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Trönöbygden 

Vi får träffas! Vi får samlas och ha trevligt tillsammans, umgås över en fika, se 
varandra i ögonen. Kramas får vi inte, och inte gå närmare än armlängds avstånd 
(enligt Folkhälsomyndigheten) eller två meter (Sjukvårdsupplysningen). Och fler 
än 50 får vi inte vara heller. 
 Det kan inte hjälpas, även Trönöbygden har i detta nummer ett ganska stort 
fokus på coronavirusets konsekvenser för oss. Bilden ovan är från valborgsmässo-
firandet vid kyrkan, med stolar på tillåtet avstånd (en del från samma familj har satt 
dem närmare, vilket är okej). I sommar finns många möjligheter att mötas i olika 
sammanhang utomhus, även om några evenemang måste skjutas på framtiden.  
 Hur anpassar vi oss? Vad händer, vad händer inte? Några föreningar berättar 
om sina planer för sommaren, och i kalendariet finns aktiviteter som passar in i vårt 
”nya normala” med restriktioner vi aldrig kunde drömma om. 
 

 Sidorna 8, 18, 19, 20, 23 och 24 

För exakt hundra år sedan, under åren 
1918-1920, härjade  ett annat virus.  
Den pandemin tog flera miljoner liv i 
världen, och 23 av dem var Trönöbor. 
Många fler blev sjuka men överlevde. 
  

Sidorna 5-7 

 

Tjäder, lavar och 
väldigt gamla träd 
möter vi i fortsättningen av Alf Pallins 
beskrivning av Svarttjärnsberget. I en 
orörd skog som denna finns en stor och 
intressant artrikedom. Hur påverkar 
skogsbrand floran? Och vem är Alvaris? 

 
Sidorna 14-16 

Fångarna på fort   
skolan i det fria 
Friluftsdag på vintern men ingen snö, 
vad gör man då? Jo, man fixar en massa 
tävlingar som ”fångarna” indelade i lag 
får ägna sig åt hela dagen. 

 
Sidan 12 

 

Trönöbygden ekonomisk förening har 
fått en ny ordförande. Karolina Svensk 
heter hon, och hon är full av entusiasm 
och idéer för Trönös framtid.  
  

 
Sidan 13 

Foto: www.spf.se 

Foto: Sandra Dewerud 

En blommande stig och 
en grupp guld värd 
Tisdag efter tisdag håller de på, och i 
deras spår blir det väldigt fint oavsett om 
de snickrar, planterar eller gör något  
annat för att ge Trönöborna glädje. 

 
Sidan 9 

Online och hemkörning 
är vad som gäller mest för ICA Trönö 
numera, då många på grund av corona 
inte vill gå och handla själva. 
 

Sidan 10 

Smått och gott 
  
 Vision för Trönö    sidan 4 
 

 Skogsbrandkärra inköpt  sidan 10   

 En mycket gammal båt  sidan 19 
 

 Helgrillad fisk i folie   sidan 23 
 

 Nybyggnation i Trönö?  sidan 25 
 

 Kalendarium      sidan 28 
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Repara on  
och service  

av de flesta bilmärken. 
 

Däckservice  
och däckhotell 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

Telefon: 

0270 302 20 
E er gamla E4 mi emot Norrala kyrka 

 

RING ALLTID FÖRE BESÖK! 

 Hos WERNERS i Norrala kan du 
 

 •    köpa en släpvagn eller bå railer i alla 
   storlekar, även llbehör 
  

 •    köpa däck och fälgar ll nästan allt som rullar 
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Ledarsidan 

   utges av Trönöbygden  
   ekonomisk förening  

 

   Trönöbygden utkommer  
   med fyra nr/år lls vidare. 
 

   Ansvarig utgivare 
   Karolina Svensk 
   073 183 64 59  
 
 

   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 
   BOK & TRYCK, Bollnäs 
   0278  66 87 60 
   info@bok-tryck.se 

Bystugans öppe der 
 Kontor och bibliotek 
     Tisdagar  13-16  
      Lena           070 350 80 66 
    Torsdagar  10-13  
      Astrid     070 238 68 91 

 

  Tjänster via Trönöbygden ek för    
  (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/halvtimme        
  Skrivhjälp    

  Grovtvätt (mattor, överkast   med mera):   
  200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten  
  tel 070 238 68 91. 
 

  Dusch finns att tillgå under kontorets 
  öppettider och kostar 40 kr/person. 

Hela dningen i färg 
 
 
 
 
 

www.tronobygden.se 

 Byte på ordförandeposten! 

Välkommen att medverka i bygdebladet 
 

Trönöbygden är en lokal tidning 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 till alla hushåll i Trönö och till andra       
medlemmar. Tidningen finns på biblioteket och i andra 
offentliga lokaler i Söderhamn.  
 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis, vanligen under sista 
veckan i februari, maj, augusti och november, med    
manusstopp den 15:e i respektive  månad. Inlämnat 
material ska vara i Word eller ODT (text) samt       
jpeg, BMP eller TIFF (bilder). OBS! Ej pdf! 
 

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  

Överna ningsrum bystugan 
 

•  2 st 4-bäddsrum 
•  280 kr för 1 person per rum/na  
•  140 kr per person 2-4 
•  140 kr för 1 barn per rum 
•  70 kr för barn 2-3 
•  Städning: 50 kr/pers 
•  Lakan: 50 kr/pers 
 

Bokning: 0270-42 77 62 eller 
info@tronobygden.se 

  Vill du bli medlem i Trönöbygden?  
Årsavgiften är 140 kr för en medlem i ett hushåll. Är ni fler i hushållet som vill bli   
medlemmar är avgiften 60 kr/person. Första året tillkommer en insats på 50 kr/person, 
den betalas tillbaka när du avslutar ditt medlemskap (eller så kan du skänka summan till 
brandvärnet). Exempel första året: 1 person 190 kr, 2 personer 300 kr, att inbetala till 
BG 5125-0298. 
 Företag och föreningar kan också bli medlemmar. Då tillkommer en avdragsgill  
serviceavgift och moms. Hör av dig till föreningen för faktura. Kontaktuppgifter finns i 
spalten till höger. 
 Årsavgifterna går först och främst till brandvärnet. De gör en fantastisk insats och 
har en viktig lokalkännedom. Förutom det går avgiften bland annat till att vi kan verka 
för skolan och stötta butiken. Vi har också hand om gymmet, tisdagsgruppen, grannsam-
verkan, med mera.   

Då är det dags för ny ordförande i TEF, efter att undertecknad hoppat in mer 
eller mindre akut, när föregående ordförande måste lämna posten efter att ha 
lyckats för bra i kommunalvalet och måste prioritera bort TEF-engagemanget. 
Samtidigt vill jag också tacka för att jag fick förtroendet att ännu en gång få ha 
ordförandeposten. 
 Det har känts att jag börjat tappa lite av engagemanget (ålder kanske) så 
tyvärr har väldigt mycket av vardagsarbetet hamnat på Lena Åkerlind, vilket 
hon skött så bra som bara Lena kan. 
 Normalt så kanske det skulle kännas lite osäkert att lämna över till någon 
annan men i det här fallet känns det helt tryggt. Nya ordföranden Karolina 
Svensk har ingått i styrelsen ett år  och verkligen ingett ett stort förtroende. Hon 
har alltid känts väl påläst, hon vet alltid vad hon talar om, och är distinkt i sina 
uttalanden.  
                Mats Andersson 
                avgående ordförande TEF 
 
 
Från och med nästa nummer av Trönöbygden är det nya ordföranden, Karolina Svensk, 
som fattar ledarpennan. Du kan lära känna henne lite grann tills dess genom att läsa 
Eva Nybergs porträtt av henne på sidan 11. 
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  Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga llsatser. 
  Tillverkning i egna fabriker. 
  Jämn, hög kvalitet! 
 
 
 
 

    

        

www.skogsliden.com 

1 PALL 
FRITT HÄMTAT 

2.750:-/PALL 
inkl. moms 

Trönö – En stark och levande bygd 
Kan det vara en bra vision för Trönö? 
I arbetet med att ta fram en utvecklingsplan är det      
viktigt att veta vad vi vill utvecklas till. Utveckling för 
utvecklingens skull kan ju leda till många mål, varav 
flera säkert skulle vara oönskade! 
 Arbetsgruppen för utvecklingsplanen – som          
förresten är öppen för alla att delta i, tillfälligt eller mer 
permanent  –  behöver alltså en vision för att planen ska 
kunna leda till en önskvärd framtid. Vi har tittat på andra 
bygders visioner, bollat med vår omgivning och funderat 
själva. Ska vi sikta högt eller lågt? Ska den vara kort  
och koncis eller lång och beskrivande? Ska den vara 
”bara” för oss själva eller ska den samtidigt tjäna som 
slogan/marknadsföring? 
 Så kom corona. Och plötsligt blir allt ställt på sin 
spets. Hur vill vi egentligen att vårt Trönö ska vara och 
fungera för oss som bor här? Samtidigt har det blivit  
tydligare vad som menas med ”hållbarhet” och ”hållbar 
utveckling”, det som ibland annars närmast är att       
betrakta som floskler utan innehåll. Och, kanske ännu 
värre, ”lokal ekonomi”. Ekonomi? Så jobbigt! Måste vi 
prata om det? 
 Ekonomi är att hushålla med befintliga resurser, 
alltså det vi dagligen gör när vi kollar i plånboken innan 
vi handlar. Ibland innebär det också att ta lån för att   

investera i något större som lönar sig på längre sikt.   
Lokal ekonomi handlar om vilka resurser vi har i en 
bygd och att få pengar att cirkulera så mycket som    
möjligt hos oss själva. Ju bättre vi lyckas med det, desto 
bättre kan vi stå rustade mot förändringar i omvärlden 
som vi ju har små möjligheter att påverka! 
 När man pratar om hållbarhet och hållbar utveckling          
inkluderar man också miljön och människorna. Hur   
ställer vi om till ett samhälle där vi tänker långsiktigt    
på vår miljö och på naturens villkor? Vilka resurser finns 
att tillgå utan att vi  tär på nästa generations möjligheter 
till ett gott liv? Hållbarhet är viktigt att skriva in i       
planen! 
 Och så människorna. Trönöborna. Det är ju vi som 
fyller Trönö med liv. Det är ju vi som vill att bygden ska 
vara levande! En stark och levande bygd, visst vill vi ha 
det så? Att vi står pall för omvärldens skakningar, att vi 
trivs och mår bra här och att vi bryr oss om varandra! 
 Synpunkter på visionen mottas tacksamt. Är den bra 
eller dålig? För kort eller otydlig? Eller annat?  
 Prata med eller skriv till Lena Åkerlind om det, så 
kan utvecklingsplanens arbetsgrupp jobba vidare med 
”rätt” mål för ögonen!  
 

