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Sidan 28

Mystiska stenläggningar, knotiga träd och
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Lise-Lott, kyrkoherde

Storstädning i Berge

Från Stockholm via Jukkasjärvi kom
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Denna brickhållare har levt ett liv på
vinden i alla år. Nu fick den komma in i
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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
Hej Trönöbygden!
Hoppas ni har det bra nu när våren, och så sakteliga sommaren, börjar göra entré i vår bygd!
Nu är hög tid att köpa sitt årskort för fiske i våra fina sjöar och tjärnar som Trönö Fiskevårdsförening tar så bra hand om. Hittills har det nappat dåligt för vår del, men skam den
som ger sig! Vi får i alla fall en trevlig stund även om fiskelyckan inte är på topp.
Vad har hänt i Trönö sedan februari när senaste numret av tidningen kom då? Inte
mycket i pandemitider kan man tänka sig, men livet i Trönö står aldrig stilla!
Jubileumsåret fortsätter firas i tidningsformat, denna gång med en sammanfattning av
hur brandvärnet jobbat och utvecklats under dessa 20 år. De är en fantastisk tillgång och
trygghet för bygden, redo att rycka ut när det behövs. Förhoppningen är ju alltid är att det
inte kommer vara nödvändigt, men det känns skönt att veta att de finns.
Slutbesiktning av affärens ombyggnation är äntligen färdig, och vilken affär det blev!
Jag blir lika glad varje gång jag kommer in där för att handla. Jag hoppas att alla förstår och
uppskattar den lyx en egen butik är! Emelie, Micke och personalen ska återigen ha en stor
eloge för det arbete de gör varje dag!
En annan glad nyhet som nog få har missat är att butiken i sommar också blir
utlämningsställe för PostNord! Jag vet att Emelie tjatat och slitit för att få till det här, och
det lönade sig verkligen. Det här är något som saknats i Trönö, där vi enligt min mening har
nästan allt annat man kan tänkas behöva.
Den 24/4 genomfördes den årliga dikesstädningen. Tillsammans städade vi hela sträckan
längs landsvägen från gränsen mot Norrala till Sandsbodarne i Storsjön, dessutom städades
det även längs vägen från affären och en bra bit upp i Visbacken. Fantastiskt bra jobbat!
Dagen efter, den 25/4, höll Trönöbygden ekonomisk förening årsstämma. Den hölls
delvis digitalt denna gång (som allt annat nu för tiden) med några personer på plats på IOGT
och övriga på distans. Några nya (och nygamla) förmågor valdes in till styrelsen, välkomna!
Vi är laddade och ser fram emot ett nytt händelserikt år i vårt fantastiska Trönö.
Arbetet med att säkra våra bussturer fortgår, nu i samarbete med X-trafiks trafikutvecklare för att hitta en lösning som fungerar för oss som bor i övre delen av Trönö.
Ett oändligt tack till Bussgruppen som orkat driva detta vidare och inte ger sig! Läs mer
om Bussgruppens arbete i Barbros text på sidan 19.
Biblioteket på Bystugan är på väg att få sig en ordentlig genomgång och omorganisering. En biblioteksgrupp har bildats och planer finns på både bokcirkel och bokcafé
framöver. Är du intresserad av att engagera dig i biblioteket eller undrar vad det är som
händer, kontakta Carina Bergman i styrelsen.
Men nu får jag hejda mig, det ska rymmas andra saker i den här tidningen också! Vi kan
i alla fall konstatera att det händer saker i Trönö och det finns något för alla att ta del av!

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år tills vidare.
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Bystugans öppettider
Kontor och bibliotek

Karolina Svensk
Ordf. TEF

Tisdagar

12-15.30

Lena

070 350 80 66

Torsdagar 10-13
Astrid

070 238 68 91

Välkommen att medverka i bygdebladet

Övernattningsrum bystugan

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

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.
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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

Tidigare nummer

www.tronobygden.se
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Ett märkligt instrument

Av Birgit Lundgren

På fotot från midsommar 1920 i Trönö står Lill-Axel Svedberg längst till vänster,
Gustaf Svensson som senare blev linjevakt i Körsåsen, Nordenvall med pipan, okänd,
Svante Lundin och längst till höger Hulda Molin från Enånger som var hushållerska
hos Nordenvall. Nederst sitter musikanterna Otto Lundin och Per Axling. Alla har
koppling till Berge i Trönö och Bergesbodarna. (Fotograf okänd)

Per spelade olika instrument, men
mest dragspel och bodde hela sitt liv i
Trönö.Vart hans instrument tog vägen
finns ingen som längre minns.
För ca 30 år sedan fick dragspelsJanne Persson från Hamre i Norrala se
tratten till ett likadant instrument på en
loppis i Söderhamn. Det blev affär för
någon tia och en tid senare ringde
loppisförsäljaren och hade hittat underdelen till tratten. Då blev instrumentet
komplett och sonsonen Melvin
Persson lärde sig så småningom spela
harmonium.
Den här historien blir riktigt
intressant när man inser att Per Axling
med instrumentet på den 100 år gamla
bilden är mormors farfar till Melvin,
som har musikådra från både Per
Axling på mammans sida och från Jan
Johansson genom sin pappas släkt.
Tanken svindlar - tänk om det är
samma instrument!

P

å det äldre fotografiet från 1920 ser man trönömusikanten Per Axling från Sterte och Trönbyn
nederst till höger med ett ovanligt instrument. Kanske
hade han efter mycket övervägande skrivit efter det från
Åhlen & Holms katalog. Instrumentet som tillverkades i
Tyskland omkring 1910 kallas harmonium. Det är stämt
i tonarten C och frambringar ett lite pipigt ljud med ljus
klang. Harmoniet fungerar enligt samma princip som
ett durspel eller munspel; genom att suga och blåsa
omväxlande åstadkommer man halvtoner och med
knapparna utmed sidan förkortar respektive förlänger
man blåskanalen och därmed tonhöjden. Med fingerfärdighet, rätt blåsteknik och musiköra går det att
åstadkomma trevliga musikstycken.

Per Axlings sondotters
dotterson Melvin Persson
från Hamre i Norrala
med det ovanliga instrumentet harmonium som
han ibland spelar på,
liksom Per Axling gjorde
på sin tid. (Foto: Privat)
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Plantbytardag

Efter årsmötet med TEF i april ser styrelsen för kommande
år ut så här:

Söderblomsgården

Ordförande
Karolina Svensk

Lördag 29 maj kl. 12 – 15

Ordinarie ledamöter
Mats Andersson
Carina Bergman
Benny Gustafsson
Maria Lundh
Olle Sahlin
Walker Thornton
Anders Tång
Lena Åkerlind

Köp, sälj, byt trädgårdsväxter,
plantor & sticklingar
Platsbokning Lena Åkerlind
070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com
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Flyttfågel som stannat hos oss

Text & foto:
Marie Sundberg

Här hälsar hon välkommen till en gudstjänst i
Trönö kyrka, vår herde Lise-Lott Wikholm, som
har vältränade vingar och gärna sjunger en
psalm på finska eller nordsamiska då och då.

– Här har jag varit längre än någon annanstans.
Ett varmt leende ovanför frimärkskragen, prästens
omisskänliga signum, signalerar att hon trivs. Nio år sedan är
det, sedan hon kom hit till Norrala Trönö församling för att bli
vår kyrkoherde.
Lise-Lott sitter mittemot mig vid ett bord som just nu
är fyllt av böcker om och av Nathan Söderblom. Bordet står
i Trönö kyrka, i ett litet hörnrum där många dopfamiljer,
brudpar och anhöriga vid begravningar kunnat få en stunds
stillhet innan ceremonin. Från andra sidan dörren hörs
orgeltoner, organisten sitter och studerar in nya stycken.
Även flyttfåglar är födda någonstans. För Lise-Lott
Wikholm var första boet Segeltorp i Huddinge. Där var
barndomen, med mamma och pappa men inga syskon.
– Det var som på landet vid den tiden. Det fanns skog och
ängar, folk hade sommarstugor där, berättar hon.
Den som passerar Segeltorp via E4:an söderut idag, vet att
där numera är full stadsbebyggelse. Och att man passerar
Kungens Kurva, där IKEA slog upp portarna till sitt stora
varuhus 1965. Det var spännande för en nioåring och hennes
kompisar.
– Vi hade gångavstånd dit, så där var vi en hel del.

