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Från krigets Ukraina till Trönö 
Familjen har varit här förut, men utvisa-

des till Ukraina för några år sedan. När 

kriget kom återvände de hit.  
 

Sidan 7 

 

Årgång 22 

Nr 2 
Maj 2022 

 

40 kr 
Organ för Trönöbygden ekonomisk förening 

Smått och gott 
  

 Fågelfröjd i Glamstatjärn  sidan 9 
 

 Ohôgle –  om dialekter  sidan 17 
 

 Instabox på ICA    sidan 17 
 

 Jaga lupiner      sidan 17 
 

 Vegetarisk bourguignon  sidan 21 
 

 Trönö bibliotek på G   sidan 22 
 

 Kalendarium      sidan 22 
 

MC-marknad mitt i byn 
med besökare från när och fjärran, var 

det andra lördagen i maj. Här är det 

Lars från Umeå och en nyanländ åkare 

från Ölsund utanför Hudik som hälsar 

på varandra utanför Chosen Few-huset. 
 

Sidan 11 

Blommande samarbete 
Tisdagsgruppen och Trönö förskola 

har fixat en aktivitetsrunda kring Åstigen. 

Barnen och tisdagsherrarna har satt upp 

skyltar runt stigen, så nu kan vem som vill 

gå dit och få sig lite mer rörelse.  

 Den vackra vitsippsskogen invid stigen 

ska få fler sorters blommor. Alla som har 

passande plantor till övers får gärna bidra! 
 
 

Sidorna 4 och 5 

© Trönö förskola  

En eldsjäl har lämnat oss 
Peter Åkerlind från Stärte var aktiv 

inom många föreningar i Trönö och 

kunde fixa det mesta. Minnesorden  

berättar om en ”doer” som aldrig back-

ade. 

Sidorna 12 – 13 

Trönö IK firar 90 år 
vilket firas under Idrottens dag 9 juli 

med massor av kul. Dessutom har dam-

laget sparkat igång igen efter tio års 

uppehåll och spelar nu i divison 3. 
 

Sidorna 20 – 21 

En blommas historia 
U232 skulle kunna vara beteckningen 

för en u-båt eller en isotop av grun-

dämnet uranium. Men i detta fall är det 

en pelargon, eller pelargonia som man 

också säger, som fått heta U232 i   

Uppsala botaniska trädgårds register. 

Vackrare är att kalla den Anna fasters 

pelargonia från Trönbyn. 
 

Sidorna 18 – 19 

Trönö centrum har en plan på gång 
Bystugan, skolan, Lertaget, IOGT Enighet, gamla Hägers, gamla Trönögården och 

ICA (samt Petter Matsvägen till vänster utanför bilden, brandstationen och Åstigen), 

det är i stort sett hela Trönö centrum. Arbetet med att ta fram en centrumplan är i full 

gång. Det handlar om att göra vårt centrum så trivsamt och välfungerande som    

möjligt, och alla är välkomna att bidra med förslag och idéer.  
 

Sidan 15 

© Marie Sundberg 

© Birgit Lundgren 

© Ann Gunnarsson Eklöf 
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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! 
 

Hoppas ni har det härligt ute i våren! Själv spenderar jag mest helgerna inomhus med  

spackelspade och målarpensel i högsta hugg just nu, men förhoppningsvis får jag ta igen den 

förlorade utomhustiden senare i år. Till skillnad mot för tidigare år har vi inte ens hunnit 

med en fisketur ännu, hoppas det går bättre för er andra på den punkten!  

 Sedan senaste numret av Trönöbygden har vi genomfört några träffar med fokus på vår 

centrumplan. Vi har samlat synpunkter och tankar och även definierat vilket område vi 

anser vara Trönös centrum, läs mer om det arbetet på sidan 15. 

 Den 24/4 hade Trönöbygden ekonomisk förening årsmöte där nya ledamöter valdes in 

till styrelsen. Tiden går fort och den nya styrelsen har även hunnit med sitt första styrelse-

möte. Vi välkomnar våra nya och gamla ledamöter och ser fram emot ett nytt händelserikt år 

där vi tillsammans arbetar för Trönös framtid! Jag vill också personligen passa på att tacka 

för fortsatt förtroende som ordförande, det värmer! 

 Vi har även hunnit med traditionsenlig dikesstädning den 30/4, även i år täcktes stora 

delar av området kring landsvägen in och även längs Tygstavägen. Bra jobbat alla som   

städade, tillsammans hjälps vi åt att håll Trönö rent! 

