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Blank is och sandad stig 
och väldigt mycket mer ägnar sig vår 

eminenta tisdagsgrupp åt. Vintern är 

inte precis någon vilotid för dessa män.  
 

Sidan 15 

 

Årgång 22 

Nr 1 
Feb 2022 

 

40 kr 
Organ för Trönöbygden ekonomisk förening 

Parallellt med de stora olympiska spelen i Peking (Beijing) har det pågått ett annat 

OS i det mindre formatet i Trönö. Det är förskolans elever som under tre veckor 

har testat olika vintersporter. Högtidlig invigning var det förstås, med fackla, 

flagga och marsch genom byn. På bilden står truppen i sina lysande blå tävlings-

dräkter (som har namn på ryggen) flankerade av flagghållaren Annica Karlsson, 

Annika Westrin och Helena Westrin till höger, samt Ellinor Wennström-Frank på 

marken. 
Sidan 4 

Hem till Trönödalen 
Två företagare som till nyligen haft 

sina baser i Söderhamn, har flyttat 

hem verksamheten till Trönö. Glas och 

inramningar (Simon Andersson ovan)

respektive maskinservice (Janne Jons-

son), har de berikat vår bygd med. 
 

 Sidorna 8 – 9 

Smått och gott 
  

 Klass 6 rapporterar   sidan 5 
 

 Plan för Trönö centrum  sidan 5 
 

 Bussgruppen     sidan 11 
 

 Fiskgryta med saffran   sidan 19 
 

 Nytt från fiskefronten   sidan 19 
 

 Kalendarium      sidan 26 
 

      
  

Jordkällare med historia 
Både det ena och det andra har hänt i 

och kring jordkällarna vid Nils Magnus 

i Berge. Kirsten Bjerknes berättar. 
 

Sidan 13 

Sidensvans och tallbit 
och några till. Sprakande färgprakt när 

alla fåglar kommer och hälsar på i   

rönnarna hos Christer Lindberg och 

Carina Bergman i Glamsta. 
 

Sidan 7 

Snart ny Trönödoktor 
Knut Ohlsson valde att skriva avhandling 

om sågverksepoken i Trönö (bilden). Inom 

kort är det dags för Matts Dahlkwist att 

försvara sin forskning om Trönös skolor, 

och därefter kan även han titulera sig dok-

tor. I vår kommer han hit och föreläser. 
 

Sidan 22 

Nystart för brandvärnet 
som har avtackat några mycket erfarna 

brandmän efter lång tjänstgöringstid, 

och nu satsar framåt. 
 

Sidan 14 

OS 2022 
i Trönö 

© Trönö förskola 2022 

Trönöskidan och mer 
Det glider på bra för TIK:s skidsektion 

med många elever i skidskolan och 

flera duktiga tävlingsåkare. 

 

Sidorna 16 – 17 

Tuppen som rymde 
Eller egentligen blev han väl kidnappad, 

tuppen på gamla kyrkans tak. Vinden 

tog honom, lät honom flyga en stund, 

men lyckligtvis inte så långt innan han 

störtlandade. 
 

Sidorna 20 – 21 
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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 oss finns en HJÄRTSTARTARE  tillgänglig! 

 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 
        

   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 AB 
    0278  66 87 60 
    info@bok-tryck.se 

Bystugans öppettider 
 Kontor och bibliotek 
 

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

 

  Tjänster via Trönöbygden ek för    

  (priser inkl moms): 
 

  Kopiering  

 Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga,  

 2,50 kr/st dubbelsidiga. 

 Över 100:  1,25 kr/st enkelsidiga,  

 1,90 kr/st dubbelsidiga 
 

     It-tjänster:  20 kr/halvtimme        

  Skrivhjälp 
 

  Grovtvätt (mattor, överkast med mera):   

  200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten  

  tel 070 238 68 91. 
 

  Dusch finns att tillgå under kontorets 

  öppettider och kostar 40 kr/person. 

Tidigare nummer online 
 
 
 
 
 

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 medlemmar i TEF som 

bor på annan ort. 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 10: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 
•  300 kr för 1 person per rum/natt 
•  150 kr per person 2-4 
•  150 kr för 1 barn per rum 
•  75 kr för barn 2 – 4 
•  Städning: 50 kr/pers (min 100/rum) 

•  Lakan: 50 kr/pers 
 

Bokning 
0270-42 77 62, 070-350 80 66 
eller info@tronobygden.se 

Hej Trönöbygden! 
 

Jag hoppas ni haft en fin vinter hittills, men nu äntligen går vi mot ljusare tider! Även om 

vintern är härlig på många sätt är det ändå något speciellt och hoppingivande när ljuset   

återvänder allt mer. Att vi dessutom alldeles nyligen blev av med de flesta restriktionerna 

kring covid-19 gör ju inte saken sämre. Även om vi måste fortsätta tänka oss för och vara 

rädda om varandra känns det som att vi är på väg åt rätt håll. 

 December flög förbi och kantades för egen del av julmarknader, busiga tomtenissar och 

snoriga barn. Styrelsen hann med en julavslutning på Västergården med jultallrik från ICA 

Trönö där många intressanta samtal och tankar dök upp. Ibland är det lätt att glömma bort 

hur viktigt det är att bara få prata ”strunt” en stund utan att följa en dagordning från topp till 

botten.  

 Plötsligt var det januari och ett nytt år hade tagit sin början och nu innan vi vet ordet av 

är även februari på upphällningen. Kalendariet är rätt tunt så här i början på året, men jag 

lovar att det kommer fyllas på! 

 Först hoppas vi att snön får ligga kvar lite till så att förskolan kan fortsätta sitt tema 

”Vinter-OS” och åka skidor på täkten vid affären under vecka 8, och att sportlovet får chans 

att bli en tid för härliga vinteraktiviteter.  

 Söndag den 24 april är det dags för föreningens årsmöte där alla medlemmar är          

välkomna. I år slipper vi förhoppningsvis restriktioner även om förra årets semi-digitala 

lösning fungerade förvånansvärt bra! Veckan efter, lördag den 30 april, är det sedan dags för 

den årliga dikesstädningen. Var med och hjälp oss hålla Trönö rent!  

 Vi ska även påbörja ett arbete kring en Centrum- och trafikplan under våren, håll       

utkik efter evenemang på Facebook eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen om du är 

intresserad av att vara med! Läs mer om det på sidan 5. 

 Hoppas att vi ses!                 Karolina Svensk  

                       Ordförande TEF 

 

Vill du bli medlem i ?  
Årsavgiften är 180 kr för en medlem i ett hushåll. Är ni fler i hushållet som vill bli   

medlemmar är avgiften 80 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). För dig som vill få denna tidning postad till en adress utanför Trönö     

tillkommer porto med 60 kr/år. Företag och föreningar kan också bli medlemmar. Då 

tillkommer en avdragsgill serviceavgift och moms. Hör av dig till föreningen för faktura.     

Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.  

 Årsavgifterna går först och främst till brandvärnet. De gör en fantastisk insats och  

har en viktig lokalkännedom. Förutom det går avgiften bland annat till att vi kan      

verka för skolan och stötta butiken. Vi har också hand om gymmet, tisdagsgruppen, 

grannsamverkan, med mera.   



4 

Trönöbygden 1/2022 

 

OS 2022 i Trönö 
förskolans elever har vinterkul 

Text:  Ellinor Wennström-Frank 

Foto: Pedagogerna på förskolan 

Högtidlig invigning med fackeltändning och tågande genom 

byn med den svenska fanan längst fram. 

Under veckorna 6-8 kommer förskolan i Trönö att jobba med och testa på olika vintersporter. 

Vi kommer så klart att använda oss av OS i Peking som inspiration. 

 OS i Trönö startade naturligtvis med en invigning där OS-facklan tändes och tävlingsdräkterna 

presenterades. Därefter tågade vi runt byn med en flagga som barnen turades om att bära iklädd våra 

tävlingsdräkter.  

 Några sporter vi kommer att testa på om vädret och pandemin tillåter är bob, skridskor, curling, 

springskytte, ishockey och längdskidåkning med olika utmaningar. 

Den fina OS-facklan 

från Trönö förskola. 

OS-ringar i snön 

inför tävling. 

Ett av tvåmannalagen i bob klart för start! 
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Kakbak, corona och betyg 
Kakförsäljningen på Söderblomsgården 

Vi i sexan håller på att samla in pengar till klasskassan.     

Innan jullovet sålde vi julbak och annat smått och gott         

vid Söderblomsgården. Vi turades om i grupper att stå och 

sälja det vi hade bakat. Klassen svettades och slet från          

kl. 10.00 till kl. 16.00. Sammanlagt tjänade vi runt 6000 kr på 

både swish och kontanter. Förhoppningsvis kommer vi kanske 

att få tillräckligt till en klassresa. 
 

