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Ett pilgrimscentrum! Idén föddes i   
somras, nu är den på väg att förverkligas 
med Sandra Dewerud vid rodret. 
 

Sidan 12 

 

Sidorna 11-13 

Dokument från 1600-talet funna i Trönö 
gamla kyrka. 

Sidan 11 

 

När det fanns en kiosk i Glamsta, i huset som sedermera blev Bystugan. Året var 
1994, tror Kirsten Bjerknes, som sorterar foton och funderar över bilders värde. Vad 
ska kastas, vad ska sparas?  

Sidan 25 

Porträtt: Enar Nordgren, Järnäs 
Ett långt och händelserikt liv på samma plats. 
 

Sidan 5 

 

”Trillingarna” Trönö brandvärn, Trönöbygden ek för 

och tidningen Trönöbygden jubilerar ˗ fyller 20 år! 
Det vill vi förstås fira! Öppna hus och allmänna kalas är i dagsläget inte möjliga av 

kända skäl, men vi startar med en kavalkad över tidningens första två decennier.       

I kommande nummer uppmärksammar vi syskonen brandvärnet och TEF. 
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 Turerna kring bussturerna  sidan 16 
 

 Svarttjärnsberget del 4   sidan 18 
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Reparation  
och service  

av de flesta bilmärken. 
 

Däckservice  
och däckhotell 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

Telefon: 

0270 302 20 
Efter gamla E4 mittemot Norrala kyrka 

 

RING ALLTID FÖRE BESÖK! 

 Hos WERNERS i Norrala kan du 
 

 •    köpa en släpvagn eller båttrailer i alla 
   storlekar, även tillbehör 
  

 •    köpa däck och fälgar till nästan allt som rullar 
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Ledaren 
      
utges av Trönöbygden  
   ekonomisk förening  

 

   Trönöbygden utkommer  

   med fyra nr/år tills 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 
    

   Redaktion 
   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 öppettider 
 Kontor och bibliotek 

     Tisdagar  12-15.30 (nytt) 

      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. 

Tidigare nummer 

 
 
 
 
 

www.tronobygden.se 

  

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 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. Den finns också att köpa på ICA 

Trönö. 
 

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   

1/4 sida:   620 kr  

1/8 sida:   350 kr  
 

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

Övernattningsrum bystugan 
 

•  2 st 4-bäddsrum 
•  280 kr för 1 person per rum/natt 
•  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 

Hej Trönöbygden! 

Sent omsider kom så vintern, snön och kylan även till Trönö, alldeles lagom till den bästa 

tiden av vintern börjar, enligt mig i alla fall. Jag tillhör den skara som gillar vinter och snö, 

även om det gör vardagen lite krångligare och omständligare med snöskottning, isiga vägar 

och lager på lager med varma kläder. De ljusa timmarna på dygnet blir allt fler och en stilla 

kväll i skidspåren på IP, eller efter en helgdag spenderad vid skridskoisen nere vid skolan 

kan jag inte annat än att älska den här årstiden! Jag hoppas ni passar på att utnyttja alla de 

fina vinteraktiviteter som finns i vår bygd och att ni får njuta av många härliga vårvinter-

dagar framöver. 

 I år är ett riktigt jubileumsår för Trönö, i tredubbel bemärkelse! I år firar nämligen 

både Trönö brandvärn, tidningen Trönöbygden och Trönöbygden ekonomisk förening      

20 år! Grattis till oss alla och ett stort tack till de driftiga människor som en gång tog upp  

kampen för att Trönö skulle få behålla sin brandstation när kommunen valde att lägga ner 

deltidsbrandkåren! Utan er hade Trönö garanterat inte varit detsamma och det är en ära    

att få vara med och fortsätta jobba för att värna om vårt älskade Trönö. På grund av den 

eländiga pandemin blir det inget storstilat jubileumsfirande, även om vi gärna skulle vilja 

det. Istället firar vi som sig bör på distans med ett specialnummer av tidningen du nu håller 

i din hand. Detta nummer blir en ”tidningskavalkad” med en snabbresumé över vad som 

skrivits här genom åren. Senare i år kommer även en tidning vikt för brandvärnet med    

bilder och berättelser om vad de varit med om och jobbat med under dessa 20 år. 

 Ombyggnationen av affären är i det närmaste att betrakta som färdig nu, och vilket  

resultat det blev! En fantastiskt fin och välordnad butik där även cafédelen nu börjar ta 

form. Passa på att stanna till på en kaffe och en butiksbakad semla nästa gång, eller köp 

med dig fikat hem eller till pulkabacken! 

 Hoppas vi ses ute i vintern!           Karolina Svensk  

                   Ordf TEF 

  
Vill du bli medlem i Trönöbygden?  
Årsavgiften är 140 kr för en medlem i ett hushåll. Är ni fler i hushållet som vill bli med-

lemmar 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. Kontaktupp-

gifter 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, grannsamver-

kan, med mera.   
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Skolan har påverkats mycket av pandemin. 

Vi på skolan har gjort som nedan: 

Vi tvättar händerna så ofta vi kan. 

Några klasser äter i klassrummen. 

De som äter i matsalen har skärmavdelare mellan borden. 

I klassrummen sitter vi mer utsprida. 

Elever har varit med på Teams när de har varit sjuka. 

Föräldrar får inte gå in i skolan.  

Så fort man har några symtom får man ej komma till skolan. 

Sedan måste man ha två symtomfria dagar innan man får 

komma tillbaka. Det är för att vara helt säker på att man inte 

bär på viruset. När man blir sjuk är man med på Teams för att 

inte halka efter i skolarbetet.   

Under pandemin har bussen varit full med människor, för att 

föräldrarna inte kan skjutsa sina barn längre eftersom de    

jobbar hemifrån och i vissa fall börjar tidigare. Det gör att 

bussen blir smockfull och folk ibland behöver stå. För att ej 

smitta chauffören går man in genom den bakre dörren. Men 

det gör inte att barnen inte smittar varandra. De skulle behöva 

skicka en till buss för att inte smittan ska bäras vidare mellan 

klasser och andra resenärer.   
 

Skidåkning 

Detta år har vi på Trönö skola haft tur med snön. Vi har     

kunnat åka både skridskor och skidor vid flera tillfällen,    

medan vi förra året inte kunde åka lika mycket. 

 Under två tillfällen har mellanstadiet gått upp till Trönö IP 

och åkt skidor. Det var väldigt kallt båda tillfällena, runt -15°. 

Men andra gången kändes det inte lika kallt eftersom de   

flesta hade klätt sig bättre än sist och solen värmde på skol-

ungdomarna.  

 Under våra skidturer såg vi bland annat några rådjur, en 

ekorre och en hare. Vi såg även en skelettbit. (Kanske kan det 

ha varit från en mammut? Vem vet?  )  

 Något som är superbra med Trönö IP är att alla som inte 

har tillgång till skidor, pjäxor och stavar har chans att låna det 

där. Vi är även tacksamma för de bra spåren som vi hade 

chansen att glida runt i. Vissa körde i de superfina spåren  

medan andra körde i skoterspåren.  

 Det var bra att vissa som är vana vid skidåkning kunde 

lära andra att åka skidor. Till och med lärarna tog en tur. Vi 

har sådan tur här på Trönö skola som får dessa chanser som 

gör att vi kan åka skidor på skoltid.  
 

Text och foto av  klass 6 på Trönö skola. 

Ska man ha en skola i betong eller i grönska? Vad är likvär-

dighet? Kan man inte få göra olika? Frågorna är många!  

 Skolfrågan berör de flesta i ett samhälle. Självklart     

kommer det alltid att finnas olika uppfattningar och föreställ-

ningar om skolan. Olika organisationer har olika roller,      

intressen och ideologi. Skolans organi-

sation och innehåll är ytterst en politisk 

fråga. Gemensamt är dock att de egna     

förslagen ska leda fram till något bra 

för eleverna. Skolan behöver samsyn. 

Utveckling sker genom ifrågasättande, 

diskussion och genom att komma med 

framåtsyftande lösningar.  

 Vi har en bra skola i Söderhamns 

kommun med goda  skolresultat. Vi har 

många duktiga och engagerade medarbetare som gör ett     

enastående arbete. Våra elever trivs i skolan enligt elev-

enkäter. För att nå längre i vår strävan att alla barn och elever 

ska lyckas och alla ska klara grundskolan, vill vi förbättra  

förutsättningarna. Under många år har man lappat och lagat 

avseende skollokaler och klassindelningar utifrån kortsiktiga 

ekonomiska mål. Nu vill vi ange en mer långsiktig inriktning 

för skolstrukturen.  

 Public Partner har presenterat sin skollokalutredning för 

politikerna och innan sommaren är det meningen att ett beslut 

ska fattas om hur skolstrukturen i kommunen ska se ut på 

längre sikt.  Skolpolitikerna har nu fått rapporten och tillsam-

mans med förvaltningens tidigare presenterade förslag på  

förändrade upptagningsområden och Alliansens idéer om 

framtidens skola ger detta ett samlat beslutsunderlag för 

Söderhamns kommuns skolor på längre sikt. 

Under våren hoppas jag att det ska ske 

konstruktiva dialoger med barn/elever, 

föräldrar och skolpersonal samt andra 

berörda som engagerar sig för barnens 

framtid. Jag vill framhålla att den      

utredning som Public Partner presenterat 

inte är någon facit på hur skolorganisat-

ionen ska se ut i vår kommun. Jag     

betraktar det som ett inspel som skol-

politikerna ska jobba   vidare med. 

Kort sagt: Något måste göras! Vi måste bestämma oss. Vi 

måste titta på skolresultaten, integrationen/segregationen och 

demografin samt ha ett långsiktigt perspektiv. Ett långsiktigt 

perspektiv skapar möjligheter. Utredningen från Public     

Partner kommer att tas upp på Barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i slutet av februari. 

 Nu hoppas jag att det verkligen bli verkstad! Visse du att 

hälften av alla skolor i Sverige har mindre än 200 elever? En 

fjärdedel av skolorna i Sverige har mindre än 100 elever. Hur 

många barn mår bra av en stor skola? Frågorna är många!  

Jan-Eric Berger, ordförande BUN 

Skolan ska vara en central del i samhället 

Skolan under pandemin 

Undervisningen i Trönö skola är pandemianpassad, 

med större avstånd och möjlighet till distansstudier. 

 
Ett förslag är att Kungsgårdens förskola ska 

flyttas till Trönö.  
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”Jag föddes hänne inni kammarn i november 1930”, svarar 

Enar Nordgren på frågan om han är född här i Järnäs, i den 

övre delen av Trönö. ”Pappa hade varit ner på byn och hämtat 

barnmorskan Kristina Nilsson i Rappsta”.  

 Enars två yngre syskon är födda på BB i Söderhamn, som 

öppnade 1/1 1936. Brodern Ingvar föddes där några veckor 

efter öppnandet och den yngste brodern Elis året därpå.  

 Till Järnäs hade föräldrarna Karl och Hanna Nordgren, 

deras tre barn och Karls bror Herman, flyttat från Enånger i 

februari 1928. Tidigare hade Karl och Herman planer på att 

titta på ett hemman i Trönbyn, Jon-Svens, som de funderade 

på att köpa, men fick tips om Järnäs och det blev affär. Hanna 

hade aldrig sett platsen tidigare när flyttlasset med bohaget 

lastat i kolstigar efter hästarna kom fram till Järnäs. 

Efter flytten föddes ytterligare fyra barn i familjen Nordgren, 

varav Arne var den förste. Han föddes i augusti samma år    

familjen kom till Järnäs och Enar två år senare, så det blev 

med tiden tio personer som skulle ha plats vid matbordet.  

 Barnen fick tidigt hjälpa till med alla sysslor, arbetet med 

jord och skog, kolning, djur och hushåll. Enar berättar att han 

från sjuårsåldern under hela julloven var med som sällskap åt 

sin farbror Herman vid kolningar långt hemifrån. Även på  

julaftonen måste milorna passas så någon julstämning blev det 

inte direkt i den sotiga kojan. 

 ”Vi hade fyra, fem kor och fick ut och stöka (ge djuren 

mat och mocka) innan vi gick till skolan. Mjölkningen skötte 

mamma, det var kvinnfolksgöra”. 

Till skolan i Grubbe var det två kilometer att gå, men det  

fanns på den tiden stora barnkullar i gårdarna intill, i Flonäs, 

Hällarna och Flo, så man behövde inte gå ensam i mörkret. 

 ”Mörkrädd var man aldrig, vi var vana vid mörkret för 

elström fick vi inte förrän jag var 22 år, 1952. Det var fräsande 

stormlyktor som användes innan elströmmen drogs in.  

