenhet-
er från sommarens bränder på andra 
håll. Det har visat sig att mindre akut-
bilar inte kan ersätta större släckbilar, 
och bilinköpet får i alla fall vänta till 
lämplig bil finns på marknaden för 
begagnat. För att köra de större släck-
bilarna behövs C-körkort, vilket kan 
bli ett problem för ett frivilligt brand-
värn som i Trönö. 
 

Hoppas att vi kan ta för givet att 
alla Trönös skogsägare är medlemmar 
i Trönöbygden ekonomisk förening 
och den vägen stödjer brandvärnet. 
Men hur är det med utsocknes skogs-
ägare? Känner de till fördelarna vårt 
eget brandvärn har och att möjlighet-
en finns att med knappt 12 kr/månad 
bidra till att trygga brandvärnets 
framtid?  

Birgit Lundgren 

 

Höst … höst … höst … höst … höst …………. höst … 

… vinter … vinter … vinter … vinter …………. vinter … 

… vår, sommar, höst … höst … höst …….. (okänd diktare) 

Yxbergsbranden fick ingen chans att växa! 
Snabb och samordnad insats räddade skog och fäbodar. 

Kartbild från Eniro kartor 

Man vill inte ens försöka föreställa sig de förödande konsekvenser som en större 
spridning av branden vid Yxberg hade kunnat få, med stora skogsvärden inom 
Långbro naturreservat och flera fäbodar inom räckhåll. 

 

Vänd blad och läs om ännu 
en Trönöbo som bidrog till 
att den stora Ljusdalsbranden 
i juli   besegrades. 
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Att förutse eldens väg  
Skogen brann över hela Sverige. 
 Här i Trönö förskonades vi från katastrofen, men 
stundom kunde vi känna röklukten från brandområdet i 
Ljusdals kommun, bara tio mil bort. Flera bränder i bland 
annat Kårböle, Färila, Enskogen och Laforsen, växte till 
ett enda stort brinnande inferno som tog väldigt lång tid 
att få kontroll över och slutligen besegra. 
 Hemma i Grubbe sa Annika Thornton till sin man 
Walker att ”du borde åka upp och hjälpa till”. Det var ett 
adekvat förslag, eftersom Walker Thornton har gedigen 
kunskap och lång erfarenhet från många år inom det som 
motsvarar Skogsstyrelsen i USA, med specialområde 
skogsbränder. Han anlitades också som konsult vid den 
stora branden i Västmanland 2014. Men nu var han inte 
så pigg på att ta kontakt, ”de vet inte vem jag är och blir 
säkert nedringda av folk som vill hjälpa”. Men Annika 
gav sig inte, så runt midnatt slängde Walker iväg ett sms 
till den insatsansvarige med kort info om sig själv. Redan 
en kvart senare kom svaret, ”ringer imorgon bitti”.    
Walker var varmt välkommen! 
 Under tolv dagar flögs han sedan i helikopter över 
brandområdet, analyserade, bedömde och gjorde förutsä-
gelser baserade på sin erfarenhet av hur bränder i skog 
och mark beter sig. Varje kväll levererade han en     
spridningsprognos för 24 timmar framåt, som ledningen 
använde sig av när de lade planer för vilka insatser som 
skulle prioriteras.  