Att vara sexa i coronatider  

Det har varit svårt när många har varit sjuka, en tid var det till 

och med 59 av 101 elever sjuka. Många av personalen har 

också varit sjuka, så många att femman och sexan fick 

hemstudier en dag på grund av att det behövdes lärare till  

lågstadiet. Vi i sexan fick även sluta tidigt en fredag för att vår 

mentor var sjuk.  

 Vissa elever tyckte det var jobbigt att jobba hemma då    

det var svårt att få hjälp. Några elever kom också efter i    

skolarbetet. Det är även svårt att börja med nya saker och     

ha nya genomgångar när man är hemma. Avslutningsvis   

känner vi efter den här tiden att vi hellre vill vara i skolan och 

lär oss bättre där.  
 

Betyg 

Här är en sammanfattning om vad vi i sexan tycker om att ha 

betyg. Några tycker att det känns spännande, men andra   

tycker att det blir för mycket press och att man måste stressa. 

Det är även roligt att få veta hur man ligger till i ämnena. 

Andra är osäkra och bryr sig inte så mycket om betygen. Man 

kan bli väldigt besviken om man får ett lägre betyg än det man 

förväntade sig att få. Man ska inte vara rädd eller stressa upp 

sig över betygen, för vi går bara i sexan och sexans betyg är 

bara vägvisare mot de fortsatta betygen. 
              

Klass 6 Trönö skola 

Sjätteklassarna poserar framför Malin Hedlunds kamera. 

 
 

Cirkeln inför boken om 

  

TYGSTA 
 

börjar söndag 6/3 kl. 18.30 på Västergårn.  
 

Alla intresserade som vill medverka i arbetet  
med boken om Tygsta med text och foton eller 

har berättelser att förmedla, är varmt välkomna. 
Ingen anmälan behövs.  

 

Frågor? 

Ring Birgit, 076-795 54 92  

eller Elisabet, 070-375 27 16 
 

eller mejla 

birgitlundgren@telia.com 

elisabet.stockhaus@gmail.com 

 
Planering för Trönö centrum 
 

Söderhamns kommun har utsett Trönö till ett     

kommundelscentrum, vilket du kan läsa mer om i den 

kommunala översiktsplanen. Det kommer att betyda 

förbättringar i centrum.  

 Som du säkert har sett har vissa förändringar redan 

gjorts: Busskuren vid skolan är borttagen, hållplats-

skylten är flyttad till där mejeriet tidigare låg, staket och 

grindar till elevernas gångväg är uppsatta. Och mer 

kommer att hända i området! 

 Nu när vår lokala utvecklingsplan är färdigställd är 

det dags att ”hugga in” på en centrumplan. Men vilket 

område menar vi med ”centrum”? Vad saknas och vad 

kan bli bättre? I den kommunala budgeten är pengar 

avsatta för att Trönö centrum ska ha en viss standard. 

Och som vanligt är vi några som vill vara med och   

påverka vad som ska satsas på! 

 Två träffar är inplanerade för att träffas och skriva en 

plan. Alla intresserade, i alla åldrar, är välkomna att 

diskutera och tycka till!  
 

Vi träffas den 2 och den 16 mars kl. 19:15 på IOGT 

Enighet. Eventuellt blir det fler träffar, mer info om det 

på Facebook (Trönöbygden).  

 Kom med när du kan och vill! 

 

     Hälsar styrelsen i Trönöbygden ek för 



6 

Trönöbygden 1/2022 

 

 

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 

     

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. 

ICA Nära Trönö 
Öppettider 
Butiken &  Café Rutan  
 

Måndag–fredag  7–19 
Lördag     7–17 
Söndag     9–17 

Vi arbetar med lokala producenter. 
 

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

Emelie Stjernfelt med personal 

Ombud för:            Post   Apotek  Systembolag  

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

 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 

Vi  erbjuder 

ICA Nära Trönö söker sommarjobbare!  
Stämmer detta in på dig eller någon du känner? 
 

 minst 20 år 

 körkort 

 serviceinriktad 

 effektiv 

 intresse för mat och måltider 

 positiv och framåt 

 ansvarstagande 
 

Har du erfarenhet från livsmedelsbranschen så är det 
ett plus. Kunskap inom AOB, Minbutik med mera, är 
ett extra stort plus. 
 

Skicka in din ansökan till emelie.stjernfelt@nara.ica.se. 
Tjänsten gäller vikariat i sommar. 
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P å senhösten eller tidig vinter medan rönnbären hänger kvar i rönnbärs-
träden kan man, om man har tur, få syn på några vackra fåglar.  

 Tallbiten är den ovanligaste av de fyra. Den brukar även kallas dumsnut 
på grund av att den ofta är oskygg.  
 Den vackraste är sidensvansen. Med sin tofs på huvudet är den lätt att 
känna igen. Hanne och hona ser likadana ut.  
 Koltrasten är också en rönnbärsätande fågel, kallades svartfågeln       
gammalt tillbaka här i Trönö.  
 En annan rönnbärsätande trast är björktrasten. Den brukar kallas tjatter- 
eller snöskata.  

Med smak för de röda bären 
Text: Carina Bergman 

Foto: Christer Lindberg 

(alla foton tagna i Glamsta) 

Tallbit, ovan hane och till höger hona, är släkt med domherre. Mycket ovanlig i Hälsingland, något mindre sällsynt längre norrut. 

Björktrast, som högljutt tjattrande svingar sig mellan träden. 

Koltrast, en ung hane. Som vuxna har de gul näbb. 

Sidensvans, vars läte beskrivs som plingande silverklockor. 
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Flytt åt rätt håll – Simon och Janne   är två företagare som lämnat stan

D en sedan många år härskande ordningen att företag    

liksom människor flyttar från landsbygd till tätorter   

verkar nu fått ett trendbrott, när på senare tid två Söderhamns-

företag flyttat från Söderhamn till Trönö. En glädjande      

utveckling.  

 Det tidigare företaget Söderhamns Glas & Ram drevs i    

42 år av Stefan Svensson, till dess att han hastigt avled          

år 2019. Hans närmaste var syskon och syskonbarn, varav 

Simon    Andersson från Hägnan i Trönö var ett av syskon-

barnen. Han brukade efter skolan i Söderhamn ofta gå direkt 

till ramverkstaden där hans mamma hjälpte sin bror med att         

sköta butiken. Att kolla in vad och hur morbror Stefan    

gjorde gick av sig själv och med tiden kunde Simon själv  

utföra vissa arbeten.  

 Efter gymnasieutbildning inom bygg och militärtjänsten 

där han tog busskort, har Simon nu ett långt yrkesliv som       

busschaufför bakom sig. Efter Stefans bortgång lades hans 

firma ner och tidigare kunder började så småningom ringa till 

Simon för att höra sig för om inramningar. Stefans utrustning 

fanns kvar och efter arvskiftet bestämde sig Simon efter en  

del funderingar att dela sin arbetstid mellan bussratten och 

inramningarna. Han har vid bostaden i Fly gjort i ordning en 

liten verkstad för ändamålet och den nedlagda firman         

Söderhamns Glas & Ram har återuppstått i ny tappning i 

Trönö. Bättre att börja i liten skala med låga omkostnader och 

se vart det bär, säger Simon.  

 Ramverkstäder inom rimligt avstånd finns numera endast i 

städerna Gävle, Hudiksvall och på de mindre orterna Alfta och 

Trönö. Simon har nu en hel del arbeten på gång och får bland 

annat kunder som tipsats från Bäckmans glas i Söderhamn, 

sedan de lagt ner sin egen ramverkstad, och från Stilfoto. Han 

har ett gott samarbete med materialinköp, råd och tips från 

ramverkstaden i Alfta. För att utföra professionell inramning 

krävs flera specialmaskiner och verktyg samt ingående      

kunskaper i att hantera dessa.  

 Simon tar emot litografier, foton, affischer, målningar,  

broderier med mera som får en inramning som lyfter det    

inramade motivet med eller utan passepartout. Alla uppdrag är 

speciella, till exempel en gammal tavla där upphängningen 

försvagats genom åren och tavlan fallit i golvet med en      

ramskada som följd. Eller en gammal inramning där passe-

partouten gulnat och vinner på att bytas ut liksom kanske 

också ramen. En tätbroderad tavla där sömnaden i vissa partier 

är hårt åtdragen och i andra löst sydd, ger en ojämn helhet som 

är svår att få till i inramningen.   

 Simon har sedan barnsben, liksom många på sin mammas 

sida, ett intresse för bild och form. Mamma Berit, syster Gerd 

och morfar var flitiga amatörkonstnärer och morbror Stefan 

ägnade sig åt andras konstverk på heltid och köpte också en 

hel del konst som han sålde i sin ramverkstad. I arvet efter 

honom fanns också en del oinramat som Simon planerar att ta 

itu med så småningom. Han håller också ögonen öppna efter 

lämpliga objekt att köpa in för vidare försäljning. Det gäller 

att ha flera ben att stå på och han planerar också att lära sig 

konsten att göra blyinfattningar av glas. 