Men ganska snart därefter kom den första långflytten för
Lise-Lott.
– Min mamma var lärare och från Finland. Hon fick jobb i
Torneå, och jag flyttade med henne dit.
Modern fick via den tjänsten möjlighet att fullt utnyttja sin
språkliga kompetens. I det gränsland som dubbelstaden
Haparanda Torneå utgör, är det guld värt att som lärare
behärska både svenska och finska.
– Vi bodde i Haparanda och mamma jobbade i Torneå, så
jag kunde gå från skolan från mitt håll och hon från sitt, och så
möttes vi på bron över Torne älv, mitt på gränsen mellan
Sverige och Finland, minns Lise-Lott.
Det blev bara kvar ett år där, sedan for de hem till
Segeltorp igen, men den erfarenheten var värdefull att ha med
på färden.
Snart blev det fler utflygningar. Bland annat till Fagersta,
där den finska invandringen varit omfattande ända sedan
1700-talet. Först kom skogsfinnarna som bröt mark och
svedjade, och senare när industrialismen kom blev de
värdefull arbetskraft på fabrikerna. Lise-Lotts mammas språkkunskaper var åter igen en tillgång, då de hitkomna finnarna
både behövde lära sig svenska och bevara sitt eget språk.
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Men Stockholm var ändå hemstationen under alla år. Lise-Lott
gick på gymnasiet i Täby.
– Jag tog studenten 1975 och sedan blev det Uppsala
direkt. Valde mellan teologi och juridik, men teologin kändes
mest rätt.
Fast det var inte för att hon tänkte bli präst, initialt. Det var
intresse för teologi kombinerat med en stark önskan att studera
vid universitetet, som styrde. Hon hade växt upp i en familj
och släkt där alla var engagerade inom pingströrelsen, så den
kristna tron var liksom ingjuten redan från början. Att bli präst
inom Svenska kyrkan kan tyckas vara ett stort steg därifrån,
men så dramatiskt var det inte. Under studieåren växte beslutet
fram.
Friktionsfritt var det ändå inte att vara kvinnlig teologistuderande i mitten och slutet av 1970-talet. Motståndet mot
kvinnliga präster var fortfarande djupt förankrat hos många,
även bland de lärare som undervisade blivande präster.
– Vi fick ta emot många kommentarer, säger Lise-Lott
utan att specificera, men med ett bistert ansiktsuttryck.
Efter vigningen 1979 var det dags att flyga igen, och då
fick hon inte själv välja vart. Som nyvigd präst blir man
missiverad, utsänd, till en församling någonstans för ett första
år som tjänstgörande pastorsadjunkt under en mer erfaren
kollega. Lise-Lott hamnade i Grangärde i Dalarna, en plats
som inte alls kändes främmande eftersom det ligger i de
finnmarker hon redan levt nära en period under barndomen.
Och sedan blev det Ludvika och Stockholm och flera
andra platser, och så småningom tog hon mark i Söderala
pastorat och blev placerad i Ljusne. Det var 1999, och där blev
hon kvar några år. I pastoratet fanns en annan präst vid namn
Staffan Öberg, det gick som det gick, de gifte sig, och nu har
de varit tillsammans i 20 år.
Fast det ryckte ändå lite i Lise-Lotts vingar. Hon gjorde en
kort tur på ett par år till Enångers församling, med rimligt
pendelavstånd från Ljusne. Men sedan bar det av så det
förslog, till Jukkasjärvi församling i Kiruna pastorat, långt
bort, men ändå bekant för den tidigare Haparandabon
Lise-Lott. Hon blev deras första kvinnliga kyrkoherde.
Där fick hon vara med om och möta mycket som kan
tyckas exotiskt för oss längre söderut. Iskyrkan i Jukkasjärvi
till exempel, som är vida känd även internationellt. Men
kontakten med den samiska befolkningen runtom i den
vidsträckta församlingen om nästan 8 000 km2 var minst lika
speciell.
– Att fara iväg med skoter till någon stuga ute i markerna
för att fira gudstjänst med samerna, det var en upplevelse.
Deras högtider är färgrika med alla dräkter. På sommaren
kunde vi åka helikopter till platser på fjället där de höll på med
renmärkning. Ibland hade de varit uppe hela natten och
arbetat, då fick man vänta ett tag och sedan försiktigt väcka
dem genom att knacka på varje dörr.
Hos nordsamerna är laestadianismen tongivande, en
trosinriktning som bredde ut sig under 1800-talet genom
predikanten Lars Levi Laestadius. Rörelsen tillhör Svenska
kyrkan, och ses som ganska konservativ. Jämfört med den rätt
liberala kyrklighet vi har i våra trakter, var det lite annorlunda
för Lise-Lott. Men hon antog utmaningen och vågade införa
en del nya grepp.
– Vi kunde fylla helikoptern med fika, mackor och annat,
och komplettera med någon musikartist. En gång var Rayburn
Anthony* med. Det gillade dom, minns hon.
Något som underlättade kontakten med samerna var att
Lise-Lott kan finska. Även om det är två skilda språk, finns

En välkomnande öppen dörr in till kyrkan, både det fysiska
rummet och den inkluderande gemenskapen. Kyrkan mitt i
byn är inte bara en byggnad, den är också en samvaro.
det så pass stora likheter mellan finska och nordsamiska att
hon kunde förstå en hel del.
– Men prata är värre, det kan jag inte. Sjunga däremot, det
är lätt att sjunga på nordsamiska, säger hon entusiastiskt.
Fyra år i Jukkasjärvi blev det, innan det bar hem till Ljusne
igen. Och då, 2012, blev kyrkoherdetjänsten i Norrala Trönö
ledig. I nio år har hon nu låtit vingarna vila, men annars är nog
vila inte ett ord som rätt beskriver Lise-Lott. Hon är aktiv, hela
tiden i rörelse, över huvud taget en engagerad person. Under
åren i Ljusne blev hon invald i kommunfullmäktige för
Vänsterpartiet, och efter en tid i Kiruna satt hon med i
fullmäktige och kommunstyrelsen även där. Alla människors
lika värde och lika rätt, det brinner hon för, och där går det
politiska arbetet hand i hand med den vision hon har för
kyrkan.
– Mina erfarenheter från politiken har hjälpt mig att förstå
sammanhang även i kyrkans värld, säger hon. Samhällsengagemang är utvecklande, så egentligen borde alla pröva på
något politiskt uppdrag under en tid.
Jämställdhet är viktigt för henne, det går som en röd tråd
genom allt hon gör och förmedlar. Kön, social status, sexuell
identitet, religiös hemvist, infödd eller invandrare, inget får
vara separerande. Kyrkan ska vara en plats där alla vet att de
är välkomna. I den andan har Lise-Lott bland annat ansvarat
för regnbågsmässor i Norrala kyrka i samband med
Söderhamn Pride.
I Trönö, med kyrkan mitt i byn, ser hon möjligheter.
– Samarbete är viktigt! Kyrkan ska göra saker tillsammans
med andra, och här finns så mycket att utveckla.
Forts. på sidan 9

7

Trönöbygden 2/2021

Välkommen till
ICA Nära Trönö
Öppettider
Butiken:
Café Rutan:

Vardagar
Lö-sö
Vardagar
Lö-sö

7-19
9-17
7-19
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

Inte bara skruvar och muttrar

Ombud för
Apotek
Systembolag
Post

ÖVER 14 000 ARTIKLAR I LAGER

Kvalitetscertifiering

• fästelement • lager • tätningar

ICA I love eco är vårt eget ekologiska sortiment,

SNABBA LEVERANSER OCH SMART LOGISTIK

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

INSECO i Söderhamn AB

Telefon:
E-post:

0270 360 85
emelie.stjernfelt@nara.ica.se
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Tel:

0270 735 50 vx

E-post:

post@inseco.se
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Hon nämner Trönö IK och hembygdsföreningen som kyrkan
redan har återkommande gemensamma arrangemang med.
– Och det finns många fler, både föreningar och små
företag, där vi tillsammans kan bjuda in till aktiviteter.
Pandemin har tvingat oss att tänka om när det gäller mycket,
men det stimulerar kreativiteten.

kyrkoråd, och ett ekonomiskt ansvar. Personalmöten och andra
möten är en stående del av vardagen
– Nu har vi ju fått ha väldigt många möten digitalt
eftersom vi är för många för att träffas. Och gudstjänster
filmar vi och sänder på vår Youtube-kanal. Det fungerar bra!
Men vi har också en enkel gudstjänst varje söndag på plats i
kyrkan, än så länge med max åtta besökare.
Mycket att göra, många olika sorts bollar att jonglera med
utan att tappa någon, hon klarar det.
Men hon måste väl ändå tanka ibland? Vad gör hon då?
– Jag tycker om musik. Soul, reggae, gospel. Och naturen,
både hav och fjäll. Och Medelhavet.
Det händer att hon åker iväg ibland, lite längre bort. För
sanningen att säga, här hemma är hon egentligen aldrig riktigt
ledig. Det är man inte som präst.
– Jag kan stänga av signalen under ett yogapass eller en
meditation, men jo, jag är alltid tillgänglig, medger hon.
Orgelmusiken tystnar, organisten tittar in och säger hej då,
försvinner ut. Lise-Lott tar upp tråden om vad som ger glädje
och påfyllning.
– Vänner. Att träffas, äta en bit tillsammans, prata.
Tycker mig se ett stänk av längtan i hennes blick. Hoppas
pandemin ebbar ut snart, så den där samvaron med vänner åter
kan få vara en del av livet.
Och att kyrkan kan få fyllas med många människor av alla
sorter, så som vår herde Lise-Lott önskar!

Hon skrattar mycket. Är full av energi, som om det finns ett
flöde genom henne som inte mattas av. Så har det alltid varit.
Hon har fem barn, och när de var små och hon hade både
arbetet och andra engagemang därtill, gick vidareutbildningskurser och skrev en masteruppsats, kunde det vara ganska
hektiskt. Men stor familj visste hon att hon ville ha.
– Eftersom jag inte hade syskon, var det på något sätt
naturligt att jag ville ha många barn. Nu har det blivit flera
barnbarn också!
Hon och Staffan, som också har barn och barnbarn, bor i
Ljusne i ett stort och rymligt hus, något som är ett måste när
hela den stora sammanslagna familjen ska samlas.
Kyrkoherde, det är ett mångsidigt uppdrag. I en predikan
för ett tag sedan talade Lise-Lott om herdens uppdrag och
ansvar, att se till att alla får i flocken mår bra, att inget
kommer på avvägar, att skydda dem och se till att de får vad
de behöver. Jesus brukar kallas den gode herden, och en
kyrkoherde har sin församling som flock. Därför står dörren
till kyrkans gemenskap alltid öppen.
Att leda gudstjänster är självskrivet. Maken Staffan tjänstgör deltid som komminister men Lise-Lott har hand om de
flesta gudstjänsterna.
Den andra sidan av kyrkoherdeskapet handlar om att vara
arbetsledare och högsta chef för de anställda i församlingen.
Därtill finns de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och

*Rayburn Anthony (1937–2018), countrylegend från Tennessee,
turnerade i Sverige många gånger. Det var Lise-Lotts countryälskande make Staffan som lärde känna Rayburn 1993 och såg till att
han kom hit och spelade. Det gav mersmak, han återvände årligen till
Sverige ända tills för några år sedan.

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
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Av Marie Sundberg

Min hund, salig i åminnelse, hade det
goda omdömet att antingen skjuta ut
baken långt ut i gräset eller terrängen,
alternativt in i en buske, när han skulle
till. Det blev liksom otillgängligt avfall
redan från början. Men visst hände det
att påsen kom till användning även med
honom, och sedan åkte den i soporna här
hemma. Hade jag glömt påse och han
valde en mindre bra plats att bajsa på,
fick jag leta pinne och fösa ut det i
naturen så gott det gick.
Värst var om konsistensen var av det
slag som inte låter sig greppas, om ni
förstår. Då kommer man inte så långt

med pinne heller. När det gäller
det problemet får ni gärna komma
med förslag till lösning, för nästa
vovve kommer naturligtvis också någon
gång ibland att servera samma typ av
oplockbar utsöndring.
Svenska kennelklubben har
en
kampanj som heter, just det, Plock-upp,
och TEF har beställt lite skyltar och
annat därifrån. Utmed Åstigen och andra
ställen där folk tar sig fram till fots,
kommer vi att få små snälla påminnelser
om att plocka upp den fyrbente vännens
högar.
Skönt att slippa trampa i dem av
misstag, och bra att inte de nyfikna
nosarna får i sig parasiter och sprider
sjukdomar, för sånt händer ju också.
Och vem behöver hundlatriner när
det går lika bra med soptunna!