 Du når Lena på 070-3508066, 
 lena.akerlind@outlook.com  
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K anske står det här med coronaviruset alla upp i  
halsen nu, men det kan vara lite intressant att se hur 

det var  under den pandemi som för ganska precis 100 år 
sedan drabbade Trönö och resten av världen.  
 I maj 1918 kom rapporter från Spanien om en      
pestliknande farsot som även förekom i första världs-
krigets skyttegravar i Frankrike, samt i Tyskland         
och England, men eftersom de var krigförande länder 
ville man inte att information om sjukdomens härjningar 
skulle nå  allmänheten. 
 Sjukdomen fick sitt namn, spanska sjukan, eftersom 
de första rapporterna kom från Spanien. Flera oroande       
rapporter följde sedan från olika delar av världen och i 
juli 1918 meddelades från Göteborg att två unga kvinnor 
avlidit i sjukdomen. Smittan spred sig snabbt över landet 
och det stod klart att hårdast drabbade var unga starka 
personer som efter att varit sjuka endast några dagar 
kunde avlida med hög feber och lunginflammation.  
 Regementen med många värnpliktiga blev mycket 
hårt drabbade och en värnpliktig från Ljusne som   
gjorde sin krigstjänstgöring vid Livgardets dragoner        
i Stockholm skrev hem och berättade att han var sjuk, 
men han hoppades snart vara frisk igen. När brevet kom 
fram till föräldrarna i Ljusne var sonen död. På artilleri-
regementet i Östersund var i mitten av augusti över 100 
sjuka och 5 hade avlidit. De sjuka inkvarterades i       
regementets gymnastiksal sedan sjukavdelningen snabbt 
blivit fullbelagd. Stor brist på utrustning, rena sängkläder 
och personal att sköta de sjuka uppkom snabbt och    
Östersundsposten vädjade om hjälp. 
 I början av augusti kom den statliga bränsle-
kommissionens bogserångare Viking till Stugsund från 
Stockholm. Smittan fanns med ombord, och snart var 
fem sjuka i Stugsund och smittan fördes vidare mot   
Söderhamn. 
 Men lugnande rapporter kom från stadsläkarna i   
Söderhamn. Spanska sjukan synes dessbättre icke vilja 
slå rot här i Söderhamn enligt dr Tretow. Provinsial-
läkare Böhme i Söderhamn har heller icke några nya fall     
förutom de i Norrala och Bergvik och sjukdomen är av 
lindrig art.  
 Det blev dock snart dags att ändra uppfattning.     
Inkubationstiden från smittotillfälle till att sjukdomen 
bröt ut var endast 1 – 2 dagar och dr Tretow kunde snart 
nog räkna närmare 800 sjuka i staden Söderhamn.        
Dr Böhme hade en teori om att anledningen till att äldre 
inte alls blev sjuka i samma omfattning kunde vara att de 
tidigare i livet haft en influensa, kallad ryska snuvan, 
som år 1889 – 1890 drabbade Sverige och att de som 
haft ryska snuvan då fått immunitet även mot spanska 
sjukan. Dr Tretow höll inte alls med om detta: Mitt 
material har inte lämnat något stöd för den av oförklar-
lig anledning framkastade teorin om immunitet efter  
genomgången influensa. Han menade att sjuka            

inte skulle vistas nära varandra utan hållas åtskilda i 
möjligaste mån. Han hade också noterat att oset från  
karbidlampor inte var bra för de sjuka, och att det i       
de nyuppförda arbetarbostäderna i Marma och Långrör 
med elektrisk belysning fanns bättre möjligheter för   
tillfrisknande. Gravida kvinnor sågs som en riskgrupp 
sedan dr Tretow noterat att av sex gravida hade två    
avlidit.  
 Många olika åsikter och förslag till åtgärder fram-
fördes i pressen från politiker, journalister och Medici-
nalstyrelsen. Oron bredde ut sig och blandades med sorg 
och förtvivlan över alla som inte tillfrisknade, unga 
starka familjeförsörjare och mödrar, eller deras barn.  
 I slutet av september rapporterade Söderhamns     
tidning om ett ökande antal dödsfall i Söderhamnstrakten 
och i oktober infördes förbud mot offentliga samman-
komster i Söderhamn och Ljusne. Oktober 1918 blev den 
svartaste månaden med flest dödsfall rapporterade i våra 
trakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Trönö lär smittan delvis ha kommit med några som  
besökt Hudikmarknaden, och som återvände sjuka hem 
till Trönö. Många av de sjuka tillfrisknade, men inte alla. 
 Det första dödsfallet i Trönö var den unge bonden   
på hemmanet Trönbyn nr 3, Lars Törnros, som avled  
den 1 oktober 1918 vid 27 års ålder. En vecka senare dog 
dagarna efter varandra, skogsarbetaren Nils Emil Flyman 
22 år från Fly, Helena Tällén 17 år från Rönningen och 
Lars Olof Widén 23 år, skogsarbetare från Glamsta. 
I slutet av oktober dog ytterligare fem personer i     
spanskan och söndagen den 2 november begravde    

”Spanskan” för 100 år sedan 

Provinsialläkare Henrik Böhme från Söderhamn, som 
tjänstgjorde 1918-1930 då han gick i pension. 
 

(Foto: Agnes Andersson, fotografiet tillhandahållet av Alfta 
hembygdsförening) 
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komminister Åke Gunnard åtta personer i Trönö nya 
kyrka, sju av dessa avlidna i spanskan. De var i åldrar 
mellan 4 år och 75 år. Sedan stod varje söndag minst två 
kistor i koret för begravning under de följande veckorna.  
Mellan 1 oktober och 11 november, under 42 dagar, dog 
18 personer, alltså nästan ett dödsfall i spanska sjukan 
varannan dag. De flesta dödsfallen har doktor Böhme 
från Söderhamn konstaterat och angett dödsorsak. Den 
25 november 1918 rapporterades om att 23-årige Per 
Adolf Jansson från Tygsta avlidit i spanskan under    
arbete i Rödön, Jämtlands län.  
 Därefter orsakade inte spanska sjukan fler dödsfall i 
Trönö förrän 1½ år senare. I april 1920 inträffade tre 
dödsfall, samt den 30 maj då nioåriga Milda Exenia Lind 
från Storsjön blev det sista offret för spanskan i Trönö, 
för exakt hundra år sedan. Familjen Lind vid Storsjön 
miste två av sina barn, men ingen annan familj         
drabbades av mer än ett dödsfall i sjukdomen. 
 Sammanlagt orsakade spanska sjukan i Trönö 23 
dödsfall i åldrar mellan 4 år och 75 år, med en medel-
ålder på 29 år, 11 män och 12 kvinnor. Sjuka och     
döda fanns i alla byar, från Fly till Storsjön. I den sista 
influensavågen i april-maj 1920 var två av de fyra från 
Fly och två från Storsjön. 

Det går inte att se några skillnader i levnadsvillkor     
mellan de avlidna. Flera yrkesgrupper finns represente-
rade, hemmansägare, torpare, skogsarbetare, jordbruks-
arbetare, samt hustrur och barn till dessa yrkesgrupper.  
 Under tiden spanskan skördade 18 offer i Trönö i 
slutet av 1918 dog ytterligare 6 personer av andra      
orsaker, tre av ålderdom, en av slaganfall, en av krupp 
och en i olyckshändelse. Sammanlagt under år 1918 dog 
37 sockenbor varav 19 i spanskan under två månader, 
året därpå, 1919, dog 22 personer, men ingen av dem i 
spanska sjukan.  
 Barnmorskan i Trönö, Kristina Nilsson i Rappsta, 
fick stor uppskattning av doktor Böhme för sina insatser 
med de sjuka i socknen. En beundransvärd insats,      
särskilt med tanke på att hon under oktober – november, 
när dödsfallen inträffade också hjälpte åtta barn till       
världen. 
 Spanska sjukan härjade över hela världen från våren 
1918 till juni 1920 i olika vågor. I Sverige dog minst 
37 500 personer, troligen fler eftersom vissa noterades 
döda av andra orsaker. Dödligheten var störst i        
Jämtlands län, och bland socknar hade Arjeplogs     
socken flest döda med cirka  3 procent av den totala be-
folkningen. Anledningen kunde vara att det avskilda  

Förlovningskalas sommaren 1919 eller 1920 vid Bengtes i Flo, mellan Mickel Larsson från Rönningen och Hanna Flodin 
från Bengtes i Flo. Båda hade mist sina respektive i spanska sjukan under de första dagarna i november 1918. Hannas 
yngsta barn var bara en vecka när fadern Mickel Flodin dog i spanskan.   
 Hanna kom ursprungligen från Delsbo och det kanske är sin hembygdsdräkt hon bär dagen till ära. Hon står vid det 
uppdukade kaffebordets vänstra sida med sin blivande make i svart hatt snett bakom. Hanna var evangelist i pingströrelsen 
och sjöng gärna läsarsånger till eget gitarrackompanjemang. Det är Hannas gitarr som står lutad mot bordet. Med vid 
kalaset är grannar och släktingar. Mickel och Hanna gifte sig på hösten 1920 och bosatte sig i Rönningen. 
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läget gjorde att invånarna inte utsatts för tidigare            
influensor och därför saknade immunitet, i kombination 
med en marknad dit alla ortsbor samt många tillresta 
kom. Beräkningar har gjorts om att cirka 2 procent av de 
insjuknade  i Sverige avled, att jämföra med en vanlig 
influensa där 0,1 procent avlider. 
 Till skillnad mot andra influensor drabbades personer 
med ett starkt immunförsvar hårdast av spanska sjukan. 
Trenden i Trönö följde samma mönster som i övriga   
landet. Vid den här tiden var folkmängden i Trönö      
ungefär dubbel mot i dag. Vid en överföring av siffrorna 
till nutid skulle det innebära att 10 – 12 personer i åldrar 
kring 29 år här i bygden skulle avlida i influensa under 
några månader.  
 Vi får vara tacksamma över de landvinningar som 
gjorts på många områden sedan dess och lita på att      
statsepidemiolog Anders Tegnell och hans team lotsar 
oss igenom covid-19-pandemin med livet i behåll.  
 

I Hamre finns ett hus som flyttades från Hamres-
bodarna i början av 1900-talet. Huset tillhörde socknen 
med benämningen "socknens hus" och kallades senare      
Sjukhus-Olles. Dit flyttade 1908 änkan Kristina     
Svensson med sina barn, och bodde då troligen i ett rum 
på övre våningen. Från 1915 ska husets nedre våning 
fungerat som sjukstuga för difterisjuka. Där fanns ända 
in på     1950-talet en hissanordning med hyllor, från ett 
rum på nedre våningen ner genom ett schakt under    

marknivån, som användes för att kyla mediciner. Änkan 
Kristina blev kvar på övre våningen i huset till hösten 
1919 och det är troligt att husets nedervåning under   
hösten 1918 användes som sjukstuga för spanska sjukans 
offer. Mycket möjligt är att Kristina också hjälpte    
barnmorskan fru Nilsson med de sjuka en trappa ner.  
Ingen från den tiden finns längre att fråga för att få    
säkra svar, men de sjuka måste ha fått vård och omsorg        
någonstans även om säkert många både dog och          
tillfrisknade i hemmen. 
 