Men kampen var ojämn och svår. Vanliga strategier 
var otillräckliga, då den drabbade ytan var så stor och 
svårkontrollerad. Den extrema torkan var naturligtvis 
ödesdiger för brandförloppet, till och med myrarna var 
torra. Därtill påverkades elden av väder och vind, samt 
inte minst terrängens utseende. Hälsingland är väldigt 
kuperat. 
 – Fire runs uphill, berättar Walker, och visar med  
gester hur elden springer uppför berg och kullar, prome-
nerar på plan mark, och kryper nerför.  
 Han påpekar att de räddningsstyrkor som dygnet runt 
arbetade för att hejda elden var välutbildade och bra   
organiserade, men det fanns problem som man inte     
tidigare stött på i Sverige eftersom den brinnande ytan 
var större än någonsin förut, samt att det var ovanligt 
torrt. Även om man fick ovärderlig hjälp av släckteam 
från andra länder, som medförde tankbilar och utrustning, 
blev det brist på vissa essentiella saker såsom slang.  
 Vattenbombningarna som utfördes hade en häm-
mande effekt om än kortsiktig. Under en torka som den 
vi hade i somras, är enbart vatten inte tillräckligt. Elden 
flammar upp igen inom kort (vanligen efter 2-3 timmar 
men ibland så snart som efter 15 minuter). Vatten släcker 
alltså inte ut branden i extremt torra marker, endast     
pausar den en stund, så att det krävs bevattning av brand-

fronten hela tiden för att hejda spridning. Då måste man 
”water the entire fire edge again, and again, and again … 
and again …” , beskriver Walker. 
 Han menar därför att det mest ändamålsenliga skulle 
vara specialtränade team som snabbt och effektivt han 
hugga och gräva rejäla brandgator som elden inte kan ta 
sig förbi, vare sig genom att hoppa mellan trädtopparna 
eller krypa i markvegetationen. I kombination med att i 
god tid förutse vilken väg branden tänker ta, skulle     
sådana åtgärder kunna stoppa skogsbränder innan de 
växer sig för stora för att vara möjliga att kontrollera med 
gängse metoder. Walker kan tänka sig att vara med och 
utbilda sådana team. 
 Jag reflekterar över hur han med sin värdefulla      
specialkunskap måste ha varit en välkommen resurs    
under de där veckorna i norrhälsingland. 
 – Det kan inte jag svara på, säger han enkelt, det 
måste du fråga andra om. 
 Men så tillägger han, lite tystare: 
 – They said I was very accurate. 
 

 

 

 Text: Marie Sundberg 

 Foto: privat 

De ljusaste partierna anger var det brann den 17 juli, medan 
de mörkaste visar spridningen tio dagar senare.  

Laforsen 

Kårböle 
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Uppstarten av Grannsamverkan i 
Trönö har kommit en bra bit på väg 
under sommaren. De flesta byar har 
få� ombud som förmedlar iak�agel-
ser från bybor, ,ll huvudombudet, 
som i sin tur kommunicerar med    
polisen. 
 Tyvärr har det förekommit en del 
tråkigheter som ingen blivit direkt 
vi�ne ,ll, men som visar a� skärpt 
uppmärksamhet behövs! Bland annat 
stals Söderblomspelets ljud-
anläggning na�en före premiären.    
En mindre, men tråkig förseelse, är a� 
bössan i affären där man kunnat lägga 

pengar för e� lösnummer av denna 
,dning, försvunnit. Skadegörelse har 
också förkommit, och säkert även  
incidenter som inte rapporterats. 
 Det op,mala är förstås a� varenda 
Trönöbo känner sig manad a� med-
verka i Grannsamverkan. Under hös-
ten kommer mer info a� förmedlas. 
 De byar som forKarande saknar 
ombud är Långbro, Daglysa, Häll-
sä�er, Glamsta, Tygsta och Grubbe/
Flo. Om du bor i någon av dessa och 
vill bli byombud, kontakta huvudom-
budet Marie Sundberg via TEF:s mejl 
info@tronobygden.se 

Samverkan mot bro7 är en or-
ganisa,on bestående av Polisen, 
flera försäkringsbolag, Stöld-
skyddsföreningen SSF, Bro�s-
förebyggande rådet (Brå) med 
flera.  
 SSF Stöldskyddsföreningen 
är huvudman för verksamheten. 

Äppelinsamling  
�ll Trönögumman äppelmust  

 

Lördag och söndag 6-7 oktober kl 10-15  
 

Du som har möjlighet a� själv plocka din frukt, men inte leverera 
den, hör av dig så hämtar vi!  
 