 Alldeles nyligen startade också fotbollsträningen för våra yngre barn födda 2013–2016, 

det var god uppslutning men det finns alltid plats för fler! Ta kontakt med någon av ledarna 

Mats Nilsson, Jonas Lif eller Niklas Jonsson om ditt barn är intresserad av att vara med. 

 Nu hoppas vi på mer härligt vårväder och så småningom en varm sommar. Den 6 juni 

kommer Barnens dag att anordnas igen efter några års pandemiuppehåll. Håll utkik i     

kalendariet och på Facebook efter det och fler trevligheter som händer framöver. 

 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.   
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Tisdagsgruppens arbete efter Åstigen har nu pågått under 

flera år. Tack vare Robert Wiréns intresse och engagemang 

har stigen utformats till vad den är idag.  

 Succesivt har stigen förbättrats. Information om olika träd 

och växter har satts upp och bänkar finns utmed stigen att vila 

på. Ett rikt fågelliv bjuder på vacker sång under promenaden. 

Stigen är anpassad för såväl barnvagn som rullstol.  

 Skolans elever använder den så kallade skolskogen för 

olika ändamål. De ekar som förskoleklassen planterade för 

några år sedan kollas ofta upp av de barn som då deltog.    

Barnens delaktighet har betydelse. Eleverna kan stolta berätta 

hur de deltagit med plantering och information.   

 Tankar och funderingar från både skolan och Robert finns 

hur stigen kan utvecklas vidare. Tisdagsgruppen stöttar skolan 

utifrån deras tankar och idéer som är till gagn för alla. Det 

jobb som lagts ner på Åstigen har ett stort värde för hela    

bygden, såväl barn som vuxna.  

 Vi vet att vi även har besökare från andra delar av kommu-

nen som kommer och går Åstigen. Vi önskar därför att du som 

gått/går stigen och har tankar och idéer om hur vi kan vidare-

utveckla den, kommer till oss och lämnar förslag. Vi finns vid 

bystugan och IOGT varje tisdag mellan 9.00 och 12.00. Du 

kan också kontakta Robert Wirén på 070 304 11 86.  

 Du som ännu inte gått Åstigen, ta med en fikakorg, prome-

nera och njut av den vackra stigen. 
                                                                        Text & foto: 

 Olle Sahlin 

 Trönö hembygdsförening arrangerar 
 

• Hembygdsdag söndag 19 juni 
    Kyrkvandring Änga Nybo till Körsåsen, start kl. 06, 
    ring Birgit för anmälan och info, 076 795 54 92. 
    Gudstjänst i gamla kyrkan kl. 11.00, kyrkokören. 
    (I samarbete med Norrala Trönö församling) 
    Därefter Söderblomsgården med kaffeservering. 
    Jan Liw visar gamla föremål, Frid & Gnid spelar.  
 

• Fäbodmåndagar, traktor från Bystugan 17.30. 
    4/7  Tygstabodarna 
    11/7  Trönbysbodarna 
    18/7  Norrbodarna 
    25/7  Svarttjärnsbodarna 
 

• Ängens dag/liekurs och blomsterdag 
    Lö 13 – sö 14 augusti. Mer info senare. 
 

• Strigadden och Bergesbodarna 
   Sö 21/8 traktorfärd och vandring. Mer info senare. 

Upptäck Åstigen – igen och igen och igen  

Parken vid bystugan har till största delen utformats av Robert  

Wirén. Han tar tacksamt emot växter som du har över i din träd-

gård. Du får själv hjälpa till att plantera på lämplig anvisad plats 

med hjälp av Robert. 

© M. Sundberg 
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Rörelse runt Åstigen 
Trönö förskola har under läsåret 21-22 ett fokusmål, hållbar 

utveckling - hälsa och rörelse. Vi har försökt att lägga till mer 

rörelse än vanligt i undervisningen på förskolan. Bland annat 

så har vi jobbat med yoga och gymnastik på schemat. Vi har 

också haft ett eget litet vinter-OS.  

 För att dela med oss av vår rörelseglädje så har vi valt att 

köpa in en aktivitetsrunda som lämpar sig för både barn och 

vuxna. Den har vi i samarbete med Tisdagsgruppen satt upp 

efter Åstigen. Vi vill på så sätt även främja rörelse på fritiden, 

barn och vårdnadshavare kan tillsammans gå rundan. Vi har 

fått ett ekonomiskt stöd från Region Gävleborg för att bekosta 

rundan. 