 Än så länge kör han mera buss än ramar in tavlor, men vad 

framtiden har i sitt sköte vet man aldrig.  
 

             

  

Några av de gamla glasskärarna från Stefans verkstad i  

Söderhamn.  

Simon i sin ramverkstad med några inramningsobjekt . 

Text & foto:  

Birgit Lundgren 

Vad är detta? I ett uthus på Hägnan hittade   

Simon Andersson denna mackapär, 

ett par meter lång. Om någon vet 

vad den kan ha använts till, kon-

takta Simon på 070 604 73 85. 
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Simon och Janne   är två företagare som lämnat stan 

O m man svänger vänster strax efter gränsstenen mellan 

socknarna Trönö och Norrala, på väg mot Kungsgården, 

kommer man till en nyuppförd byggnad med skylten              

JJ Maskinservice på gaveln.  Byggnaden ligger visserligen på 

Norralasidan, men ägaren Janne Jonsson, som av de flesta är 

mera känd som Motorsågs-Janne, har bott i Fly sedan      

barnsben och gör så fortfarande. Att han flyttat hem sin firma 

och den råkat hamna i Norrala kan inte hjälpas. Kanske kan 

man säga att det här kan bli en form av gränshandel. 

 Janne började laga motorsågar, gräsklippare med mera när 

han fick jobb hos Bertil Larsson i Borg, Norrala för ganska 

precis 40 år sedan. Han har fortsatt i den branschen och för 

åtta år sedan blev han sin egen i hyrd lokal på Växelgatan        

i Söderhamn. Han har genom åren i branschen följt utveck-

lingen med skogsbrukets förvandling med att huggarlagens 

motorsågar ersatts med en maskinförare i sin skotare och att 

tidigare bensindrivna småmaskiner nu allt mera ersätts med 

batteridrivet. Hyrorna i stan är höga och med åren kom tankar-

na på att bygga på den egna marken, som kallas Nöjet, och är 

ett arv efter föräldrarna. Där har tidigare varit en grustäkt för 

Vägverket och ett bostadshus som revs under 1960-talet. 

 Janne gjorde slag i saken och hade turen att beställa det 

monteringsfärdiga huset innan coronapriserna på byggmaterial 

slog igenom, så kalkylen om att flytten kommer att bli lönsam 

för firman bör hålla. Den sista november 2021 stängde han 

verkstadsdörren på Växelgatan för sista gången och flyttade 

över verksamheten till det som ska bli verkstad, butik och  

kontor. Tiden för bygget och flytten var noga planerad till den 

tid på året då det är lågsäsong, innan gräsklippningen kommer 

i gång. Nu delar han sin tid mellan att sälja bränsle, serva  

motorsågar och inreda i verkstaden för att kunna öppna för 

fullt i maj. Sommarhalvåret är det högtryck i verkstaden och 

han tänker i första hand jobba ensam, men vid behov kan han 

tänka sig att anställa.  

 När jag bromsar in utanför verkstaden står Janne i        

samspråk med en kund, Lars Ove Flodberg som hämtar en 

motorisborr som fått service. Han har åkt från Trollharen,  

nästan fem mil, och tycker absolut att det är värt resan för att 

konsultera Janne som han har ett grundmurat förtroende för. 

Att kunna lita på varandra är otroligt viktigt och värt att åka en 

bit för, även med nuvarande bränslepriser.  

  – Mina kunder kommer med bil, det gjorde även boende i 

Söderhamn, och jag hoppas dom väljer att komma hit i fort-

sättningen också säger Janne. Det är nog fler på landsbygden 

med småmaskiner för skog och trädgård som har nytta av mig 

på nära håll. Robotgräsklippare har kommit starkt på senare år 

och snöskotrar kanske kan bli en ny nisch framöver.  

 En stund efter att Lars Ove från Trollharen åkt kommer 

nästa kund, nu en Trönöbo som köper några dunkar motor-

sågsbränsle och pratar en stund. 

 Vi ser alla fram mot våren som försiktigt trevar sig fram 

och vad den har i beredskap för oss i framtiden. 
 

              Text & foto: 

              Birgit Lundgren 

Janne Jonsson, JJ, utanför verkstaden tillsammans med kunden 

Lars Ove Flodberg som kört fem mil för att hämta sin servade 

motorisborr. 

Samtalet fortsätter inomhus, där verkstadens interiör håller på att 

ta form inför högsäsongen som börjar framåt maj. 
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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 

   

   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! 

 

 

 

 

Simon Andersson 
070 604 73 85 

Syrafria inramningar 

 

SPF Seniorerna i Trönö  

 

måndag  7 mars kl. 10.30 
i församlingshemmet 

 
Ta med telefonen och få hjälp med att lägga in appar.  

Ta gärna med egna skolkort för identifiering av eleverna.  

Det kan bli en överraskning också. 
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Rond två för bussgruppen 
Kan vi strida med “vindens kraft” för att 

bo och leva här? 

Vi säger inte att du ska känna och tycka som vi, våra förutsätt-

ningar och behov med mera är olika, men att stötta andra i en 

för dem viktig fråga, brukar kännas bra och dessutom ge resul-

tat, så låt mig förklara. 

 Det handlar om jämlikhet, service, miljoner kronor, kollek-

tivtrafik, miljön och kanske egentligen om det mesta som 

handlar om livskvalitet och som vi betalar skatt för. 

 Vår kollektivtrafik med linje 67, 65 och Närtrafiken (linje 

840), har du läst om i tidigare nummer av Trönöbygden och 

nu går vi in i rond två som kanske ter sig på ett annat vis. Jag 

ska försöka att fortsättningsvis inte bli så politisk, men hur 

undviker man nu det i sammanhanget? 

 Vi Trönöbor liksom andra glesbygdsbor knorrar i olika 

grad och av högst olika skäl över vad vi får för våra skatte-

kronor. Olika behov, privatekonomi och våra möjligheter styr. 

Knorrar gör vi nu igen och vi har gjort det förr i olika        

sammanhang! 

 Problem har blivit lösta och vi har kunnat gå vidare, oftast 

till något som till och med blivit bättre! Det har stärkt oss och 

vi har ofta fått höra att i Trönö händer det. Däremot undrar vi; 

finns det någon gräns för hur mycket vi kan, vill och orkar och 

hur mycket beslutsfattare och verkställande tjänstemän står ut 

med? 
 

 Bussgruppen kommer fortsättningsvis INTE vara den 

direkta tredje parten i kollektivtrafikplaneringen.      

Det framstår klart att en grupp av medborgare inte  

permanent kan eller ska arbeta tillsammans med      

beslutsfattarna med planering av kollektivtrafiken, 

(eller annat allmännyttigt för den delen). 

 Efter vårt senaste möte i Söderhamn med representan-

ter från vår grupp samt politiker och X-trafik,         

summerades de två år som gått sedan det kom till vår 

kännedom vad vi skulle gå miste om i busstrafik,    

beroende på de besparingskrav som regionen ålagts. Vi 

blev i ett tidigt skede lovade en utvärdering av gjorda 

förändringar. Vi hade till mötet klart för oss vad som 

blivit resultaten och vad som i framtiden är viktigt för 

bygden. Tyvärr har man inte tittat på resultat, funktion 

och behov från motpartens sida, så någon egentlig   

analys och utvärdering finns tyvärr inte. Kanske vi ser 

något sådant framåt hösten 2022. 

 Vi har kort sammanfattat jobbat för att återfå viktiga 

turer till Grubbe som slutstation och tidsändrat några 

turer, framför allt viktiga för ungdomarna som går på 

gymnasiet samt idrottar eller har andra fritidsaktiviteter 

i Söderhamn. 

 Vi önskar oss fortfarande fler nödvändiga förändringar 

och lämnade vid mötet en lista över önskemål och idéer 

samt en förändring av Närtrafiken. Den har tyvärr inte 

fungerat på grund av oklar information om hur man 

nyttjar den, samt en täckningskarta som inte stämmer 

och ett krångligt beställningssystem.Vintertid är det så 

få bybor som kan nyttja den så den blir meningslös! 

 Vi önskar också att vi skulle ha kunnat åstadkomma 

förbättringar specifikt för oss äldre och alla som      

arbetspendlar, men vi har saknat tid och kunskap om 

vad du som vuxen och som bor i bygden behöver. Det 

är vi som bor i Trönö och bara vi som vet hur det    

fungerar här och vad som verkligen behövs. 

 Enligt X-trafik är det är viktigt och nödvändigt att du 

som privatperson lämnar klagomål och önskningar till 

dem. På det viset skapas också ett statistiskt viktigt 

underlag som de kan använda för uppföljning och   

utvärderingar (se ovan). 

 En viktig fråga som nyligt framkommit är hur vi kan 

resa kollektivt till exempelvis ett läkarbesök. Om det 

inte finns busstid som passar – ring. 