Telefon fick vi indraget under 1940-talet då fanns en telefon-

växel hos Emanuels i Grubbe.”  

 En dag ringde Anders Perssons fru från Trönbyn och     

bad pojkarna gå med bud till Anders vid kolningen intill    

Norr-Järnässjön, där han vistades  hela veckorna. Meddelandet 

gällde hans bror i Arbrå som brännskadats svårt när han ramlat 

ner i en mila, en påminnelse om vilket farligt arbete kolningen 

var och inget trevligt bud att lämna. Den skadade avled ett par 

dagar senare.  

 Sommartid gick de en genväg genom skogen till Grubbe-

skolan, en stig som kallades Pissmyrsvägen eftersom det var 

så rikligt med pissmyror där.  

 ”Vi gjorde stora ögon när vi en dag på väg till skolan, fick 

syn på spår efter älg, som inte var vanligt i skogarna på den 

tiden och som vi aldrig sett tidigare. På hemvägen var det  

skospår jämsides med älgspåren och vi hörde sedan att det 

skjutits en älg i de här krokarna. Det blev en av de tjuvskjutna 

älgar som fälldes i Trönö, inte för nöjes skull, utan för att få 

mat på bordet.” 

 Eleverna fick under skoldagen ha matsäck med hemifrån, 

mjölk och smörgås. Några få hade pålägg på smörgåsarna, 

En som valde att inte flytta 

Arne och Enar hemma i köket. (Foto Birgit Lundgren) Enars föräldrar, Hanna och Karl Nordgren i Järnäs. 

Av Birgit Lundgren 
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Elever och lärare vid Grubbeskolan 1940. Lärare Göte Andersson och Signe Svensson från Ol-Svens i Berge. Överst från vänster Eira    

Karlsson, Storsjön, Margit och Helga Flodin, Flonäs, Karin Larsson, Lötas, Elvy Karlsson ,Storsjön, Nanny Eriksson, Snåret i Rönningen, 

Maj-Britt Andersson, Rönningen, Eivor Karlsson, Storsjön, Nancy Larsson och Alice Arvidsson, Rönningen. Andra raden Per och Ernst    

Nilsson, Storsjön, Nils Svensk, Hällarna, Lennart Rönnevald, Rönningen och Åke Axling Flo. Sittande Hans Nilsson,  Storsjön, Arne Lindkvist, 

Rönningen, Enar och Arne Nordgren, Järnäs, Erik Larsson, Lötas och Rolf Lindkvist, Rönningen. 

bland andra handlare Brolins dotter Clary i Rönningen, som 

var snäll och ofta delade med sig. 

 Enar började snusa tidigt, redan i skolåldern tog han sin 

första prilla och snuset gick obemärkt att förse sig med från 

pappas och Hermans dosor. 

 På den här tiden, och kanske särskilt på småbruken, hjälpte 

man varandra mellan gårdarna. Här fanns inga drängar som på 

de större gårdarna nere i socknen, man hjälpte varandra vid 

sysslor i jordbruket, med djuren och i skogen. Vedkap hade 

man tillsammans och kapade i en gård i taget. Hemkörning av 

hö från småtäkter gick också lättare om man hjälptes åt.  

 ”Efter klass 6 fick vi gå fortsättningsskola i Glamsta, dit vi 

hade drygt en mil att cykla och fick 50 öre per dag i cykel-

bidrag”, minns Enar.  

 Det hade tidigare kommit förslag på skolskjutsar för barn 

som bodde långt från skolan och det här med 

”självskjutsbidrag” blev ett billigare alternativ som klubbades 

igenom av de styrande i socknen. Ett välkommet tillskott i 

småbrukarhemmen.  

 Extrapengar kunde de också tjäna på att skjuta ekorre, som 

såldes till skinnuppköpare för cirka 3 kr/styck. Arne och Enar 

hade Remingtongevär som användes till ekorrskyttet från det 

pojkarna var i tioårsåldern och de hade en bra lapphund till 

hjälp. Det fanns också vuxna män som tyckte att det var bättre 

förtjänst med att jaga ekorre än med skogsarbetet. Brytning av 

stubbar gav också extrapengar till hushållet och då var det   

den äldre brodern Gösta som från 14 års ålder var bas över 

småbröderna och skötte dynamitladdningarna.  

 Systrarna kom tidigt ut på pigplatser i socknen, Ingegerd 

till Lundberg och Ingrid till Östergårn i Långbro, så modern 

var ensam med det stora hushållet och blev nog glad när    

Ingegerd efter några år kom hem med den lille sonen         

John-Erik. De skulle bo hemma i Järnäs under tiden de gjorde 

i ordning ett eget boende i maken John Ehrins föräldrahem i 

Stärte. Ingegerd hade svår diabetes och tog själv stora och 

klumpiga insulinsprutor, hennes lår var svullna och hårda efter 

sticken. John brukade komma på lördagseftermiddagarna och 

besöka sin hustru och son, men hade vid ett tillfälle förhinder. 

Morgonen därpå, den 4 april 1942, låg den 24-åriga Ingegerd 

död i sängen. Då fanns ingen telefon i huset och Arne som då 

var 13 år fick cykla till maken John Ehrin med dödsbudet och 

Enar fick uppdraget att gå den knappa kilometern till Hällarna 

i samma ärende.  

 Mamman Hanna hade svårt i sin sorg över dottern, att orka 

med både det stora hushållet och barnbarnet, den 1½-årige 

John Erik, så några veckor senare kom John Erik till pappans 

familj vid Sterte kvarn. Där blev han kvar med sin far, farmor 

och farfar under hela uppväxten. Även på det här sättet hjälpte 

man varandra i släkterna och inom byarna. 

 Det har i alla tider funnits djur av många slag vid Järnäs. 
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Kor, får, getter, höns, kalkoner, och de viktiga ardenner-

hästarna, som var ovärderliga arbetskamrater i skogsarbetet. 

Som mest fanns åtta stora hästar i stallet. 

 Arbetet med kolningen tog slut i början av 1940-talet,   

därefter var det skogsarbete som gällde för bröderna Arne och 

Enar. De arbetade långa tider med körningar på Långvinds-

skogarna. Senare blev de egna företagare och köpte upp   

stämplingar med Mellanskog som garant. De anställde       

huggare och körde själva tre lass per dag, ett lass mera än de 

andra.  Anställda huggare var Evert och Axel Goude från 

Grubbe och Göran Svensk från Svedåker. De avsade sig    

månadslön, de ville själva styra sitt arbete eftersom de hade 

egna småbruk att sköta vid sidan om. De var duktiga, starka 

huggare med förmåga att planera sitt arbete med stort         

kunnande och egenansvar. 

 ”När vi nyss hade blivit egna företagare hade mamma 

svårt att sova av ängslan för hur det skulle gå, men snart fick 

hon nattsömnen tillbaka och vi drev firman under mer än tio år 

och alla parter var nöjda.”  

 Arne och Enar hade också i 35 år en legosåg i Grubbe, dit 

bönderna i trakten kom med stockar för sågning. Hemma på 

gården föddes slaktdjur upp och bröderna hade ett slakteri 

hemma på gården.  

 Den äldre brodern Gösta bodde och arbetade också hem-

mavid under många år, men flyttade så småningom till       

Sandarne där han arbetade på fabriken, liksom brodern Ingvar. 

Men efter pensioneringen flyttade Gösta tillbaka till Järnäs. 

Den yngste i syskonskaran, Elis, var sjuklig och hårt kroppsar-

bete var olämpligt för honom. Han skötte lättsammare sysslor 

och hushållet tillsammans med mamma Hanna. Han cyklade 

också på lediga stunder omkring i bygden och fotograferade 

husen från Rönningen och uppåt, ett värdefullt tidsdokument.  

 Arne och Enar arbetade tillsammans under hela sitt yrkes-

liv och bodde båda kvar i föräldrahemmet. Enar var på ledig 

tid en hel del i Trönbyn där han hade sin fästmö Karin 

Wandin. De var förlovade i 13 år och var särbor. De trivdes 

ihop under alla år, tills Karin en dag fick en propp och dog på 

Söderhamns lasarett 1973 utan att Enar hann dit. Det blev stor 

sorg hos Wandins i Trönbyn och hos Nordgrens i Järnäs där 

Karin var mycket omtyckt av alla. Efter Karins död valde Enar 

att leva ensam. 

 Han kan se tillbaka på ett händelserikt liv med större     

förändringar än de flesta andra upplevt. Han är den siste i    

syskonskaran och bor kvar i Järnäs, där han föddes och haft   

sin fasta punkt i hela sitt 90-åriga liv. Han har jobbat i skogen 

för fyra kronor om dagen, och konstaterar med glimten i ögat 

att nu kostar det fem kronor att pinka på E-center. Det säger en 

del om vad som hänt genom åren. Han har snusat i 80 år och 

har inga planer på att sluta. 

 Han har sett alla småbruken i Hällarna, Flo, Hellströms 

och Brantes avfolkas för flytt till mera bebodda trakter med       

närmare till bekvämligheter och samhällsservice. Han är den 

siste som är kvar, förutom Martin Larssons i Lötas, där nästa 

generation byggt och återvänt hem.   Forts på sidan 29 

Stående från vänster Gunborg Nilsson, Karin Boda, Ester Svensk, Gösta Nordgren, Göran Svensk, Alva Hansson och Arne 

Nordgren. Sittande Gustav Hansson, Karin Wandin och Enar Nordgren. 
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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 

 

      

Kvalitetscertifiering 

ICA I love eco är vårt eget ekologiska sortiment, 

som vi ständigt jobbar med att bredda och utveckla.    
Här hittar du ekologisk mat och varor till hemmet, allt 
producerat i balans med naturen. 

Ombud för 
 

       Apotek 
  

 Systembolag 
  

   Post 

Välkommen till 
ICA Nära Trönö 

Öppettider 
Butiken: Vardagar  9-19    
   Lö-sö     9-17 
Kaféet: Vardagar  7-19 
   Lö-sö  9-17 

 
Vi arbetar med lokala producenter. 
 

Vi jobbar hårt med att ständigt hitta 
klipp åt er kunder!  
 

Emelie Stjernfelt med personal 
 

 
 

   

 

 Catering 

   Smörgåstårtor, festplankor, ostbrickor, matkorgar 
 och landgångar. 
 

    Tjänster online 
  

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

 Hemkörning – handla online, mejla eller ring in 
 din köplista! Gå in på  http://www.ica.se/butiker 
 

    Tidningar 

Telefon:  0270 360 85                           
E-post:  emelie.stjernfelt@nara.ica.se 
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Vi utför 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 tittar på jobb och lämnar förslag på hur det 
ska utföras, samt pris. 

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

Fårbete erbjuds i Wijsbodarna och hembygdsföreningen växer 

Hembygdsföreningens verksamhet går på sparlåga. Vi har haft 

några sporadiska styrelsemöten, då vi behövt träffas. Arbetet 

med boken om Trönbyn pågår med rotande i kyrkböcker,  

tidningsarkiv och gamla kartor, samt kontakter med nuvarande 

och tidigare bybor. Byacirklarna som gått i coronavila, har 

ersatts med kontakter per telefon och/eller besök.  

 Medlemsantalet i föreningen har ökat med cirka 40 perso-

ner sedan föregående år, vilket är mycket glädjande och till 

största delen beror på de Trönöalmanackor vi framställt och 

delat ut till medlemmar. Vi räknar med fler bilder i en ny   

almanacka till nästa år också. 

 Troligen får årsmötet flyttas fram även i år till framåt  

sommaren då vi hoppas att vaccineringarna förbättrat läget. 

Sommaraktiviteter ligger på lur, men om de går att genomföra 

återstår att se. 

 Föreningen har en fäbodstuga med tillhörande mark vid 

Wijsbodarna, som troligen är en av Trönös äldsta fäbodvallar. 

Vi ser vår mark på vallen som en möjlighet att  synliggöra den 

historiska epok som fäbodvallarna utgör. Vi önskar prova med 

att i år ha cirka tio betande får på den inhägnade marken i ett 

par veckor och under den tiden ha någon aktivitet för barn och 

vuxna vid något tillfälle. Nedan skriver Calle Höglund mer om 

den idén. 

Birgit Lundgren 
 

 

På fastigheten Västergården som donerades till Trönö hem-

bygdsförening (THBF) ingår en fäbodstuga med ekonomi-

byggnader och tillhörande ”fäbodmark” i Wijsbodarna. Där 

hade några av gårdarna nere på byn sina utmarksbeten, men 

även åkrar som nyttjades som slåttermarker och för andra  

grödor. Fäbodbruket med sina minst tusenåriga rötter var   

viktigt, för att inte säga livsavgörande för lokalbefolkningen 

ända fram till början av  1900-talet. Befolkningsökningen blev 

också en bidragande orsak till utmarksbruket.  