Medicinsk massageterapeut

•

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

•
•
•

Finns i Trönö och
på Grengatan 1
i Söderhamn

Trönös hjärtstartare
finns alltid tillgänglig
i ett skåp vid affären.
_______________________________________________________________________

•

SÄLJES

Trönödräkt
herr
Stl S-M, skor 39

5000 kr

Inga Ehrin
Tfn 070-682 94 47

Lymfmassage
Klassisk massage
Vibrationsträning
Infraröd bastu
Hörselträning

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!
Kontakt med ALLIS:
• 0270 766 56 • 070 760 06 96
Mer om ALLIS:
• www.soderhamnsbygder.se
www.soderhamnsbygder.se

• www.allis.nu

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

www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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Bland länkar, knappar och band till hembygden

V

ad gör man om man har några påbörjade Trönödräkter
och en lust att sy men ingen möjlighet att träffas? Jo man
startar en digital syjunta.
Digitala Trönödräktsträffar!
Under våren har fyra Bergfeldt-syskon setts via datorn en
gång i veckan för att sy, rådfrågas och dricka te. Anna och
Astrid syr folkdräkter och håller på att göra färdigt förkläden
och dräktklänningar med hjälp av ett häfte med information
och beskrivning av Trönödräkten. Det har stundvis varit
ganska klurigt att få till en bra passform och det har krävts en
hel del testande och sprättande, men skam den som ger sig.
Aksel och Johannes har andra, mindre lapp-, knapp- och
lagningsprojekt.
Vi är alla uppvuxna i Daglysa i Trönö men har sedan
hamnat på olika platser. Aksel och Johannes bor i Uppsala,
Astrid i Fellingsbro i Bergslagen och Anna utanför Oslo i
Norge. Föräldrahemmet i Daglysa finns kvar, liksom stoltheten. För det är som Piteåbandet Euskefeurat sjunger: Det är
hit man kommer när man kommer hem. Och har man under
hela sin uppväxt dansat folkdans i Söderhamnsortens folkdanslag och dessutom haft förmånen att ha Trönödräktsinnehavarna Karin och Britta Persson till grannar, ja, då är det inte
så konstigt att det finns en längtan efter att få färdigställa och
bära sin egen Trönödräkt.
Egentligen var det vår mamma Marie som tog initiativet
till Trönödräkter till oss barn genom en studiecirkel för cirka
15 år sedan. Hon påbörjade både kvinno- och mansdräkterna
och såg till att de vackert vävda tygerna var införskaffade.
Många år senare har vi nu tagit vid arbetet och kommit en bit
på väg. Förkläde och klänning till kvinnodräkterna börjar bli
klara men vi saknar fortfarande skjorta, väska, mössa, sjal och
spänne. Vi passar därför på att göra en efterlysning här i
Trönöbladet: Om det finns någon som har tillbehör till
Trönödräkten och som kan tänka sig att sälja dem och
föra dess historia vidare till oss - hör av er! Så kan de
kanske får se nytt ljus under 17:e maj i Norge, nationaldagsfirande på hembygdsgården i Fellingsbro eller i skuggan under
äppelträden i trädgården utanför Söderblomsgården.

En Trönödräkt växer fram, kärleksfullt och noggrant. Här är det
överdelen till klänningen, och det allra mesta sys för hand.

Anna

Text: Astrid Fäldt, född Bergfeldt
Telefonnummer: 073-028 09 77

Tre av fyra syskon
med nål i hand (privata foton).

AkAstrid

Rönningen – en plats för samvaro och gemenskap
Ja, nu har coronapandemin härjat över hela jorden i mer än ett
år. Men tack vare pågående vaccination är förhoppningsvis
pandemin nu i avtagande. Till hösten hoppas vi att så kallat
”normalläge” återinträtt.
Sommaren 2020 ställdes samtliga planerade Gå-Bingo in,
men i år tänker vi försöka genomföra Gå-Bingo två söndagar i
juli och två söndagar i augusti. Allt beror förstås på hur
rådande omständigheter kring smittspridningen är.
Vi i föreningens styrelse har länge känt att vi behöver
förstärkning i form av driftiga medlemmar. Vi efterlyser nu
personer som gillar föreningsjobb och känner sig manade
att hjälpa till att driva föreningen och bygdegården vidare.
Rönningens bygdegård har så mycket att erbjuda för
ALLA typer av arrangemang. Lokalen passar för såväl ung
som äldre och erbjuder trivsam och flexibel miljö, modernt

kök samt trevliga omgivningar. Här finns lokalen för släktträffen, byfesten, barnkalaset eller …
Hör av dej till Anna 070-300 96 67 eller Peter 070-34 37 138!
Söndag den 20:e juni kl. 15:00 har vi årsmöte i Bygdegården. Vi sprider ut oss i båda salarna och håller säkra
coronaavstånd. Kaffe och smörgås bjuder föreningen på.
Slutligen vill vi påminna om medlemsavgiften för 2021!
Avgiften är 150 kronor/familj och sätts in på bg 870-4975.
Glöm inte att skriva avsändare!
Rönningens bygdeförening
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På pilgrimsstigar

Text: Marie Sundberg
Foto: Sandra Dewerud

F är

Mobilen är avstängd och jag har ingen karta, förlitar mig
helt och hållet på Elise Hovanta och hennes GPS. Hon har
dessutom vandrat här förut, och har under fyra års tid hållit på
att planera för och staka ut leden mellan Skärså och Rengsjö.
Som arkeolog har hon tagit fasta på historiska platser och
kännemärken där man som vandrare verkligen får känna
århundradena under fötterna. Till exempel fyra gravrösen från
bronsåldern som man passerar strax efter att man lämnat
Skärså
Men dit kommer vi inte idag. Däremot vandrar vi genom
både barrskog och lövskog, vidunderliga vitsippsgläntor
öppnar sig här och där, bäckar porlar och våren är överallt.
– Här måste vi ha en spång, säger Elise, när vi en efter en
balanserat oss över en bäck via några stenar.
En stund tidigare har vi tagit oss igenom ett parti
bestående av stock och sten, kapad sly, vattenfyllda gropar
och allmänt ovänlig bröt. Den biten var inte lång, men tog
lång tid. Röjning ska utföras inom kort. Elise beräknar att det
är en veckas jobb, max två.
– Och så ska vi ha ut fler stolpar.

För inte länge sedan var marken vit av snö. Nu lyser den av
sippor som vänder sina ansikten mot solen, och snart kommer
skog och ängar att bjuda på ett överflöd av sommarblomster.
Pilgrimens väg kan ge skönhet i fulla mått.

Stolparna, det är de vägvisarmärken som placeras ut längs
leden. I toppen finns emblemet
med det röda korset som är
kännetecknet för Sankt Olofslederna, alla de vandringsvägar
som från olika håll strålar
samman och når sitt mål i
Nidaros (Trondheim).
Trönö respektive Norrala
hembygdsföreningar är också
engagerade i ledens tillblivelse
och ordföranden för sistnämnda,
Gunilla Häggbom, är med och
Olofskorset tillsammans med
utforskar stigarna. Föreningarna symbolen för sevärdhet. Alla
har mycket intressant att erbjuda stolpar längs samtliga godalla vandrare om de vill ta en kända Olofsleder är märkta
paus, kanske stanna till en extra på detta vis.
dag och uppleva mer av bygden.
Så småningom kommer vi fram i Fly, tvärar över fälten till
Daglysa och rastar nära Trönö gamla kyrka. Vandrare kan lätt
göra en avstickare dit, och sedan gå vidare på skogsvägar till
Orsten, Hamre och Rengsjö. Vår dag slutar i Hamre efter
uppskattningsvis tolv kilometer.
Elise berättar att hon så långt som möjligt undvikit att dra
leden utmed vägar, för att slippa trafik och för att få så rik
naturupplevelse som möjligt. Och självfallet är den historiska
aspekten viktig. Vandraren ska kunna få känna att stegen tas i
förfäders spår. Vi kan bara gissa idag hur deras stigar
egentligen slingrade sig fram, men det finns punkter att ta
fasta på. Som rösena i Skärså, och Korset i skogen på gränsen
mellan Trönö och Mo socknar, en rastplats för forntida
vandrare.
Leden är färdigställd inom kort, men lite finns alltså kvar
att göra innan hugade vandrare får sin karta i handen och

”Att gå till fots är att göra en lång resa på en kort
sträcka.” (Olle Sahlström)

örsta biten går längs en traktorväg över åkrarna. Här
odlingslandskap, med gamla smålador fortfarande
stående upprätt på fälten. Snart viker vi av mot Ringa, och där
någonstans åker jackan av, för det är varmare än prognosen
förutspådde.
Vi är ute och testvandrar, Sandra, Elise, Gunilla och jag.
Från Norrala kyrka till någonstans i Trönö ska vi gå, en
delsträcka på den långa pilgrimsleden St Olav Waterway,
eller Sankt Olofs sjöled om vi ska tala svenska. Den startar i
Åbo och slutar i Trondheim, en distans på 120 mil över både
hav och land, men som tur är behöver man inte vandra och
segla hela. Om man inte vill, förstås.
Men dagsturer är också upplevelser, och inför sommaren
ville vi känna på ”vår” del av Olofs resväg. Den löper från
Skärså via Norrala kyrka, genom skogen mot Trönö och
vidare genom mer skog till Rengsjö. Vi tar det lugnt och nöjer
oss med Norrala–Trönö den här dagen.
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Hembygdsdag
söndag 20 juni 2021
Gudstjänst i gamla kyrkan kl. 11.00
Sång & musik
Därefter marsch till Söderblomsgården
där det blir kaffeservering.

Visning av nygamla stockbåten kl. 12.30.
Pustar ut, dricker vatten, äter medhavd matsäck invid Daglysavägens kant. Står gör från vänster Elise Hovanta, Gunilla
Häggbom och chauffören som hämtade oss, Birgit Lundgren.
Sitter gör undertecknad, som var lite trött i benen.