 Från nu kommer i alla fall Trönöbygden ekonomisk 

förening att vara vår förening dit vi vänder oss liksom 

till ALLIS, som är Söderhamns kommunbygderåd. 

Parter som båda arbetar för landsbygdsutveckling. 

 En länk mellan föreningarna och X-trafik kommer att 

vara Agneta Svensson, samhällsplanerare Söderhamns 

kommun. 
 

Ber till sist att få backa lite i tiden, reflektera och kåsera lite. 
 Undertecknad blev Trönöbo för ungefär fyrtio år sedan. Jag 

och Eva ville bygga vårt hus och blev varnade när vi ville göra 

det i Trönö. En bank till och med vägrade hjälpa oss, inte på 

grund av vår ekonomi utan för att vi ville bosätta oss just i 

Trönö. 

 “Har ni klart för er att det är långt in till sta’n och hur kom-

mer det att bli med skola, affär och kommunikationer?”  

 Ja, hur? 

 Låt inte bankens ”profetia” bli verklighet! 

 Idag törs jag säga att Trönö är en ännu mer populär       

inflyttningsplats än då på 80-talet. 

 Som “stasspöjk” har jag aldrig ångrat att jag flyttade till 

landsbygden. Jag har upptäckt och upplevt så många andra 

och nya värden i livet och vet också att det betyder mycket för 

mina ättlingar att få växa upp i den här miljön. 

 Vi får mycket gratis här men det resterande får inte kosta 

oss hur mycket som helst! 

 Jämlikhet står för mycket och frågan är: 

 Klarar vi att strida med “vindens kraft” för att kunna bo 

och leva här? 

 

Janne Bild 

och bussgruppen 

Tidtabeller för X-trafiks och Närtrafiken finns på 

www.xtrafik.se   

Lämna dina synpunkter om kollektivtrafiken till Trönöbygden 

info@tronobygden.se eller ring 0270-427762,  

så förmedlas de till oss i bussgruppen.  
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kommer en liten rapport från Rönningens Bygdeförening, på det nya året. 

Med de restriktioner, på grund av coronapandemin, som varit, har det varit svårt att 

genomföra arrangemang men vi har kämpat på. 

 Vi har alltså inte legat på latsidan utan passat på att, med hjälp, rusta vår bygde-

gård. Sålunda har golvet i lilla salen bytts ut mot ett klickparkettgolv av exklusivare 

snitt. En gammal önskedröm sen många år. I köket har vissa kompletteringar utförts 

och fungerar nu mycket bra för sin uppgift. Ett annat stort jobb är den nya bron över 

ån men den har ni väl redan stiftat bekantskap med. 

 När det gäller arrangemang inför vår/sommar har vi en programpunkt som var 

klart att genomföras när pandemin bröt ut. Det är en informationskväll om Trönöån 

med deltagande från länsstyrelsen i Gävle. Vattenkvalitet, tillståndet för åns         

växt- och djurliv samt möjliga orsaker till nedgången av flodpärlmusselbeståndet 

under senare år. 

 Vi hoppas också kunna genomföra en kväll med musikunderhållning. Naturligtvis 

finns Gå-Bingon med i planeringen, mer om det senare. 

 Som ni ju vet går det alldeles utmärkt att hyra bygdegården för möten, privata 

fester med mera. 

                 Rönningens Bygdeförening 

                 Peter Åkerlind 
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Jordkällaren – ett hållbart skafferi 
Betraktelser från Berge 

 

N ej, yngsta dottern ville inte hämta potatis i den sten-

byggda källaren på gården Nils Magnus i Berge. 

   - Det är så läskiga spindlar där, sa hon. 

 Hennes storasyster har spindelfobi, så henne bad jag aldrig. 

    Men! De ”läskiga spindlarna” är riktiga källarspindlar. Det 

kan man se på de vita kokongerna som hänger i taken. Deras 

närvaro visar att fukten och temperaturen därinne är i perfekt.  

    Vi har ytterligare två källare som inte används längre. Den 

ena ligger högst upp på kullen och har ett vackert stenvalv. Jag 

har aldrig kunnat släppa den gamla berättelsen om  kvinnan 

som låg lik där inne under några varma sommardagar och hur 

hemskt det blev när hon sprack. Men jag vet att den återtogs 

och har härbärgerat mycket potatis sedan dess - men aldrig 

våra potatisar.  

    Källaren som ligger längst bort mot väster är i sig ett litet 

mästerverk. Stenvalvet är rörande vackert. Där har man lagt ett 

mycket avancerat pussel med stenar i olika storlekar. Resten 

lämnar en del övrigt att önska och vi ska barnsäkra området nu 

i sommar.  

    Kanske användes den av byns handlare. Eller så tjänade 

den människorna som bodde på kullen fram till den torsdagen 

den 22 juni 1865, då en våldsam brand slukade husen. Det 

blåste full storm den dagen och det är svårt att föreställa sig 

vilken kamp det måste ha varit för att rädda barn, djur, selar 

och det man fick tag i. 

    De präktiga jordkällarna på kullen är de enda byggnaderna 

som blev kvar efter branden. För vem skulle bygga så      

avancerade stenvalv på en nerbrunnen kulle där ingen kunde 

bo? 

    Och jag kan inte låta bli att tänka på Jöns Eriksson som föd-

des där på kullen och var 11 år när branden ödelade hans hem, 

bara några meter från källaren. 

    Att Jöns fick springa och hämta och lämna mat i någon av 

källarna betyder något för mig. Han skrev om branden och om 

sig själv. Texterna finns bevarade och renskrivna i häftet 

”Anteckningar för efterlevande”. Han berättar om sin uppväxt. 

Att han som barn ville heta Marta, för att han tyckte att Jöns 

var ett fult namn. Och han blev känd för att inte äta smör.    

Det känns nästan som att läsa författaren P O Enquists        

bok ”Ett annat liv”, där han berättar om sin uppväxt i byn     

Hjoggböle i Västerbotten. 

    Jag har läst på lite om jordkällare och kontaktat            

Länsmuseet i Gävle för att få veta lite mer. Allt landar i        

att det var ett tungt och mödosamt arbete att bygga dessa   

stenvalv och att det krävdes kunskap om stabilitet och        

hållfasthet. 

    Det berättas om att varje by hade sina ”stenkarlar” som 

kunde sin sak. Och om rallare som också kunde. Stenar fanns 

ju överallt och var ett självklart byggmaterial. 

     En bra jordkällare håller frosten borta och håller sig sval 

under sommaren. En perfekt plats för potatis, rotfrukter och 

hemkokt lingonsylt. Det känns hållbart och tryggt när allt  

annat i denna värld svajar betänkligt och elkostnaderna skenar.  

  

 
 

    

Text & foto: 
Kirsten Bjerknes 

Fakta 
Innan jordkällarnas intåg  

grävdes jordgropar där bland 

annat rovor kunde förvaras. 

Groparna täcktes med slanor, 

jord och torrt gräs.  

 

De tidigaste matkällare som är 

kända finns i medeltida stads-

gårdar. 

 

De äldsta kända jordkällarna i 

Sverige dateras till mitten av 

1700-talet. 

 

I början av 1800-talet, när 

potatisen blev en basföda, kom 

byggandet av jordkällare igång 

på riktigt. Potatisen krävde 

det. 

Vacker i sitt förfall är den gamla jordkällaren, som låg närmast Jöns Erikssons barndoms-

hem på kullen i Berge.  
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Foto: Arkiv 

Brandvärnet står inför nya utmaningar. Vi har  

tappat mycket erfarenhet genom pensionsavgångar 

men samtidigt har vi satsat på ny teknik för att 

kunna göra vassare insatser men med mindre       

personalresurser. 
 

Brandvärnet har under de senaste två åren påverkats av      

coronans härjningar. Övnings- och utbildningsverksamheten 

har tvingats att kraftigt anpassas utifrån gällande restriktioner 

och rekommendationer. Det har varit svårt att samla alla inom-

hus eller för den delen sitta tillsammans i brandbilarna då det 

inte har varit absolut nödvändigt. Däremot har utrycknings-

verksamheten inte påverkats under pandemin. Genom använd-

ning av munskydd, god handhygien och att endast fullt friska 

har åkt på larm så har vi kunnat genomföra våra insatser som 

vi alltid har gjort. Nu hoppas vi att vi kan återgå till en mer 

normal verksamhet då pandemin har gått in i ny fas. 

 En annan stor förändring av mer permanent karaktär är att 

flera av våra trotjänare, med ålderns rätt, har slutat under förra 

året. Kenneth Engmalm, Åke Wiman, Bengt-Olov Eriksson 

och Leif Bergman gjorde formellt sin sista utryckning under 

förra året. Vid ett snabbt överslag visar det sig att vi har tappat 

ca 160 års sammanlagd erfarenhet, där den som varit med 

kortast kan räkna in dryga 30 års erfarenhet (Åke) och den 

som varit med längst kan stoltsera med ca 50 års erfarenhet 

(Bengt-Olov). 