 Sedermera skapades ett påtagligt välstånd i bondeleden när 

bland annat linet drog in pengar till Hälsinglands bönder.   

Utmarksbruket gav kreaturen såväl bete som vinterfoder. 

Mjölken som producerades på utmarksbete gav smöret och 

osten allehanda mervärden, särskilt nyttiga fettsyror, men  

betesdjuren fick också ett mycket effektivt energiutnyttjande 

på utmarksbetet, fäbodbetet.   

 Styrelsen för THBF har utsett en arbetsgrupp för Wij   

fäbodar. Arbetsgruppen har till uppgift att synliggöra fäbodens        

betydelse för stamhemmanets verksamhet i en historisk     

kontext. Det är länge sedan betesdjuren präglade den         

biologiska mångfalden i skogen, fäbodbetet, men spåren finns 

kvar. Dessa kan återskapas, men då fordras betesdjur, helst 

den palett av betesdjur som förekom förr i tiden. 

 För att försöka levandegöra Wijsbodarna i vår tid, så gott 

det sig göra låter, får vi börja att ta ett steg i taget. Traditionellt 

fritt fäbodbete (utan stängsel) är knappast aktuellt. Inhägnade 

beteshagar för får som en början, kan kanske vara något     

som väcker acceptans? Möjligen är rovdjurstrycket fortfarande 

återhållsamt i Wijsbodarna? Ganska många människor rör sig 

i området, det har många fördelar men det ställer också krav 

på djurhållningen och besökarna.  

 Är du fårägare och vill ha får på vallen? Ring Calle 

Höglund, tfn 070-372 9071. 
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   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 till din bygd för att informera om oss, diskutera frågor samt ta                                                       

emot förslag och önskemål kring vad din förening vill att Allis ska arbeta med! 

 

Trönös hjärtstartare 
finns alltid tillgänglig  

  i ett skåp vid affären. 
 

_______________________________________________________________________  

Anmäl dig gärna inne i butiken 
till kurs i hjärt-lungräddning! 

 

 

 

 

Medicinsk massageterapeut 
www.horselharmoni.se 
horselharmoni@telia.com 
070 509 93 51 
 

Finns i Trönö och  
på Grengatan 1  
i Söderhamn 

• Lymfmassage 

• Klassisk massage 

• Vibrationsträning 

• Infraröd bastu 

• Hörselträning 

 

 
 

Brandvärnet 

Hänt sedan förra numret: 
November: Singelolycka Glösbovägen  

December: Automatlarm 

Januari: Ingenting 

 

Sedan: 

Vi håller igång verksamheten. Övar sparsamt på grund 

av coronan, men inget annat på gång just nu. Vi ska ha 

öppet hus och bjuda på fika när läget tillåter! 

Anders Tång 

I nästa nummer av Trönöbygden  

firar vi att  

Trönö brandvärn  
och 

Trönöbygden ekonomisk förening  

fyller 20 år!  
 

Många minnen från åren  

som gått blir det. 
 

Missa inte det! 
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L ängst in i den gamla kyrkan finns en bastant trädörr in till 

sakristian, som kan låsas upp med en rejäl nyckel. Där 

inne bytte prästerna om och hämtade andan innan mötet med     

församlingsborna i den fullsatta kyrkan. Inne i sakristian finns 

ett stort, ålderdomligt skåp från golv till tak. Det har stått i 

lugn och ro för nyfikna ögon och klåfingriga besökare med de 

rejäla dörrarna som dolt innehållet i skåpet, sedan den gamla 

kyrkan ersattes av den nya, den första advent 1895.  

 När så skåpdörrarna öppnades hösten 2020 fanns på     

hyllorna täta rader av ålderdomliga böcker – bland annat 

Svensk författningssamling samt kungliga förordningar i flera 

band från början av 1800-talet och framåt. Dessutom, längst 

ner i skåpet, tio bruna svällande kuvert i A4-format full-

proppade med mycket gamla handlingar. På vissa av kuverten 

hade klistret fastnat i de gamla handskrivna dokumenten,   

vilket visade att förvaringen i den fuktiga sakristian inte var 

den bästa. En titt på de gamla dokumenten, från 1600-talet till 

slutet av 1800-talet, visade att det var handlingar av vitt skilda 

slag. Domstolsutslag, skuldförteckning till kyrkokassan, små 

lappar från 1600-talet, taxeringslängder för båtsmän, kyrko-

räkenskaper, köpebrev. Dessutom kungörelser från övriga 

delar av landet som prästen läste upp i kyrkan vid gudstjäns-

terna, dåtidens sätt för allmänheten att få veta vad som hände i 

omvärlden innan dagstidningar och internet fanns i gårdarna. 

 

Ingen av tänkbara personer som tillfrågades kände till dessa 

gamla dokument, alla var lika ovetande. Handlingarna har i 

modern tid lagts i de bruna kuverten av någon – men vem? 

 

Efter en del huvudbry kan lösningen vara att hembygds-

forskarna Gösta Berglöw och Bo Bjerknes upptäckte          

dokumenten, och där funnit fakta som ligger till grund för de 

böcker om Trönö kyrkor och prästgårdar som de höll på med, 

var för sig. Gösta Berglöws bok Trönö kyrkor och prästgårdar 

utkom 1988 och Bo Bjerknes’ bok Trönö nya kyrka några år 

senare. De gjorde båda ett grundligt forskningsarbete med att 

ta fram fakta om den gamla kyrkans historia och processen 

som ledde fram till bygget av den nya kyrkan. Dessa uppgifter 

kan de funnit i de gamla dokumenten, som sedan lagts i kuver-

ten. Ingen av dem går att fråga, de är båda döda sedan länge.  

 Nästa fråga – vem äger dokumenten? I överlåtelsen         

av den gamla kyrkan från församlingen till staten 

(Riksantikvarieämbetet) i början av 1900-talet, finns inget 

skrivet om kyrkans lösöre och inventarier. Att dokumenten 

borde få en bättre förvaring för att bevaras inför framtiden 

blev det primära. Frågan bollades vidare till vår kontakt Stefan 

Lindberg på Statens fastighetsverk, som ansvarar för kyrkan. 

Vår församlings kyrkoherde Lise-Lott Wikholm informerades 

och hade inga invändningar. Ett telefonsamtal ledde sedan till 

att Stefan Lindberg och Bengt Skoglund for från Uppsala i 

ottan den 9/12 2020 med första anhalt Trönö gamla kyrka. Där 

väntade Kerstin Olsson med kyrknyckeln och undertecknad. 

 En timme senare lämnade de gamla dokumenten Trönö        

för vidare färd med Stefan och Bengt till Landsarkivet             

i Härnösand, där de kommer att gås igenom noggrant. Lite 

vemodigt kändes det när några hundra år av Trönöhistoria 

lämnade bygden. När genomgången är klar får vi tillbaka de 

dokument som eventuellt inte anses vara av riksintresse. En 

första rapport från Landsarkivet berättade att dokumenten  

luktade kraftigt av mögel vid framkomsten till Härnösand och 

att de definitivt är värda en bättre förvaring än i sakristians 

fuktiga skåp. 

 Vi har på de två månader som gått inte hört något om    

hur granskningen fortskrider, men för de dokument som        

vi eventuellt får tillbaka finns bra förvaring att tillgå på      

Arkiv Gävleborg i Gävle, för kommande tiders forskare att 

fördjupa sig i.  

Text & foto: Birgit Lundgren 

Flera hundra år gamla dokument hittade i gamla kyrkan 

Här syns några av dateringarna i de gamla handlingarna. 

Tänk, att dessa skrivelser från 1600– och 1700-talen, vilat i 

gamla kyrkan till vår tid. 

Bengt Skoglund och Kerstin Olsson med några av fynden. 
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Sandra på vandring 

 

 

D et var en sommardag förra året. Hon satt vid sitt      

skrivbord på övervåningen i Norrala prästgård och såg ut 

genom fönstret. Där ligger den vita kyrkan med sockenstugan 

mittemot, där slingrar sig den gamla vägen mot Kungsgården, 

och där breder landskapet ut sig med åkrar och ängar, och  

skogen bakom. 

 Här borde man starta ett pilgrimscentrum, tänkte hon. 
 

S andra Dewerud arbetar med gruppverksamhet och diakoni 

i Norrala Trönö församling, och här trivs hon.  

 ˗ Jag tycker om att arbeta med människor, säger hon,    

med en ärlighet som får den lite slitna frasen att låta äkta.   

Hon vill verkligen förmedla glädje, värme och gemenskap. 

Detta förutsätter väl en naturligt utåtriktad personlighet?  

 ˗ Nej, jag är egentligen blyg och inbunden. Förr hade jag 

stora problem och mådde fruktansvärt dåligt av att behöva tala 

i en grupp. Men det har blivit bättre, ler hon. 

 Den som hört henne förmedla en betraktelse, till exempel 

under de temakvällar som församlingen arrangerar om svenska 

poeter, kan inte ana något av hennes tidigare vånda. Man   

förstår att det har krävts både viljestyrka och mod för att ta itu 

med och övervinna den. Nu arbetar hon med vitt skilda    

grupper, från konfirmander till de äldsta. Även hembesök till 

den som inte kan komma utanför hemmets väggar av olika 

skäl, ingår. 

 Fast i dessa pandemitider ligger de flesta av verksamheter-

na i träda. Arbetet med att utveckla ett pilgrimscentrum i   

Norrala kommer i det avseendet lägligt. 
 

M ed drygt 40 år i livet har Sandras väg naturligtvis tagit 

andra turer innan hon landade här. Hon föddes i Vallvik 

och bodde där vid havet tills hon var sjutton. Fyra syskon fick 

hon, och sju syskonbarn har det hunnit bli. Hon talar med  

kärlek om dem och tillbringar gärna tid tillsammans med dem. 

Hon arbetar inom kyrkan och hennes andliga 

hemvist är kristen. Har hon alltid haft sin tro? 

 ˗ Ja och nej, svarar hon eftertänksamt. Min 

farmor och farfar arbetade i kyrkan och genom 

dem fick jag grunden. Aftonbön och så. Men 

sedan … jag blev mer sökare. Frågade mycket 

efter meningen med allt, och med mitt liv. 

 Efter gymnasiet visste hon inte riktigt vad 

hon ville, så det blev praktik och jobb på olika 

ställen. Hon flyttade en del, bodde på olika   

platser, bland annat uppe runt Kramfors.       

Jobbade här och där, sökte, funderade, det var ju 

det där med  meningen som skulle låta sig     

hittas.   Återvände till hembygden och arbetade      

på olika platser. Vintertid städade hon inom 

kommunen och på sjukhus. Det tyckte hon om. 

 ˗ Alla fina samtal, det blev en nära kontakt 

med patienterna, minns hon. 

 Under sommarsäsongerna jobbade hon       

på kyrkogården i Söderala. Ibland fick hon 

tjänstgöra som vaktmästare inne i kyrkan under 

gudstjänsterna också. Hon trivdes, men efter ett 

antal år kände hon ändå att hon ville något annat. 

Hon ville göra nytta och hjälpa människor mer 

påtagligt, så 2014 sa hon upp sig, drog till Forsa folkhögskola 

och studerade till beroendeterapeut. Efter utbildningen fick 

hon jobb som behandlingsassistent vid ett HVB-hem.  

 Men livets väg skulle vika av på nytt. En förfrågan kom. 

Det var kyrkoherden i Norrala Trönö församling, Lise-Lott 

Wikholm (som kände Sandra sedan Söderalatiden), som    

undrade om hon ville komma till Norrala och arbeta som   

församlingsassistent. 

 Och det ville hon. Det var 2016. 

 Sandra växte in i sin nya uppgift. Det kändes rätt, som att 

hon kanske funnit det där meningsfulla att göra och leva i. 

Som att svara och komma när någon ropar. 

 ˗ Kallet, säger hon lågt. 

 Efter ett par år fick hon möjlighet att gå Svenska kyrkans 

grundkurs på distans, och reste under två terminer till 

Vadstena folkhögskola på regelbundna träffar. Syftet med 

kursen är enligt skolans information att fördjupa sin kristna 

tro och rusta sig för arbete i Svenska kyrkan. Det blev en   

innehållsrik och givande tid, nya vänskapsband knöts, och 

miljön i Vadstena gav mersmak. 

 ˗ Jag vill fortsätta att åka dit så ofta jag kan för att        

återknyta, återhämta och kraftsamla.  
  