Källor: 
Hallström, Jan-Erik: Spanska sjukan och ryska snuvan, Söderhamn 
1918 och 1889 
Kyrkböcker via Arkiv digital 
Gamla handlingar i Trönö hembygdsförenings ägo 
Wikipedia. 
 
 
Lena Åkerlind berättar: Min fasters farmor bodde i Sandarne 
utanför Söderhamn. Så här skrev hon 1918 till en son i USA:  
 

Kristina Nilsson från Rappsta som förutom uppdraget som       
barnmorska också hjälpte Trönöborna med allehanda sjukvårds-
uppgifter. Hon sydde och förband sår och huggskador, vårdade de 
som insjuknat i spanska sjukan mm. Hon kallades allmänt för fru 
Nilsson och var mormor åt Tore Larsson på Västergårn. 
(Foto: Nathan Gisselsson) 
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Viruset stoppar Söderblom 
”Av kärlek och omtanke av oss alla har vi nu beslutat att 
ställa in Söderblomspelet 2020.”  
 

Så inleddes meddelandet redan 23 mars. Beslutet föregicks av 
en veckas interna diskussioner som växlade mellan farhågor 
och förhoppningar.  
 Nu i sommar skulle vi återigen sätta upp vår sommarteater 
om Nathan Söderbloms liv och livsverk. Söderblomspelet var 
självskrivet som ett evenemang i firandet av Söderhamn 400 
år. Förberedelserna var långt framskridna. Biljetter var släppta 
för bokning.  Annons, annonsplan och affischer var formade. 
Invigningstalaren var bokad. Skådespelarna och övriga med-
verkande såg fram emot att sätta igång med repetitionerna.   
 Covid-19 har nu lett till att de flesta evenemang ställts in 
eller flyttas fram. Vi fick tidigt frågan om varför vi var så 
drastiska och ställde in. Varför kunde vi inte hitta ett senare 
premiärdatum i år? Svaret är helt enkelt så att våra skådespe-
lare är vanligtvis uppknutna till andra projekt. En flytt skulle 
t.ex. krocka med Dramatens föreställningar. 
 Föreningens styrelse stoppade alla fysiska möten och stu-
diecirklar redan 16 mars och hörs nu bara via mail och tele-
fon. 
 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
ser nu fram emot sommaren 2021! 
 
        Föreningen Söderblomspelet 
        Madelaine Thelin 

© Birgit Lundgren 

Rönningens bygdeförening 
”Trots den ovanliga ’vintern’ måste vi hoppas på en skön vår! 
Då har vi tänkt oss att orka med följande aktiviteter.” 
 

Så här var inledningen jag skrev till Trönöbygden för tre må-
nader sedan, sånär som på en dag. Visst är det konstiga tider? 
Då var det ganska smidigt att skriva ihop en halvsida.           
Vi hade, i styrelsen, fått ihop ett intressant och varierat       
vårprogram, tyckte vi. Sen vet alla vad som hänt och allt blev 
bara ovisshet. Av vårens program och förberedelser blev intet. 
 Sommaren och Gå-Bingon hoppas vi dock på. Trots    
rådande omständigheter med covid-19 planerar vi att         
genomföra Gå-Bingo två söndagar i juli. Givetvis följer vi de     
restriktioner som är, med utspridda bord, besökarnas eget  
ansvar, begränsad meny med mera. Behovet av socialt       
umgänge är det vi alla längtar efter och det vill vi försöka 
bidra med. Planering för att möjliggöra detta pågår, så följ 
information på Facebook och vår informationstavla vid     
affären. 
 Vi har också planerat in årsmötet till den 14:e juni kl 
18:00. Sprider vi ut oss i båda salarna finns tillräckliga      
avstånd, om vi inte kan vara ute. Kaffe och smörgås bjuder 
föreningen på. 
 Slutligen vill vi påminna om medlemsavgiften för 
2020! Avgiften är 150 kronor/familj och sätts in på bankgiro 
870-4975. Glöm inte att skriva avsändare!  
 

           Rönningens bygdeförening  
                                           Peter Åkerlind, ordf 

  

Livet i vävstugan under Coronakrisen 
Under normala förhållanden har vi i Trönös vävförening möte 
en gång per månad då vi går igenom alla våra vävar, planerar 
för kommande vävar och diverse olika studieresor. Varje ons-
dag träffas de som kan och varpar, drar på vävar, solvar,   
knyter upp trampor, klipper ur vävar, väver och kanske hjälps 
åt med att laga en varptråd som gått av. Vävning är inte bara 
att väva.  
 Sedan mitten av mars ligger all organiserad verksamhet 
nere. På grund av rådande omständigheter, vi är rädda om 
varandra, så låter vi alla vävar bara rulla på. Väver man    
färdigt i någon av vävstolarna så kontaktar man själv någon 
som står på tur på ”vävlistan”. I normala fall bestämmer vi 
turordning på vävarna vid våra månadsmöten.  
 Man kan säga att vävstugan går på lite lågvarv just nu. Vi 
funderar lite på om vi ska hålla ett möte och träffas utomhus i 
juni. Just nu kommunicerar vi med varandra via vår           
sms-grupp. 
 Och vad vet vi om hösten? Inget annat än att vi hoppas att 
alla håller sig friska och krya. 
 
          Trönö vävförening 

SPF ordnar trivsamheter med avstånd 
Första tanken när alla restriktioner om coronaviruset kom, 
särskilt för oss som är 70+, var att ställa in alla sommar-
aktiviteter liksom alla månadsmöten, studiecirklar, bingon och 
gymnastiken. Men vid närmare eftertanke går det ju faktiskt 
att genomföra en del genom att göra smärre justeringar. Det 
sociala livet måste fortsätta även i andra former.  
 Flera av SPF:s medlemmar promenerar på eget initiativ i 
smågrupper runt Å-stigen, med lagom avstånd och i lagom 
takt, vissa väljer att gå lite längre promenader. 
 Boulen pågår varje torsdag som tidigare, med spel på 
varannan bana, men alla tävlingar är inställda. Boulegänget 
blev glatt överraskade när de fick se att banorna nu är i      
avsevärt bättre skick än i höstas. Stort tack för den arbets-
insatsen!  
 Studiecirklarna ligger nere liksom gympan, så nu får Sofia 
på TV1 ersätta Märta Olhem så länge. Men sommarfesten har 
vi bestämt att genomföra som planerat på IP med under-
hållaren Karl Gunnar Karlsson från Nianfors, och smörgås i 
stället för varm korv (se separat annons). 
 Traktorfärden till Tygstabodarna går tyvärr inte att genom-
föra i år, men den ersätts med en musikpicknick på gräsmattan 
vid Petter Mattsvägen mellan mejeriet och sopsorteringen. Då 
ställer vi ut stolar med lagom mellanrum på gräsmattan för 
alla besökare, alla tar med egen matsäck, och lokala förmågor 
underhåller med sång, musik, dikt och kanske en och annan 
rolig historia (se separat annons). Janne & Melvin från      
Norrala kommer, liksom Kalle Frid och Marie Sundberg med 
flera. Det kan bli en riktig höjdare! Vid dåligt väder genom-
förs evenemanget inne på IOGT. 
 Vi får se tiden an och återkommer i nästa nummer om 
läget inför hösten.   
           Birgit Lundgren 

 

Föreningslivet under den med 
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Våren med Tisdagsgruppen 

 
Våren 2020 blev en annorlunda vår med tanke på         
covid-19. Tisdagsgruppen har träffats ändå, men har hela 
tiden haft smittorisken i åtanke och följt gällande          
restriktioner. Vi har kanske inte varit lika många varje 
gång men några har kommit och gjort vad som varit     
nödvändigt för aktuell vecka. Trönö skola har fått en del 
hjälp, hembygdsföreningen har fått en hjälpande hand på 
Söderblomsgården och i Bystugan har bland annat    
biblioteket fått sig en uppfräschning.  
 Mycket jobb har framför allt gjorts efter Å-stigen. Där 
har det röjts busk som släpats ihop till kasar och bränts.   
Vi tackar Blåklinten i Söderhamn för skänkta överblivna 
påskliljelökar som planterats efter stigen.  
 För barn finns nu även en snickrad bil att stanna till 
och leka i längs Å-stigen. Kan kompletteras med passande 
leksak om någon vill skänka. Bänkar och bord finns för 
fika.   
 Det är trevligt att så många har upptäckt detta fina 
vandringsstråk. Tragiskt är att någon eller några har ryckt 
upp planterade blommor och slängt i ån.  Även annat efter 
stigen har saboterats.  Prata gärna med era barn om det 
frivilliga arbete som läggs ner för att glädja många. 
  I parken utanför Bystugan är det mycket jobb med att 
återställa efter vintern. Rabatterna har farit illa, trots lite 
snö. Kommunen kommer inte att sponsra oss med      
blommor till parken, så vi tar tacksamt emot bidrag för 
plantering. 
 

 Tisdagsgruppen önskar alla en trevlig 

sommar! 
Text & foto: Olle Sahlin 

 
 

Tisdagsgruppen tackar  
 

för de motorsågar som har skänkts! 

Den mysiga fikastunden! 

Man blir glad ... 

… av Åstigen! Vi är många som vandrar denna lilla väg bredvid 
åns vattenvirvlar, först forsande uppe vid bron, sedan lite       
lugnare. För ett par veckor sedan var marken som ett hav av  
vitsippor, och en dag fanns plötslig strålande solgula öar av  
påskliljor överallt! Det var förstås Tisdagsgruppen som hade 
varit framme, med sin aldrig sinande vilja att göra fint i Trönö. 

… och ledsen … 
… när en del av dessa blommor rycks upp och hamnar i ån. När 
noggrant utplacerade, ganska tunga, stenar utmed stigens kant, 
för att stabilisera slänten ner mot vattnet, vräks undan och även 
de hivas ner mot och i vattnet. Och när, som förra året, en av 
skolelevernas kärleksfullt planterade små ekar, försvinner. 
 

Vi blir ledsna! De som har skapat Åstigen blir ledsna. Och vi 
hoppas att det inte kommer att hända något mer ledsamt här. 
 

          Text & foto: Marie Sundberg 
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Nu har Trönö Brandvärn köpt 
en egen skogsbrandkärra! 
Förutom att vi ska använda den själva 
kommer medlemmar i Trönöbygden att 
kunna låna den för att sköta eftersläck-
ning. Det är när en brand är släckt, men 
området måste övervakas så att branden 
inte blossar upp igen. 
  Kärran innehåller pump, slangar, 
krattor, spadar, vattenkannor med mera. 
Vi har ju även en nygammal brandbil 
med en speciell släckutrustning på.  
 När det är säkert ska vi ordna ett 
öppet hus, bjuda på fika och visa upp 
alla nyheter. Var rädda om er tills dess!  
 