 När det var en nedgång i smittspridningen under förra  

sommaren passade vi på att avtacka dem på grillplatsen vid     

Å-stigen. Med vid det tillfället var även Donald Johansson 

som slutat något år tidigare men som började på dåvarande 

deltidsbrandkåren redan i början av 70-talet.  

Med dessa pensionsavgångar har vi för första gången fler 

brandmän som började efter det att vi startade eget, än som 

härstammar från den kommunala deltidskåren.   

 Den inriktning som vi påbörjade innan pandemin, att satsa 

på snabba insatser i stället för stora insatser kommer att     

fortsätta med förnyad styrka så fort vi ser att pandemin hålls i 

schack. Borta sedan länge är den tiden då det vid larm kunde 

komma 10–15 personer, inte minst beroende på att så få 

brandmän finns i Trönö på dagtid. Genom att inrikta          

utbildningen och utrustning på ett sådant sätt att en till två 

brandmän snabbt kan göra en insats, tror vi att vi även i     

fortsättningen kan göra skillnad.  

 Vår pickup idag är utrustad på ett sådant sätt att även en 

enda brandman till exempel kan påbörja en insats med vatten 

eller pulver, vidta inledande åtgärderna vid en trafikolycka 

eller påbörja en saneringsinsats vid utsläpp av farligt ämne. 

Konceptet brukar kallas för FIP (första insatsperson) och är en 

ganska vanlig lösning inom Sveriges kommunala räddnings-

tjänster. Vår FIP-bil har samma höga utrustningsnivå som 

vilken annan kommunal FIP-bil som helst även om vi har ett 

äldre fordon. 

 Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha ett öppet hus på 

brandstationen framåt sommaren där vi får möjlighet att visa 

upp vår nya utrustning och kanske även inspirera en ny      

generation brandmän att söka sig till oss. 

 Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla ni som ”gått i 

pension” för alla de år som ni bidragit till att göra Trönö en 

tryggare och säkrare plats att leva och verka i.  
 

              Text & foto: 
              Michael Lindberg 

Foto: Helena Leander  ÖPPET 
 Må–fre  7–19  
 Lördag   7–17  
 Söndag   9–17    

 ICA Trönö 

  

Två av de avtackade, Kenneth Engmalm till vänster och         

Bengt-Olov Eriksson, lägger  ner slangarna efter många         

decenniers insatser inom brand– och räddningstjänst. 

Trönö brandvärns FIP-bil, den lilla behändiga pickup som möjlig-

gör för en enda brandman att som första insatsperson snabbt vara 

på plats vid larm. 
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Tisdagarnas superfixare 
Text & foto 
(utom Åstigen): 
Olle Sahlin 

 

Tiden går fort och januari har redan passerat. Med anledning 

av den stora smittspridning som varit har vi i tisdagsgruppen 

gjort ett uppehåll, men vi räknar med att börja under februari 

igen.  

 En återblick på en av fjolårets händelser för tisdagsgruppen 

var när mejeriet, som Trönöbygden ägt under ett antal år,  

såldes. Vi gjorde en mindre uppfräschning av mejeriet innan 

det såldes till Värmland.  

Å-stigen har snöröjts till mångas glädje. Önskemål om sandlå-

dor för att kunna sanda efter stigen finns. Fåglarna har blivit 

matade. Tack till er som skänkt en slant för inköp av fågelfrö. 

En del övriga arbeten som genomförts är montering av fasad-

skyltarna på affären, en björk har tagits ner vid bystugan samt 

lite beställning av snickerijobb.  

Förfrågningar från ett flertal föreningar har inkommit som vi 

räknar med att påbörja under våren. Som vanligt, Tack till 

Kenth Wiklund som organiserar och ser till att is finns på 

hockeyplanen. 

Kenth Wiklund spolar isen för alla skridskosugna. 

Tack mejeriet, lycka till i Värmland! 

Hans Magnusson till vänster, Ingemar Goude från Trönö norra 

vvo, Bror Nyberg och Jan Persson granskar en ritning över några 

rävfällor som ska byggas. 

En morgonpromenad utmed den sandade Åstigen. Hunden Enya 

nosar sig fram, matte Malin Regnander håller i kameran. 

Robert Wirén övervakar att informationstavlan på ICA:s vägg    

kommer rätt. 
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D et är en ytterst opålitlig vinter vi har, just nu snöar det 

tack och lov men vädergudarna har inte varit med oss än 

så länge under denna säsong.  

 Vi hade några fantastiska dagar i januari med finfina    

klassiska spår och fin skateyta i elljusspåret och ute på      

åkerspåret. De sista veckorna har vi haft skatespår ute på   

åkrarna och i elljusspåret, klassiska spår runt fotbollsplanerna 

och vissa dagar har vi kunnat dra klassiska spår runt hela   

elljusspåret. Vår spårgrupp gör ett fantastiskt arbete med   

spåren och även i år kommer människor från andra delar av 

kommunen för att åka skidor i Trönö.  

Våra skidungdomar tränar för fullt. Vi har skidskola på      

söndagar för barn födda 2015-2017, tisdagar och torsdagar 

tränar en grupp med barn födda 2010-2014 och en grupp med 

ungdomar födda 2009 och äldre.  

 Skidskolan och den yngre gruppen har även i år många fler 

deltagare än tidigare år vilket är fantastiskt roligt. Våra aktiva 

kommer både från Trönö, Norrala, Söderhamn och Rengsjö. 

Som idrottsförening vill vi ha så många människor som möj-

ligt i rörelse och det ska vara roligt!  

 

Vi har arrangerat två skidtävlingar i år, vår deltävling i     

Länsförsäkringar Cup med ca 75 åkare och Trönöskidan med 

ca 70 åkare. Många av våra skidåkare har varit med på de  

tävlingar som anordnats i Gävleborg och i våra grannlän.  

 På sportlovet brukar vi tillsammans med Norrala-Trönö 

församling anordna Barnens Vasalopp och vi hoppas att det 

går även i år. Det är snötillgången som avgör om det blir   

möjligt. 

 

Skidskolan samlas på Trönö IP varje söndag och framför allt 

leker tillsammans på skidor. Syftet med skidskolan är            

att  barnen ska ha roligt och samtidigt lära sig grunderna i  

skidåkning. Eftersom antalet deltagare är så stort så är dom 

uppdelade i flera 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. 

 Barnen lär sig oerhört fort och utvecklingen syns märkbart 

från vecka till vecka. 

 

På ungdomssidan har vi Gustav Grändborn som åker upp till 

Kalix 18-19 februari för att vara med i USM för 15-16 åringar. 

Första helgen i mars åker han till Järpen för att vara med i 

Folksam Cup. Andra helgen i mars är det dags för Lina    

Lingman och Viola Grändborn att vara med i Volkswagen 

Cup för 13-14 åringar som arrangeras av Vårby IK i 

Örnsköldsvik.  

 

Trönöskidan Emil Jonsson  Trönöskidan Nils och Olivia  

Trönöskidan, tävlande och funktionärer  
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Lina Lingman tränar och tävlar också i skidskytte. I skrivande 

stund ligger hon bra placerad i totalställningen för GDV-Cup, 

som är en skidskytte cup för Gävleborg, Dalarna och      

Värmland. 

 Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt hjälper till 

och bidrar till att vi har en så väl fungerande barn- och ung-

domsverksamhet! Ett stort tack till er alla. 

 

Skidsektionen Trönö IK 

www.tronoik.se 

 

 

Signe Berglund och Molly Goude  Trönöskidan 2022  

 
 

Från Vivianne Ljungqvist Ramsell, Stenbronäs 

Ester hade så många gäster 
på sina fester 

 

Till affären fick hon hasta 
köpa högaffel till sin pasta 

/Vivianne 

Säljes: Stabila trädgårdsmöbler tillverkade av Tisdagsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soffa med liten hylla för glas eller koppar i 
mitten. 1600 kr inkl. moms. 

Bord med fasta soffor 3800 kr inkl. moms  

Kontakta  
Olle Sahlin  
070-547 60 35  
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ANDERS MARTINSSON 

Foto: Privat 

 

  

0270-350 97  

ÖPPET 
  Månd – torsd  11.00–20.00 

  Fredag    11.00–21.00 

  Lördag    12.00–21.00 

  Söndag    12.00–20:00 

Dagens lunch må ˗ fre 11˗14 

Pizza och kebab 

Följ oss på Facebook: 
Kungsgården Pub & Restaurang 

DAGENS LUNCH 
Må–fre 11–14 
 

MENY: À la carte,  
pizza, kebab, hamburgare 
 

PUB 
Fullständiga rättigheter 

Välkommen! 
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… flyter det på ganska bra (under isen så här års, får 

man tro). En rejäl vinter detta år med bastanta kärnisar       

närmare halvmetern tjocka. Det kan betyda ett fint och 

långdraget vårfiske.  