D en där upplevelsen av kallelse blev starkare, och 2019 

antogs Sandra som diakonkandidat i Uppsala stift. Det 

betyder i korthet att biskopen har sagt ja, och att Sandra nu har 

åtta år på sig att fullgöra utbildningen som består av både teori 

och praktik. Därefter kommer hon att vigas till diakon, ett 

uppdrag som bland annat innebär att uppsöka, hjälpa och 

stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd. Kriterierna för 

att antas som kandidat är många, och Sandra uppfyller dem 

alla. Utöver att känna en kallelse ska man till exempel besitta 

social och empatisk förmåga, vara förankrad i Svenska      

kyrkans liv och lära, och ha en mogen personlighet. 

 

Sandra har många idéer för Norrala pilgrimscentrum. Här, i den robusta         

timmerlängan utanför prästgården, kan det bli enklare övernattning typ logement. 

Där kan trötta vandrare få vila sina fötter och andas ut innan färden fortsätter.  

Foto: M. Sundberg 
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K yrkan och församlingslivet är både arbete och en källa 

till näring för Sandra, men inte den enda. Hon reser 

gärna till olika platser som erbjuder upplevelser, och i naturen 

finner hon kraft och skönhet, glädje och frid. Hon beger sig ut 

i skog och mark så ofta tillfälle ges, företar vandringar av  

både kortare och längre slag. Hon är en hejare på fåglar och 

identifierar de flesta, både hur de ser ut och hur de låter. 

Ibland är hon med på ringmärkning, och har fått känna magin i 

att hålla ungar av både slaguggla och havsörn i sina händer. 

 Och i fjol besteg hon Kebnekajse! 

 ˗ Fick för mig att jag skulle göra det. Ibland undrade jag 

hur jag tänkte, för det var det mest ansträngande jag har gjort. 

Men det gick! Det var så vackert! 

 Berg är en bra metafor för livet. Att bestämma sig och 

sedan ge sig iväg, klättra, ha målet i sikte, inte ge sig fastän 

det gör ont  och man blir utmattad. Och sedan stå där på    

toppen och se ut över världen, det måste vara en känsla av 

både triumf och tacksamhet.  

 Naturen är ett självklart livselixir för henne, och det har 

blivit många övernattningar i tält under åren. Till och med en 

trädkoja har hon bott i. Att vandra är ett sätt att uppleva, både 

på det fysiska och det andliga planet, så pilgrimsvandringar är 

ett bra sätt att kombinera kärleken till naturen med den   

kristna tron. Under året i Vadstena passade hon på att bli   

certifierad pilgrimsledare också, vid Vadstena Pilgrims-

centrum. Hon visar ett vackert, inramat diplom på väggen 

bakom skrivbordet.  

  

O ch då är vi tillbaka i den där sommardagen 2020 när idén 

föddes. Vyn från fönstret i Sandras arbetsrum inspirerade 

och väckte en vision, som nu har börjat manifesteras. 

Leden S:t Olav Waterway som går mellan Åbo i Finland 

och Trondheim i Norge passerar precis utanför Norrala kyrka, 

går vidare genom Trönö och fortsätter via Rengsjö västerut. 

Även flera andra, kortare leder finns i närheten, och kan    

knytas ihop i ett nät. Ett centrum, en slags vägstation för    

passerande pilgrimer just här, kommer att bli perfekt enligt 

Sandra. Hon har förankrat idén på högre ort, och ser fram 

emot att förverkliga den. 

 ˗ En plats för vandrande människor att stanna till vid,     

det vill jag vara med och utveckla. Här finns så mycket         

att se och göra. Vi har Staffans stupa med Sankt Staffans   

reliker precis bredvid kyrkan, och i Trönö finns de två       

kyrkorna, den fina gamla och den vackra nya, vi har Söder-

blomsgården, pilgrimsskulpturen, och  mycket mer.  

Men det kan ta lite tid innan det är klart. Prästgården     

ska planeras om inuti så att det blir några mindre rum för  

övernattning där, och för det krävs bygglov och andra        

tillstånd. Sedan ska själva jobbet utföras. Så småningom ska 

det ändå finnas möjlighet till retreater, kurser och annat, i den 

framtid då inte en pandemi styr våra liv.  

Däremot kan andra aktiviteter komma igång ganska snart. 

Sandra hoppas att enklare logi kan ställas iordning redan till 

sommaren i den röda timmerbyggnaden bredvid prästgården. 

En minivandring med åtta stationer runt kyrkoområdet ska 

sättas upp, med utgångspunkt från armbandet pilgrimskransen, 

med träpärlor i olika färger som symboliserar begrepp som 

enkelhet, tystnad, långsamhet och delande. Många i Trönö har 

mött Sandra då hon satt upp skyltar längs Åstigen, skyltar med 

tänkvärda ord som man som vandrare kan stanna upp vid och 

meditera över en stund. Pilgrimskransen i Norrala blir enligt 

samma modell, fast med rejäla  fundament. 

˗ Jag tänker betong, skrattar hon. 

Hon har en bit att pendla till och från jobbet eftersom hon 

numera bor i Bollnäs. Men när det gäller både den saken och 

annat har hon en öppen inställning, för man vet ju aldrig hur 

vägen ser ut bakom nästa krök. 

˗ Jag trivs så bra med Trönö. Vem vet, jag kanske flyttar 

dit en dag. 

Om hennes vandringsväg leder henne hit, är hon varmt 

välkommen! 
           Marie Sundberg 

Referenser 

www.vadstenafolkhogskola.se 

www.pilgrimscentrum.se 

Biskopsbrev: Kallad till diakon och präst inom Svenska kyrkan,  

biskopsmötet 2014 

 

 

 

Hit, till Pilgrimscentrum i Vadstena, åker Sandra och arbetar 

några dagar som volontär när hon har möjlighet . Här har hon 

lärt sig mycket och utbildat sig till pilgrimsledare. Och här såddes 

fröet som nu har grott och börjat växa, om ett pilgrimscentrum 

hemma i Norrala Trönö. (Foto: privat) 
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I maj 2001 damp det ner ett litet häfte på 16 sidor i Trönös 

brevlådor. ”Nya Trönö” var titeln på publikationen, och den 

meddelade att Trönöborna tagit saken i egna händer och    

startat sitt eget brandvärn. Detta gjordes genom att bilda  

Trönöbygden ekonomisk förening. Samtidigt startades även 

denna tidning, som ett medium för att informera bygdens folk 

om både brandvärnet och annat som var på gång. Under åren 

har den stadigt utvecklats, och kan väl nu, då 20-årsdagen 

stundar, sägas ha blivit fullvuxen.  

 Tidningen har under alla år varit helt annonsfinansierad, 

och alla medarbetare har arbetat ideellt. Kontoret låg de första 

åren på övervåningen i Hägers, men flyttade till Bystugan när 

den fastigheten hade förvärvats. Under lång tid sköttes även 

kopiering och häftning från Trönöbyg-

dens kontor, men så småningom började 

vi anlita tryckeri för detta. Då kunde    

vi också göra vissa sidor i färg. Tack 

vare våra ovärderliga annonsörer har vi   

efterhand fått möjlighet att bredda inne-

hållet med fler artiklar och reportage. 

 Här följer en kort kavalkad över vad 

”Trönöbygden”, som namnet blev efter 

en utlyst tävling, innehållit från då till 

nu. Samtliga nummer utom 2 och 3 från 

2001, finns att läsa i  Bystugan för den 

som vill. Lita på att det är mycket,  

mycket mer än vad som nämns här, som 

har skrivits. 
 

2001 

I allra första numret annonseras invig-

ningen av brandvärnet den 26/5, och   

att nya kyrkan ska bli färdigbyggd och 

invigas till andra advent.  
 

2002 

Trönöprofiler porträtteras (varje num-

mer), Projekt Trönökraft för bygdens 

utveckling beslutar bland annat att lilla parken i centrum ska 

få flaggstång och julgran, en idé om en gångstig utmed          

ån diskuteras, bangolfen invigs och det kom 40 busslaster  

besökare till Söderblomspelet. Therése och Olle Sahlin tar 

över lanthandeln efter Roland och Kerstin Axling. 
 

2003 

TEF får egen hemsida samt köper ”gamla kiosken” och tävling 

utlyses för att namnge huset, brandvärnet räddar sommarstuga 

i Storsjön, manskören fyller ett år och 100 personer är aktiva i 

byavakten. Och så trotsar Trönöborna Vägverket, som inte vill 

sätta upp skylt mot Bollnäs i krysset; det blir en handskriven. 
 

2004 

Studiecirkel om Trönödräkten, väderpinnen i centrum sätts 

upp och Bystugan får sitt namn. Kikki D. och Roosarna spelar 

på IP på midsommarafton, Brin-Navolok blir rysk vänort, 

stumfilmsfestival nystartar Trönö bio, och äppelmust tillverkas 

för första gången med lokala äpplen. Och Trönö utnämns av 

kommunen till Årets by 2004. 

2005 

Cykel- och gångbana utmed vägen samt förbud mot tung trafik 

önskas, hot om färre bussturer, ryssar på besök, flaggstång i 

parken på plats, TEF köper brandstationen för en krona, 

biblioteket i Bystugan invigs, TIK:s damlag vinner Ljusnan 

Cup och bion får projektor och riktiga biostolar. 
 

2006 

Varumärket Trönögumman registreras, gym planeras, Trönö 

Rockabilly Revue för tredje gången, kamp för fler förskole-

platser, fiskodling för Trönööring på gång, lanthandelns   

framtid osäker och delegation från Island studerar småskalig 

produktion i vårt mejeri. Det femåriga brandvärnet har rekord-

många larm under sommaren. 
 

2007 

Brandbilen ”Gamla Bettan” har gått i 

pension och en ny köps in, matlagnings-

kurs för män, Trönöföretagarna ny före-

ning, nytt produktionskök på gång, 

gamla skolan fyller 50 och målas om, 

TEF köper lanthandelsfastigheten,    

utbytesresa till Polen och TIK breddar 

elljusspåret. Förstudien för Trönö     

centrum presenteras. 
 

2008 

Hägers byter ägare, första Trönökartan 

på gång, planer för närvärmecentral i 

Glamsta, Tommy Östman startar bil-

verkstad i Rappsta. Biskopsvisitation, 

Nathan Söderblom ska bli staty, Trönö-

mässan, 3482 kg äpplen, studiecirkel om 

vindkraft, bra turistsommar och Thyrs 

verkstad rustad efter brand. 
 

2009 

Lanthandelns nya entré klar, skolan ned-

läggningshotad, brandvärnet får ny chef 

och brandstationen rustas invändigt. TIK 

bygger ut och får solvärme, ny Rockabillysuccé, om dialekter, 

trädgårdsgrupp bildas på Söderblomsgården och produktions-

köket invigs. Gamla Bettan rullar igen och det brinner på 

Svarttjärnsberget. Välbesökt Trönömässa, vävföreningen fyll-

ler 20 år, nya Söderblomspelet fullträff och björnbesök vid 

Skavsjön. Om Rockstugan på Enighet, bergvärmen i kyrkan, 

vägganteckningar i gammal stuga och om hur vi gör tidningen. 
 

2010 

Hägers slår igen men upplåts för sommarkafé, TIK i trean, 

hembygdsföreningen fyller 80, sjunde Rockabillyn, hjärtstar-

tare till lanthandeln, Johan Östlund ny företagare i skog- och 

snöbranschen, tre träd av Trönöäpplet planteras, Söderbloms 

trädgård med i ”Tusen trädgårdar” och 2000 kg äpplen blir 

must. Patrik Westin och Cecilia Bäckius nya företagare och 

Olov Östlund skriver följetongen ”Underjordens hemlighet”. 
 

2011 

Lanthandeln kommunens enda certifierade matbutik, inbrott i 

Bystugan, TEF och brandvärnet fyller 10 år. Hägers historia, 

   Första färgomslaget!  
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Milstolpar 
 

Nr. 3  2011 var första numret som tryck-

tes på Bok & Tryck i Bollnäs och som 

fick färgomslag. 

Nr. 4  2015 bytte vi till A4-format. 

Nr. 1  2017 fick utökad färg (8 sidor) och 

fler sidor totalt. 

Nr. 4  2020 var första numret helt i färg. 

Långbroskolan såld och vävföreningen flyttar därifrån till 

Trönögården, Rönningens bygdegård tar paus och traktor-

frossan får 400 besökare. 
 

2012 

Kraftsamling för lanthandeln som får högsta kvalitetspoäng, 

stumfilmsfestival med långväga gäster, Lise-Lott Wikholm 

blir ny kyrkoherde och SUIF besöker Pyssel & Pingis.     