Vi på Trönö Brandvärn  

 Det var i februari som vi på ICA Trönö började märka av ett 
större behov av hemleverans av mat samt ett visst bunkrings-
beteende. Det tog inte lång tid innan allt exploderade och från 
en dag till en annan så hade vi ökat onlinekunder med 600%! 
 Självklart blev detta som en stor chock för oss och vi   
kämpade med att bemanna oss rätt samt att kunna hinna med 
alla beställningar då hyllorna snabbt gapade tomt.  
 Personalen ställde upp ENORMT mycket. Vi ville hjälpa 
så många som möjligt och detta innebar att det blev väldigt 
många tidiga morgnar och sena kvällar.  
 Största utmaningen med online är att kunna schemalägga 
rätt. Man vet aldrig exakt hur många ordrar som kommer  ligga 
där förrän samma dag. Detta ger självklart utmaningar  på 
många andra plan också som till exempel att beställa     till-
räckligt med varor, att organisera samt att hinna med övriga 
driften och rutiner som vi har i butiken. Skulle säga att vi alla 
har lärt oss enormt mycket under denna period och vi fortsätter 
att utvecklas för varje dag som går. 
 Vi är så extremt tacksamma för att så många väljer att 
handla hos oss och uppskattar det vi gör. För oss finns nästan 
ingenting som är omöjligt och vi vill alltid göra vårt bästa samt 
att vi gör det HELHJÄRTAT! Trots stress och långa dagar så 
ska ni veta att vi ÄLSKAR det vi gör! Att kunna vara till så 
stor hjälp för så många är en fantastisk känsla!  

är vana att träffa många utav er nästan varje dag, men nu hörs 
vi mest via telefon eller en vinkning genom fönsterrutan när vi 
lämnar er mat. Ni ska veta att ni är väldigt saknade och vi   
håller alla tummarna för att denna pandemi ska ge sig så vi alla 
får ses igen! Om vi på något sätt kan underlätta er vardag ännu 
mer - så hör av er! Ni vet var vi finns om ni behöver oss! 

Som ni märkt så har vi investerat i en större kylbil. Detta var 
väldigt nödvändigt då vår gamla bil sjunger på sista versen 
(som ni kanske hört). Vi fick hjälp av kommunen för att kunna 
göra en så pass stor investering, vilket vi är supertacksamma 
för! Med den nya bilen har vi möjlighet att hjälpa ännu fler 
samt att vi är snällare mot miljön då vi slipper köra flera    vän-
dor per dag. Nu rymmer vi allt i ett lass! 
 Framöver så planerar vi fortfarande för ombyggnation. 
Dock så drar vissa delar ut på tiden på grund av corona. Vi får 
se vad tiden utvisar och om alla möten samt planering med 
olika företag går att genomföra. Det viktigaste för oss just nu 
är att se till så att vi hjälper till i samhället så mycket vi kan 
samt att vi dagligen följer de riktlinjer som ges gällande covid. 
 Hela personalstyrkan här på ICA Trönö skickar varma 
hälsningar till er alla! Tack för att ni handlar lokalt! 
  
BEHÖVER DU HJÄLP ATT HANDLA? 
Ring butiken så hjälper vi dig!  
Du kan även handla online: www.ica.se/trono 

Rustat för skogsbrand 

En annorlunda vardag på ICA  Text: Emelie Stjernfelt 
Foto: Ann-Christine Östlund 

Utöver personalen        
som jobbat riktigt hårt 
så har vi även flera 
hjältar här i Trönö som 
hjälpt till med utkör-
ningar samt plock av 
varor på kvällstid. Ni 
anar inte hur mycket 
detta   betyder för mig, 
för butiken och för 
personalen. Det har 
hjälpt oss massor! 
 Det som däremot 
känns väldigt led-
samt är att vi har 
många här i Trönö som 
sitter helt isolerade. Vi 

Tidigare handlaren Olle Sahlin var en 
av dem som ryckte in och hjälpte till i 
butiken när trycket plötsligt var mycket 
högre än vanligt. 

Nu när jag skriver 
detta är det maj      
månad. Vår vardag 
just nu är lite lugnare. 
Vi har fått bättre koll 
på onlinetrycket samt 
att det också lugnat  
sig lite. Men vi vet  
fortfarande inte hur    
morgondagen kommer 
se ut. Nya riktlinjer 
trillar in nästan varje 
dag och vi anpassar 
oss så snabbt det bara 
går.  

Janne Persson kände för att hjälpa 
Micke att få upp lite på hyllorna. 
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Vi u ör 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 u öras, samt pris. 

        gunnar@elia.x.se                                                            elia.x.se                              anders.holgersson@elia.x.se 
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Friluftsdagen på Trönö skola den 26 februari gick 
inte som planerat, värmen ställde till det. På grund av 
snöbrist kunde man varken pimpla, åka skridskor eller    
skidor. Istället blev det fångarna på fortet, eller rättare 
sagt fångarna på Trönö skola. 
 Vi delades in i grupper med blandade elever från 
klass 1 – 6. Det gick ut på att samla på sig nycklar från 
olika celler. Ju fler nycklar man hade desto snabbare fick 
man starta i “finalen”. Dessutom kunde lagen skaffa sig 
ledtrådar genom att klara olika äventyr. Med ledtrådarna 
kunde man lista ut ett lösenord som man i sin tur        
behövde för att ta sig till “finalen”.  
 De olika cellerna kunde vara allt från att stoppa ner 
händerna i hinkar med äckliga saker eller flytta bollar 
med bandyklubbor till att svara på gåtor. 
 Tävlingen avslutades med en final. För att vinna 
skulle man först dra en tråd igenom alla lagmedlemmars 
jackor/tröjor. Sedan var det dags att spika ner en spik i 
en träbit utan att den böjdes, om den gjorde det fick man 
ta en ny. Efter spikningen skulle man göra ett halsband 
av tjugo pärlor. Sist men inte minst skulle man förflytta 
vatten med en disktrasa till en petflaska. När vattnet rann 
över hade man vunnit. Lag foppatoffla gick segrande ur 
finalen och vann! 
 Friluftsdagen på Trönö skola var spännande och rolig 
eftersom vi fick pröva något nytt. 

Om ni vill lyssna på ett klipp av dagen så gå in på        
sverigesradio.se/gavleborg och sök på Trönö skola. 
 
 
  Text: Klass 6, Trönö skola (Hilma, Tilda, Gustav, 
  Albin, Marie, Elliot, Willhelm och Melvin) 
  Foto: Carina Andersson Svedin 

Grenarna var många under den äventyrliga friluftsdagen. Här skjuter ”fångarna” prick med vattenvapen. 

En del tävlingsmoment försiggick inomhus. 

Fångar hade friluftsdag 
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En dag i början av maj styr jag kosan mot Sterte för en 
intervju med Trönöbygden ekonomisk förenings nya 
ordförande, Karolina Svensk. 
      Villan hon hyr tillsammans med sin familj, är röd 
med vita knutar och ligger lite upphöjd på en kulle,    
alldeles nära Trönös landsväg. Det är isigt kallt idag och 
snöar lite, så vi har kommit överens om att sitta och prata   
inomhus, på behörigt Corona-avstånd naturligtvis.  
      Väl inne möts jag av härlig värme och skön atmosfär. 
På köksbordet är Karolinas sambo Niklas i full färd med 
att stycka en vårbock som snart är klar att läggas i      
frysen. 
      – Till sommarens grillningar, säger han, och ler nöjd. 
      Karolina tar med varsin stor kopp kaffe, och vi går in 
vardagsrummet och sätter oss i soffan. 
      Hon är född 1985 i Trönö, närmare bestämt i Västra 
Trönbyn, där hon växte upp hos sina föräldrar och med 
sin yngre syster Matilda. Efter grundskolan läste hon 
samhällsprogrammet i Söderhamn med inriktning på 
musik. 
      Efter studenten bar det av till Uppsala för att studera 
historia, konsthistoria och museivetenskap, vilket       
resulterade i en Magisterexamen 2010. Under Uppsala-
tiden träffade hon sin nuvarande sambo Niklas. År 2012, 
när de var klara med studier och storstadsliv, flyttade de 
upp till Söderhamn och efter en del sökande hittade de 
till slut huset de bor i nu. 
      – Det finns många fördelar med att bo i Trönö, säger 
Karolina. 
      – Det är nära till allt det vi behöver, förskola, skola, 
butik med mera, och nära till det vi gillar att göra, umgås 
med familj och vänner, vara ute i naturen, fiska, plocka 
svamp och så jakt för Niklas. Sen känns det så rätt att bo 
här med barnen, här där jag själv haft en trygg och bra 
uppväxt.  
      – Trönö är en fantastiskt engagerad och framåt-
strävande bygd, med många driftiga och påhittiga      
innevånare. Ingenting är omöjligt, fortsätter hon.  
      Sedan oktober 2018 jobbar Karolina i kundtjänst på   
Söderhamn Nära. När hon inte jobbar och har lite tid 
över, går hon gärna på teater, lyssnar på musik eller lagar 
god mat. 
      Tillsammans har Karolina och Niklas två söner, Elis 
sex år, som börjar i förskoleklass till hösten och Alvin 
som är tre år. 
 
Som ordförande i Trönöbygden ekonomisk förening vill 
hon fortsätta driva de projekt som just nu gått lite i stå  
på grund av pandemin, bland annat Icabutikens          
servicepunkt. Annat på agendan är fler bostäder,        
utveckling av bystugan och uthyrningsrummen samt att 
göra trafiksituationen i centrum tryggare. 

 
När jag ställer frågan vad hon tror hon kan bidra med 
som ordförande svarar hon efter att ha tänkt efter en 
stund: 
      – Först vill jag tacka för förtroendet till ordförande-
posten. Det jag skulle vilja jobba för är att få fler yngre 
bybor intresserade och ge dem mer insikt i vad vi gör 
och har möjlighet att göra i föreningen. De kan komma 
med sina idéer, känna sig delaktiga och förhoppningsvis 
vilja vara med och jobba för en fortsatt levande bygd. 
Föreningsliv och styrelser kan verka skrämmande och 
svårt, men vi är ju många som hjälps åt.  
      – Jag och föreningen önskar oss input och åsikter 
från många olika människor i alla åldrar och alla olika 
livssituationer, fortsätter hon.  
      – På så vis kan vi få ett Trönö som är bra nog för alla 
och att livet här känns meningsfullt. 
      Kaffet är nu urdrucket och det känns som vi har   
avhandlat det vi behöver.  
      Sonen Elis ropar från rummet bredvid. 
      – Mamma! Är Eva kvar än? 
   
    Av Eva Nyberg 
    Foto:  Privat 

Med stadiga rötter och blicken mot framtiden 
Möt Karolina Svensk, Trönöbygdens nya ordförande 

En avspänd Karolina i soffan hemma i Sterte, redo för 
utmaningarna och glädjen i arbetet som Trönöbygdens 
ordförande. 
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På flera av stammarna på de gamla tallarna satt det 
”nystan” Bryoria furcellata, nästlav, en signalart för höga  
naturvärden med skyddsvärd skog. På lavens grenar sitter tätt 
stiftlika isidier (vegetativa förökningskroppar, red:s anm.), 
som till formen liknar små fågelbon (nästen) vilket gett arten 
sitt svenska namn. Nästlav är en typisk barrträdslav som  
framför allt förekommer på tall, både på själva stammarna, 
grenarna och i grenvinklarna. Laven föredrar ljusöppna      
miljöer som glesa tallhedar, bryn, mossor och myrar.  