Arr: Trönö hembygdsförening
och Norrala Trönö församling

släpps iväg. Förutom ovan nämnda åtgärder är det också något
markägaravtal kvar som ska signeras, en karta med leden
utmärkt ska tryckas upp, och den ska även finnas som app för
mobilen.
Parallellt med detta arbete växer pilgrimscentrum vid
Norrala kyrka fram, det som vi berättade om i förra numret av
Trönöbygden (1/21). Den ansvariga för det projektet, Sandra
Dewerud, är också med på dagens vandring. Hon berättar att
hon har kontakter med pilgrimsfolk över hela Hälsingland,
som gärna vill samarbeta och knyta ihop flera olika leder
till ett nät. För den som vill vandra i vår bygd, kommer
möjligheterna att vara många och flexibla!

Kyrkvandring
söndag 20 juni
från Änga Nybo i Arbrå till Körsåsen
start kl. 06.00
Vandringen avslutas med gudstjänst i
Trönö gamla kyrka kl. 11.00
som en del av hembygdsdagen.
Skjuts till Änga Nybo samt från
Körsåsen kan ordnas.
Info och anmälan, ring Birgit tfn 076-795 54 92

Torsdagspromenader
Den 3, 10 och 17 juni kl. 10.00
Vi samlas vid Trönö gamla kyrka och promenerar upp
till utsiktsplatsen Vettan. Där kan vi äta medhavd
matsäck och sedan går vi tillbaka till gamla kyrkan.
Sträckan är ungefär 4 km.

Frågor?
Kontakta Sandra Dewerud
072 713 56 21

Fotografen i en selfie mitt i vitsippshavet.
– Där hade jag kunnat stanna länge, sa hon.

Arr: Norrala Trönö församling
St Olav Waterway • S:t Olofs sjöled • Pyhän Olavin merireitti
har certifikat som officiell Olofsled i Norden. Den är unik i världen som
den första pilgrimsleden som löper över vatten.
Det finns över 6 200 km pilgrimsleder till Trondheim främst i
Norge och Sverige. (Se: stolavwaterway.com)
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Spring och utedisko – en rolig dag i förskolan

T

orsdag 20/5 firade Trönö förskola Förskolans dag. Detta
är ett återkommande evenemang som firas av många
förskolor runt om i Sverige, tredje torsdagen i maj varje år.
Alla förskolor firar på sitt vis. Vi firade i år med att läsa en
bok som en lärgrupp på förskolan har tillverkat med hjälp av
Green screen teknik.
Därefter hade vi uppvärmning tillsammans med mamma
Mu och kråkan (Friskis och Svettis) som projicerades upp på
väggen i ett av rummen som en uppvärmning inför Bamseloppet, ett springlopp som vi springer runt förskolegården.
Alla barn fick medalj.
Efter det så var det dags för lunch som barnen fick köpa
för pengar de tillverkat på morgonen samma dag. En grillad
hamburgare kostade 20 kr och som efterrätt fick de köpa glass
om de ville. Efter lunchen blev det utedisco med önskemusik
och såpbubblor. I slutet av dagen så uttryckte barnen att
”det här var en rolig dag det!”
Text:
Foto:

E. W-F
Dagens lunch! Man är hungrig när man har sprungit. Annika
Westrin serverar hamburgare till Bamselöparna.

Ellinor Wennström-Frank
Hiba Elias och
Ellinor Wennström-Frank

Det våras för tisdagsgruppen

E. W-F
Bamseloppet start … och full fart!
Glatt överraskade blev Tisdagsgruppen då de bjöds på
gofika av förskolan, som tack för uppskattade insatser.
Våren gör tappra försök att vinna. Det innebär att arbetet
med att rensa och städa efter Å-stigen har startat. Vi
väntar med spänning på att påskliljorna snart ska blomma.
Parken har rensats och penséer har planterats.
Det jobb som vi utfört på skolan och fritids känns
mycket meningsfullt. Barnens glädje och personalens
tacksamhet är stor. Bland annat har gagarinken tagits
fram, nya spel tillverkats och lekstugan har fått
en uppfräschning. Tyvärr finns ju inte budget för
skola/förskola att själva köpa in nytt material. Med ideellt
arbete kan vi hjälpa till att bidra till den trivsamma fina
skola som vi ska värna om. Ett flertal föreningar har
också fått hjälp.
Vi framför vårt varma tack till JÖ Skog & Snö för
generös sponsring!
Eftersom vi har många jobb som väntar under våren/
sommaren önskar vi att fler daglediga pensionärer
ansluter till vår grupp. Vi träffas tisdagar kl.09.00 vid
IOGT. Då fördelas de jobb som väntar. 12.00 träffas vi
åter då Ann-Gerd har nykokt kaffe och något gott tilltugg.

H. E.

H. E.

Såpbubbledisko! Emily Wännström följer en skimrande bubbla
på dess färd genom luften.

Tisdagsgruppen
Foto: Lena Åkerlind
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Tistelfjärilar vid Åstigen
Här kommer en text och lite bilder från fjärilsutsläppet
vid Åstigen. Barnen i åk 1-3 har skrivit texter själva kring
hur det gick till, sedan har fraser från allas texter plockats
ihop till en hel.

H

ar ni tänkt på att det är ovanligt många fjärilar vid
Åstigen just nu? Låt mig förklara!
För ett tag sedan så skickade Trönö skola efter larver som
kom från England. Nu undrar ni säkert hur vi tog hand om
larverna? Det ska jag berätta för er nu.
När de kom stoppade vi ner dom i burkar. I burkarna finns
det även lufthål. I burken stoppade vi ner malva. Nu vill ni
säkert veta vad malva är för något. Malva är en slags specialdeg som larverna äter.
Larverna växte mer och mer. Dom spinner nät i taket. Sen
spann de silkestråd och hängde sig som ett J. Dom var puppa i
runt en vecka och vi fick döpa en varsin larv. Puppan växte i
burken, sen blev det en fjäril.
När de blev puppor så flyttade vi dom till fjärilshusen. Vi
byggde fjärilshus när de var puppor. Vi gissade kring vilket
datum de skulle bli fjärilar. Vi tror att de flesta blev det
den 7 maj.
När dom är fjäril äter dom nektar. Våra fjärilar fick äta
sockervatten medan de bodde i fjärilshusen.
En fjärils livscykel ser ut så här: Först kommer det en fjäril
och lägger ägg. Sen kommer det en larv och den börjar äta
mat. När den har ätit mycket så klättar den upp på locket och
blir en puppa. Och så kommer det en fjäril.

Snart flyger de fritt!
Vi hade fjärilsfest vid Åstigen den 12 maj. När de skulle
släppa ut fjärilarna, så bjöd lärarna på sockerdricka och chips.
Det var jättegott! Vi lyssnade på lugn musik, medan fjärilarna
flög iväg. Vissa satte sig på blommorna, så vi kunde lyfta upp
dem och hålla dem i handen. Sen gick vi en tipspromenad med
frågor om fjärilar.
Foto: Kristin Borgman

Tipspromenad om fjärilar – ett passande ämne den dag då
eleverna i åk 1–3 hade sitt fjärilsutsläpp.

Fjärilens livscykel (Clipart)
Två fina tistelfjärilar har slagit sig ner bland vitsipporna.

Tistelfjäril (Cynthia cardui)
är en art i familjen praktfjärilar. Den förekommer i alla världsdelar
förutom Sydamerika och Antarktis.
Fjärilen har en vingbredd på 51-62 mm och är ljusbrun med
svarta fläckar samt vita fläckar nära framvingens spets. Den är känd
för sin förmåga att förflytta sig över långa avstånd. Arten är funnen
i hela Sverige.
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Tistelfjäril)
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Från Svarttjärnsberget 2009, en ganska omfattande skogsbrand
orsakad av blixtnedslag. Det var svårtillgängligt, och man fick hjälp
av helikopter som vattenbombade (läs mer i Trönöbygden 3/2009).

N

u har det gått 20 år sedan vi bildade Trönöbygden
ekonomisk förening och Trönö Brandvärn. Det har
hänt mycket med föreningen under dessa 20 år, men hur
började det? Vi får gå tillbaka till 1990-talet.
Under i stort sett hela 90-talet var Trönö deltidskår nedläggningshotad. Vi hade lite larm och kommunen behövde spara
pengar. Vi överlevde flera utredningsförslag om nedläggning
men år 2000 såg det ut som vi kommit till
vägs ände. Det fanns ett förslag på kommunens bord om att lägga ned deltidskårerna i
Söderala och Trönö. Vi kämpade med näbbar
och klor för att få behålla Trönö. Vi skrev
insändare, kallade till stormöten och skrev
protestlistor men ingenting hjälpte. Det stod
allt mer klart att beslutet om nedläggning
skulle komma på det sista kommunfullmäktigemötet 2000.
En kväll ringde Barbro Sahlin mig och
undrade om det inte skulle gå att driva deltidskåren som ett brandvärn i föreningsform,
då vi ändå skulle läggas ned. Jag tände på
idén och lovade att undersöka saken lite närmare om det över huvud taget var möjligt.
Jag visste att söderut fanns det föreningsdrivna brandvärn, men det var mest i Skåne och de andra
södra landskapen. Efter lite efterforskning insåg jag att det
skulle vara möjligt även hos oss.

Men då måste vi få kommunen med oss. Jag tog kontakt med
dåvarande räddningschefen John-Erik Jansson som inte visade
sig svårövertygad. Med räddningschefens hundraprocentiga
stöd var det bara att gå vidare med att ta fram ett underlag för
att bilda brandvärnet. Vi ville bli larmade på samma sätt som
förut, vi ville att kommunen skänkte fordonen och all annan
släckutrustning, dessutom ville vi ta över brandstationen från
kommunen. Vi fick ja på allt utom det här
med brandstationen, den fick vi inte, utan den
var tvungen att vara kvar i kommunens ägo.
Sen att vi köpte hela fastigheten för en krona
några år senare är en annan historia.
Nu hade vi alla förutsättningar klara, vi
hade även fått med dåvarande kommunalråden Kjell Nilsson och Kent Pudas på våra
tankebanor efter benägen hjälp av John-Erik.
Frågan var nu i vilken form vi skulle
driva brandvärnet. På 90-talet undersökte jag,
på Trönö LRF-avdelnings uppdrag, möjligheten att starta ett byalag i Trönö, men då det
inte verkade finnas något intresse så rann
den tanken ut i sanden. Men nu kanske det
skulle fungera när vi kunde samlas kring en
gemensam fråga.
Nu ska jag göra det man försöker undvika, men jag ska nämna
några namn och risken är att jag glömmer några men den risken får jag ta. Vi bildade en arbetsgrupp som fick till uppgift

Skogsbrand i Glössbo, kanske i juni 2008, då P4 Gävleborg skrev
att ”styrkan från Trönö jobbat under natten med släckningsarbete”.
Tommy Ekmark ser väl både varm och något trött ut efter insatsen.