Hembygdsföreningen får både Gösta Berglöws forskning och    

Nathan Giselssons glasplåtar, om Trönölåtar i världen och 

nystart för Rönningens bygdegård. Mattias Bäckius startar ny 

verkstad i Thyrs gamla, Sunnanåker får ny hyresgöst, skydds-

område för flodkräfta och studiecirkel om Trönödialekten. 
 

2013 

Tuvalina ny företagare, om järnvägen, ympkurs, framtidsverk-

stad, om sockensigillet, Bystugan rödmålad av frivilliga och 

planer för promenadväg utmed ån (igen). Äppelrekord 4300 kg 

och kampanj för att behålla skolan. Förslag till cykelpool och 

Galnaste galan gör succé. 
 

2014 

Kamp för skolan, solcellsandelar, friskolecirkel och Rockabill-

lyn går med förlust för första gången. Manskören får kultur-

pris, hästbrukardag och bondeloppis, om smittkopporna i byg-

den och vävföreningen 25 år. Åstigen växer fram och Sahlins 

på ICA lämnar över till nye handlaren David. Bion vill digita-

lisera, bredband i egen regi i Trönö utreds och minnesord över 

Roland Axling. 
 

2015 

Om mejeriet och biblioteket, grillplats vid ån, sågverksepoken, 

Trönöbo sjöng på Skansen, om gamla skolan och utsålt Söder-

blomspel. Mjölkbönder i Västansjö och om den stora donat-

ionen till hembygdsföreningen. 
 

2016 

Om handlaren David och barnmorskan Kristina, skytteföre-

ningen och manskören. Solceller på affärstaket, fibergrävning, 

brandvärnet söker fler medarbetare och Nathan Söderbloms 

orgel skänkt till Söderblomsgården. Skördefest planeras och 

syrebrist orsakade fiskdöd. 
 

2017 

Trönö skola 60 år, skidtalanger, hembygdsföreningen bidrar 

till ny brandbil, om Trönös Bermudatriangel (flygolyckor), 

skogskojor, SockenRocken i repris, Åstigen invigs och      

Rönningens bygdegård får nytt kök. Trönögården säljs och 

vävföreningen flyttar till Bystugans övervåning. 
 

2018 

ICA blir servicepunkt, Tisdagsgruppen söker fler, god köp-

kraft i Trönö och ny brandbil inköpt. Brand i Rappsta,       

Elimkapellets (Trönögårdens) historia, om trädfällaren Petra,    

bågjakt och grannsamverkan. Bystugan får bygglov för      

övernattningsrum och ett rum blir klart. Om skogsbrands-

sommaren, välbesökt fotoutställning och bäver vid ån. Söder-

blomsgårdens bagarstuga åter i bruk och TEF blir årets X-ing. 
 

2019 

Gamla kyrkan blir statligt byggnadsminne, teaterberättelsen 

Barfotaprästen, David på ICA lämnar över till Emilie,       

Återkonster, Olof Lindholms orgel, om finska krigsbarnen och 

Mellanskolan. Helikopterräddning på Körsåsen, om småbruk, 

Förädlingsmackapären och kattloppis. Landsbygdsdagen,  

invigning av pilgrimsled och konstverket ”Upplyst pilgrim”, 

hägerkanon, spökvandring och översiktsplan. 
 

2020 

Manskören lägger ner, fryshaveri på ICA, trafikräkning. Om 

covid-19 och spanska sjukan, amerikaemigranterna, bussturer, 

musikpicknick i parken och lyskväll. Förskolans kök, skolans 

matsal, skoterlederna, skogsbrandkärra och stockbåt.      

Bystugans övernattningsrum godkända, ombyggnad på ICA 

och fler hyreslägenheter behövs i centrum.  
 

Text & foto: Marie Sundberg 

Femton år med tidningen blev det för Bo Lundstein som var med 

från starten, elva år som redaktionsansvarig och fyra som ansvarig 

utgivare. 
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I förra numret av Trönöbygden annonserade jag efter personer 

som vill arbeta för att bussen ska gå med fler turer till Grubbe. 

Vi blev en liten men aktiv grupp som redan har hunnit uträtta 

en hel del.  

 Den 14 januari bjöd vi in Andreas Eriksson (tf avdelnings-

chef X-trafik), Johnny Olofsson (tf enhetschef för trafikut-

veckling X-trafik), Rickard Sjöqvist (trafikutvecklare             

X-trafik), Peter Olsson (vice ordförande Hälsinglands Utbild-

ningsförbund), John-Erik Jansson (ordförande kommun-

styrelsen Söderhamns kommun), Alexandra Gard (2:e vice 

ordförande kommunstyrelsen Söderhamns kommun), till ett 

möte om busstrafiken. 

 Mötet inleddes med en film gjord av Janne Bild där skol- 

och gymnasieungdomarna som bor på sträckan mellan Trönö 

skola och Grubbe berättar om sin resväg och vilka konsekven-

ser det blir för dem när bussen inte går. Gymnasieungdomarna 

har inte rätt till skolskjuts utan får gå till och från bussen vid 

Trönö skola när det inte går att åka med bussen. Som ni vet så 

är inte vägen särskilt säker då den är ganska smal, saknar 

vägren och belysning och trafikeras av tung trafik. 

 På mötet lyfte vi olika konsekvenser med den nya tidtabel-

len. Till exempel är den första morgonbussen till Söderhamn, 

som tidigare gick 05.50 från Grubbe, helt indragen vilket gör 

det omöjligt att pendla till arbete och studier på annan ort.      

X-trafik menar att de på grund av ekonomin är tvungen att helt 

ta bort den turen för att kunna fortsätta trafikera Grubbe med 

en morgon- och en eftermiddagstur så att högstadieelever  

fortsättningsvis ska kunna ta sig till skolan utan att kommunen 

påförs extra kostnader för skolskjuts.   

 Eftersom tidtabellen är ändrad även mellan Söderhamn 

och Trönö skola kan inte elever och personal boende i Vågbro/

Norrala komma till fritids (eller Trönö överhuvudtaget) med 

buss före kl. 07.55. Det är heller inte längre möjligt för barn 

och elever på förskola och skola att resa med bussen från   

skolan till Söderhamn under skoltid. Det innebär att vid aktivi-

teter som simning (10 ggr för elever i åk 2), teaterbesök, 

bibliotek, museum och så vidare måste busstransport hyras, 

vilket medför kostnader för kommunen. 

 

Vi tog upp att det är svårt för ungdomar att kunna delta på 

fritidsaktiviteter, besöka verkstäderna och kulturskolan eller 

träffa vänner när inte bussen går. Gymnasieeleverna har svårt 

att ta sig till och från skolan. Vi berättade även att vi känner 

till flera pensionärer och barnfamiljer som överväger att flytta. 

 Vi upplevde att de närvarande lyssnade på oss på mötet. 

En sak som ändrades direkt gäller Närtrafiken. Det är nu   

möjligt att stiga av och på vid Trönö skola vid resa med     

Närtrafiken. Det är alltså nu möjligt att åka från "Trönö     

närområde" till exempel Grubbe och gå av vid Trönö       

skola. Det går även att stiga på vid Trönö skola och åka mot 

"Trönö närområde". Det betyder att man kan åka med        

exempelvis turen kl. 11.45, gå av och handla i Trönö och åka 

tillbaka kl. 12.50. Mer information om Närtrafiken finns i 

”Din guide till Närtrafikresor”, läs mer i slutet av artikeln.  

 På mötet frågade vi även varför bussen som startar i 

Grubbe kl. 06.45 inte går i trafik från Söderhamn på          

morgonen. Den går idag tom utan möjlighet till påstigning. Vi 

fick veta att detta kommer justeras för höstens tidtabell.       

Det blir en linje 67 som går från Söderhamn till Grubbe på      

morgonen.  

 Enligt X-trafik kostar en tur som går vidare från         

Trönö skola till Grubbe cirka 50 000 kr per år. Peter Olsson 

från Utbildningsförbundet sa att man vill föra samtal med        

kommunen om möjligheter att skjuta till mer pengar för en   

tur som går hela vägen till Grubbe senare på dagen så att  

gymnasieeleverna kan ta sig hem från skolan. 

 I samband med mötet överlämnade vi ett förslag till ny 

tidtabell och vi har fått löfte om att delta vid framtagandet     

av nästa tidtabell. Vi kommer även att få återkoppling från 

Söderhamns kommun om vilka åtgärder de kommer vidta för 

att hela Söderhamns kommun ska kunna leva på ett säkert och 

rättvist sätt.  

 I skrivande stund har vi nu fått veta att fler bussturer   

kommer att trafikera Grubbe från och med höstterminen 2021. 

Det är positiva nyheter, men vi vet ännu inte exakt hur det 

kommer bli. Aktuell information läggs fortlöpande ut på    

Facebook, samt i kommande nummer av denna tidning. 

 Vi som är aktiva i bussgruppen är Jan 

Frid, Janne Bild, Barbro Sahlin, Olov  

Östlund, Benny Gustavsson, Annika 

Thornton, Karolina Svensk och Line   

Rudwall.  

 Kontakta gärna någon av oss om ni 

har tankar och idéer om bussarna.  
 
 

Line Rudwall 

 

Engagemanget för bussen fortsätter 

Mer info om Närtrafiken 
på www.xtrafik.se/flextrafik-nartrafik 

Den tidtabell som gäller i Trönö 

(Söderhamn norra) är nr 840.  
 

samt i  

Din guide till Närtrafikresor 
som finns att hämta på Bystugan och 

ICA i Trönö. Den finns också digitalt på 

www.tronobygden.se samt på Facebook.  

http://www.xtrafik.se/flextrafik-nartrafik
http://www.tronobygden.se
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Du som bor mellan Trönö skola och Grubbe kan åka                  

med ”lillbussen” (skoltaxin). OBS! Detta gäller om du         

har minst 4 km mellan Trönö skola och hemmet. Om du inte 

har minst 4 km mellan Trönö skola och hemmet får du åka 

med i mån av plats. 
 

Om skolan slutar tidigt kan du åka hem med någon av bussar-

na som går från Vågbro cirka kl. 12:30 och 13:40. Sedan kan 

du fortsätta med skoltaxin som går från Trönö skola kl. 13:00 

(må-fre) och kl. 14:20 (må-to). 
 

Om du börjar senare någon dag får du åka med skoltaxin som 

går från Stärte cirka kl. 07:35 (må-fre). Men detta måste i så 

fall  meddelas föraren med ett sms till 070-679 04 42 senast  

kl. 07:00. 
 

Ordinarie buss går sedan från Trönö skola kl. 08:05, och är 

framme i Vågbro cirka kl. 08:30. 
 

OBS! Skoltaxin kl. 14:20 går endast måndag-torsdag!         

Om du uppfyller kravet på 4 km, och behöver åka skoltaxi  

den tiden på fredagar, kan det vara möjligt att ordna            

det. Ansök hos skolskjutshandläggare Anna Söderqvist,     

telefon 0270-756 18 eller anna.soderqvist@soderhamn.se. 

Handläggningen tar några dagar. 

67  TRÖNÖ 

 

 

0270-350 97  

Kungsgården  
Pub & Restaurang 

ÖPPET 
 Måndag  11:00-20:00 

 Tisdag  11:00-20:00 

 Onsdag  11:00-20:00 

 Torsdag  11:00-20:00 

 Fredag  11:00-21:00 

 Lördag  11:00-21:00 

 Söndag  11:00-20:00 

Dagens lunch må ˗ fre 11˗14 

À la carte ˗ kött, fisk, sallader, barnmeny 

Pizza och kebab 

        Pub, fullständiga rättigheter 

Följ oss på Facebook: 

Kungsgården Pub & Restaurang 

Vad gäller för dig som elev på högstadiet? 

Busshållplatsen vid Glamsta skola flyttas 

HÅLLPLATS 

 Eleverna ska, tills vidare, använda 

samma  gångväg och invänta bussen 

som vanligt. Vid dåligt väder kan      

verandan på Bystugan användas 

som väderskydd. 

Bystugan 
Meje-
riet 
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Foto: Privat 

 

Svarttjärnsberget  del 4 

Återbesök den 12 september 2018 
September och dags att kolla/inventera svamp. Det fanns gott 

om hällmarkstallskogens karaktärsarter. I små grupper på häll-

marken bland grå renlav och fönsterlav lyste hedspindlingen 

vackert rödorange, pepparkaksbrun med sin tydliga spets i 

hattens mitt stod pepparriskor på rad och i grupper, mer     

utspritt över området syns storkremla, tegelkremla, sandsopp, 

någon kamskivling och örsopp med sin följeslagare            

rosenslemskivling.  