I svackan mellan den torra glesa hällmarkstallskogen             
på sydsluttningen och berget med områdets högsta           
punkt 170 m/öh i den nordligaste delen av reservatet, är ett 
fuktigare område med ganska tät blandbarrskog. Där på en 
murken granlåga hittade jag den rödlistade arten Phellinus 
ferugineofuscus, ullticka (se ovan). Vid återbesök i reservatet             
den  12 september fann jag ytterligare två lågor med ullticka. 
 Det är en välkänd och lätt identifierbar art som uppmärk-
sammats mycket under senare decenniers naturvärdes-
inventeringar i barrskog. Den förekommer i stora delar av  
granens naturliga utbredningsområde från norra Götaland till 
norra Norrland. I äldre grannaturskog i norra Sverige är den 
alltjämt en karaktärsart och förhållandevis vanlig. Längre  
söderut blir den allt mer sällsynt. I Götaland och delar av   
Svealand är den en god signalart för skyddsvärda granskogs-
miljöer. Arten bedöms ha minskat starkt under senare år på 
grund av skogsavverkningar, då den framför allt växer på  
lågor i äldre granskog med långvarig grankontinuitet. Arten 
tycks saknas på lågor i anlagda granbestånd av produktions-
karaktär. 

 

En klen gammal asp med några gamla fruktkroppar av       
Innonotus rheades, rävticka, stod och kände sig nog ensam 
bland alla ståtliga vackra tallar. Rävticka räknas som signalart. 
Fruktkroppen är ettårig. Som ung har den en vackert, nästan 
lysande, gulbrun, rävröd eller rostbrun hatt som först är mjukt 
filtad, senare strävt och tovigt borsthårig och slutligen kal. 
Porlagret är som på de flesta Innonotusarter skimrande. Många 
växtplatser är som här relativt torra och ljusexponerade, till 
exempel skogsbryn och sydvända bergsbranter. Jag såg bara 
en asp i område på hällmarken och den hyste en signalart.  

På brandområdet ovan ser man redan hur lövskog, främst 
plantor av björk har slagit rot, flera av de klena träden är döda 
eller döende medan lite grövre äldre tallar har klarat branden 
och har friska gröna kronor. 
 

Direkt efter branden 
Under skogsbranden frigörs näringsämnen, stora mängder död 
och bränd ved blir kvar och en del äldre tallar överlever. In-
sekter dras till den brända veden och därmed även en del fåg-
lar. Av värmen och näringsämnen som frigjorts börjar en del 
växter att gro. 
 

2 till 20 år efter branden  
Gräs, buskar och lövträd växer fort och tar därför över. Älg, 
som gillar asp, flyttar in i området och även hare.               
Blåbär och vitsippa etablerar sig. 
 

Svarttjärnsberget  del 2 
Beskrivningen av Trönös senaste naturreservat fortsätter (del 1 i nr. 3, 2019) 

Nästlav med apothecier, skålformade fruktkroppar. 

Rävticka på en gammal aspstam. 

Delar av det cirka 7 hektar stora brandfältet från 2009.  
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80 till 100 år efter branden  
Granen som växer långsammare än lövträd har nu växt 
förbi lövskogen och har mer och mer tagit över.                       
I den blandskog som nu finns trivs många arter av insekter, 
djur och mossor. 
 

Brandgynnade och brandberoende arter  
Exempel på arter som gynnas eller är beroende av skogsbrän-
der är tall, sälg, svedjenäva, brandnäva, mjölkört, nattskärra, 
älg, rådjur, skogshare, tretåig hackspett, sotsvart praktbagge 
(Melanophila acuminata), fyrprickad brandlöpare (Sericoda 
quadripunctata), korthårig kulhalsbock (Acmaeops septent-
rionis), blåpraktbagge, barrträdslöpare, brun barkbock, tall-
bock, skiktdynemott, dyster barkskinnbagge och stor plattnos-
bagge. 
 

Effekter under jord  
Skogsbränder och andra bränder i naturen minskar andelen 
organiskt bundet kol och humus i den drabbade jorden genom 
att kolatomer följer med brandröken i atmosfären. Detta gäller 
både jordbränder av organiskt material i jorden och topp-
bränder av material ovan jord. Det går att använda egenskaper 
i yttersta lagret i berggrunden, nämligen ansamling-
en helium i apatit och zirkon, som termokronometer, eftersom 
skogsbrandens höga temperatur förändrar förutsättningarna för 
detta. 
 

Garnlaven är en rödlistad, utpräglad barrskogsart som ibland 
kan drapera träden i norrländska fuktiga och naturskogsartade 
granbestånd. Arten är en utmärkt signalart för denna typ av 
skog (Nitare 2000). Den förekommer också i talldominerade 
bestånd där den också, förutom i trädens grenverk, påträffas 
hängande över ojämnheter i tallbarken. Den förekommer   
lokalt rikligt och ymniga populationer finns i trögväxande, 
glesa bestånd eller skogsgläntor där luftfuktigheten är hög. 
 Garnlav är en gulgrå, i gynnsamma fall meterlång busklav, 
med hängande ”trassligt” växtsätt som saknar distinkt        

fästpunkt vid underlaget. Garnlaven saknar central märgsträng 
och har typiska, dikotoma (tvådelade) förgreningar. Den    
gulaktiga färgen beror på innehållet av usninsyra. 
 Garnlaven är fortfarande lokalt allmän i Norrland och 
norra Svealand medan den numera är ovanlig på sydsvenska 
höglandet och sällsynt i sydvästra Sverige (Artportalen 2016). 
I sydligaste Sveriges slättlandskap och på kalfjället saknas den 
(Artportalen 2016). Mycket tyder på att garnlaven minskar 
starkt i södra och mellersta Sverige och den minskar även i sitt 
nordliga utbredningsområde. Orsaken till tillbakagången beror 
främst på slutavverkningar av naturskogsartade skogar, men 
möjligen också genom den ökande förtätningen av olika 
skogsmarker. Garnlaven anses vara svårspridd vilket medför 
att laven är känslig för rationellt skogsbruk. Detta gäller   
framför allt i utkanterna av utbredningsområdet där populat-
ionerna är mindre individrika. Den anses också vara känslig 
för luftföroreningar. 

 
En månad senare, den 10 juni, kommer jag och åker efter      
en skogsbilväg nordväst om Svarttjärnsberget, och ser en   
tjäderhöna i vägkanten med flera kycklingar kvar på vägen. 
Kameran i ryggsäcken bak i bilen, backar sakta utom synhåll, 
parkerar, går försiktigt ur bilen, plockar fram kameran och 
smyger sakta, sakta framåt. Hönan har lockat sina små i     
säkerhet från vägen och kommer mot mig där jag smyger, och 
jag lyckas ta några bilder.  

Hittade en tall draperad med garnlav.  

Efter skogsbilvägen vi åkte som går på östra sidan om  berget upp 
till vändplan såg vi på två ställen tjäderhöna som gick och   
plockade sten för krävan. Under flera av  tallarna på hällmarken 
såg det ut så här, mycket möjligt med spelplatser i närheten. 

Tjädertuppen i full skrud. 
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Foto: Privat 

Visst finns det tjäder i trakterna! Besöker du Svarttjärnsberget 
en vårdag i slutet av april, träffar du den ståtligaste av tuppar 
som efter hårda strider med rivaler blir far till de små. För min 
inre syn ser jag åter skådespelet som jag fick uppleva där jag 
satt gömd under djupt hängande grenar från den stora granen i 
en myrkant. Jag ser svarta sträckta halsar med hakfjädrarna 
utspärrade som skägget på den stoltaste älgtjur, blicken och 
blänket från ögon med blodröda svullna ögonbryn.  
 Jag ser svarta stjärtfjädrar utspärrade som solfjädrar, jag 
hör kluckande knäppande ljud från näbbar som avslutas med 
en sisande virvel från strupen när tuppen är som i trans, jag 
hör hur det brakar och smäller från vingar som slår mot 
varandra tills segraren står ensam kvar.  
 Hon lägger sig nu ner och tar emot hans tunga svarta kropp 
och fullbordar det som måste ske, så flyger hon stolt och   
lycklig och sätter sig på en tallkvist nära ovanför mig där jag 
sitter under granen. 

 
 
Tjädern är en utpräglad barrskogsfågel som främst förekom-
mer i skogsområden större än 300 hektar där det finns tillräck-
ligt mycket av lämpliga miljöer för att den ska kunna livnära 
sig under hela året. Arten fördrar uppvuxen gles eller luckig 
skog med inslag av asp och ett tätt fältskikt av blåbärsris,         
i en mosaik med sumpskogar, myrmarker och andra små    
våtmarker. Tjädern missgynnas när skogen blir allt mera   
fragmenterad, när äldre skog avverkas och ersätts med täta 
plantskogar, när tallskog ersätts av granskog, när våtmarker 
dikas ut och försvinner och när flerskiktad, varierad skog   
ersätts med enskiktade bestånd. För en kontinuerlig förekomst 

av tjäder krävs att andelen lämpliga tjädermiljöer är          
minst 25 procent inom en sammanhängande skogsyta av           
minst 300 hektar. Den är fridlyst enl. 4 paragrafen Artskydds-
förordningen. Räknas även som vilt, vilket betyder att den är 
fredad men kan vara jaktbar enligt jaktförordningen eller   
jaktlagen. 

 
En silvertall där stammen vridit sig och nästan gjort knut på 
sig själv, man blir stum av beundran inför naturens förmåga att 
skapa vackra konstverk. Man förstår sin egen litenhet och blir 
ödmjuk. Det är som den bästa medicin för både kroppen och 
själen att vandra i området. Det är säkert flera hundra år sedan 
silvertallen som en liten planta började sin levnadsbana, 
kanske långt före Gustav Vasas regeringstid. Vad den har  
upplevt under alla år kan man bara fantisera om. Och nu,   
silvervit och grå som skägget på vise män, ger den fortsatt liv 
till många individer. Bohål syns efter hackspett, insekter som  
blivit föda åt flera fågelarter har levt sina liv i stammen,  
svampar och lavar växer på och i veden. Bara att uppleva den 
här skönheten är värt besöket i Svarttjärnsbergets reservat, 
tänk vad vi har här i Trönö. Och här, i ögonhöjd på stammen, 
hittade jag en lav som jag hoppats på att finna idag, efter   
letande på flera torrakor och stubbar så äntligen, där satt den! 
Rambodila elabens, vedflamlav, med vitgrå lite flammigt  
uppsprickande kornig bål och glänsande svarta små       
apothecier.  
 Jag känner mig lycklig. Jag har träffat Alvadis! 
 
Berättelsen om Svarttjärnsberget fortsätter i nästa nummer av 
Trönöbygden. 