Du som behöver hjälp a� plocka frukten, hör av dig så får du 
hjälp a� plocka! Gärna i god ,d, så vi kan plocka och hämta  
under hela v 40. 
 

Observera a� det ska vara sen höst- eller vinterfrukt, fina och 
fria från gräs och löv!   
 

I år hoppas vi på mycket frukt = en välbehövlig extra intäkt ,ll 
bland annat brandvärnet. Men då behövs också extra hjälp med 
plockning och mo�agning. Hör av dig om du kan och vill hjälpa 
�ll! 
 

Du som behöver hjälp och du som vill hjälpa ,ll,  
kontakta Anders Tång, Kn 070-343 71 39  
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Vi uDör alla typer av el, tele, 
data och fiber samt servicejobb. 
Vi har c:a 16 st montörer och två arbetsledare som gärna 
kommer ut och ,�ar på jobb och lämnar förslag på hur det 
ska uKöras samt pris. 

        gunnar@elia.x.se                                                       elia.x.se                             anders.holgersson@elia.x.se 

 

 

 

SKÖRDEMARKNAD 
 

Skärså rökeri, nyslungad honung, ägg, 
fårkorv, bär, grönsaker med mera. 
Har du något ätbart a� sälja är du välkommen 
a� göra det. Något nyskördat, plockat, föräd-
lat eller  ,llagat - allt går bra!  
 

BAKLUCKELOPPIS 
 

Det kostar ingen�ng a7 vara med,  
men du behöver anmäla di� deltagande ,ll 
Ann-Gerd Tång, 070-337 60 79, eller 
Lena Åkerlind, 070-350 80 66 alt. 
lena.akerlind@soderhamn.com 

OCH MER 
 

• Klass 6 säljer sin nyskördade pota�s. 
 

• Servering av skördesoppa. 
 

• Trönökarusellen 
 

• Traktor & vagn  
 

 

Med reserva,on för ändringar.  
Följ evenemanget på Facebook för  
aktuell info. 
 

Arr:  IOGT-NTO Thorön-Enighet och 
  Trönöföretagarna ideell förening 

  
med marknad och loppis 

 

Söndag 9 sept kl. 11-14, i och kring IOGT Enighet 
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Vägen hem   del 3                                                        av Eva Nyberg 

Resumé: Fred Månsson har taxen Max som enda sällskap efter 
att hustrun Gunvor gått bort. Han saknar henne oerhört. Inga 
barn fick de. Vad finns nu att leva för? 

 Men en dag ringer telefonen. En kvinna vid namn Liv häv-
dar att Gunvor, hans Gunvor, var Livs biologiska mor.  
 Liv var adopterad och hade inte känt till Gunvor som sin 
mor förrän efter dennas död, och fadern var okänd.  
 De två, Fred och Liv inleder en bekantskap strax före jul. 
 

 

L 

juset från bilens strålkastare träffade henne i ryggen. 
Hon stod på knä, benen bar henne inte och ljudet 

som kom ur hennes strupe var en grotesk blandning av 
gråt, skrik, uppkastning och ångest. Smärtan slet sönder 
henne. Det enda hon ville var att bli fri känslan av att nå-
got förtärde henne inifrån. Stupet kändes så nära och 
lockande. Hon kände sig helt tom, bottenlös var hennes 
sorg, och hon skulle falla bottenlöst ned i fjordens kalla 
vatten. Hon var så nära, så nära.. Men kroppen lydde inte, 
den följde inte hennes önskan i huvudet. Inte ens det här 
klarade hon! Frustrerad bet hon sig i underläppen tills hon 
kände blodsmaken. Den var salt och blandades med sma-
ken av tårar och snor som också runnit in i hennes mun. 
Hon blev sittande ... tom och trött. Levande död. När det 
ljusnade skulle hon orka falla ...  
 