 

Den rödlistade motaggsvampen fanns också på plats.  

 Arten förekommer spridd i hela landet och kan lokalt vara 

relativt allmän där det finns ett större inslag av tallnaturskog, 

till exempel i hällmarksområden och i anslutning till glaciflu-

viala sandavlagringar. Den förekommer i stort sett bara i   

trakter med naturlig förekomst av tall. Svampens totala      

population i landet bedöms ha minskat sedan 1960-talet och 

fortsatt kommer att minska på grund av skogsbruksåtgärder 

och eutrofiering av skogsmark. Samma negativa trend har 

påvisats på flera håll i Europa och arten är idag rödlistad i 

flera länder. 

 Den hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks       

försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering. 

Då arten är knuten till näringsfattig mark missgynnas den av 

ökad näringsstatus till följd av kvävenedfall eller skogsmarks-

gödsling. Ett betydande hot är även spontan igenväxning med 

täta fält- och bottenskikt i tallskogar som lämnas för fri      

utveckling utan brand- eller betespåverkan. I hällmarkstall-

skogar med tunna jordar går igenväxningen dock mycket  

långsamt. På samma sätt är igenväxning en långsammare    

process i nordligaste Sverige i områden med ett kärvt klimat. . 

 Motaggsvampen är en bra matsvamp, särskilt unga fasta 

exemplar lämpar sig utmärkt till inläggning i så kallade         

ett-två-tre-lag, blir lite som vegetarisk sill. Jag har själv provat 

och tycker den blir utmärkt god.  

 Fjällig taggsvamp (en förväxlingsart som växer i gran-

skog) och motaggsvamp används också som färgsvampar. Just 

fjällig taggsvamp är en synnerligen mytomspunnen färgsvamp 

som länge har ansetts kunna ge en eftertraktad blå färg på  

betat ullgarn. Några har lyckats med detta men än fler har  

tyvärr misslyckats. Man har försökt få fram den blå färgen 

med alla möjliga metoder. Sådana kan till exempel gå ut på att 

enbart använda fjolårsexemplar, eller att endast ta ruttnande 

exemplar, plocka svampen efter några frostnätter eller lägga 

färsk svamp i frysen. Inget av dessa metoder visade sig      

leda till fullgott resultat. Det var först efter det att Hjördis 

Lundmark lyckats visa att det var fruktkroppar från en tall-

sandhed som gav den blå färgen. Detta har i sin tur inneburit 

att en nygammal art har sett dagens ljus, Sarcodon sqamosus 

motaggsvamp. 

Text & foto:  

Alf Pallin 

Cortinarius mucosus 

hedspindling 

Lactarius rufus  

pepparriska 

Sullus bovinus örsopp med Gomphidius roseus rosenslem-

skivling 

Sarcodon squamosus motaggsvamp 

Russula rhodopus lackkremla 
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När man sedan kommer in i den ganska täta barrblandskogen 

lyser lackkremlan röd mot markens gröna mossa som ett sigill 

på julklappspaket eller ett viktigt brev, barrklubbsvampens 

hattefnattar stiger upp runt granar, trattkantareller ger en 

första aning om hösten, olika arter av spindelskivlingar i mät-

tade färger. Rödlistade taggsvampar som Hydnellum auranti-

aacum orange taggsvamp och Phellodon niger svart 

taggsvamp finns i några exemplar. 

 

På tillbakavägen från reservatet tar man sikte på två grova 

aspar som är sparade på hygget, och där på en barklös tallåga 

sitter det laxticka, en ticka som det finns ett fåtal fynd      

noterade från Hälsingland på artportalen. 

Clavariadelphus ligula barrklubbsvamp 

Phellodon niger  

svart taggsvamp 

Hydnellum aurantiacum 

orange taggsvamp 

Cortinarius turmalis tuvspindling. 

Suillus variegatus sandsopp 

Chantarellus tubaeformis trattkantarell 

Amanita fulva brun kamskivling  
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Foto: Kalle Frid 

   

L. F. 

Laxticka är en vidväxt, upp till 8 cm tjock, ettårig ticka, som 

är mycket iögonfallande genom sin orangeröda färg. Den är 

som färsk mjuk och saftig men blir med åldern mörkare röd 

och hårdare. Porerna är stora och ganska kantiga. Det ser  

verkligen ut som att det är en läcker skiva lax som ligger där 

på ett fat.  

 Arten förekommer i de flesta landskap upp till Norrbotten 

och Luleå lappmark. De flesta fynden föreligger från nordöstra 

Götaland och östra Svealand. 1958 var arten rapporterad från 

endast fem landskap men är numera känd från betydligt fler 

delar av landet. Detta kan eventuellt tyda på att arten är      

under spridning.  Artens ekologi och utbredning bör utredas 

ytterligare. Särskilt bör den eftersökas i de delar av Norrland 

där den ännu ej är funnen. I väntan på ytterligare detaljer om 

artens ståndortskrav bör fler tallskogar av naturskogskaraktär 

och med god tillgång på lågor sparas. 
 

Ett nytt fynd av rödlistad art gjordes, en hovformad och     

trähård, flerårig ticka som växer på stammen av gammal tall. 

Oftast förekommer bara en eller några få fruktkroppar på varje 

träd. Tickan är cirka 5–20 cm bred och 5–10 cm tjock, mer 

eller mindre triangulär i tvärsnitt. Hatten är närmast ytter-

kanten rödbrun och filthårig. Varje år bildas ett nytt porlager 

utanför (under) det gamla. Porerna är rostbruna, kantiga, ofta 

utdragna och förhållandevis stora (ca 1–2 st/mm). Gamla 

fruktkroppar (de kan bli upp till 50 år gamla) är kala,         

gråsvarta, sprickiga och har ofta påväxt av lavar.  Talltickan 

har sin utbredningstyngdpunkt i östra Syd- och Mellansverige. 

Därutöver förekommer den sällsynt spridd i hela landet. Den 

kan lokalt vara relativt vanlig på gammal tall, men i vissa  

trakter oförklarligt sällsynt trots förekomst av lämpliga träd. 

Arten bedöms ha minskat generellt på grund av skogs-

avverkningar av gammal tallskog samt kapning av gamla  

trädsolitärer i trädgårdar och stadsmiljöer. 

 Talltickan är en parasitsvamp som orsakar vitröta 

(ringröta) i veden. Den växer nästan uteslutande på stammen 

av levande, gammal tall, ofta högt upp vid sår eller grenärr. 

Enstaka fynd har gjorts på lärk. Fruktkroppar visar sig först  

på tallar som är cirka 100–150 år eller äldre och vanligast  

uppträder svampen på träd som är över 150 år. Arten förekom-

mer i många olika skogstyper där det finns inslag av gammal 

tall, ibland även i parker och trädgårdar. 

Artlista svampar lavar och vedinsekter som står på rödlis-

tan eller räknas som signalarter för skyddsvärda skogar. 

Laxticka, ullticka, orange taggsvamp, svart taggsvamp,     

motaggsvamp, tallticka är rödlistade, signalart rävtickan.  

 Av lavarna har jag hittat de rödlistade arterna vedskivlav, 

vedflamlav, garnlav, dvärgbägarlav, av lavarna är nästlaven en 

signalart. Vid tidigare inventering har man noterat de rödlis-

tade arterna reliktbock, raggbock och grönhjon. 

Erastia salmonicolor laxticka 

Citerad litteratur 
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svampfärgning. Motagg bokförlag 2009. 
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Nitare, J: Signalarter-indikatorer på skyddsvärd skog. Flora 
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Medlemmar från Naturskyddsföreningen besökte reservatet . 

Phellinus pini tallticka  
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  Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga tillsatser. 

  Tillverkning i egna fabriker. 

  Jämn, hög kvalitet! 
 

 

 

 

        

www.skogsliden.com 

Prisex. vid  

leverans av 6 pallar: 

2.515 kr/pall 
3 ton i bulk: 

2.895 kr/ton 

Räntefri  kredit  

i 6 månader! 

 

 

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 framtiden!  
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Allt inom byggplåt! 
• Lägenhetsuthyrning    • Fastighetsskötsel    

• Snöröjning 
 

Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99 

Rengsjö 

Foto: Birgit Lundgren 

 

Smörgåstårtor & gräddtårtor 

3-rätters menyer 

Matlådor 

Buffé 

Catering för alla tillfällen! 
Ring och beställ på 070—695 23 36 
eller mejla monica.westb@telia.com 

Rengsjö 

 
 
 

 

 

 

 

Tel: 0270 414 87 

Köpmangatan 19 A 
826 30  SÖDERHAMN 
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 För medlemmar i Trönöbygden ek för:  
 

Lämna glödlampor och  
lysrör till Bystugan  
under ordinarie öppettider.  
Vi transporterar vidare till Långtå. 
 

OBS! Lysrör i sin förpackning. 

 

 

 

 
 

Hur gick det ! 

 Isarna la sig till sist, men inte riktigt förrän in i januari 

månad. När hände detta senast ?  

 Vi hade en rejäl nyhet nu i år. En helt ny fiskesjö i Trönö, 

nämligen Stertesbodsjön. Dit hade vi under hösten planterat in 

regnbåge från vår alldeles egna dammodling. Det är lite ovan-

ligt med dammodlad fisk. Normalare är att man köper in kass-

odlad fisk och sen sätter ut dem i sjöar och tjärnar. Men pro-

blemet är att trängsel i fiskkassarna också medför att diverse 

fenskador på fisken kan uppstå. Det här slipper man med  

dammodlad fisk, det blir en betydligt naturligare fisk med full-

god styrka och kampvilja som uppskattas av fritidsfiskaren.  

 Premiären sattes till den 11 januari, en söndag och ett   

speciellt klockslag, nämligen kl. 09.00. Redan ett par  timmar i 

förväg började bilarna ringla sig upp mot Stertesbodsjön. De 

flesta var utombys folk. Fiskepremiärer är lite av folknöje, 

tydligen.  

 Vad gör folk på isen en tidig söndagsmorgon fast man 

ändå inte får börja fiska? Fiskminglar! Går runt och småpratar, 

en del skryter lite förstås, nån till och med ljuger om rekord-

fiskar och tappade såna, eller spön och linor som gått av, trots 

att man haft bästa möjliga proffsgrejor.  

 Exakt kl. 09.00 for en raket upp i luften, signalen för fiske-

start. Nu upphörde tvärt allt snack. Spända ansikten och     

koncentrerade blickar rakt ner mot det dryga decimetern    

stora hålet i isen. Maggot och räkor på luriga krokar for ner i 

mängder till lite förvånade regnbågar, får man förmoda.  

 Resultatet lät inte vänta på sig. Den ena efter den andra 

bågen hakade sig på och försökte förgäves  slingra sig fast där 

under isen. Någon enstaka lyckades, men de flesta fick efter en 

stund ge sig för övermakten på ovansidan om isen. Folknöje 

blir det när alla blir glada, men det tycker förstås inte fisken.  

 Sällan har vi i Trönö fiskevårdsförening fått så mycket 

rosor. Alla var jättenöjda med fiskepremiären på Stertes-

bodsjön. Framförallt lovordades fiskens kvalitet. Kanske     

inte de allra största fiskarna, men absolut de finaste och mest 

kampglada. Det blev lite mer sport utöver det vanliga, inte 

bara att dra upp en ”blöt trasa” ur vattnet. Så lät det på       

Facebook och i de grupper man kommunicerar fiske.  

 Vi tackar förstås i Trönö fvf för det goda omdömet        

och eftersom det var ett experiment med egen dammodlad 

regnbåge, så uppmuntras vi till ett efterspel ett annat år. Om 

inte annat gav det alla oss i Trönö en god PR utåt.  

 Skitfiske på er!        
           Jan-Olov    

 
Kolla även www.tronofiske.se  eller   

Facebook, Trönö fiskevårdsförening 

 
 

 

 

Jens & Arnes Hushållsservice AB 

Jens Rehnvall 
 

Telefon:      0270 160  80,   070 31 70 863 

Återförsäljare av 

 

Ett gäng från Sunnanåker var en dag på Gåstjärn och     

provade fiskelyckan, som kunde varit bättre, men att grilla 

korv är inte heller så dumt. Från vänster Fredrik Andersson, 

Hans Jutterström och Peter Söderlund, som också vill ge 

Ola Hansson stort beröm och tack för den förstklassiga 

plogningen till  Gåstjärn.         

           Birgit Lundgren 
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Nytt, fräscht och färdigt på ICA! 