Jag ger dig namnet Alvadis hämtat från fornnordiskan. Alver 
vackrare än solen, bländande snygga. En av många torrakor i 
området, det här är den vackraste den mest spektakulära jag 
sett, mycket iögonfallande och underbart vacker.  

Avkomman, en liten tjäderunge. 

Visst är hon stolt och vacker!   
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© Edith Isacsson 

 

Hos oss hittar ni sommarens blommor!  
Välkommen in och få hjälp av vår kunniga personal.   
 
 Oppet: 
 Vardagar 10.00 – 18.00 
 Lördagar 10.00 – 15.00 

 Tel: 0270 414 87 

 
 

     Köpmangatan 19 A 
     826 30  SÖDERHAMN 

 

 

Johan Pålbrant, Hans Westberg och Jesper Thyrén  

Ede 103 

826 95 Trönödal 

070 363 60 63  
Instagram: @palles.hantverk_ab  

Det lilla byggföretaget med  
känsla för kvalitet och service! 
 

Vi jobbar med fokus på naturliga material  
och hållbart byggande för fram den!  
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Kyrkan i pandemins tid 
Plötsligt förändrades människors liv och vardag väldigt  
mycket, då coronaviruset kom. Människors liv ställdes upp 
och ner.  
 I Norrala-Trönö församling har vi ställt in de flesta av våra 
grupper, soppluncher, besök på äldreboende med mera.   
Gudstjänster, dop, bröllop och begravningar får hållas, men 
alla sammankomster är nu begränsade med ett max antal       
på 50 personer. Vi håller avstånd till varandra, och följer   
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 Vi har försökt vara kreativa och ställt om mycket. Nu när 
sommaren kommer finns ju möjligheten att vara utomhus och 
vi kommer ha friluftsgudstjänster och musik.  
 Du kan också följa vandringar med frälsarkransen efter    
Å-stigen i Trönö och på kyrkogården i Norrala. De byts ut 
varje vecka.  
 Så ta gärna med dig en fikakorg och kom och var med oss 
på någon av sommarens aktiviteter. Plats och tid för dessa 
kommer att stå i predikoturer, på vår hemsida och på          
Facebook.  
 Önskar alla en skön sommar! Ta hand om och var rädda 
om varandra! 
         Sandra Dewerud   
         Norrala-Trönö församling 

Foto: Kalle Frid 

 
  

 

Fot

Sommarmusik i våra kyrkor 

24 juni i Norrala kyrka 
Musik för violin och piano 
med Catharina Ericsson och Bo Ericsson 
 
1 juli i Norrala kyrka 
Borgmästarbrasset 
under ledning av Mats Siggstedt 
 
8 juli i Norrala kyrka  
Orgelmusik 
med Per-Ove Larsson 

 
15 juli i Norrala kyrka 
Psalm i jazzton 
med Sofie Norling och Daniel Svensson 

22 juli i Trönö kyrka  
Tre strängar av kött, 

tre av silver 
klassisk gitarrmusik med Leif-Åke Wiklund 
 

29 juli i Trönö kyrka 
Pianomusik 
Sara Ek spelar på Steinwayflygeln 

 De a är vårt planerade sommarprogram just nu, då de a 
 blad lämnas ll tryck, men ändringar kan ske i dessa der, 
 så håll er uppdaterade via hemsidan 
 www.svenskakyrkan.se/norrala-trono 

 
U rycket ”Stängt mellan hägg och syren” brukar      
härledas ll historien om en skomakare som tog ledigt 
och sa e upp en skylt på dörren med dessa ord.  
 

Alf Henriksson har beskrivit samma känsla så här: 
 
Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den. 
Jag sade till min älskade: Kom ut, och se, och känn!  

Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut,  
och när hon lyfte blicken hade häggen blommat ut.  

 

Onsdagar kl. 18.30 
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På 1940-talet hittades en gammal stockbåt i Stertebod-
sjön. Den bärgades och hamnade  i ett förråd vid        
Söderblomsgården, där den sedan dess i många år har 
sovit sin törnrosasömn.  
 Men nu har den fått uppmärksamhet! Elise Hovanta,   
arkeolog, född och uppväxt i Hamre, har varit och tagit 
prov på båten, och om några veckor kommer vi att få  
veta dess ålder.  
 Till hembygdsdagen den 14/6 ska vi ha plockat fram 
den gamla båten för påseende. Då kan den betraktas, 
tankarna försvinna bort i ett avlägset fjärran där man ser 
båten i användning, och kan gissa hur gammal den är. 
Åldern och vinnaren publiceras i nästa nummer av 
Trönöbygden i slutet av augusti, till dess får vi ge oss till 
tåls.             Text & foto: Birgit Lundgren 

Stockbåten från Stertebodsjön – hur gammal är den? 

Elise Hovanta med en plastpåse innehållande en liten 
utkarvad träbit från stockbåten. Nu ska den skickas på 
analys för att åldersbestämmas. 

 

 FAKTA 
En stockbåt är skapad genom att en trädstam   
urholkats och gröpts ur med hjälp av verktyg. 
Stockbåtar har byggts och använts från stenåldern 
åtminstone fram till 1800-talet. 
 Den hittills äldsta stockbåten man funnit i 
Norrland, hittades i Fiskeby, Hälsingtuna 1892. 
Den har en uppskattad ålder av 2 500 år. 
 

Källor: helahalsingland.se  (2016-09-01) 
  och Wikipedia 

Musikpicknick  
Måndag 10 augus  kl. 15.00 

på gräsma an vid Pe er Ma svägen  
(mellan mejeriet och sopsorteringen) 

  
Vi ställer ut stolar med lagom mellanrum  

(du kan ta med en egen om du vill) 
 

Egen matsäck! 
 

Underhållning med sång, musik, dikt  
och kanske en och annan rolig historia med 

Janne & Melvin, Kalle Frid och  
Marie Sundberg med flera.  

 
Vid dåligt väder genomförs evenemanget inne på IOGT. 

Sommarfest på Trönö IP  
Måndag 13 juli kl. 14.00  

Traktorskjuts från bystugan kl. 13.40 
 

Karl-Gunnar Karlsson från Nianfors underhåller 
Pris 50 kr för underhållning och fika med mackor! 
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Pilgrimsvandring 
söndag 14 juni 

 

  från Änga Nybo i Arbrå ll Körsåsen. 
 

Skjuts ll Änga Nybo samt från  
Körsåsen kan ordnas. 

 

Info och anmälan, ring Birgit n 076-795 54 92  

Sommaren för hembygdsföreningen 
blir (nästan) som vanligt men annorlunda 
 

Ett digert sommarprogram var planerat, men med den 
verklighet vi befinner oss i har det krympt en hel del. 
 Årsmötet sker i första hand utomhus, den 7/6 på 
Västergårn (se separat annons), vid regn får vi glesa ut 
oss inomhus.  Vid ett styrelsemöte med gott om luft 
mellan ledamöterna, beslutades att öppethållandet på 
Söderblomsgården genomförs som planerat med     
nödvändiga anpassningar. Vi tror att allmänheten till 
sommaren behöver uppleva andra miljöer än sitt hem 
och promenader i grannskapet. Vi hoppas kunna      
erbjuda ett alternativ på nära håll, med en fika ute i  
Söderblomsgårdens trädgård där flera mindre sitt-
grupper finns,  eller i bagarstugan, Sothålsgården eller i 
något av   rummen inomhus på gården. Trönömackan 
och våfflan får ta semester i år och ersätts av enklare 
smörgåsar, glass och en god hembakt kaka. Allt för att 
säkerställa god hygien och underlätta kökshanteringen 
eftersom alla vi 70-plusare inte kan medverka som  
tidigare år. I planerna igår även att  utrusta Söder-
blomsgården med en handikappramp. 
 Hembygdsdagen 14/6 med sin gamla tradition av en 
heldag, börjar redan kl. 5 på morgonen med samling i 
Trönö för avfärd till Änga-Nybo i Arbrå för gemensam 
vandring till Körsåsen. Vandrarna från Trönö har på 
senare år endast varit någon enstaka, som fått skjuts till 
Änga-Nybo och  hämtats i Körsåsen. Så i fortsatt liten 
skala kan vi nog genomföra det här i år också. Dagen 
fortsätter sedan med gudstjänst vid gamla kyrkan och 
kyrkkaffe på  Söderblomsgården. 
 Inga bussresebesökare kommer i år, allt är avbokat 
utom en buss i augusti. De inplanerade visningarna av 
Söderblomgården och Gamla kyrkan ställer vi in,    
förutom vid ett tillfälle då Marie Sundberg som ny       
intresserad guide gör sitt elddop vid Gamla kyrkan    
(se separat annons). 
 Byafärden i Orsten och Hamre med traktorer och 
vagn ser vi ingen möjlighet att kunna genomföra      
eftersom traktorvagnarna med nuvarande restriktioner 
endast kan ta högst åtta passagerare vardera. Men 
skulle läget ändras kan vi tänka om. 
 Boken om Orsten och Hamre jobbar vi nu intensivt 
med, men cirklarna har ersatts med telefonkontakter, så 
boken ska bli klar för att kunna hämtas på tryckeriet 
den 13/8 som planerat. Hur boksläppet ska gå till får vi 
återkomma till.  
 Utomhusaktiviteter vid Söderblomsgården, som 
Plantbytardagen den 30/5 ser vi fram emot liksom   
Öppen trädgård den 19/7.  
 Trönö hembygdsförening fyller i år 90 år och     
Söderblomsgården har varit hembygdsgård i 65 år, men 
vi räknar med att fira 91-åringen och 65-årigen lite 
mera storslaget på hembygdsdagen nästa år i stället. 
 
          Birgit Lundgren 

   
 
 

Hembygdsdag 
söndag 14 juni 2017  

Frilu sgudstjänst vid gamla kyrkan kl. 11.00,  
(vid regn är vi inne i kyrkan med avstånd). 

 

Däre er marsch ll Söderblomsgården 
där det blir kyrkkaffe och kanske underhållning. 

 
Stockbåten visas – gissa dess ålder! 

 
 

Arr: Trönö hembygdsförening 

Plantbytardag på Söderblomsgården  
lördag 30/5 kl. 12–15 

 

Köp – sälj – byt trädgårdsväxter, sticklingar och plantor 
från Söderblomsgårdens trädgård och andra odlare i trakten. 
Kl. 12 berättar Robert Wirén  om tillkomsten av Söderbloms-
gårdens trädgård. Fikaservering! 

Upplysningar och  anmälan Lena Åkerlind, tfn 070 350 80 66 
eller mejla lena.akerlind@outlook.com  

 

Varmt välkommen! 

Söderblomsgården  
öppen 22/6 - 9/8 kl. 11-17 
 

Trädgårdsservering av kaffe med 
smörgås, glass, kaka. 
(Möjlighet a  si a inomhus finns.) 
 
 

Trönö gamla kyrka 
öppen varje dag kl.  9-17  
fram ll 30/8 .  
Guidad visning  
torsdag 9/7 kl. 18.00, entré 80kr. 
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Kvalitetscer fiering 

 

 

  Catering 
 Smörgåstårtor, festplankor, ost-
 brickor, matkorgar och landgångar. 
 