Liv vaknade med ett ryck. Obehagskänslan var påtaglig 
och det kändes som ett tryck över bröstet. Hon satte sig 
upp, famlade på nattygsbordet efter sina glasögon. Hon 
hade fått de nya igår, progressiva. Lite ovant var det och 
när hon tittade på sovrumsgolvet såg det ut att luta nedåt 
mot hallen. Hon kände sig illamående.  
 När hon suttit ett tag på sängkanten kom hon ihåg 
drömmen, den som brukade hemsöka henne med jämna 
mellanrum. Det som varit verkligt en gång men som fått 
ett slut, ja, inte som hon hade tänkt sig just då, men ett 
alternativt slut, med ett fortsatt liv och en livsgnista som 
åter tänts. Solen sken och Liv reste sig upp, ruskade av 
sig obehaget efter drömmen och välkomnade en ny dag i 
sitt nya liv.  
 Liv hade köpt ett litet torp i närheten av Fred Måns-
sons hem. Till det lilla huset hörde en vildvuxen trädgård 
med ett par gamla äppelträd och några vinbärsbuskar. En 
trädgård som hon önskade skulle blomma upp igen med 
hjälp av hennes kärlek och omsorg. Hon hade hittat sitt 
drömställe, sin lustgård.  
 

Max låg på sin bädd under köksbänken. Han tittade miss-
tänksamt på det som låg i husses knä. Det kändes som om 
han ville morra lite, eller ännu hellre smyga långsamt in i 
sovrummet längst in under sängen och aldrig mer komma 
fram. En äcklig valp med sylvassa tänder, som redan hade 
åstadkommit en själsligt svidande rispa i Max öra, låg där 
hoprullad och sov i husses knä. Han kände sig glömd, 
åsidosatt och kränkt på taxars vis. Valpen hade flyttat in 
för en vecka sedan. Liv hade också varit med när Fred 

skulle hämta den hos uppfödaren. Och taxguden förbjude! 
Hon hade fallit pladask för en av de där nålkäftarna hon 
med, så två taxbröder hade följt med hem i Max’ gamla 
hundbur den dagen.  
 Fred reste sig, tog försiktigt den sovande valpen och 
lade sen ner den på stolen.  
 – Max! Nu går vi ut en stund.  
 Idag var Fred bjuden hem till Liv på middag plus att 
han skulle hjälpa henne att skruva upp en hylla i hallen. 
De hade blivit riktigt goda vänner Fred och Liv, de kunde 
prata om allt och ingenting men även vara tysta tillsam-
mans utan att det kändes konstigt. Ett halvår hade de känt 
varann men det kändes som hundra.  
 Fred packade in skruvdragare och vattenpass i bilen, 
öppnade sedan bakluckan och lyfte in Max och valpen. 
Valpen skrek och ylade hela vägen och avslutade färden 
med att kräkas på hörnet av den blå filten som Max låg 
på.  
 – Ynkligt! tänkte Max. Han satt kvar i skuffen och 
tittade på medan Fred och Liv placerade valpbröderna i 
en hage av kompostgaller på gräsmattan. Nu roade de sig 
med att bita i gräset och jaga fjärilar. Han kände sig som 
en gammal hundfarbror men måste medge att det var ro-
ligt att titta på de små liven, på håll förstås.  
 Fred och Liv satt i den vita trädgårdsmöbeln. De hade 
avnjutit en härlig sommarmiddag bestående av rökt sik, 
romsås och färskpotatis och nu väntade kaffe och jord-
gubbar med vaniljglass till efterrätt. Sommarkvällen var 
ljus och varm och taltrastens sång hördes från skogen. 
Valparna sov nu tätt tillsammans i ett hörn av hagen. Max 
låg och snusade vid Freds fötter.  
 Fred Månsson och Liv Svendsen förundrades över hur 
bra livet var och hur mycket de hade att se fram emot. 
Och svagt, som genom en hinna av dis, anade de i hörnet 
av Livs trädgård en leende kvinna med ljusgrönt          
äppelförkläde.  