E fter många månaders slit och kaos så börjar nu butiken ta 

form och även så caféet. Trots ombyggnationen så har 

butiken gått bra och detta har även gjort att vi kunnat investera 

ännu mer än vad vi hade råd med från början. Känns så bra att   

butiken nu är säkrad för framtiden vad gäller kylar, frysar, 

ventilation med mera.  

 Extremt stolt över vad vi i personalen har lyckats       

åstadkomma trots att hela butiken varit en enda stor arbets-

plats. Även ni kunder har haft enorm förståelse och tagit    

ombyggnationen väldigt bra.  

 Efter att ha hängt med HE Bygg och Elia varje dag i     

månader så lämnar dom oss nu. Samtidigt som det är skönt att 

målet är nära så är det också en enorm tomhet när de drar, 

eftersom de blivit en del av gänget. Vill rikta ett extra stort 

tack till HE bygg och Elia för att ni orkat med oss och skött 

allting på topp. Även ett stort tack till Golv & Kakel Gävle-

borg som lagt golv samtidigt som kunder ska kunna passera 

och handla på som vanligt. Fantastiska firmor som vi kan  

rekommendera helhjärtat!  

 Nu står vi i ett skede där vi slutför det sista med ombygg-

nationen samtidigt som vi söker personal på grund av       

kommande mammaledigheter hos tre i personalen! Helt    

otroligt att inom loppet av två månader ska tre i personalen få 

barn. Vi är så enormt glada och uppspelta för deras skull. Ska 

bli underbart med flera bäbisar här i gänget    

 Även Johanna som tidigare varit onlineansvarig har gått 

från nästan heltid till deltid. Hon ska plugga och i detta önskar 

vi henne all lycka. Skönt att hon kommer hoppa in lite extra då 

och då så man får rå om henne emellanåt    

 

 

Vår fina caféhörna är nu utrustad med kaffemaskin där ni 

alltid kan köpa riktigt gott ekologiskt kaffe. Vi öppnar försälj-

ningen i caféet redan kl. 07.00 då vi sett behov att många vill 

ha en liten kaffe och macka på väg till jobbet. Vi säljer även 

mackor, dryck, fikabröd med mera för alla som vill sitta ned 

en stund. Planen framöver är även att kunna servera korv. 

  ATG och svenska spel har vi sagt nej till på grund av deras 

höga kostnader. Allt fler spelar online idag så att bli ombud 

för dessa skulle inte gå då försäljningen behöver bli så pass 

hög för att klara av hyran på maskinerna.  

 Vi fortsätter jobba på att bli postombud men tyvärr har vi 

inte lyckats ännu. Jag släpper inte detta utan kommer fortsätta 

kämpa tills de tröttnar på mitt tjat.  

 Inredning i caféet är under arbete nu. Det sista som ska 

upp är foton på väggen från butikens resa, från start till idag. 

Har du foton som skulle platsa? Kontakta mig!  

 Vi hoppas att vaccinationen ska flyta på bra och att vi alla 

ska kunna börja leva normalt igen. Vi saknar er så innerligt i 

butiken och hoppas verkligen att både butiken och caféet ska 

bli den sociala mötesplatsen vi drömt om och hoppas på.  

Tack för att ni väljer oss och handlar lokalt!  
 

Er ICA-handlare Emelie  

 

 

Kaféet öppet 
7-19 vardagar  
9-17 helger  

   TRÖNÖ rabattkupong 

10 % 
på ett helt köp senast den 31/3. 

Gäller ej tobak, systemvaror, apoteksvaror,  
tidningar och spel. 

 

Klipp ut och lämna kupongen i kassan! 

 



25 

 

    
 

Alla dessa bilder … 

N u har jag gått igenom två stora       

kartonger med osorterade fotografier 

med en from förhoppning att bringa lite 

ordning.  

 Lite sorgligt har det varit att se alla  

meningslösa bilder på julgranar, snöhögar, 

blommor och regnbågar med sneda        

horisonter som bakgrund. Hemska blixt-

bilder där de fotograferade är kritvita i   

ansiktet.  

 Frågan är vad som ska sparas och vad 

som kan slängas. Jag har slängt massor med 

bilder. Flera kilo. Man blir alldeles yr av att 

försöka systematisera och sortera bilder. För 

det som var ointressant för 30 år sedan kan 

vara  väldigt intressant nu, även om bilderna 

är dåliga kan de vara guld värda. 

 Min mamma gav sig också i kast med 

att sortera sina bilder. Hon hade en alldeles 

egen ordning, men hon var duktig på att 

skriva namn, plats och år på baksidan av 

korten. Det är det  viktigaste av allt.  

 Hennes fotolådor och album kryllade av 

den tidens pyttesmå bilder, eftersom det 

rörde sig om oförstorade kontaktkopior. Jag skannade många 

av dessa bilder och förvånades över vilken kvalitet de ändå 

hade. Det gick att dra upp storleken rejält på de flesta. 

 Arbetet med mammas bilder resulterade i en liten bok på 

30 sidor i  A4-format. Full med bilder och berättelser. Vi hade 

riktigt roligt när vi höll på med detta. Varje bild fick ett värde 

eftersom miljöerna och människorna inte längre finns kvar. 

Det var lite roligt att se morfars lånade kostym som han bar 

när familjen skulle fotograferas utanför det nybyggda hemmet 

i Koppom, en bruksort i Värmland där mamma växte upp. 

Man förstår att det var en stor sak att fotograferas på 30-talet. 

 Och den lilla bilden på mina unga föräldrar är obetalbar. 

De står utanför huset i Berge innan min farfar tog fram stor-

släggan och gjorde en villa av huset. Året var 1952. Mamma 

var 19 år, nygift och hade uppvikta jeans och röda träskor. Är 

så tacksam för att den bilden höll för en förstoring. 

 Jag är nästan lika glad för en del fynd i mina egna lådor, 

för att de berättar något om vår tids historia.   

 Efter alla djupdykningar i fotolådorna har jag lärt mig  

följande: 

   1. Tråkigast av allt är nog de egna semesterbilderna.  

   2. Värdefullast är bilderna från vardagslivet. Bilder från  

jobbet, när man handlar mat, planterar träd och renoverar hus. 

   3. Bilder från jular och födelsedagar har jag ratat - men inte 

nu längre. Nu fungerar de som tidsdokument över hur vi såg 

ut, bodde och åt. 

 Den stora frågan nu är vad som händer med alla digitala 

bilder. Gjorde mitt sista album runt början av 2000-talet och 

har datorn full med  bilder.  

 Det vore kanske på sin plats att göra fotoböcker  eller   

åtminstone papperskopior av de bästa bilderna. 

       

  

Betraktelser från Berge 

 

Bo och Ulla Bjerknes. Nyinflyttade Trönöbor 1952. 

1966 stängdes Bergesboa för gott. Men reklamskylten fick hänga kvar   
några år. Och här går jag med Lufsen - hunden som åkte buss alldeles själv 
ibland. Året kan vara runt 1970. 

Av  Kirsten Bjerknes 
Privat foto 
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Så kom vintern till slut och vilken fantastisk vinter vi har!  

Finfina skidspår och lättåkta banor gör det möjligt för alla att 

åka skidor på Trönö IP. Åkerspåret ser lite annorlunda ut i år 

och det blev en riktigt fin slinga på 2,4 km. Just denna säsong 

har vi haft rekordmånga besökare och ingen är gladare än vi. 

Det märks att människor vill komma ut och röra på sig,     

gammal som ung. Skidåkning är populärt just nu och vi har 

skidspår för alla. 

 Våra skidungdomar tränar för fullt. Vi har skidskola på 

söndagar för barn födda 2014-2016, tisdagar tränar en grupp 

med barn födda 2008-2013, tisdagar och torsdagar tränar den 

äldsta gruppen för ungdomar födda 2007 och äldre. Skidsko-

lan och den yngre gruppen har i år fått många fler deltagare än 

tidigare år vilket är fantastiskt roligt. Som idrottsförening vill 

vi ha så många människor som möjligt i rörelse. 

 Ny aktivitet för i år är att medlemmar bjudits in till       

vuxenträning med Anna Grändborn på söndagar. Det är ett 

glatt gäng som åker skidor hellre än bra och behöver träna lite 

på tekniken som tyngdöverföring och böjda knän    

I år har deltagarantalet i Skidskolan för barn födda mellan 

2014-2016 skjutit i höjden. En ledare har behövt bli tre, och 

frivilliga från ungdomstruppen är en välbehövlig och mycket 

uppskattad stöttning under träningstillfällena. 

 Deltagarna kommer både från Trönö, Norrala, Söderhamn 

och Rengsjö. Varje söndag, när temperaturen tillåter, samlas 

dom på Trönö IP och framför allt leker tillsammans på skidor.  

 

Tilda Sahlberg, Jonas Persson, Lina Lingman, Viola Grändborn, 

Elvira Bylund, Gustav Grändborn, framför honom Herman Gränd-

born, Hilma Bylund och Gusten Berglund (Foto: Anna Grändborn) 

Eskil Raphael håller balansen, Viola Grändborn i mitten och  Wilma 

Edlund. (Foto: Louise Edlund) 

Det är många grupper som tränar skidor på Trönö IP denna vinter, 

både barn och vuxna. 

Instruktioner för en samlad grupp. 

Snö, sol och 

skidor, en 

härlig kombo! 
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Syftet med skidskolan är att barnen ska ha roligt och samtidigt 

lära sig grunderna i skidåkning. Eftersom antalet deltagare är 

så stort, är dom uppdelade i tre mindre grupper för att kunna 

tillgodose alla olika behov på ett bättre sätt. Vissa behöver 

träna mer på att röra sig framåt på skidor, att ha koll på     

kroppen och ta sig upp när man ramlat, medan andra behöver 

utmanas i nedförsbackar och längre distanser. 

 

Under söndagen den 14 februari firade Skidskolan Alla    

hjärtans dag med att bland annat spela hjärtbingo, där varje 

deltagare fick varsin bingobricka med sig ut på banan. Bingon 

bestod av pappershjärtan som var placerade i ett större område 

på IP, där deltagarna skulle hitta nio symboler som just deras 

unika bingobricka hade. Utan stavar, med bingobricka och 

penna i högsta hugg, tränade barnen både balans, teknik och 

uppmärksamhet på samma gång! 

Det blev succé och under kommande tillfällen väntar både 

skidtävling och utflykt. Planen är att köra på så länge det finns 

snö innan det blir sommaruppehåll, och till hösten bjuds    

deltagarna in till barmarkslek. Barmarksleken har även den ett 

syfte att barnen ska ha roligt samtidigt som de förbereder sig 

för utmaningarna som kommer i och med Skidskolan.  

Kroppskontroll, balans, kondition - det är inte bara att ställa 

sig på ett par skidor! Barnen lär sig dock oerhört fort och   

utvecklingen syns märkbart från vecka till vecka. 

 Vad Skidskolan hittar på nästa år under tiden runt Alla 

hjärtans dag återstår att se, men deltagaren Wilma Edlund har 

gett som förslag att ha en skattjakt ... 

Skidsektionen Trönö IK 

 

 

 

 
 

På väg runt hjärtbingobanan, Erik Widahl och Elvira Bylund.. 

Förebilder är bra att ha när man ska lära sig åka skidor. Här   

tränar tre av dem, från vänster Ann Bylund, Anneli Sahlberg och 

Anna Grändborn. (Foto: Helena Leander) 

Till vänster Herman Grändborn och till höger Tilda Sahlberg och 

Elvira Bylund redo för spåret. (Foto: Anna Grändborn) 

Signe Berglund och 

Wilma Edlund deltog 

också i Alla hjärtans 

dag-bingon. (Foto: Elin 

Hamredahl Nilsson) 

Line Bayat Vikström med 

ett av alla hjärtan som 

var utplacerade runt IP. 

(Foto: Elin Hamredahl 

Nilsson) 
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På grund av rådande pandemi har verksamheten gått på   

sparlåga. Vi förhåller oss till FHM:s rekommendationer att 

inte vara i stor grupp.  

 Vissa saker har ändå utförts. Inför 1:a advent restes    

granen vid Bystugan. Åstigen har underhållits och snöröjts av 

Yngve Olsson och Tage Olsson. Städning utanför affären 

efter ombyggnationen har gjorts.   

 Kent Wiklund har som alltid spolat, så is finns vid Trönö 

skola vilket är mycket uppskattat. Vi har även planer på att 

hjälpa skolan och fritids med leksaker, trampbilar och cyklar 

som behöver ses över.  

 Anslagstavlan som tillverkats har eleverna i skolan målat 

och den är nu uppsatt. 
Text & foto: Olle Sahlin 

SPF-seniorerna började i liten skala med bingon under några 

höstveckor, men sedan dess har all verksamhet legat i träda. 