Styrkan i brandvärnet måste öva regelbundet. Här tränar Kenneth
Engmalm slanghantering vid Hamrebadet.

2001 – 2021
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I november 2016 var Trönö brandvärn först på plats vid en kraftig
villabrand i Rönningen. Tyvärr gick huset inte att rädda. Här är det
Mathias Bergman som bekämpar lågorna.
(Foto: Anders Nordlén/Söderhamns-Kuriren)

Ett fritidshus i Tygstabodarna brann ner i mars 2011. Huset var
övertänt när räddningsstyrkan anlände. Hans Westlund, Kenneth
Engmalm och Anders Tång betraktar förödelsen.
(Foto: Anders Nordlén/Söderhamns-Kuriren)

att ta fram ett förslag i vilken form brandvärnet skulle drivas
och förslag till stadgar. I arbetsgruppen ingick såvitt jag kan
minnas, då jag inte har gått tillbaka och tittat i gamla protokoll,
Roland Axling, Ingemar Gunnarsson, PeterÅkerlind, Arne
Frid samt undertecknad. Med tanken på ett byalag i bakhuvudet kom vi fram till att en ekonomisk förening som ansvarade
för Trönö brandvärn skulle vara den bästa lösningen. På så sätt
skulle alla möjligheter finnas att i framtiden ta sig an andra
viktiga frågor som berörde Trönö. En tanke som så här efteråt
visade sig rätt.

engagerade i det som måste göras. Inte minst måste vi ta fram
en egen logotyp, men som tur var så hade Kenneth Engmalm
en konstnärlig ådra och kontakter i branschen så även detta
problem löste vi.

Glad trots sot, svett
och skogsbrand. John
Ekmark ser nöjd ut
efter en insats någonstans.

Så här i backspegeln tror jag att nedläggningen var det bästa
som kunde ha hänt Trönö. Det blev startskottet på en byautveckling som jag tror att det hade varit svårt att komma
igång med om vi inte hade något att samlas kring. Sanningen
var att deltidskåren antagligen skulle ha lagt ned sig själv inom
något år, då vi de sista åren hade svårt att hålla jouren på
grund av personalbrist. Det var i stort sett samma personer
som alltid hade jour vardagar dagtid, en situation som inte var
hållbar någon längre tid.

Trönö brandvärn visar upp sin verksamhet när tillfälle ges. Till
höger låter Anders Eriksson hågade besökare få känna på kraften i
en brandslang under Barnens dag, och till vänster paraderar brandbilarna. ”Gamla Bettan” och tankbilen längst bort finns inte kvar i
tjänst, men lastbilen är fortfarande i bruk.

Nu kanske det här låter enkelt men det var många som
lade ned hemskt mycket jobb på att få till det. Nu hade vi
helt plötsligt ansvar för en egen brandstation men hundra
olika saker som måste ordnas med. Alla i brandvärnet var

Redo att rulla ut med kort varsel, Gamla Bettan och storbilen.

Jan-Olov Gunnarsson vid Tygstabodarna.
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Trönö brandvärn
bildas 2001 och invigs 26 maj med
Michael Lindberg som chef .
2005: Brandvärnet köper brandstationen av Söder-

En av de besättningar som tjänstgjort genom åren, stående från vänster Donald
Johansson, Leif Bergman, Bengt-Olov Eriksson, Kenneth Engmalm, Åke Wiman.
Längst fram Jan-Olov Gunnarsson, Anders Tång, Anders Eriksson, Hans Westlund.

Slutligen några ord om denna skrifts tillblivelse. I den här
vevan när vi bildade föreningen lärde jag känna Bosse
Lundstein. En kväll ringde jag till honom och undrade om vi
inte borde ha en byatidning nu när vi har en ”byaförening”.
Bosse tände på idén och efter några nätters arbete och många
telefonsamtal kunde vi presentera första embryot till
Trönöbygden. Bosse kom sedan att betyda oerhört mycket för
denna tidning men framförallt för föreningens utveckling.

Dagens lunch må ˗ fre 11˗14
Pizza och kebab

0270-350 97

hamns kommun för en krona.
2007: ”Gamla Bettan” går i pension.
2009: Leif Bergman efterträder Michael Lindberg
som chef för värnet och brandstationen rustas inuti
(TB 1/09). ”Gamla Bettan” besiktigas och rullar igen,
”brandbil emerita”.
2011: Tioårsjubileum.
2017: Trönö hembygdsförening donerar 30 000 för
inköp av ny brandbil (TB 2/17).
2018: Ny brandbil inköpes, VW pick-up utrustad som
brandfordon (TB 4/18).
2020: Skogsbrandkärra införskaffas (TB 2/20) och
Leif Bergman slutar efter 12 år som chef (TB 4/20).
2021: Michael Lindberg nygammal chef och värnet
firar 20 år.
Tack till dig som är medlem i Trönöbygden ek för!
Medlemsavgiften går först och främst till att driva
Trönö brandvärn.

Det var så här Trönöbygden ekonomisk förening föddes och
som de första åren utvecklade en hel del annan verksamhet.
Men om detta kanske jag kan skriva en annan gång.
Text: Michael Lindberg
Foto om inget annat anges: Anders Tång
Läs också på: https://www.helahalsingland.se/artikel/brandvarnetsom-enade-hela-trono

DAGENS LUNCH
Må–fre 11–14
MENY: À la carte,
pizza, kebab
PUB
Fullständiga rättigheter

Följ oss på Facebook:

Kungsgården Pub & Restaurang
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Måndag – torsdag
Fredag – lördag
Söndag

11:00-20:00
11:00-21:00
11:00-20:00

Trönöbygden 2/2021

Bussfrågan rullar vidare
I förra numret av Trönöbygden kunde vi läsa om arbetet med
att bibehålla och utöka bussturer hela vägen upp till Grubbe.
Det arbetet har fortsatt under våren. Vi i bussgruppen fick
möjlighet att fysiskt träffa Johnny Olofsson, tf. enhetschef
X-trafik, John-Erik Jansson, ordförande kommunstyrelsen och
Alexandra Gard, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen på rådhuset.
Digitalt medverkade även skolskjutshandläggare Agneta
Svensson. Vi presenterade där ett material med synpunkter,
förslag och konsekvenser på de olika turerna.
Johnny Olofsson var mycket positiv till vårt arbete. Han
framhöll också att Trönö är känt för att jobba hårt för bygden
och dess invånare. Johnny beskrev även bakgrund/orsak till
indragningarna av bussturer. Största orsaken är ju att antalet
resenärer är för få.
Efter det mötet har ytterligare ett
digitalt möte
hållits med Johnny Olofsson
och
Rickard
Sjöqvist
(trafikutvecklare X-trafik).
Ett mycket bra möte där vi
ytterligare fick framföra
synpunkter och blev lovade
att få ta del av utkast på
tidtabell inför hösten.
Vi har nu tagit del av
förslaget till ny tidtabell
från hösten och vi har även lämnat synpunkter på den.
Svar har nu kommit och vi kan med glädje konstatera att en
del av våra förslag har uppfyllts. Det innebär att från hösten
kommer pendlingsturen 05.35 från Söderhamn (järnbron) att
återupptas. Turen 13.35 från Söderhamn (järnbron) går hela
vägen upp till Grubbe. Turen 15.15 från Söderhamn (järnbron)

som våra högstadie-och gymnasieelever är beroende av, går
som tidigare till Grubbe. Turen 16.15 från Söderhamn
(järnbron) går även den hela vägen till Grubbe. Den turen
innebär att bland annat våra gymnasielever åter kan ta sig hela
vägen hem.
Det som vi inte fått gehör på är vårt önskemål
att morgonturen från Trönö skola 08.05 återigen skall
gå från Grubbe istället. Vår synpunkt är att många
högstadie- och gymnasieelever har stort behov av den turen.
Den tror vi också skulle passa för fler resenärer som vill
kunna ta sig till Söderhamn tidigt för olika ärenden. Turen
som går 09.55 från Trönö skola lyckades vi inte heller
förhandla oss till att den ska gå från Grubbe.
Vår önskan var att få fler
hela turer som trafikerar hela
67
TRÖNÖ
Trönö under dygnet. Ett
förslag var att se över behovet av att ha två nattbussar
till Trönö. I dagsläget kommer båda natturerna finnas
kvar men ingen av dom går
till Grubbe.
Vi avslutar inte vårt
arbete, utan fortsätter jobba
för att vi skall ha en väl
fungerande kollektivtrafik i
Trönö. Vi är lovade en fortsatt dialog med berörda parter för
att gemensamt komma fram till så goda förutsättningar som
möjligt. Vårt arbete har utgått från att hela bygden ska fortsätta leva och utvecklas på ett både ekonomiskt, miljömässigt
och hållbart sätt.
Bussgruppen genom Barbro Sahlin

Mer info om Närtrafiken Din guide till Närtrafikresor
på www.xtrafik.se/flextrafik-nartrafik
Den tidtabell som gäller i Trönö
(Söderhamn norra) är nr 840.

finns att hämta på Bystugan och ICA i
Trönö. Den finns också digitalt på
www.tronobygden.se samt Facebook.

Bakluckeloppis
på täkten vid ICA
lördag den 3 juli kl 11-15
Ingen kostnad, men anmälan behövs!
0270-427762, info@tronobygden.se

19

Trönöbygden 2/2021

ANDERS MARTINSSON

Foto: Privat
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Välkomna till vår fina arena

Trönö IP!