 

SLUT 
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Stranden är inte havets begränsning 

 

N 

är han står vid fönstret en eftermiddag i oktober 
och ser de tunga molnen påskynda skymningen 

känner han hur lätt det är att gripas av tungsinne. Eller 
kanske sorgsenhet är ett bättre ord för känslan. Han är 
själv i sin ålders oktober. I rummets slutenhet känner 
han hur jaget begränsar honom. Han vet ju att det ovan 
molnen finns ett kosmos av stjärneljus. Ett vara utan 
gränser. 
 Det är bara att gå ut som vanligt, tänker han, och ta 
rätt kläder på sig. Att gå ut utanför sig själv och ta den 
vanliga promenaden och bli en del av alltet. Väl ute    
duggar sorgsna tårar mot kinden, men det är inte hans 
tårar. Det är allas vårt livgivande vatten inom vår hem-

planets atmosfär. Med de tårar som smeker hans kind  
rinner sorgsenheten av honom för att ersättas av en 
känsla av frid. 
 Molntäcket, ett par hundra meter över honom, bidrar 
att dämpa till tystnad när han följer den vanliga stigen 
mot älven. En svag vind smyger sig genom kläderna in 
till kroppen. Mellan skosulorna och gångstigen knastrar 
det kärvänligt av gruset. Det är skönt att gå men han ser 
ingen medvandrare i diset. Kanske ändå en skugga av 
någon som står på den gamla träbron över älven så som 
han själv brukar göra. 
 Väl uppe på bron finns det ingen där. Kanske var det 
bara en projektion av hans egen vana att stå lutad vid  
broräcket och spana uppströms. Älvens vatten rinner 
stilla och flödet ger även ett flöde av tankar. Källorna  
innan älven blev älv minns han. För länge sedan har han 
varit där rännilar bildas. Han har gått utmed glittrande 
fjällbäckar som fyllts på ovanifrån. Droppen som smalt 
ner i fjällbäcken – hur lång tid har det tagit för den att ta 
sig till havet för att förflyktigas? Det kan nog räknas ut, 
men inte förstås. Själv en droppe i människohavet, är  
storheten i detta att utan droppar finns inget hav. 
 Han tänker att kretsloppet kan ses som skaparens   
metod i skapelsen. Men kretsloppet är inte något slutet 
utan fortsätter som i spiral så som i rymden bland        
planeter och galaxer. Det är en mystik i detta som han 
älskar och inte strävar efter att få något svar på. I det 
egna livets kretslopp mellan födelse och död börjar och 
slutar allt i samma stund. Han tar upp en pinne och  
släpper den i vattnet för att se den flyta med strömmen 
ut mot det öppna havet 
 Han fortsätter sedan att gå gångstigen utmed älvens 
andra sida. Strax till vänster flyter den sakta ut i havet. 
Till höger viskar löven hemligheter med varandra och 
det droppar från grenarna. Då tänds lyktorna utmed  
stigen och sänder skuggor. Just när han passerar en 
lykta får han en glimt av att han för ett ögonblick håller 
sin egen skugga i handen. Kanske inbillar han sig, men            
upplevelsen av att någon gick vid hans sida lever kvar. 
 Nere vid havsstranden invid en stor sten blir han    
stående länge. Långt, långt bort 
skymtar ännu horisonten i 
kvällningen. Längtan bortom en 
horisont vill han behålla endast 
som längtan, och känner den 
som evig sekund av lycka. Han 
tänker att stranden inte är ha-
vets begränsning. Den är en 
utsiktspunkt mot oändligheten. 
 

Bo Lundstein 

 

TRÖNÖ 
Vilka är vi som bor här?  

Hur gamla är vi och vad jobbar vi med? 

Hur mycket tjänar vi?  

Vad använder vi våra pengar ,ll?  

Stämmer det a7 Trönö avfolkas?  
 

Det är bland annat dessa frågor som projektet  

LEA, lokalekonomisk analys, arbetar med. 

Nu finns en del av svaren! 

 

Vi som sammanställt sta,s,ken från SCB  

presenterar resultatet. 

 

 

Välkommen �ll IOGT Enighet 

onsdag den 19 sept kl 19-21. 