 

Text: Robert Wirén 
Foto: Marie Sundberg 

 

SPF Seniorerna i Trönö  

måndag 13/6 kl. 11.30  

Samåkning och bokning för lunch på Växbo krog,  
anmälan till Margitta tfn 070-6502651  

Var och en betalar själv. 
 

måndag 11/7 kl. 14.00  

Petter Matsparken för tredje gången!  
Ta med picknickkorgen och något att sitta på. 
Artister på scenen, håll utkik efter affischer! 

Lotteri! 
 

Vitsippsskogen 
kan utvecklas och ta emot mycket växter  

Trönö förskola har 

fixat runda för alla 

Tisdagsgruppen har under våren röjt en ca 1,5 meter bred 
stig igenom området, med sipporna kvar. En ca 1 meter 
bred plantering på vardera sidan om stigen kan planteras 
med överblivna växter från bygdens alla trädgårdar.  
 Tisdagsgruppens tider och krafter räcker inte till för alla 

andra arbeten som läggs på våra axlar. Så här skulle vi i     

gruppen kunna få hjälp med att utveckla området och ändå, 

som alla andra som tar en runda efter stigen, få del av    

glädjen med ett ännu vackrare område. 

 För vårsäsongen är det lite sent tänkt men hösten är  

tyvärr snart här, och höstplanteringar går lika bra. Och som 

det sägs, ”Rom byggdes inte på en dag”. 

 Eventuell plantering bör vara med höga växter i bakkant 

och låga i framkant och helst utspridda utefter hela denna 

stigs längd. Då tror vi att nyfikenheten får folk att ta en 

runda. 

 Robert Wirén lovar att försöka ställa upp med råd av 

olika slag. Honom når du på telefon 070 304 11 86. 

Bilderna är tagna den 10 maj när vi satte upp rundan och  

testade den med alla barn födda 2016-2018. 
 

          Text: Ellinor Wennström-Frank 

          Foto: Trönö förskola 
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Inte bara skruvar och muttrar  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVER 14 000 ARTIKLAR I LAGER 

• fästelement   • lager   • tätningar 

 

SNABBA LEVERANSER OCH SMART LOGISTIK 

INSECO i Söderhamn AB 
 

 Tel:  0270 735 50 vx 
 

 E-post: post@inseco.se 

     

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 

Vi  erbjuder 

 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 

 

• Plantjord 
• Plantjord eko 
• Naturgödsel 
• Barkmull 
• Toppdress 
• Täckbark 
 

 4 valfria för 
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Ivanna flydde från kriget i Ukraina hit till Trönö. Hon går 

nu i klass 2 i Trönö skola. Eleverna i klass 5 har ställt några 

frågor till henne och här är frågorna och hennes svar. För att 

genomföra intervjun så använde de en översättningsapp på 

mobilen där svenskan översattes till ukrainska och ukrainskan 

till svenska.  

 

Trivs du bra i Trönö? Vad är det bästa med Trönö?  

Ja, jag trivs bra i Trönö och det bästa här är mina egna föräld-

rar 
 

Hur kom du till Sverige?  

Vi flög fyra plan för att komma hit. 
 

Hur kändes det att fly från kriget?  

Det är som att förlora sina släktingar och sin familj. 
 

Vad tycker du om den svenska skolan jämfört med den 

ukrainska?  

Jag gillade den ukrainska mer för det är min infödda skola. 
 

Vad är bra med Trönö skola?  

Allt är bra med Trönö skola men i den ukrainska skolan är det 

fortfarande bättre.  
 

Har du varit i Ryssland?  

Jag har aldrig varit i Ryssland och jag vill aldrig vara där   

heller.  
 

Vad saknar du mest från Ukraina?  

Mina släktingar och mina farföräldrar och alla.  
 

Vilken är din favoritmat?  

Spaghetti och stekt potatis.  
 

Tror du att du kommer att bo kvar i Trönö efter kriget? 

Nej, för jag har mina släktingar i Ukraina.  
          

             Text & foto: 

             Klass 5, Trönö skola 

Vita och Garik trivs i Trönö. De vill tacka alla för den hjälp de fått. 

Långväga ny elev på skolan 

Familjen Vita, Ivanna och Garik kommer att bosätta sig på 

riktigt i Trönö. Vita och Ivanna kom hit den 11 mars och Garik 

kom till Trönö den 27 april. 