Arenan bjuder in till motion och rörelseglädje!
Det är full aktivitet på våra träningskvällar på IP, barn,
ungdomar och vuxna tränar fotboll på IP flera dagar i veckan.
Det aktuella coronaläget och smittspridning gör det tyvärr inte
möjligt att spela matcher. Möjligen att matcherna kan komma
igång i juni annars får vi vänta till efter sommaruppehållet.
De yngsta knattarna tränar söndagar kl. 16.00 på IP. De
barnen är födda 2014-2016. Det är bland annat Niklas Jonsson
som är aktiv ledare för den åldern.
Övriga ungdomslag tränar tisdag och torsdag kl. 18.00 på
IP. Det är pojkar och flickor födda 2013-2009, glädjande nog
har antalet spelare ökat till i år, superkul! Tränare för dessa
åldrar är Andreas Grändborn, Mattias Berglund och Magnus
Landström.
Trönös P14 spelar likt föregående år i ett samarbetslag
med Enånger, dessa tränas av Anneli Sahlberg och Anna
Grändborn. Trönös F16 spelar i samarbete med tjejer från
Rengsjö. Tränare för dessa är Magnus Sahlberg, Peppe
Larsson, Anders Olsson och Lars Wiklund. Full aktivitet även
i dessa åldersgrupper.

Trönö IK bjuder in till Fotbollsskolan, den 21-24 juni.
Anmälningslänken är öppen, läs mer info på Trönö IKs
hemsida www.tronoik.se
Trönö IK vill också passa på att bjuda in till flera aktiviteter på
IP. Likt som föregående år är frisbeebanan med 9 hål öppen.
Ta med familj och vänner och gå en runda.
Gillar du cykling, ta en tur längs mountainbike-banan
som har sin start vid tennisbanan och sträcker sig upp till
skjutbanan och tillbaka till IP igen.
Vi
rekommenderar
även
Söderhamnspasset, en orienteringsbana som Söderhamns orienteringsklubb har lagt i skogarna kring
Trönö IP. Söderhamnspasset innehåller tio olika banor runt omkring
i Söderhamns kommun, varav område 2, är i Trönö. Utlämningsställe
för Söderhamnspasset är bland annat
Ica Trönö.
Om du ändå är ute och springer i skogarna runt skjutbanan, passa på att ta turen upp på Södra Ormberget eller
Norra Ormberget. Det är utmärkta slingor med snitselband
som går längs med stigar men även en del obanad terräng. Till
hösten, när mörkret kommer så kan du även springa reflexbanan som går mellan bergen.

Välkomna till vår fina anläggning på Trönö IP!

Samling med ungdomslagen
Trönös div. 6 herrlag har också ökat i antal spelare, flera
kända namn på killar från Trönö är igång och tränar varje
vecka. Träningarna leds av Lars Wiklund och Anna
Grändborn. Herrlaget är i samarbete med Norrala, då
matcherna spelas med spelare från båda föreningarna. Vi ser
framemot seniormatcherna på IP. Roligt också att flera
Trönöpojkar är med i laget.

Tjejerna kickar boll

Herrträning
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Stenvägen på Nôr–Ormberg
Det gröna strecket visar stigen över klapperstensfältet.

D

enna vår har klapperstensfältet på Norr-Ormberg varit ett
populärt utflyktsmål bland Trönöbor, mycket tack vare
Anna Grändborn med familj som sett till att alla kan hitta
vägen dit med hjälp av förstklassigt snitslad väg med rosa- och
orangefärgade band.
Annars är Norr-Ormberg ett lite lurigt område. Ända sen
jag var barn har jag fått höra att där är det lätt att gå vilse.
Om vi går ”mellanbergsvägen” (rosa snitsel), så tar vi av
där vi ser de orange snitslarna börjar och följer dem uppåt.
På hällarna högst upp på berget finns otaliga mystiska
stenläggningar, ringar och rektangulära formationer. Samiska
lämningar sägs det. Mer än så är det få som vet. Vad kan det
ha varit? Fällor för skogsfågel? Husgrunder? Offerplatser eller
kanske platser för heliga riter?
Tänk om berget kunde berätta ...
Där på toppen byter vi snitselfärg till rosa och fortsätter
ner mot sydöstra sidan tills vi kommer fram till den nämnda
Stenvägen. Vilken också är ett mysterium. Så välgjord, så
estetiskt perfekt. Vem har lagt ner så mycket arbete på att
lägga alla dessa stenar åt sidan, ordna dem snyggt och prydligt
och till och med lägga högre kantstenar med jämna mellanrum
så de bildar ett slags återkommande mönster?
Första gången jag besökte den här platsen, fick jag känslan
att det var något trolskt och magiskt över den. Kanske en plats
för att offra eller utföra riter, eftersom vägen i ena änden
vidgas och avslutas vid en halvö med knotiga döda träd och ett
nästintill komplett älgskelett liggande i den vita mossan mitt i
det enorma stenhav som klapperstensfältet utgör.
Senare har jag fått lägga ner den teorin och det lutar mer åt
att den helt simpelt är en transportsträcka genom de rullande,
instabila stenmassorna. Tord Westlund på Gynberg berättade
att han hört att vägen gjordes för att underlätta när man bröt
och forslade ner grundstenar till husbyggen från berget.

Avslutningsvis vill jag varmt rekommendera en dagstur till
detta spännande berg. Tänk vad mycket roligt man kan
upptäcka i lilla Trönö. Bara det att följa en stig eller rosa
snitslar och se vart man kommer, ta en fika i en skogsglänta
och vara ett med naturen.
Text & foto: Eva Nyberg
Finns det någon mer som har uppgifter eller hörsägner från
Norr-Ormberg? Hör gärna av er till redaktionen!

Foto: Kalle Frid

L. F.
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Det lilla byggföretaget med
känsla för kvalitet och service!
Vi jobbar med fokus på naturliga material
och hållbart byggande för framtiden!

Ede 103
826 95 Trönödal
070 363 60 63
Instagram: @palles.hantverk_ab

Johan Pålbrant, Hans Westberg och Jesper Thyrén

Räntefri kredit
i 6 månader!
Prisex. vid
leverans av 6 pallar:
Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga tillsatser.
Tillverkning i egna fabriker.
Jämn, hög kvalitet!

www.skogsliden.com
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2.515 kr/pall
3 ton i bulk:

2.850 kr/ton
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Sommarmusik

Rengsjö
Rengsjö

onsdagar kl. 18.30

Smörgåstårtor & gräddtårtor
3-rätters menyer
Matlådor
Buffé

Norrala kyrka
30 juni
Sofie Norling, sång och piano
John-Erik ”Jonne” Bentlöv,
trumpet och klaviatur

Foto: Birgit Lundgren

7 juli
Martin Andrén, orgel

Trönö kyrka
14 juli
Catharina Ericsson, violin
Jan Brolin, orgel
21 juli
Martina Sahlin & Jonas Eklund
sång och musik
28 juli
Annie & Arne Tengstrand
flöjt och piano

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

Med reservation för ändringar

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fastighetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 100 71, 070 516 42 99
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Sommar med skog, trädgård och får
I
hembygdsföreningen rullar vissa saker på ungefär som
vanligt medan annat förändrats eller strukits från agendan
på grund av coronan.
Serveringen och öppethållandet på Söderblomsgården
planeras för fullt och vi ser fram emot sommaren med det
regelverk vi då har att förhålla oss till. Ytterligare en stockbåt,
som hittades i Skavsjön sommaren 1961 finns då att visa upp
efter 60 års undanskymd tillvaro i härbret. Även den är åldersdaterad och äldre än den från Stertebodsjön, så räkna med ett
besök i sommar.
Trädgårdsgruppen har startat säsongen och fått välkommen
förstärkning av några nya deltagare.
Arbetet med byaboken om Trönbyn fortgår, dock utan
cirklar, som ersatts av telefonsamtal och besök på tu man
hand. Kanske kan vi ändå ha ett par cirklar innan boken går till
tryck under sensommaren.
Nytt för i år är att vi planerar att ha några får som betar på
vår fäbodmark vid Wijsbodarna. Då kommer vi också att ha en
dag för både barn och vuxna om varför man hade får förr i
tiden. Det kan bli mycket intressant, så notera 4/7 kl. 14 i
almanackan.
Inför en planerad avverkning på vår skog var några från
styrelsen och kommittén tillsammans med biologen Alf Pallin
till området kring Kilsbäcken vid Wijsbodarna. Det området
kommer att undantas från avverkningen, men i övrigt har inte
den aktuella skogsarealen några större natur- och kulturvärden

Besök vid Kilsbäcken, från vänster Jan Olov Gunnarsson,
Jan Olov Westlund, Alf Pallin, Börje Bergman och Åke
Wiman, samt på stocken, Stina.

Boken om Trönbyn
Cirkelträffar vid två tillfällen
den 8 respektive 10 juni kl. 18.00
på Västergårn
Välkommen till samtal om livet och
människorna i byn förr i tiden!
Anmälan till Elisabet 070-375 27 16
eller Birgit 076-795 54 92.

Hoppas du kan någon av kvällarna.
Självklart följs alla restriktioner.

Hos frisören: – Ska jag ta med
maskinen där bak?
– Nej tack, men gärna i nacken.

Återförsäljare av

Pessimisten: Värre än så här kan
det inte bli!
Optimisten: Jodå! Vänta bara!

Ur patientjournal:
1972 fick patienten en grävskopa
över sig. Sedan dess ringningar i
öronen.