  Den lokala ekonomin i Trönö - 

  grunden för en välmående bygd!  

 

Kulturarvsdag  
på Wijsbodarna  

 

Lördag 8/9 kl. 13.00  
Traktorskjuts avgår från bystugan kl. 12.30. 

 

Calle Höglund berättar  
om fäbodlivet förr och nu.  

 

Efter medhavt fika cirka kl. 14.30 berättar  
Jan-Eric Berger om Wij fäbodars historia.  

 

Alla välkomna!    

Ett rum klart! 
Av de två planerade övernattningsrummen i bystugan 
står nu ett färdiginrett. En våningssäng och en bäddsoffa 
finns, det vill säga fyra bäddar. En dörr med utgång   
direkt till en uteplats har byggts och alla ytor har målats 
med brandtålig färg. 
 Det andra rummet med ytterligare fyra bäddar kom-
mer att färdigställas snarast möjligt. 
 Välkommen att boka för gästande släkt och vänner, 
se info på sidan 3. 
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 Kvalitetscer�fiering 

 

 

 Catering 
 smörgåstårtor, festplankor, 
 ostbrickor, matkorgar och 
 landgångar. 
 

 Manuell charkdisk  
 Vi skär, styckar och mal 
 e�er dina önskemål. 
  

 Hemkörning 
 Mejla eller ring in din lista. 
 

 Tidningar 
 

 

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 kö7 
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. 

 Ombud för 
 

 Apotek 
  

 Post 
 

   Systembolag 
  

 Svenska spel 

Öppe0der:   Vardagar  9-19     Helger     10-17 

Telefon:  0270 360 85                          E-post:  david.eriksson@nara.ica.se 

 
 

Om ni vill resa miljövänligt, 
säkert och bekvämt! 

 

 

. 

 

 



20 

 

 

 

Allt inom byggplåt! 
 

• Lägenhetsuthyrning    • Fas�ghetsskötsel    
• Snöröjning 

 

Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99 

 

Trönöalmanackan 2019    blir den sista. Bilderna i almanackan kommer att bli de bästa från alla år,  
 2008-2018. Alla bilder ställs ut på IOGT Enighet i samband med skörde-

 festen den 9 september.  
  

 Vilka bilder tycker du är bäst? Var med och rösta fram de bästa!  
 En almanacka lottas ut bland dem som röstat på var och en av de  
 vinnande bilderna, totalt 14 st.  



21 

 

 

Rackartyg på byn! 
Att de som utför vissa rackartyg skall läsa detta tror vi 
inte. Men förhoppningsvis har några föräldrar, som har 
sina ungdomar i farten, hört talas om några busstreck som 
till exempel rinken på skolområdet som vältes omkull en  
regnig kväll. Visst finns Tisdagsgruppen som utför en del 
justeringar efter dem som ser något nöje med att sabotera, 
men även vi tröttnar till sist. Vi funderar ibland över hur 
barn och ungdomar kan bara släppa papper och burkar 
där man står, och kring bord som man sitter vid. Gör man 
så hemma när man druckit ur burkar och ätit upp chipsen?  
 Föräldrar! Lär era barn vad som är rätt och fel! Och 
kolla upp vad barnen gör! Det är ett ansvar vi måste ta! 
 Men även äldre bör tänka efter. Askar man cigaretten 
på borden och lägger fimpen på bordet eller backen?  
 Visserligen har det saknats papperskorgar, men orkar 
man bära dricka och tilltugg till området, bör man som 
minst ha kraft att ta de tomma resterna till sopstället vid 
grillplatsen.        

    Tisdagsgruppen i Trönö 

Rappsta nästa! 
 

I serien med byaböcker som Trönö hembygds-
förening ger ut, har turen nu kommit till   
Rappsta. 
 

Därför startar vi en studiecirkel om byn i ett samarbete 
mellan Trönö hembygdsförening och Studieförbundet 
Vuxenskolan.  
 Vi kommer att samla uppgifter om byns historia och 
leta i gamla album för att få material till boken.  
 