 Tjänster online 
  

 Beställ mat – hämta upp senare 
 under dagen kostnadsfri .  
 Alla dagar, även helg! 
  

 Hemkörning – handla online, 
 mejla eller ring in din köplista! 
 

 Gå in på  h p://www.ica.se/bu ker 
 

 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 arbetar med lokala 
producenter. 
 
Vi jobbar hårt med a  
ständigt hi a klipp åt er 
kunder!  

 Ombud för 
 

 Apotek 
  

 Post 
 

   Systembolag 
  

 Svenska spel 

Öppe der:   Vardagar  9-19     Helger     10-17 

Telefon:  0270 360 85                          E-post:  emelie.stjernfelt@nara.ica.se 

.  

   

   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 e  skåp vid affären. 
 

_______________________________________________________________________ 

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

 

Vi hör det gång på gång. De upprepar det som ett mantra. ”Vi 
gör det här tillsammans”, säger de, på pressträffar och tal till 
nationen. 
 Tillsammans. 
 Men det slår ju så olika, det där lilla illvilliga viruset. En 
del får det inte alls. Andra hostar lite eller får lite huvudvärk, 
och sedan är det klart. Många blir normalsjuka en vecka. En 
del tar det veckor och månader för, att återvända till en funge-
rande tillvaro, kanske med inhysning på IVA en tid. 
 Och några dör. Ganska många, faktiskt, dör.  
 Sedan är det ju ringarna på vattnet. Vårdarbetare jobbar 
slut på sig, medan människor inom andra verksamheter  blir 
arbetslösa. Småfirmor går omkull, större företag varslar och 
får skriva om sin ekonomiska plan kapitalt.  
 Och så fritiden, då. Resa, glöm det. Inte ens till nästa land-
skap, om det ligger mer än två timmar bort med bil. Träffa 
mormor eller farfar på äldreboendet är förbjudet, och barnbarn 
umgås vi med via paddan. Vi får inte komma närmare än halv-
annan meter, särskilt inte om vi skulle ha råkat fylla 70 år.  
 Människor i resten av världen, överallt, har drabbats på 
samma sätt, om än inte med exakt samma konsekvenser. Det 

är liksom en annan sak att hantera coronahotet i ett flykting-
läger i Turkiet eller i slummen i valfri storstad. Hur praktiserar 
man fysisk distans där? Hur får man ens kännedom om viruset 
och dess framfart? Hur skyddar man sig om ingen möjlighet 
till skydd finns? Blir inte ”vi gör det tillsammans” en absurdi-
tet i det perspektivet? 
 I den lilla världen, vår del av den stora dito, ser jag stor 
respekt människor emellan. Vi stannar och pratas vid en stund 
när vi möts ute, på behörigt avstånd. I vår fantastiska butik går 
vi omvägar om varandra i gångarna och spritar händerna i  
kassan, och är oändligt tacksamma för personalens omtanke 
om oss. Vi hjälper varandra med inköp och annat. 
 Men vi kan aldrig gardera oss till fullo. Viruset har sina 
tricks, det når oss förr eller senare, men vi kan jäklas lite med 
det och fördröja dess framfart. En del av oss kommer att sörja 
någon som inte klarade det. För det slår ju så olika ... 
 Tillsammans, här i den lilla världen, är en styrka. Och på 
ett annat plan betyder det att vi också gör det tillsammans med 
resten, därute i den stora världen. För covid-19 förenar männi-
skosläktet som aldrig förr. Må vi härda ut! Må vi segra! 
 

           Marie Sundberg 
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Allt inom byggplåt! 
• Lägenhetsuthyrning    • Fas ghetsskötsel    

• Snöröjning 
 

Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99 

Var glad min själ åt vad du har, 
nu har du hundra sommardar 
och detta är den första. 
När solens lopp sin ände tar 
då har du nittionio kvar 
och någon blir den största. 

 

Giv noga akt på var du står, 
i morgon blir med ens i går, 
det går så fort att vandra. 
Lägg märke till att vad du får 
är hundra sommardar per år 
i morgon är den andra. 
 

    Kajenn (Caj Lundgren) 

A  läsas 1 juni och sedan påminna sig om hela sommaren 
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Och när fisken nappat och dragits upp ... 

Fisk i foliepaket 
En perfekt rätt att tillreda utomhus på glöden vid           
en mysig grillplats vid någon av våra fina fiskesjöar eller 
-tjärnar. Allt kan förberedas hemma, men mycket kan 
också göras på plats medan du väntar på glöden. 
 

Du behöver: 
 Valfri, hel fisk 
 Smör, salt och peppar 
 Cocktailtomater, citron och purjolök, eller något 

annat du vill fylla fisken med 
 Färskpotatis eller delikatesspotatis 
 Eventuellt en skvätt vitt vin och dill 
 Folie 
 Trevligt sällskap 
 

Gör så här: 
 Koka småpotatis och lägg i folie, salta, lägg i 

några klickar smör och eventuellt lite dill. Skvätt 
på lite vitt vin om du vill, annars går det lika bra 
utan. 

 Hacka purjolök och skiva citron och några        
tomater. 

 Ta ur fisken och skölj den, lägg på en rejäl bit  
folie (inte samma som potatisen). 

 
 Salta och peppra fisken. Fyll den med purjo,     

citron, smör och tomater. Här kan du också    
skvätta på lite vitt vin om du vill! 

 Vik ihop foliepaketen noga med skarven uppåt    
så ingen vätska rinner ut i onödan. 

 Lägg dina paket på ett galler ovanför glöden,    
eller i utkanten av eldstaden om galler saknas. 

 Fisken är färdig när ryggfenan släpper lätt när     
du drar i den. 

 Ät och njut! 
 
     Med hälsningar från Karolina Svensk 

Vårfiske! Äntligen!  Årets kanske mest attraktiva fiske-
period har redan börjat.  
 Tänk att en ljum försommarkväll kunna besöka    
någon  av våra tjärnar. Med spinnspö eller kastflöte njuta 
av solnedgången på en spegelblank vattenyta och se 
öringen  vaka så där lagom retligt nära. Eller varför inte 
ta en fisketur efter ån, på köpet få en glimt av bävern 
eller till och med   uttern. Överallt spirar den nya gröns-
kan till toner av allsköns fågelsång. Änder, tranor och 
olika vadare med mera finns  alltid i närheten av vatten 
och småfåglarna söker sig ofta till strandvegetationen.  
 Fiske kan vara och är en bra ursäkt för en rejäl dos       
naturupplevelser. Dessutom nu i coronatider en alldeles     
utmärkt aktivitet, med gott om utrymme, frisk luft,   
motion och plats för avkopplande tankeverksamhet. 
 I Trönö har vi gott om bra fiskevatten. Vi har en   
alldeles egen fisk - trönööring – odlad i Trönö och sedan 
utplanterad som halvvuxen till våra tjärnar. Dessutom 
har vi utplanterad regnbåge i Högtjärn som under     
sommartid regelbundet fylls på med ny fisk.  

Rödingfisket i Västansjön har kanske sin höjdpunkt just 
nu  på försommaren. Båt finns på plats för uthyrning för 
den som vill prova på att ”trolla” med långdrag. 
 Gäddfisket har på senare tid blivit alltmer populär 
sport. I Trönö finns ett otal bra sjöar med starka       
gäddbestånd. 
 Vi tjuvtittade häromdagen i en av våra odlings-
dammar. Vi drog ett notdrag för att kolla lite på         
förekomst och tillväxten efter den gångna vintern.     
Resultatet var positivt. Tydligen har våra åtgärder         
(2 m högt nätstaket) för intrång av utter och mink haft 
god effekt. Återstår att se, om vi sedan nu i sommar även 
kan hålla hägern på utsidan av staketet. Kan ju bli      
aktuellt med skrämsel à la ”gasolkanon” igen.  
 Skitfiske på er!           
             Jan-Olov    
 
 
Kolla även: www.tronofiske.se  eller  Facebook 

Foto: Birgit Lundgren 
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Under den gångna vintern har det tränats och tävlats  flitigt 
inom klubben. Lite/ingen snö i början av vintern gjorde att det 
blev en lång period med barmarksträning.  
 Vårt populära skidläger ordnades i Orsa Grönklitt i början 
av december, för att komma igång med skidåkningen. Många 
skidpass på konstsnön i Bollnäs blev det då natursnön uteblev. 
 Två träningsgrupper har tränat tisdagar och torsdagskväl-
lar med 5-10 i varje grupp, och från början av januari har 
cirka fem barn deltagit i vår skidskola för barn födda 2013-
1015. Skidskolan har varit mestadels i Bollnäs på konstsnö 
samt lite barmarksträning/gympa. Några av våra lite äldre 
ungdomar har även deltagit på träningsträffar och läger som 
anordnats av Hälsinglands skidförbund.   
 Tävlingen Trönöskidan fick ställas in på grund av        
snöbrist. Barnens Vasalopp arrangerades under sportlovs-
veckan i    samarbete med Svenska kyrkan. Ett 30-tal barn 
deltog, och biskop Karin åkte med ett härligt leende på      
läpparna tillsammans med barnen. Kyrkan bjöd på fika och 
korv med bröd efter loppet. Äntligen kom snön och vi hade 
fantastiska spår i cirka en vecka. 
 Under Vasaloppsveckan hade vi några ungdomar som 
åkte Ungdomsvasan. Vi har haft ungdomar med på flera täv-
lingar dels i Hälsingland och i granndistrikten. Som mest har 
vi haft cirka 10-15 deltagare på tävlingarna. Dessutom hade vi 
två ungdomar med på Folksam Cup i Järpen och tre åkare var 
med i Volkswagen Ungdomscup i Bollnäs 7-8 mars.  
 Efter det hände det något. Covid 19 hade nått Sverige    
och det blev ett abrupt slut på skidsäsongen. Till en början 
ändrades nationella tävlingar till distriktstävlingar och        
slutligen ställdes all tävlingsverksamhet in. Vi lyckades få till 
en fin säsongsavslutning på de sista snöresterna. 

Så var skidsäsongen avslutad och fotbollssäsongen i          
antågande. Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ändras 
och har ändrats hela tiden. Just nu har vi alla våra lag i träning   
och vi får spela matcher och träningsmatcher utan publik. Vi 
kommer eventuellt att kunna livesända lite matcher. Flickorna 
i F17 spelar i en tillfällig serie nu på våren med lag från     
Hälsingland. Det skulle ha spelat i en serie med Gästrikland, 
Dalarna och Hälsingland. Hur det blir till hösten är oklart. Det 
blir ingen resa för dem till Gothia Cup. 
 Alla poolspel för de yngre lagen är tills vidare inställda. 
Fotbollsskolan kan inte genomföras under normala former. 
Däremot håller vi tillsammans med Svenska Kyrkan på och 
spånar på några andra typer av sommaraktiviteter för barn, i 
mindre grupper. När det är klart kommer vi att marknadsföra 
det på vår hemsida www.tronoik.se samt på våra sociala     
medier. 
 Seriespelet för herrlaget påverkas med färre matcher. 
 