Jens & Arnes Hushållsservice AB
Jens Rehnvall
Telefon:

0270 160 80, 070 31 70 863
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Kommande satsningar på ICA
N

u när butiken är ombyggd så sätter vi
självklart sikte på nya mål. Ett av våra mål
var att bli ombud för PostNord, i sommar blir
även detta verklighet! 20 juli går startskottet och
detta ser vi väldigt mycket fram emot!
En annan viktig del vi jobbar med är att vi
ligger väldigt lågt i pris på färskt svenskt kött och
kyckling. Vi prispressar dessa produkter för vi
anser att alla ska kunna köpa bra protein till rimliga priser och mer prisvärt. Detta är något vi
jobbar med kontinuerligt och gör vårt bästa för att
kunna sätta så lågt pris som möjligt för er kunder.
Hos oss ska man alltid hitta svenskt kött eller
kyckling till bra pris, varje dag!
Online jobbar vi stenhårt med och tror absolut
att många kommer fortsätta handla online även
när pandemin är över. Plus att nu när vi blir ombud för PostNord så betyder det att vi även kan
köra hem kundens paket samtidigt som maten.
Foto: Johan Sjöblom
Hur enkelt!
Vi har massvis med planer framöver och
Ett glatt gäng, alltid redo att ge det bästa till sina kunder! Från vänster
tänker inte avslöja något nu, men tiden får utvisa
Emma på Emilias rygg, Robin, Helene, Therese, Lina, och framför sitter
när vi har råd och möjlighet att genomföra alla
Emelie och Micke.
dessa
Personal – som ni vet har vi tre härliga kvinnor som gått
på mammaledighet nu! Vi tycker det är fantastiskt roligt och
det ska bli så mysigt med babyboom hos oss
Vi har fått in två starka spelare som tidigare jobbat inom
ICA och har väldigt mycket idéer och energi, Robin och
Helene! Vi har även tre duktiga tjejer som ska sommarjobba
hos oss. Ni kommer garanterat träffa på dom en hel del
Vi vill än en gång tacka för all fin feedback vi fått efter
ombyggnationen. Wow, vilken respons! Det är fantastiskt
roligt att göra detta när vi får så mycket tacksamhet tillbaka.
Tack för att ni väljer att handla lokalt så vi kan fortsätta att
utvecklas och behålla bygdens fina butik!
Vi ses i butiken ♡
Emelie med personal

Ta en fika på Rutan!

ÖPPET
7–19 vardagar
9–17 helger

TRÖNÖ rabattkupong

Foto: Emelie Stjernfelt

10 %

Grattis, Lena!
Tävlingen om namn på ICA:s fikahörna är avgjord!
Det vinnande förslaget, Café Rutan, hade sänts in av
Lena Bjerknes, som därmed får välja butiksgjord tårta eller
planka att bjuda familjen på.

vid köp av varor för över 500 kr
Gäller ej tobak, systemvaror, apoteksvaror,
tidningar och spel.

Klipp ut och lämna kupongen i kassan senast 13 juni!
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Betraktelser från Berge

Storstädning i uthusen

Text: Kirsten Bjerknes
Foto: Christer Mårtensson

Vi har sluppit råttor däruppe. I stället har vi haft bajsande
fladdermöss och fåglar. Och damm. Massor med damm,
fjärilsvingar, övergivna getingbon och annat.
Jag har även ägnat en tanke på hur det var förr, när farmor
och farfar bodde här (1956–1963). Då fanns det en avstjälpningsplats bakom uthusen. Vi har grävt där och hittat massor
med aluminiumkapsyler från dåtidens mjölkflaskor samt delar
av en nedknackad kakelugn. Vita skärvor med blå, handmålad
dekor. Det gjorde lite ont.
Märkligaste fyndet var ändå ett par helt intakta, mossgröna
strumpor som måste ha legat i jorden i minst 60 år utan att
förändras det minsta. De var säkert gjorda av någon slags
supernylon.
Så vet jag att det finns några glasburkar med konserverat
älgkött i ett skåp bakom vedboden. Pappa Bo sköt sin
första – och sista – älg. Aldrig mer skulle han döda ett så stort
djur. Mamma var nygravid med mig och mådde illa redan från
början när hon konserverade köttet som ingen ville äta. Hur
sopsorteras detta? Kan jag gräva ner det i den gamla tippen?
Men något har jag i alla fall lärt mig av detta städprojekt.
1. Att aldrig mer köpa möbler gjorda av vitlaminerade
spånskivor. De åldras inte med värdighet, om man säger så.

2. Att aldrig bära upp halvdana resväskor, slitna skor, uttjänta
madrasser, gamla elelement och kläder på vinden i tron att de
ska användas igen, för det kommer inte att hända!
3. Att man ska ha en plan för vad som ska sparas och städa
oftare.
Värsta fyndet: Ett renskinn som fällde samma dag som vi
fick det. Det blev inte bättre efter 35 år på vinden. Att få ner
det i en plastsäck var en en unik uppelevelse för mig och min
fleecetröja.
Stora uthus kan härbärgera väldigt mycket skräp. Nu är botten
nådd. Storstädning pågår.

Bästa fyndet: Mina fina löparskidor i spänstigt trä, gjorda i
Edsbyn. Hittade även tillhörande bambustavar och läderpjäxor.

I Trönö står de stora uthusen kvar. Som minnen från den tid då
kor och hästar stod och trampade därinne.
Frågan är vad som finns i dessa enorma utrymmen som
sväljer allt.
Jag vet vad vi har.
Och jag önskar mig en – eller möjligen två – stora feta
containrar som sväljer precis allt från krossat glas och porslin
till gamla trädgårdsmöbler, aluminiumkastruller och elprylar,
samt blytunga kartonger med gamla böcker. Säger bara Bra
Böckers samlade uppslagsverk i en flyttkartong. 100 kilo
daterad kunskap som finns i nyare upplaga i en mobiltelefon.
Men det kostar skjortan att hyra en container för osorterat
skräp.
Så nu sorterar jag skräpet på ladugårdsvinden och turerna
till kommunens soptipp blir allt tätare.
Värst är grejer som är packade i plastkassar. Man behöver
knappt andas på påsarna förrän de förvandlas till en hög med
smulor och gamla plastsäckar går sönder bara man lyfter dem.
Så allt måste paketeras om.
Näst värst är grejer som ligger i otäckta lådor.

Roligaste fyndet: Kollegieblocket som jag använde 1967 för
att skriva upp radions topplistor.

Kasta bort, lämna till loppis eller behålla? Vår gamla telefonhylla kom till heders igen.
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Nu byggs det nytt i Trönö

Text: Birgit Lundgren
Foto: Privat

D

et är nu många år sedan det senast byggdes för
permanentboende i Trönö. Ett par nedbrunna hus har
återuppbyggts och kanske någon nyuppförd sommarstuga
finns, men övrig nybyggnation har legat nere under många år.
Men nu har första spadtaget till en ny villa i Rappsta tagits.
Det ryktas också om att det finns planer på ett par nybyggen
till.
Jonas Lif är uppväxt i Rappsta, gick i skola i Trönö,
Vågbro och Söderhamn och tillbringade sin fritid på fotbollsplanen i Trönö. Han har rötter i Trönömyllan på sin mammas
sida i många generationer bakåt. Som 18-åring flyttade han till
Stockholm för en lovande fotbollskarriär i Hammarby.
Efter att ha lagt fotbollskorna på hyllan hade han ett bra
arbete som grävmaskinist och flickvännen Anna Söderberg i
Stockholmstrakten och Jonas blev därför kvar. Sedan familjen
utökats med barnen Ellen och Alma har Jonas och Anna allt
tydligare insett vilka fördelar som vardagslivet i en ort som
Trönö har i jämförelse med Stockholmsområdet. Att det mesta
finns i närområdet med skola, dagis, livsmedelsbutik och en
idrottsplats med stort utbud av aktiviteter gör livet så mycket
enklare. Anna är uppväxt i Bomhus, Gävle och båda har
samma uppfattning om landsbygdens kvaliteer.
Det här med flytten från Bromma till Trönö är ingen
plötslig nyck, redan 2015 började tankarna om en återflyttning
till Trönö slå rot. Men Jonas och Anna ville själva välja en
plats för sitt framtida liv och bygga ett hus efter egna behov,
så att titta efter saluobjekt i trakten var aldrig aktuellt. Efter
några års förberedelser är nu en tomt inköpt i Rappsta intill
Jonas föräldrahem, byggloven klara, markarbetena har Jonas
själv utfört och ett hus är beställt.
Det här bygget skulle blivit av även utan covid-epidemin,
men Jonas och Anna ser nu flera av sina vänner i
Stockholmstrakten som valt att bosätta sig på landsbygden
och arbeta hemifrån. Fördelarna med ett liv på mindre
orter blir synliga för allt flera och Jonas och Anna hoppas
att fler vågar ta steget med den livsförändringen.
Till jul hoppas familjen efter 15 år i Stockholm att huset
ska vara inflyttningsklart och räknar med att Anna då
ska ha hittat ett lämpligt lärarjobb, Jonas kommer att spaka

Familjen Lif Söderberg, Anna och Jonas med döttrarna Alma
och Ellen, ser fram emot den dag de kan ta sitt nya hus i
besittning.
grävmaskin även framöver och de hoppas att TIK har
intressanta aktiviteter och uppdrag som passar för hela
familjen.
Ellen ska börja 6-års och längtar också till Trönö där båda
småflickorna redan känner sig hemma. Farmor och farfar
Carina Glämsta Lif och Lars Åke Lif ser ödmjukt fram emot
när flyttlasset med den yngre familjen från Bromma svänger
av vid pizzerian i Kungsgården med sikte på Trönö.
Att ingå i ett sammanhang och i den gemenskap som finns
på mindre orter, är rikedomar som känns i själ och hjärta i den
vågskål som väger över när status och pengar ligger i den
andra. En värdeförskjutning till landsbygdens fördel som
glädjande nog börjar bli märkbar.

Vi bildar en byggemenskap!
Nu startar vi en ekonomisk förening med syftet att bygga
bostadsrätter i Trönö.
I flera år har vi väntat på att Faxeholmen eller ”någon
annan” ska bygga hyreslägenheter här i Trönö. Men om
det ska ske inom rimlig tid, och med kontroll över kvalitet,
funktion, miljö och det estetiska, är det bättre att vi gör det
själva.
Vi är några som tror det finns ett intresse och behov av
bostadsrätter. Och i den kooperativa formen bestämmer vi
själva över hur vi vill att vårt framtida boende ska se ut.