 Våra tjärnar är som vanligt fulladdade med vår 

Trönööring från odlingsdammarna. En fiskodling som 

börjar visa riktigt goda resultat med så gott som inget 

bortfall alls vad gäller typ svamp och fisksjukdomar. 

Även snyltgäster som utter och mink håller vi numera 

lite på avstånd med diverse stängsling runt dammarna.    

 I höstas provade vi också att göra det mer besvärligt 

för hägern genom att vi satte upp ett fårnät i vatten-

brynet runt dammarna just i hägerns fiskeplats. Första 

indikationen på att det fungerar var positivt. Om inte, 

kan vi koppla på ström också, vi får se. 

 Fiskljusen är också observerad men den kan vi nästan 

unna en smakbit. 

 För andra året odlade vi också regnbåge avsett       

specifikt Stertesbosjön. Fiskepremiären i december   

rönte stort intresse med närmare ett hundratal deltagare 

och fångster på det dryga hundratalet (1 – 2,5 kg fisk). 

Det kostar oss en hel del att göda upp den regnbågen 

men på sikt får vi igen pengarna och framförallt           

ger det en god PR för extremt god kvalitet på fisken och 

för Trönö fiskevårdsförening. 

 Ekonomiskt var 2021 (liksom för övrigt 2020) ett       

riktigt bra verksamhetsår för Trönö fiskevårdsförening.           

Vi med andra har konstaterat att pandemin har medver-

kat till ett ökat fritidsfiskeintresse överlag. Vi får tacka 

försynen för detta, att någon kan fått glädjas.  

 Vi får också tacksamt notera att vi fått en särskild 

pengagåva under 2021. På 1960-70-talet fanns nämligen 

en intresseförening i nedre delen av Trönö, som drev  

och genomförde ett projekt att sänka ån i de låglänta  

delarna från Daglösa till Berga. Syftet var att minimera 

översvämningar av åkermark. Föreningskonstellationen 

har nu, 50 år senare, beslutats upphöra och de resterande 

kassamedel i form av ca 8000 kronor beslutades skänkas 

till Trönö fiskevårdsförening. Vi tackar å det ödmjukaste 

för detta och vår ambition spontant är att använda    

pengarna till att förstärka fiskebeståndet just i Trönöån 

på något sätt. 

 Skitfiske på er!            

               Jan-Olov    
 

 Kolla även www.tronofiske.se  eller  Facebook 

Fiskgryta med saffran  
  Ingredienser 
 

  •   400 g vit fisk till exempel torsk eller abborre  

  •   300 g lax  

  •   ½  purjolök  
  •   ½  gul lök  
  •   1 – 2 vitlöksklyfta  

  •   1 ½ tsk tomatpuré  
  •   1 msk smör  

  •   1 tsk timjan  
  •   1 tsk basilika  

  •   2 ½  dl torrt vitt vin  
  •   1 ½  fiskbuljongtärning  
  •   2 dl vispgrädde  

  •   1 dl crème fraiche  
  •   2 dl vatten  

  •   1 pkt saffran (à 0,5 g)  
  •   1 ½ tsk salt  

  •   300 g räkor med skal  
 

Gör så här 
 

1.   Tina fisken om den är fryst. 
2.   Skölj och strimla purjon.  

3. Skala och hacka löken.  

4. Smält smöret i en stor gryta och fräs lök (gul och 

purjo) ett par minuter. Pressa i vitlök.  

5. Rör ner tomatpuré, timjan och basilika.  

6. Tillsätt vin och buljongtärning. Koka ett par  

minuter. 

7. Rör ner grädde, crème fraiche, vatten och      

saffran. Sjud i 15 minuter. Salta efter smak.  

 
 

8.  Skär fisken i mindre bitar, lägg i grytan och sjud i     

  ytterligare 7 minuter.  

9.  Skala räkorna och tillsätt dem på slutet. De behöver  

  bara bli varma.  

10.  Servera med ett gott bröd. 
 

Vintips till maten 
Catch & Release, Sauvignon blanc.  
Ett vin som stöttar sportfiskarnas miljövård! 

Ett recept från  

Jenny Stockhaus i Daglösa 

Foto: Jenny Stockhaus 
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Foto: Kalle Frid 

 

L. F. 

Kyrktuppen som flög sin kos 
(men inte så väldigt långt) 

K yrktuppen som stolt suttit på sin upphöjda position med 

utsikt över socknens sydligare delar, har varit ute på en 

liten utflykt efter drygt 100 år på Trönö gamla kyrkas taknock. 

 Under den gamla kyrkans drygt 800-åriga historia har både 

exteriör och interiör förändrats en hel del genom åren. Även 

takprydnaderna har skiftat. I Gösta Berglöws bok om Trönö 

kyrkor och prästgårdar finns mycket att läsa, bland annat om 

kyrktuppen.  

 På en teckning från Olof Bromans dagar på 1830-talet syns 

fem spiror på taket och i en skrift från 1700-talet nämndes att 

en flöjel på den mellersta spiran på ”kyrkkamben” visar årtalet 

1552. Det lär ska finnas ett fragment av en järnsmidd flöjel 

någonstans i kyrkan föreställande två öppna drakkäftar med 

utsträckt tunga. Det kan möjligen vara den äldre flöjeln. Enligt 

gamla berättelser ska det även ha funnits en med årtalet 1791.  

D ärefter kom vår kyrktupp av handsmitt järn på plats mitt 

på taket. Vem som tillverkat den och när, är inte gott att 

veta. I en storm i mitten av 1800-talet blåste den ner och 

kanske var det ingen som var hågad att ta sig upp på kyrktaket 

och sätta tillbaka tuppen, så den blev så småningom         

flaggstångsprydnad vid Glamsta skola. Därefter hamnade   

den hos Östergårn i Wij där den troligen också blev flagg-

stångsdekoration, vilket nuvarande ägare har hört talas om.  

 Då var den nya kyrkan byggd och den gamla ”stenhögen” i 

Långbro blev alltmera förfallen och att då göra sig besväret att 

sätta tillbaka den gamla kyrktuppen var det nog aldrig tal om. 

Men efter att den gamla kyrkan övergått till Riksantikvarie-

ämbetet 1913 vidtogs renovering av den då ganska förfallna 

kyrkan och klockstapeln. Enligt en notis i Svenska Dagbladet 

29/8 1915 var Nathan Söderblom och Anders Zorn med 

Riksantikvarien Sahlin till Trönö gamla kyrka för att eventu-

ellt göra kyrkan till muséum, vilket dock inte blev verklighet. 

Om herrarna pratade om kyrktuppen är inte så säkert.  

 När kyrkan, klockstapeln och bogårdsmuren rustats upp 

drog sig någon, kanske Erik Emanuel Persson på Östergårn i 

Wij, till minnes den gamla kyrktuppen som under ett antal år 

blickat ut över Glamsta och Wij och tyckte att han borde åter-

bördas till sin ursprungsplats på den nyrenoverade gamla   

kyrkan. Som kronan på verket sattes kyrktuppen åter tillbaka 

på taknocken år 1920. Där har han suttit sedan dess och hållit 

ett vakande öga över de förändringar som skett i bygden. När 

Gustavas affär öppnade upp för kunder som köpte hästskor, 

fotogen, toppsocker och kaffe och på köpet fick en skickligt 

hopsnurrad strut som fylldes med karameller. När skolan mitt 

emot kyrkan byggdes på med en våning för att anpassas till   

de stora elevkullarna och skolfoton togs med kyrkan som  

bakgrund. Han såg när en stor timmerbyggnad från Sunnanå 

sattes upp vid Gustavas för att bli nykterhetslokalen Thorön 

där teaterföreställningar avlöstes av nykterhetsmöten och   

poesiaftnar. När de grovbyggda hästarna stretade fram på  

åkrarna och sedan ersattes av mullrande traktorer. När         

TV-antennerna monterades upp på hustaken och kvällarna 

tillbringades inomhus framför de nyinköpta apparaterna.   

Tuppen har också sett de hästdragna kärrorna ersättas med 

bilar som går allt fortare och antalet betande kor både öka och 

helt försvinna. 

 Han var också för en hel del år sedan med i tidningen 

Lands tävling om finaste kyrktuppen, men han blev oplacerad 

den gången. 

 

Då fanns det fem höga spiror på kyrktaket. Litografi av Albert 

Blombergsson från 1836.  

Februari 2022. En tom pinne mitt på takåsen visar var 

kyrktuppen hade sitt fäste till den dag han lät sig fångas av 

vinden och drog iväg. (Foto: Kerstin Olsson) 

Av Birgit Lundgren 
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H an satt där troget på sin post tills ett förfärligt blåsväder, 

med samma kraft som för 170 år sedan, i januari år 2022 

drog in över bygden. Då lyfte han och fick en liten luftfärd 

innan han gick i backen utanför kyrkporten. Efter blåsvädrets 

plusgrader slog kylan till och tuppen frös fast med sin två  

meter långa sittpinne rejält förankrad i marken.  Det var allt 

tur att rätt person fick syn på honom på marken. Om han flugit 

sin kos eller hittats av någon som sett hans ekonomiska värde 

hade han annars kunnat bli bortauktionerad för dyra pengar 

någonstans i Sverige och aldrig hittat hem igen. Nu kunde 

Kerstin och Bo tina loss honom och vi har som de första på 

drygt hundra år granskat honom på riktigt nära håll. Det känns 

andäktigt – bara så ni vet. Det verkar också som han under 

sina år på taket har blivit skjuten, vilket ett skotthål vittnar om. 