Alla intresserade, både bybor och andra som kan ha 
något att bidra med, är välkomna till uppstarten. 
 

Tisdag 4 september kl. 18.30 

på Västergårn. 
 

Kolla gärna i tidigare byaböcker om du vill studera när-
mare hur de är upplagda. Finns på ICA Trönö, Trönö 
bibliotek och via hembygdsföreningen. 

Märke efter mindre brand, på träbord 
intill trävägg på skolgården, under 
tiden för eldningsförbudet. 

 

Fotocirkel ”Gamla Trönö” 
startar torsdag 13 september k. 13.00 

på Västergårn. 
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    SEPTEMBER 
 

 Sö 2 sept   Musikgudstjänst med Johnny Wiktorsson,  
     Trönö kyrka kl. 14.00. Se s. 24. 
 

 Ti 4 sept   Studiecirkel om Rappsta, Västergårn kl. 18.30,  
     se annons s. 21. 
      

 To 6 sept   Trönöminnen, församlingshemmet kl. 14.00. 
 

 Lö 8 sept   Kulturarvsdag Wijsbodarna kl. 13.00. 
     Traktorskjuts från bystugan kl. 12.30, se annons s. 18. 
 

 Sö 9 sept   Skördefest i och kring IOGT Enighet kl.  11-14,  
     se annons s. 16. 
 

 Sö 9 sept   Utställning av almanacksbilder på IOGT, se s. 20. 
  

 To 13 sept  ”Gamla Trönö”, fotocirkel Västergårn kl. 13, se s. 21.  

       
 Sö 16 sept   ”Knacka på hos Sven-Petters”, kl. 14.00.  
     Besök i gammal hälsingegård, se annons s. 15. 
 

 On 19 sept  Om den lokala ekonomin,  IOGT 19-21, se s. 18. 
 

 Fr 21 sept   Suring med SPF, IOGT Enighet kl. 16.00. 
 

 Sö 23 sept   Gå-Bingo i Rönningen kl. 14-17, se s. 5. 
 

 

 

  OKTOBER 

 

 Lö 6 okt   Höstmöte Trönöbygden ekonomisk förening 

     IOGT Enighet kl. 15-17, se annons s. 3. 
 

 Lö-sö 6-7 okt  Äppelinsamling  kl. 10-15 båda dagarna, se annons s. 15. 
 

 On 10 okt   Ordförandeträff, bystugan kl. 19-21. 
 

         

 

NOVEMBER 

 

 Sö 3 nov   Minnesgudstjänst med ljuständning 

     Trönö kyrka kl. 16.00. 
 

 Sö 11 nov   En hyllning till Rayburn Anthony med Johnny Wiktorsson. 
     Musikgudstjänst Tönö kyrka kl. 14.00.  

  
 On 21 nov  Allsång Rönningens bygdegård kl. 14.00. 
     Marie-Louise och jäntorna, se annons s. 5. 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 

 

  

 Lämna uppgifterna till Trönöbygdens redaktion, helst via mejl 
 info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

 Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respektive 45! 

 

   
 
 

 

bio 

   

   Kontakt med ALLIS: 
   •  0270 766 56      • 070 760 06 96                    
   •  www.soderhamnsbygder.se  
  •  www.allis.nu 

 

 
ALLIS arrangerar för ALLA 

Mer om ALLIS: 
www.soderhamnsbygder.se 
www.allis.nu 

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! 

 

Trönös hjärtstartare 
finns all�d �llgänglig  

    i e7 skåp vid affären. 
 

_______________________________________________________________________ 

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

 

Se affischering utanför IOGT 

Enighet och ICA Trönö, samt 

på Trönö bios Facebooksida. 