Planer fanns i december på utefika både i Rönningen och vid 

Petter Matsvägen, men i den vevan skärptes restriktionerna 

ytterligare och det var bara att lägga ner. Men vi kommer 

igen…. Till dess går det alltid att ta egna initiativ – att ringa 

någon, eller göra som det här promenadgänget, ta med en 

termos och några bullar och gå och bjuda på coronasäkert fika 

ute på bron. Häromdagen var det Marie-Louise och jag som 

hade äran att bli överraskade. Kanske något för fler att prova 

på? Stort tack för gott kaffe och bullar! 
Text & foto: Birgit Lundgren 

Tisdagsgruppens sparlåga lyser klart 

Laila Eriksson, Ingrid Ahlman, Rolf Jonsson och Marianne Sjölin 

Jonsson från Lertagsvägen bjuder på promenadkaffe. 

Utefika nya trenden Se, på vår tröskel står 

En ovanligt gråtråkig trettonde december hördes plötsligt 

Luciasången ljuda utanför dörren. Där stod Lucian Marie-

Louise Tynong och tärnan Birgit Lundgren med kaffe och 

pepparkakor och lyste upp dagen! De vandrade runt på Petter 

Matsvägen och Lertaget och spred glädje, varma tack! 
Text & foto: Marie Sundberg 
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I de allra flesta fall brukar företag marknadsföra sina tjänster 

gentemot sina kunder. Vad gäller lantbrevbäring så verkar det 

onekligen som om PostNord har misslyckats på den punkten. 

Orsaken till det kan jag bara spekulera i. Jag bjuder därför på 

denna annonsplats i form av en artikel. Förhoppningen är att 

tjänsterna nyttjas utav oss boende och att det i förlängningen 

leder till att Trönö lanthandel blir paketombud.  
 

Beställ utkörning av aviserade paket och brev 

Om du har fått en avi eller sms-avisering kan du beställa    

utkörning av den aviserade försändelsen via tjänsten boka 

lantbrevbäring. Aviserade och spårbara paket och brevför-

sändelser såsom Rek, Postförskott, Express och Värde, delas 

ut efter att du begärt det. Tänk på att du måste vara hemma när 

försändelsen levereras. Du kan också ringa till kundservice på 

telefon 0771–33 33 10 som beställer utkörning åt dig. 
 

Boka upphämtning om du vill skicka något  

Då ringer du till kundservice på 0771–33 33 10 och din     

försändelse förbereder du hemma i förväg. För att betala med 

kort behöver du göra köpet via Skicka direkt och skriva ut 

frakthandlingen själv. Du kan också betala med kontanter  

direkt till din lantbrevbärare, men av säkerhetsskäl har       

lantbrevbäraren ingen växelkassa med sig. Eventuell växel 

levereras tillsammans med kvitto till din postlåda vid nästa 

ordinarie tur. 
 

Beställ frimärken för utkörning 

Om du bor längs en lantbrevbärarlinje och vill köpa frimärken 

kan du enkelt beställa det du vill ha i butiken så levereras 

detta direkt hem till dig, antingen till din brevlåda eller, om du 

gör en större beställning, så kan du boka utkörning för ditt 

Rek, se ovan. Du kan även göra din beställning via kund-

service på telefon 0771-33 33 10, glöm då inte att uppge att du 

bor längs en lantbrevbärarlinje. 
 

All information är hämtad från Postnords hemsida 2021-01-16 
 

Fredrik Öhlander i Hamre 

ADRESSER ATT ANVÄNDA 
 

Boka utkörning  

https://www.postnord.se/ta-emot/postutdelning/boka-

lantbrevbaring 
 

Skicka direkt  

https://portal.postnord.com/skickadirekt/ 
 

Butiken  

https://shop.postnord.se/ebutik 
 

KUNDSERVICE 

Telefon 0771–33 33 10  

 

 

Vad kan du beställa med lantbrevbäring? 

Forts från sidan 7 

Själv har Enar aldrig haft några tankar på att flytta. Han trivs i 

Järnäs och har alltid haft arbete inom rimligt avstånd. Efter 

Arnes död för två år sedan har Enar fortfarande inga  tankar på 

att flytta. Han har ibland känslan av att Arne är med och spelar 

honom spratt när något lite försmädligt och oväntat händer. 

Typiskt Arne. 

 Enar trivs med skogen inpå knutarna, med avbrott för   

utflykter till E-center för att titta på folkvimlet och få sig en 

pratstund. Då är det bra att ha fått en coronaspruta ˗ i Bergvik 

av alla ställen ˗ och resa med droska dit och hem! Klarade 

också sprutan med livet i behåll. 

 De djur som nu finns kvar på gården är katten, skogens 

fåglar och ekorrarna som  numera inte behöver riskera livhan-

ken för Enars bössa. Han njuter av att se de snabba djuren med 

sina yviga svansar klättra på laduväggen utanför köksfönstret. 

Fågelfrö och talgbollar finns alltid i rikliga lager för påfyllning 

allteftersom fåglarna äter. 

 Enar är mycket glad åt hemtjänsten som besöker honom 

varje dag och tycker det är bättre att den som kommer sitter 

och pratar en stund än dammsuger. Han har levt ett långt liv 

och har alltid haft förmågan att se tillvaron från den ljusa   

sidan. Om framtiden vid den här åldern säger han med glimten 

i ögat och en inre tillförsikt, att han planerar vad som behöver 

handlas, men vet egentligen inte om han får möjlighet att äta 

upp det han köper. Det kan komma annat emellan och det blir 

nog värst för katten.   

En jaktdag på 1980-talet. Från vänster Per Jakobsson, Enar och 
Arne Nordgren och en av ”Hammarpojkarna” från Västansjö, med 
hunden.  (Foto Yngve Jakobsson) 
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 Varje söndag kl. 11.00 fram till och med 9 maj är det gudstjänst  i Trönö 
 kyrka. För fler detaljer se www.svenskakyrkan.se/norrala-trono. Med    
 reservation för ändringar relaterat till pandemirestriktionerna. 
 

MARS 
 

 Varje vardag kl. 10-15 under hela mars går det att se utställningen om 
 Nathan Söderblom i Trönö kyrka. Visning andra tider kan eventuellt  
 ordnas, kontakta Jan-Eric Berger tel. 070 321 99 63. 
 

APRIL 
 

 Lö 24 april  Dikesstädning. Mer info senare, håll utkik på Facebook och  
     ICA. 
 

 Sö 25 april  Årsmöte Trönöbygden ekonomisk förening kl. 18.00-20.30. 
     Digitalt samt på IOGT Enighet för föranmälda, antalet              
     begränsas av rådande restriktioner. Se annons längst ner till 
     höger denna sida. 
 

 Fr 30 april  Valborgsmässofirande om möjligt vid kyrkan (beroende på  
     pandemiläget) samt digitalt. Mer info senare på     
     www.svenskakyrkan.se/norrala-trono 

 

MAJ 
 

 To 13 maj  Friluftsgudstjänst kl. 08.00 vid Himlaprinsens sten, Styvje.   

 Sö 16 maj  Friluftsgudstjänst vid Trönö kyrka kl. 11.00. 
 

 Sö 23 maj  Konfirmationsmässa i Trönö kyrka kl. 11.00. 
 

 Lö 29 maj  Plantbytardag på Söderblomsgården. Upplysningar och   
     anmälan Lena Åkerlind, tel. 070 350 80 66 eller     
     lena.akerlind@outlook.com 
 

 Sö 30 maj  Friluftsgudstjänst vid Norrala prästgård kl. 11.00. 

D e t  h ä n d e r  i  T r ö n ö  

Trönögymmet 

bokas från och med 1/1 

2021 via Facebooksidan 

Trönögymmet eller ring 

070 231 88 97 

Familjekort medlemmar i TEF: 

400 kr/år 

Familjekort ej medlemmar:  

600 kr/år 

 Underfundigheter 
från  
Alf Henriksson 

Det var som det var, tills det blev som det blev.  
Det blir som det blir, när det är som det är.  
Det är som det är, när det var som det var.  

Faran är att det blir som det var. 

 

Välkommen! 

Marianne 
Trönbyn 

Coronasäkrad hårvård: 
 

•  Ansiktsskydd 
•  En kund i taget, städning emellan 
•  Handsprit finns 

Telefon: 

 070-522 63 54  

Lägenhet uthyres i Trönö 
3 r.o.k. 120 m2 ovanpå ICA, ledig fr. o. m. 1 april. 

Hyra 5575 kr/mån, värme och vatten ingår. 
Referenser önskas. 

 

Intresseanmälan till Trönöbygden ek för,  
tfn 0270-427762, e-post info@tronobygden.se eller  

Karolina Svensk, tfn 073-1836459, e-post karolina.svensk@gmail.com 
 

Skicka gärna sms eller prata in ett meddelande  

ifall vi inte kan svara för tillfället. 

 
Trönöbygden ek för 

håller årsmöte digitalt samt IOGT Enighet  

söndag 25 april kl. 18:00-20:30  
 

I år genomför vi årsmötet  
helt digitalt, via Teams. 

 

Möjlighet finns för några personer  
att närvara fysiskt, enligt  

för tillfället gällande  
rekommendationer från FHM. 

 

OBS! Föranmälan gäller!  
Kontakta Trönöbygden 
info@tronobygden.se  

eller 0270  42 77 62 
 

Med reservation för ändringar. 

  

 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. 
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 bio 

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

 

 

 

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! 

Äntligen kom vintern och det tycker jag vi är värda 

med allt slit vi gjort i höst med att slya och bygga 

broar, märka leder, dra nya leder med mera.  

 Det har varit mycket skotrar uppe i Trönö om  

helgerna och det är så kul! Nu ska vi bara se till att försöka 

hålla lederna så fina som möjligt resten av säsongen med att 

sladda dom så mycket som möjligt, för det sliter hårt 

och det blir hårt före. Jag är så imponerad av vilket 

jobb alla gjort för få detta underbara skotersystem vi 

har i bygden. 
 

Text & foto: Thomas Larsson  

073 659 71 63  

Nu kör glada skotrar över täkterna och genom skogen 

Ledskotrarna, som används för att 
dra upp och underhålla lederna. Redo för avfärd! 

”Ok, vem av er kallade mig just 
för skitstövel?” 

Om munskydd blir obligatoriskt ...  ”Dom sa att 
munskydd 
skulle vara 
tillräckligt för 
att gå på ICA. 
Dom ljög! Alla 
andra hade 
kläder på sig.” 
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Retur till 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

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

 Vi utför även: 
 

 •  manuell snöskottning  
 av tak och gårdsplaner 
 

 • grus– och sandsopning 
 

 • häck– och gräsklippning 
 •  grästrimning 

Glöm inte 
ROT & RUT 

 

 

Försäljning och service  

inom skog & trädgård 
 

SNÖSLUNGOR, GRÄSKLIPPARE  

Söndag 19 april 

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00. 

Torsdag 5 mars 

En stund i stillhet  med dikt & musik. 

 

Torsdag 30 april 
Digitalt valborgsmässofirande på vår 
Youtubekanal.  
Vi hoppas även kunna ha ett firande ute  
vid kyrkan i Trönö. Håll koll på vår hemsida 
(svenskakyrkan.se/norrala-trono) och på 
anslagstavlorna vid kyrkorna för aktuell 
information. 

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

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

Söndag 2 maj 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00 

 

Det sker ett under varje vår 

som vaknar ur en vinterdröm, 

när ljuset spelar, jorden ångar, 

fruset vatten blir en ström. 

Då breder lärkan ut sin vinge, 

snuddar vid den gråa byn 

och målar tusen klockors toner, 

cirrusmoln mot blåa skyn. 
 

Göran Andersson 

ur ”Vårpsalm från Åland” 
 

   Församlingsexpeditionen:  0270 300 95 
   norrala.pastorat@svenskakyrkan.se  

Söndag 23 maj 
Konfirmationsmässa Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 9 maj 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 16 maj 
Friluftsgudstjänst vid Trönö kyrka kl. 11.00 

Torsdag 13 maj, Kristi himmelsfärdsdag 
Friluftsgudstjänst kl. 08.00.  
Himlaprinsens sten, Styvje 

Söndag 30 maj 
Friluftsgudstjänst Norrala prästgård kl. 11.00 

Söndag 25 april 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 7 mars 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 11 april 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 4 april, påskdagen 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00 
och 
Digital påskdagsgudstjänst på vår 
Youtubekanal 

Söndag 18 april  
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 14 mars 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 21 mars 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00 

Söndag 28 mars 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00 

Vi följer rådande restriktioner och uppdaterar  
löpande vår hemsida. 