När och hur det gick till får den egna fantasin avgöra.  

 Om en kyrktupp ska man väl egentligen säga den, men den 

här har blivit så levande och så personlig så den får heta han.  

Han sitter nu tryggt inlåst i kyrkans sakristia så han inte ger 

sig av på utflykt igen. Få se när det blir sommar om Statens 

Fastighetsverk kan se till att han återfår sin plats på taket. 
 

Källor   Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar  
   Trönö hembygdsförening 1989  
 

   Notis från Svenska Dagbladet 29/8 1915  
 

 

 

SPF:s cirkel Trönöminnen  
torsdagar kl. 13 jämna veckor på Västergårn.  

Hembygdsföreningens fotocirkel 
kör på torsdagar ojämna veckor kl. 13 på Västergårn. 

 

Bingo med SPF  
 

tisdagar kl. 10.30  

i församlingshemmet  

Foto av Wilhelm Lange omkring 1890 då kyrkstallarna fortfarande 

fanns kvar och användes. Däremot ingen kyrktupp på taket.  
Foto från 1920-talet då kyrkstallarna rivits, kyrkan och klockstapeln 

rustats upp och bogårdsmuren försetts med ny brädfordring. Här har 

också kyrktuppen satts upp igen. 

Den skjutna kyrktuppen på nära håll.  

(Foto: Birgit Lundgren) 

 

 

 

 

Trönöbygden ek för 
 

Söndag 24 april kl. 15.00  
IOGT Enighet 

Trönö hembygdsförening 
 

Söndag 24 april kl. 18.00 
Västergården  
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B åde sågverksepoken och skolorna i Trönö har varit     

intressanta objekt för forskare att fördjupa sig i. Nog är 

det stort när en så liten socken som Trönö har en historia där 

vissa områden är värda djupgående akademiska studier och 

analyser. 

 Det var först den historieintresserade smålänningen Knut 

Olsson, lärare på Bollnäs folkhögskola, som 1988 gjorde en 

avhandling med namnet Grosshandlare, bönder och småfolk 

om Trönös sågverkshistoria. Knut hade själv i sin ungdom 

arbetat på sågverk och ville fördjupa sig i ämnet. Han        

upptäckte den lokala industrialiseringsprocess som i Trönö 

skilde sig från den stora omvandling som inträffade i de större 

industribygderna. Trönös säregna utveckling från slutet av 

1500-talet till 1930 i socknens näringsliv med en egenartad 

struktur med integrering av socknens sågverks- och jordbruks-

näringar till en enhet av symbiotisk natur.  

 Till skillnad mot andra sågverksorter dit timmer flottades 

långa sträckor i älvarna fick Trönösågarna sitt virke i huvud-

sak från hemsocknen. Befolkningen hade därför arbetsinkoms-

ter både från sågverken, virkes- och timmerkörning, skogsar-

bete, kolning samt genom att sälja avverkningsrätter. Bondsö-

ner, torpare och annat småfolk ingick i den reservarbetskraft 

som behövdes vid sågverkens arbetstoppar. Detta förekom inte 

alls på de större sågverksorterna.  

 Knut tog sig an arbetet med Trönösågarna och skriver att 

han haft mycket god hjälp av Trönöbor under arbetets gång. 

Han nämner särskilt Erik Wiman som gav honom tillgång till 

gamla sågverksdokument från släkten Wiman, samt Helge 

Törnros och Gösta Berglöw. Med vid disputationen på      

Uppsala universitet 1988 fanns några Trönöbor som bevistade 

det högtidliga tillfället. Avhandlingen är 

mycket intressant och några exemplar 

finns hos privatpersoner i Trönö. 

 Nu 34 år senare är det Matts Dahl-

kwists tur att lägga fram sin avhandling 

En landsbygdens skolreform som  hand-

lar om Trönös skolor. Den omfattar den 

tid då enhetsskolan planerades, utreddes 

och genomfördes, åren 1928 till 1972. I 

arbetet finns i bakgrunden också Trönös 

speciella struktur från sågverksepokens 

dagar som vävs samman med politik, 

geografi och historia. Matts’ särskilda 

intresse för Trönö, där hans mamma 

Gun växte upp i Glamsta, grundlades 

under somrarna hos morfar Per Näst-

gårds och mormor Marta på torpet  

Nästgårds där livet var annorlunda än i 

hemorten Jönköping. Efter morföräld-

rarnas död i slutet av 1970-talet har Gun 

och/eller hennes barn vistats i torpet 

varje sommar till för ett par år  sedan då 

det fick nya ägare utanför släkten. Men 

Matts’ rötter i bygden sitter djupt rotade 

med förfäder i många av byarna i sock-

nen och han besöker fortfarande bygden 

när tillfälle gives. 

 Som aktiv pensionär efter ett långt 

yrkesliv i utbildningens tjänst, ville Matts av egen kraft och 

utan yttre krav fördjupa sig i Trönös skolhistoria, som i linje 

med befolkningsutvecklingen, centraliseringen, kommunrefor-

men och invigningen av Glamstaskolan 1957 har reducerat de 

fem skolorna till en. En viktig komponent i avhandlingsarbetet 

har varit Trönö (från 1952 Norrala) kommuns skolstyrelse-

protokoll som samtliga finns kvar i välbevarat skick samt  

folkskoleinspektörernas rapporter. Dessutom finns intervjuer 

av ett stort antal Trönöbor som var elever under den tid ”det 

begav sig”.  

 Även vid den här högtidliga disputationen på Uppsala   

universitet, av den för bygden så värdefulla forskargärningen, 

kommer det att finnas Trönöbor på åhörarplats. 

 När avhandlingen och disputationen är klar kommer Matts 

till Trönö och föreläser om Trönös skolor någon gång        

under våren. I hembygdsföreningens fotocirkel planerar vi 

också att samla gamla skolfoton med namn på eleverna      

som tillsammans med Matts avhandling kan bli ett värdefullt 

historiskt tillskott för framtiden. 

 Matts har också ett stort intresse för järnvägshistoria, men 

det är en annan historia.   

 

Trönös skolor i sågverkens spår 
ny doktorsavhandling i vår följs av utställning och föreläsning 

Från Glamsta skola 1943. Lärarinnan Stina Stridahl med eleverna från vänster Erland 

Glämsta, Yngve Berger, okänd, Gunnar Svensson, Ann Britt Hansson, Sven Erik Hedberg, Maj 

Britt Törnros, Rune Eriksson, Uno Olsson och Roland Axling. Den lille pojken längst fram var 

ofta på skolan när eleverna hade rast medan hans mor arbetade i den närbelägna telefonväxeln.  

Text & foto:  

Birgit Lundgren 

Skolfoto: Privat 

 
 

 Plantbytardag  
Söderblomsgården 

 

     Lördag 28 maj kl. 12 – 15    
 

Upplysningar och anmälan  
 Lena Åkerlind 070-350 80 66  

 lena.akerlind@outlook.com   
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  Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga tillsatser. 

  Tillverkning i egna fabriker. 

  Jämn, hög kvalitet! 
 

 

 

 

        

www.skogsliden.com 

 

 

6 pallar inkl. moms: 

2.960 kr  

per pall 

Vi erbjuder räntefri  kredit  
i 4 månader! 

 

 

Johan Pålbrant, Johan Lindqvist,  
Hans Westberg och Joel Jonsson  

 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 100 71, 070 516 42 99 
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Jens & Arnes Hushållsservice AB 

Jens Rehnvall 
 

Telefon:      0270 160  80,   070 31 70 863 

Återförsäljare av 

 

 

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 

 

 

Vi plockar, sorterar, kastar och 

gör fint utmed Trönövägen, med 

andra ord:   

 Lördag 30 april  
 

Längs hela vägen från Berga till  
Storsjön samt Vis-backen. 

 

Säckar finns att hämta vid Bystugan, där du också 
lämnar av skräpet. TEF bjuder på varmkorv 11–14! 

Anmäl till Anders Tång, 070 343 71 39,  
vilken sträcka du vill städa. 

Trönöbygden ek för 

 

Valborgsmässoafton 30 april 
kl. 18.00 i Trönö kyrka 

 

Kyrkokören sjunger 

Mattias Benke vårtalar 
(kyrkofullmäktiges ordförande) 

Allsång 
 

Varmkorv serveras i atriet 

Välkommen! 
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FEBRUARI 
 

 Sö 27 feb  Naturbilder med Bosse Forsling i samband med gudstjänst i    
     Trönö kyrka kl. 11.00.  