 
 
 

 Telefon: 

 070-522 63 54  
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Vi har ett stort utbud av  
 

VITVAROR  och  HEMELEKTRONIK 

 

0270 42 65 35 
Bröksmyravägen 13, 826 40 Söderhamn 

Tomas Persson Ante Persson Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik 

 

 Kom ihåg gymmet! 
Bokas via                     
Ica Trönö                    
0270 360 85 

Familjekort medlemmar: 

400 kr/år 

Familjekort ej medlemmar: 

600 kr/år 

 

Insamling av  

aroniabär  
�ll must  

 

 

Vi vill göra e� test med aroniamust.  

NyBgt, go� och med en hel del bär 

kvar på buskarna, kan aroniamust 

kanske vara en fram,da produkt för 

Trönögumman. 
 

Bären ska vara så mogna som möjligt 

när de plockas. Gärna frostnupna,  

annars behöver de frysas in.  
 

Hör av dig ,ll Trönöbygden senast  

den 9 september för insamling,   

0270-42 77 62, info@tronobygden.se 

eller Lena Åkerlind, 070-350 80 66. 
 

Du som skänker dina överblivna  

aroniabär får förstås hjälpa ,ll a� 

provsmaka och utvärdera produkten.  
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Hjälp a7 ta ner träd 
på din tomt? 
Vi fixar nedtagning och 
bortkörning. 

 Vi uDör även: 
 

 •  manuell snösko�ning 
 av  tak och gårdsplaner 
 

 • grus– och sandsopning 
 

 • häck– och gräsklippning 
 

 •  grästrimning 

RUT! 
Glöm inte 

 

Söndag 2 september kl. 14.00 
Musikgudstjänst i Trönö kyrka. 
Minneskavalkad med Johnny Wiktorsson. 
Mingelfika i kyrkan. 

Söndag 9 september kl. 16.00 
Ljus och hopp, folkmusikmässa i Norrala 
kyrka med kör och musiker från Kungsängens 
församling. 

Söndag 3 november kl. 16.00 
Minnesgudstjänst, Trönö kyrka.  
Ljuständning. Norrala-Trönö kyrkokör. 

Söndag 16 september kl. 11.00 
De äldres söndag, Norrala kyrka. 
Vi firar församlingens äldsta medlemmar. 

Söndag 23 september kl. 11.00 
De äldres söndag, Trönö kyrka. 
Vi firar församlingens äldsta medlemmar. 

Söndag 21 oktober kl. 14.00 
Mässa Trönö kyrka, manskören. 
Chris>ne Aveholz Franzen visar bilder från  
Zimbabwe. Kyrkkaffe. 

Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se 
(Ny hemsida kommer a� publiceras på www.svenskakyrkan.se/norrala-trono) 

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

   Kontakt:   
   Församlingsexpedi,onen:  0270 300 95 
   norrala.pastorat@svenskakyrkan.se  

Söndag 7 oktober kl. 14.00 
Musikgudstjänst i Trönö kyrka 
med Mar>na Sahlin och Jonas Eklund. 

Söndag 14 oktober kl. 11:00 
Gudstjänst Norrala kyrka. 
CKF serverar kyrkkaffe. 

Söndag 11 november kl. 14.00 
Musikgudstjänst, Trönö kyrka. 
En hyllning >ll Rayburn Anthony  
med Johnny Wiktorsson. 

Söndag 18 november kl. 14.00 
Mässa, Trönö kyrka. Manskören medverkar. 

Retur �ll 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

Söndag 25 november kl. 14:00 
Gudstjänst i Trönö kyrka. 
Djurskyddet i Trönö medverkar med utställning. 
Solosång, kyrkkaffe. 

Nu kan du swisha en gåva ,ll församlingens arbete, nr. 123 654 88 53. Märk med ”gåva”. Tack! 

 
 

Försäljning och service  
inom skog & trädgård 

 

GRÄSKLIPPARE med mera 
 

0270-700 45 
www.jjmaskinservice.se  

 

 

Onsdag 24 oktober kl. 18.30 
Höstkonsert i Norrala kyrka. 
Söderhamns blåsorkester och Kometerna. 

Höst 
 

 

(Edith Södergran) 