Vad händer med Trönö IK:s evenemang? 
I dagsläget kan vi inte anordna någon midsommarfest på 
Trönö IP, men midsommarlotteriet kommer vi att köra som 
vanligt.  
 Idrottens dag blir med stor sannolikhet inte av men vi  
håller dörren öppen för det än så länge. Sockenrocken är     
inställd och ett poolspel var planerat i början av juni. Vad som 
händer till hösten vet vi inte, vi tar en dag i sänder.  
 Som förening är vi väldigt beroende av våra evenemang 
för att överleva ekonomiskt. Vi kan konstatera att 2020 är och 
blir ett år vi sent kommer att glömma! 
            
           Helena Leander 

Livet som idrottsförening 
under coronakrisen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trönö Traktorteam planerar en traktorcruising i   
sommar, llsammans med dig som har egen traktor. 
Det blir en halvdagsu lykt runt Storsjön och Körsåsen. 
      För dig som inte har egen traktor finns e            
begränsat antal platser på våra tre vagnar. Ta med 
eget fika! 
 

Datum bestäms senare.  
 

Håll utkik på anslagstavlan på ICA och på Facebook, 
eller hör av dig ll Ola Hansson, 070-579 70 76 

Trönösmycket i silver med läderband 
finns a  köpa genom Trönö hembygdsförening för 
1300 kr. Ring Birgit 076-795 54 92 

BARNENS DAG 
måste vi tyvärr hoppa över i år på grund av 

myndigheternas restrik oner. Men vi hoppas 
återkomma med stor fest för alla barn och deras 

vuxna i Trönö centrum e er sommaren.  
Annars ses vi nästa år! 
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I flera år har vi väntat på att Faxeholmen eller ”någon annan” 
ska bygga lägenheter här i Trönö. Men trots att flera         
kommunala strategier slår fast att det är viktigt att bygga på 
landsbygden verkar inget hända.. 
 Ska vi kanske bygga själva? 
 Trönöbygden ek för skulle kunna starta ett aktiebolag, där 
föreningen äger majoriteten av aktierna. Det finns tidigare 
årsmötesbeslut på att det ska utredas om föreningens fastig-
heter ska flyttas till ett bolag. Ett sådant bolag skulle kanske 
kunna bygga hyresrätter också? 
 Eller så går några personer ihop och startar en bygg-
gemenskap för bostadsrätter. Om minst sex personer bildar   
en ekonomisk förening och satsar 10 000 kr vardera kan     
400 000 kr sökas från Boverket för att förprojektera och låta 
göra ritningar. 
 Eller så kan andra aktörer kan vara intresserade av att 
bygga här? 
 En nackdel med att bygga själva är förstås den direkta 
kostnaden och allt kringarbete.  
 Fördelar med att bygga själva är att vi kan bestämma 
själva hur vi vill ha det, både när det gäller kvalitet, hållbara 
lösningar, funktion och det estetiska. Om någon utsocknes 
bygger är risken att de kommer bygga det billigaste           
alternativet för bostäder, och troligen anlitas inget av våra 
lokala företag. Och vinsterna från uthyrningen hamnar utanför 
bygden. 

Ett mellanting finns också. Där samarbetar byggföretaget med 
lokala byggemenskaper. Deras vinst blir då att förbestämda 
köpare utgör en säkerhet och dyrare månadsavgifter blir    
förtjänst. Vår vinst blir möjligheten att påverka samt att slippa 
direkta kostnader och allt arbete. Se exempel på 
www.ekebladbostad.se  
 Trönöbygden har fått uppdraget att utreda frågan och vill 
därför sätta ihop en arbetsgrupp av intresserade personer. Vill 
du vara med som framtida hyresgäst eller bostadsrätts-
innehavare? Och/eller investera i ett bolag? Eller är du bara 
intresserad av att det byggs bra i Trönö och har idéer?  
 Hör av dig till Lena Åkerlind, 070-3508066, eller mejla 
info@tronobygden.se  

 
När allt det här är över, när allt det här är slut, 

då ska vi ta varandras händer och kramas som förut. 
Då ska vi åter vara nära, då ska vi alla springa ut 

och glädjas över livet, när allt det här är slut. 
 
 

(Sofia Svensson 2020) 

Trönö Fastighets AB – eller? 

Inte bara skruvar och muttrar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖVER 14 000 ARTIKLAR I LAGER 

• fästelement   • lager   • tätningar 
 

SNABBA LEVERANSER OCH SMART LOGISTIK 

INSECO i Söderhamn AB 
 
 Tel:  0270 735 50 vx 
 

 E-post: post@inseco.se 

 
 

 

 
Jens & Arnes Hushållsservice AB 

Jens Rehnvall 
 

Telefon:      0270 160  80,   070 31 70 863 

Återförsäljare av 
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      Varje torsdag kl. 10.30 hela sommaren spelas boule på IP. 

  
 

MAJ 
   
 Lö 30 maj  Plantbytardag vid Söderblomsgården kl. 12-15, se s. 20. 
     

    
JUNI 

  
   
 Sö 7 juni   Friluftsgudstjänst i Fly kl. 11.00, se s. 28. 
  
 Sö 14 juni   Kyrkmarsch från Änga Nybo (Arbrå) till Körsåsen.  
     Se s. 20. 
    
 Sö 14 juni   Hembygdsdag med gudstjänst i gamla kyrkan kl. 11, sedan  
     samkväm vid Söderblomsgården, se s. 20. 
 
 Sö 14 juni   Årsmöte med Rönningens bygdeförening kl. 18.00.  
 
 Sö 21 juni   Friluftsgudstjänst Wij fäbodar, se s. 28.  
 
          

JULI 
  
 To 9 juli   Guidad visning av Trönö gamla kyrka kl. 18.00, se s. 20. 
 
 Sö 12 juli   Friluftsgudstjänst, Trönbysbodarna kl. 11.00, se s. 28. 
 
 Må 13 juli  SPF:s sommarfest på Trönö IP kl. 14.00, se s. 19. 
 
 Sö 19 juli   Öppen trädgård på Söderblomsgården, mer info senare. 
 
 Sö 19 juli   Gå-Bingo i Rönningen kl. 17-19, kan ändras, se s. 8. 
 
 On 22 juli   Sommarkonsert i Trönö kyrka kl. 18.30, se s. 18. 
 
 Sö 26 juli   Friluftsgudstjänst i Tygstabodarna kl. 11.00, se s. 28. 
 
 Sö 26 juli   Gå-Bingo i Rönningen kl. 17-19, kan ändras, se s. 8. 
 
 On 29 juli   Sommarkonsert i Trönö kyrka kl. 18.30, se s. 18. 
 
  

AUGUSTI 
 

 Sö 9 aug    Friluftsgudstjänst vid Söderblomsgården kl. 11. 00, se s.28. 
 
 Må 10 aug  Musikpicknick med SPF kl. 15.00, se s.19. 
 
 Sö 23 aug   Friluftsgudstjänst vid gamla kyrkan kl. 11.00, se s. 28. 

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 i brevlådan 
 utanför bystugan går också bra.  
  

 Sista inlämningsdag den 15:e februari, maj, augusti respektive  
 november. 

 

   
 
 

 
bio 

Följ oss på Facebook, i gruppen ”Trönö bio”! 

Trönögymmet 
 bokas via                     
 ICA Trönö                    
 0270 360 85 

Familjekort medlemmar i TEF: 
400 kr/år 
Familjekort ej medlemmar:  
600 kr/år 

 För medlemmar i Trönöbygden ek för:  
 

Lämna glödlampor och lysrör ll 
Bystugan under ordinarie öppe der.  
Vi transporterar vidare ll Långtå. 
 

OBS! Lysrör i sin förpackning. 

 

SÄLJES 

 

Herrcykel Monark  
7- växlad, oanvänd 

 

Pris 1800 kr 

(nypris ca 6000 kr)                                                                           

  Tel. 070 547 60 35 
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Vi har ett stort utbud av  
VITVAROR  och  HEMELEKTRONIK 

Tomas Persson Ante Persson Urban Sundqvist 

 

BUTIK på Bröksmyravägen 13, 0270 42 65 35 

Kim Hallström 

till vår butik! 

 

 

  

 

Tisdagsgruppen 
framför varma tack ll alla,  

Blåklinten och övriga,  
som skänkt blomplantor! 

Vi som på olika sä  få  hjälp av Tisdagsgruppen, 
vill härmed förmedla vår stora tacksamhet  

för deras värdefulla insatser! 
 

Föreningarna i Trönö 
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Retur ll 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

 
 

Försäljning och service  
inom skog & trädgård 

 

MOTORSÅGAR, GRÄSKLIPPARE  
TRÄDGÅRDSREDSKAP med mera 

 

0270-700 45 

LILLA HÄBRET 
 

• Hantverksbutik • Trädgårdscafé      
• Plantor • Loppis    

 
20 juni - 23 aug 

 
För aktuella öppettider 

se vår hemsida och  
Facebooksida  
eller ring oss! 

   
 
Sven-Pettersgården i Trönbyn 
lillahabret.n.nu 070-6252089    

 

Söndag 16 augusti 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Skärså samlingslokal utomhus. 

Söndag 9 augusti 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Söderblomsgården, Trönö. 
Sång & musik med Johnny Wiktorsson 

Söndag 7 juni 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00 hemma hos 
Marita Eriksson, Fly 211 B, Trönö 

Söndag 19 juli 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Id ärdsvallen 

Söndag 26 juli 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Tygstabodarna, Trönö 

Välkommen till Norrala-Trönö församling! 
www.svenskakyrkan.se/norrala-trono 

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

Söndag 28 juni 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00, Skärså sam-
lingslokal utomhus. Sång Marie Sundberg. 

Söndag 21 juni 
Frilu sgudstjänst kl. 14.00  
Wij fäbodar, Trönö 

Söndag 2 augusti 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Skogsliden, Norrala 

Söndag 5 juli 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Skärså samlingslokal utomhus. 

Söndag 23 augusti 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Trönö gamla kyrka utomhus. 

Söndag 14 juni 
Frilu sgudstjänst  vid Trönö gamla 
kyrka kl. 11.00. Sång och musik med 
Chris na Nyström. 

Lördag 20 juni, midsommardagen 
Ekumenisk frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Hembygdsgården, Norrala. 
Gunilla Häggbom m. fl. 

Söndag 21 juni 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Forslins backe i Norrala.  

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

Söndag 30 augusti 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Prästgården Norrala utomhus. 

Söndag 12 juli 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00, Trönbysbodarna, 
Trönö. Sång av Marie Sundberg. 

Söndag 6 september 
Frilu sgudstjänst kl. 11.00  
Söderblomsgården Trönö 

  

   Alla frilu sgudstjänster kommer  
a  vara utomhus, och ställs in vid 
regn. 
 

Ta gärna med något a  si a på  
och fikakorg. 