 

MARS 
 

 On 2 mars  Centrumplanen möte kl. 19.15 IOGT Enighet. Arr. TEF (s. 5) 
 

 Sö 6 mars  Boken om Tygsta cirkelstart på Västergårn kl. 18 (s. 5) 
 

 Må 7 mars SPF månadsmöte församlingshemmet kl. 10.30 (s. 10) 
 

 On 9 mars  Sopplunch i församlingshemmet kl. 11.45. Musik med Ewa  
     Monikander. Soppa, smörgås, kaffe & kaka: 40 kr. Arr: Kyrkan 
 

 On 16 mars Centrumplanen möte kl. 19.15 IOGT Enighet. Arr. TEF (s. 5) 
 

 On 16 mars Jag är ganska mager om ben’a, en stilla stund kring poeten  
     Nils Ferlin i Trönö kyrka kl. 18.00. Marie-Louise Tynong, Sandra   
     Dewerud, Ewa Monikander och Marie Sundberg  medverkar.  
     Arr: Norrala Trönö församling 
 

 On 23 mars Sopplunch i församlingshemmet kl. 11.45. Musik med Ewa  
     Monikander. Soppa, smörgås, kaffe & kaka: 40 kr. Arr: Kyrkan 
 
 

 APRIL 
 

 Må 4 april  Årsmöte SPF Seniorerna församlingshemmet kl. 10.30. 
 

 On 6 april  Sopplunch i församlingshemmet kl. 11.45. Musik med Ewa  
     Monikander. Soppa, smörgås, kaffe & kaka: 40 kr. Arr: Kyrkan 
 

 On 20 april Nu mår jag mycket bättre, en stilla stund kring poeten Kristina  
     Lugn i Trönö kyrka kl. 18.00. Arr: Norrala Trönö församling 
 

 Sö 24 april Årsmöte Trönöbygden ekonomisk förening, IOGT Enighet kl. 15.00. 
 

 Sö 24 april Årsmöte Trönö hembygdsförening, Västergården kl. 18.00. 
 

 Lö 30 april Dikesstädning utmed Trönövägen. Arr: TEF (s. 25)  
 

 Lö 30 april Valborgsfirande i Trönö kyrka kl. 18.00. Körsång, allsång, vårtal. 
     Arr: Norrala Trönö församling och SPF Seniorerna Trönö (s. 25) 
      

 MAJ 
 On 11 maj  Med ögon känsliga för grönt, en stilla stund kring poeten Barbro  
     Hörberg i Trönö kyrka kl. 18.00. Arr: Norrala Trönö församling 
 

 Lö 14 maj  Biker market, marknad för bikers och andra intresserade kl. 11–14 på 
     täkten nedanför kyrkan. Arr: Chosen Few mc-klubb (s. 27) 
 

 Lö 21 maj  Öppet hus i Görtjärnskôjan, linskäkten i Hällsätter, kraftstationen i Fly 
     samt på Västergårn. Arr: Trönö hembygdsförening 
  

 Ti 24 maj  Kyrkogårdsvandring vid Trönö nya kyrka kl. 18.00, guidning av  
     Birgit Lundgren som berättar om gravar, stenar och människor. 
     Arr: Norrala Trönö församling och Trönö hembygdsförening 
 

 On 25 maj  Äntligen på väg, konsert med Norrala Trönö kyrkokör som sjunger  
     sånger av Ted Gärdestad, Norrala kyrka kl. 18.00. Start på invigningen 
     av Pilgrimscentrum i Norrala. Arr:  Norrala Trönö församling 
 

 Fr 27 maj  Öppet hus på kyrkogården kl. 11–15. Vaktmästarna svarar på frågor  
     om gravstenar, plantering med mera, och bjuder på kaffe.  
     Arr: Norrala Trönö församling 
 

 Lö 28 maj  Pilgrimsvandring från Pilgrimscentrum vid Norrala kyrka till Trönö  
     gamla kyrka. Tid meddelas senare. Arr: Norrala Trönö församling 
 

 Lö 28 maj  Plantbytardag på Söderblomsgården (s. 22)  
 

 Torsdagar jämna veckor kl. 13.00–15.00 på Västergårn, SPF:s cirkel Trönöminnen 
 om gamla Trönö.    

 Torsdagar ojämna veckor kl. 13.00–15.00 på Västergårn, hembygdsföreningens 
 fotocirkel. 
 

 Tisdagar kl. 10.30, bingo i församlingshemmet för SPF-medlemmar.  
 

 Tisdagar kl. 16.00–17.00 SPF:s gympa i skolans gymnastiksal. 

Trönögymmet 

bokas via Facebooksidan 

Trönögymmet eller ring 

070 231 88 97 

Familjekort medlemmar i TEF: 

400 kr/år 

Familjekort ej medlemmar:  

600 kr/år 

 

Välkommen! 

Marianne 
Trönbyn 

Coronasäkrad hårvård: 
 

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

Telefon: 

070-522 63 54  

  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? Skicka till info@tronobygden.se  

 alternativt ring eller lägg i brevlådan utanför Bystugan. 

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

 

SPF-gympan  
fortsätter under våren 

tisdagar kl. 16–17  
i skolans gympasal,  

ledare Märta Olhem 
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Vi har ett stort utbud av  

VITVAROR  och  HEMELEKTRONIK 

Tomas Persson Ante Persson Urban Sundqvist 

 

BUTIK på Bröksmyravägen 13, 0270 42 65 35 

Kim Hallström 

till vår butik! 

 

DIESEL 
Alla som vill kunna tanka diesel i Trönö kan höra av sig 

till Dalviks Oil (Dalviks Kvarn) för att få ett tankkort.  

Gäller alla fordon som går på diesel, även personbilar. 

Ring 0243-78 400 eller beställ online på 

www.dalvikskvarn.se/tankkortsansokan.asp 

 

 

 

Vi framför vårt varma tack till 

PP Träd & Trädgård 
och Petra Pavlovska 

för hjälp med att ta ner björken  

vid Bystugan 
 

Trönöbygden ek för 

Hur ska Trönö centrum se ut? 
Vad vill VI som bor här ha tillgång till i framtiden i vårt 
gemensamma mitten-av-Trönö-rum?  
 

Alla som vill vara med och utforma detta är välkomna 
till två möten där vi låter idéerna flöda, och skriver ett 
förslag till centrumplan. (Se text på sidan 5.) 
 

Onsdagarna 2 och 16 mars kl. 19.15 IOGT Enighet 
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Retur till 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

Söndag 19 april 

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00. 

Torsdag 5 mars 

En stund i stillhet  med dikt & musik. 

 

Skärtorsdag 14 april 
Mässa i Trönö kyrka kl. 18.00.  

Söndag 10 april 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.  

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

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

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

Söndag 6 mars 
Mässa i Trönö församlingshem kl. 11. 00. 
Konfirmanderna medverkar. 

Söndag 27 mars 
Gudstjänst i Norrala sockenstuga kl. 11.00. 

Söndag 3 april 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.  

Söndag 13 mars 
Gudstjänst i Norrala sockenstuga kl. 11.00. 

Söndag 20 mars 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.  
”Dikt och ton” med Christina Nyström. 

 
 

Försäljning och service  
inom skog & trädgård 

 
 

MOTORSÅGAR, SNÖSLUNGOR  
TRÄDGÅRDSREDSKAP med mera 

 

0270-700 45 
www.jjmaskinservice.se  

   

Söndag 29 maj 
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid Norrala  

pilgrimscentrum. Sång av Marie Sundberg. 

Långfredag 15 april 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 14.00.  

Sång av Norrala Trönö kyrkokör 

Påskdagen söndag 17 april 
Gudstjänst i Norrala kyrka kl. 11.00. 
Norrala Trönö kyrkokör sjunger. 

Söndag 15 maj 
Mässa i Trönö församlingshem kl. 11. 00. 
Konfirmanderna medverkar. 

Söndag 22 maj 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.  
”Dikt och ton” med Christina Nyström. 

Annandag påsk måndag 18 april 
Mässa i Norrala sockenstuga kl. 11.00. 

Söndag 24 april 
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.  
”Dikt och ton” med Christina Nyström. 

Söndag 1 maj 
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00. 

Söndag 8 maj 
Gudstjänst i Norrala sockenstuga kl. 11.00. 
Christina Nyström sjunger egna visor. 

Torsdag 26 maj Kristi himmelsfärdsdag 
Pilgrimsmässa i Norrala kyrka kl. 11.00.  

Sång av Pernilla Vänngård & Lotta Andersson 

Stilla stunder 
i Trönö kyrka kl. 18 
en onsdag i månaden 

 

Dikt och sång kring en känd poet 
 

16 mars: Nils Ferlin 
20 april: Kristina Lugn 
11 maj: Barbro Hörberg 