För att komma igång behöver vi vara minst sex personer som
satsar minst 10 000 kr vardera, med avsikt att själva bo i huset.
Då finns det möjlighet att få ett startstöd från Boverket.
Vill du anmäla ditt intresse eller veta mer?
Hör av dig till
Mats Andersson
Tfn 070-323 75 74
pettermats065@gmail.com

Läs mer om byggemenskaper på www.byggemenskap.se
"En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad."
(Föreningen för byggemenskaper)
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Här ska solen ge kraft
I snart 25 år har kyrkan i Trönö varit utrustad med bergvärme,
en pump på 15 kWh och en på 9 kWh. Även församlingshemmet värms av en sådan pump. Inne i kyrkan finns golvvärme samt värmekanaler under bänkarna.
Systemet är eldrivet. Nu ska även den delen av uppvärmningsprocessen förnyas och bli både mer miljövänlig och på
sikt billigare. Enorma solcellspaneler håller på att monteras
nordväst om kyrkan, på mark som tidigare var avsedd för
begravningsplatser. Då behovet av sådana minskat mer och
mer, var det lämpligt att använda ytan till något annat.
Solkraft.
Tisdagen den 18 maj landade projektedaren Tom Zidek
med assistent på ett fält norr om kyrkan. Han tog nämligen
planet till jobbet från hemmet i Härjedalen. När han öppnat
huven och hoppat ur det ultralätta lilla planet, berättade han att
från starten i Sveg till landningen i Trönö tog det 40 minuter,
och att bränsleåtgången var 6 liter vanlig bilbensin.
Sedan satte de igång att jobba.
Efter tre dagar var hela stommen monterad och kablarna
var dragna sedan tidigare, så i skrivande stund är det själva
panelerna kvar att få upp. De riktas mot söder, och har ett
perfekt, ganska högt läge, vilket borgar för högsta möjliga
antal soltimmar. När denna tidning delas ut är antagligen allt
klart och redo att kopplas in och tas i bruk.

Text & foto:
Marie Sundberg

Lars Engström och Tom Zidek i färd med montering. Den
mottagande handen på andra sidan tillhör Peter Samuelsson.
Anläggningen är på 80 kWp (kiloWatt-peak) vilket står för
den maximala effekt som kan tas ut under optimala förhållanden. Företaget JN Solar baserat i Timrå levererar.

Grannsamverkan

Trönö grannsamverkan flyter på, och har vid några
tillfällen bidragit till att Polisen fått viktig information.
Våra iakttagelser kan förhindra brott!
Du som ännu inte är med i nätverket är välkommen
att höra av dig, om du vill vara delaktig eller för att få
information.
Att vara grannsamverkare innebär att du som Trönöbo
är uppmärksam på vad som händer i din by, och rapporterar till ditt byombud om du ser eller hör något som kan
misstänkas vara ljusskygg eller brottslig aktivitet. Byombudet rapporterar i sin tur till huvudombudet, som står i
kontakt med ansvarig grannsamverkanpolis.
Pågående brott anmäls alltid omgående till 112!

In för landning!

Vill du veta vem som är ombud i din by, kontakta huvudombudet Maivor Tynong, telefon 070 376 01 68.
Är du redan med och vill ha fler klisterlappar, ring Tore
Hallman på 070 371 60 37.
Vill du söka information? Gå till
https://samverkanmotbrott.se/
Se också Grannsamverkan i Trönö
på Facebook.
BYAVAKTEN är en frivillig
insats som inte hör till grannsamverkan, men som är ett viktigt
komplement.
Kontakta Ola Hansson på
070 570 70 76 om/när du vill köra
ett pass.

Tom Zidek har själv varit med och både konstruerat och byggt sitt
plan. Han håller även på med andra intressanta projekt, vill du veta
mer kan du gå till
https://sveg.se/tom-forverkligade-drommen-om-ett-eget-flygplan/
https://www.fyrfasen.se/
omfyrfasen/45462.med_siktet_installt_pa_en_hallbar_vardag.html
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Det händer i Trönö
MAJ
Lö 29 maj

Plantbytardag på Söderblomsgården kl. 12–15 (s. 5)

JUNI

Marianne
Trönbyn

To 3 juni

Promenad till Vettan, samling kl. 10 (s. 13).

Sö 6 juni

Årsmöte Trönö hembygdsförening kl. 18.00 Västergårn.

Ti 8 juni
& to 10

Cirkel inför boken om Trönbyn, Västergårn kl. 18.00,

To 10 juni

Promenad till Vettan kl. 10 (s. 13).

To 17 juni

Promenad till Vettan kl. 10 (s. 13).

Sö 20 juni

Kyrkvandring Änga Nybo till Körsåsen (s. 13).

Sö 20 juni

Hembygdsdagen, gudstjänst i gamla kyrkan kl. 11, sedan

Coronasäkrad hårvård:

anmälan behövs (s. 25).

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

Välkommen!

samkväm på Söderblomsgården (s. 13).

Sö 20 juni

Rönningens bygdeförening årsmöte kl. 15.00

21–24 juni

Fotbollsskola på IP, anmälan www.tronoik.se

On 30 juni

Sommarmusik Norrala kyrka kl. 18.30 Sofie Norling & J. Bentlöv

Lö 3 juli

Bakluckeloppis vid ICA 11–15, anmälan behövs (s. 19).

Sö 4 juli

Fäboddag Wij 14–ca 16, traktor avgår 13.30 från Bystugan.

JULI

Arr: Trönö hembygdsförening (s. 25).

Telefon:

On 7 juli

Sommarmusik Norrala kyrka kl. 18. 30, Martin Andrén orgel.

On 14 juli

Sommarmusik Trönö kyrka kl. 18.30, Catharina Ericsson, violin
och Jan Brolin, orgel.

On 21 juli

Sommarmusik Trönö kyrka 18.30, Martina Sahlin & Jonas Eklund

Sö 25 juli

Kyrkogårdsvandring efter gudstjänsten kl. 11, Birgit Lundgren
berättar (s. 32)

On 28 juli

Sommarmusik Trönö kyrka 18.30, Annie & Arne Tengstrand.

Sö 15 aug

Strigadden – barnens skolväg för 100 år sedan

AUGUSTI

070-522 63 54
Trönögymmet
bokas via Facebooksidan
Trönögymmet eller ring
070 231 88 97

Samling för avfärd med traktor o vagn vid bystugan kl. 11.00

Vill du/ni ha med något i kalendariet? Skicka till info@tronobygden.se
alternativt ring eller lägg i brevlådan utanför Bystgan.
Sista inlämningsdag den 15:e februari, maj, augusti respektive november.

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

Vill du bli medlem i Trönöbygden?
Årsavgiften är 140 kr för en medlem i ett
hushåll. Är ni fler i hushållet som vill bli
medlemmar är avgiften 60 kr/person.
Första året tillkommer en insats på 50 kr/
person, den betalas tillbaka när du avslutar
ditt medlemskap (eller så kan du skänka
summan till brandvärnet). Företag och
föreningar kan också bli medlemmar.
Kontaktuppgifter finns på sidan 3.
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,
grannsamverkan, med mera.
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Den här gången blir det ett gammalt recept på en gammal rätt. Benny Gustafsson i Långbro bjuder på hybsch.
”Hybsch betecknar ett slags pyttipanna av fläsk, kålrötter och potatis i tärningar” står det att läsa på www.isof.se, Institutet för
språk och folkminnen. Bennys omdöme efter att ha lagat till och smakat anrättningen, är ”sådär, men kul!”. Du får pröva själv
och kanske komma på varianter av grundreceptet.

Hybsch från Trönö
För 4 personer
Ingredienser
1 hg fläsk
2 kålrötter
10 potatisar
1 tsk kryddpeppar
1 msk salt
1 l vatten
Foto: Benny Gustafsson

Beredning
Kålrötterna och potatisen ansas och skäres i tärningar. Fläsket
skäres också i tärningar. Alltsammans får sedan koka i vattnet,
tills det är fullt mjukt. Afsmakas med peppar och salt. Ätes
med spicken sill.
Recept från: Mor Anna Olsson (Olsdotter), Norråker, Trönö,
Hälsingland
Upptecknat: 1901 av Estrid Frigell (Uppsala)

Till vänster sitter Mor Anna i Norråker, Anna
Olsdotter (1852–1935). Hennes make Hans och
barnen Barbro och Olof är också med. De åt nog
hybsch ibland, får vi förmoda.

BUTIK på Bröksmyravägen 13, 0270 42 65 35
Vi har ett stort utbud av

VITVAROR

och

HEMELEKTRONIK

till vår butik!
Urban Sundqvist
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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.

Försäljning och service
inom skog & trädgård

Vi utför även:
•
•
•
•
•

målning
rivningsarbeten
grus– och sandsopning
häck– och gräsklippning
grästrimning

MOTORSÅGAR, GRÄSKLIPPARE
TRÄDGÅRDSREDSKAP med mera
0270-700 45
www.jjmaskinservice.se

Glöm inte
ROT & RUT

Välkommen till Norrala-Trönö församling!
www.svenskakyrkan.se/norrala-trono
Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö
Torsdag 5 mars

Vi följer rådande restriktioner och uppdaterar
löpande vår hemsida.

Söndag 30 maj

Söndag 11 juli

Friluftsgudstjänst
11.00
Norrala
En stund i stillhet kl.
med
diktvid
& musik.
prästgård, sång av Marie Sundberg.

Friluftsgudstjänst vid Söderblomsgården i
Trönö kl. 11.00.

Söndag 6 juni

Söndag 18 juli

Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00.

Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala
prästgård

Söndag 13 juni

Söndag 25 juli

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.

Söndag 20 juni
Gudstjänst i Trönö gamla kyrka kl. 11.00
i samband med hembygdsdagen. Sång.
Kyrkogårdsvandring kl. 14.00, Norrala
kyrkogård. Guider Hans Ringshamre och
Roger Bergström.

Lördag 26 juni, midsommardagen
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala
hembygdsgård.

Söndag 27 juni
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Ikonutställning med Christina Nyström.

Söndag 4 juli
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala
hembygdsgård.

”Han ha hädd opp fårstedörra,
så att jäg kan ta mäg in,
genom blo’n sin

Friluftsgudstjänst kl. 11.00 i atriet vid Trönö
kyrka. Efter gudstjänsten berättar Birgit Lundgren
om gravstenar och personerna under dem.

Söndag 1 augusti

ha’n hjålpt mäg
å bevära mäg som sin.”

Friluftsgudstjänst kl. 11.00, Skogsliden hos
Olle och Annika Persson.

Söndag
Söndag198april
augusti
Gudstjänsti Trönö
kyrka
kl. 11.00.
Gudstjänst
Trönö gamla
kyrka kl.
11.00.

Ur ”Psalmversa jäg minns”
av Nicke Sjödin

Söndag 15 augusti
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala

hembygdsgård.

Söndag 22 augusti
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid
Söderblomsgården i Trönö.

Söndag 29 augusti
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala prästgård.
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Församlingsexpeditionen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