 – Vi vill tacka alla för all hjälp vi fått, säger Vita och Garik. 

Alla har varit mycket snälla.  

 Ivanna går i skolan och det stortrivs hon med. Vita har fått    

sommararbete vid Norrala-Trönö församling som kyrkvakt-

mästare. 

  – Det är jättetrevligt, tycker Vita. 

 Garik har startat ett hjälpprojekt/nätverk för att hjälpa till 

med transporter till Ukraina. Han får resa fram och tillbaka 

med olika saker. Båda har arbetstillstånd och uppehållstill-

stånd till i mars nästa år. 

 – I mitten av juni kommer vi att flytta till ett litet hus i 

Trönbyn, berättar de.  

 Båda gillar att bo på landsbygden. Trönö känns bra. Alla är 

vänliga och kommer och pratar. 

 – Vi hoppas att vi får en framtid i Sverige och att vi     

kommer att få stanna här. 
               Text & foto:  

               Jan-Eric Berger 
 

(Du kan läsa mer om familjens bakgrund på  

https://www.soderhamnskuriren.se/2022-03-22/ivanna-8-och-hennes-

mamma-har-flytt-kriget--men-pappa-ar-kvar-i-ukraina 
 

Artikeln är skriven medan pappa Garik fortfarande var kvar i 

Ukraina.) 

Från Ukraina till Trönö – familjen vill tacka alla! 
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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 

  

Bort, allt vad oro gör 
Kom och hör berättas om Carl Michael Bellman, 

poeten som var Gustav III:s favorit, men ändå dog 

utblottad. Två hundra år efter hans död lever  hans 

texter och sånger fortfarande kvar hos oss.  
  

 Marie-Louise Tynong berättar  

 Marie Sundberg sjunger  

 Ewa Monikander spelar piano  

 Sandra Dewerud håller andakt  
 

En stilla stund i Trönö gamla kyrka  
   onsdag 24 augusti kl. 18.00 

Arr: Norrala Trönö församling 
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Foto: Christer Lindberg 

Fågelspaning från Glamstatjärn 

Från ringmärkning av tre kattuggleungar i Glamstatjärn 2021 

Grå flugsnappare 

Gök Göktyta 

Rödstjärt Svartvit flugsnappare 

Grå flugsnappare finns över hela 

landet, livskraftig. 
 

Svartvit flugsnappare är på grän-

sen till att anses som hotad art. 
 

Gök finns över hela Sverige i vitt 

skilda miljöer. Mest känd för sitt 

lockläte, ko-ko, och för att den   

lägger ägg i andra fåglars bon. 
 

Göktyta förekommer allmänt i gles 

löv– och blandskog. Små myror är 

viktigaste födokällan. 
 

Rödstjärt tillhör flugsnapparfamil-

jen och är vanligt förekommande. 
 

Kattuggla är en medelstor uggla 

som finns här året runt. 
 

Källor: www.artfakta.se 

   Wikipedia 
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ANDERS MARTINSSON 

  

0270-350 97  

     ÖPPET 
  Måndag – torsdag  11:00-21:00 

  Fredag – lördag   11:00-22:00 

  Söndag      11:00-21:00 

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 
 

PUB med fullständiga 
rättigheter 

Välkommen! 
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 Trönögymmet 

bokas via Facebooksidan 

Trönögymmet eller ring 

070 231 88 97 

Familjekort medlemmar i TEF: 

400 kr/år 

Familjekort ej medlemmar:  

600 kr/år 

 

 

 

Vår egen motorcykelklubb The Chosen Few är mycket nöjda 

med köpet av gamla Hägers och glada över mottagandet i 

Trönö och de ortsbor som tillsammans med tillresta ofta tittar 

in på en lördagsfika i klubblokalen.  

 Den första motorcykelmarknaden i Trönö, gick av stapeln 

lördag 14 maj, med många besökare från när och fjärran. 

Minst 50 exklusiva motorcyklar, de flesta Harley Davidson, 

har stått uppradade utanför gamla Hägers.  

 De mest långväga gästerna för dagen, från Chosen Few’s 

systerklubb i Belgien, kom med flyg några timmar tidigare 

och några från Umeå hade åkt motorcykel hemifrån till Trönö. 

Men de flesta kom från närmare håll, Hudiksvall, Söderhamn 

och Rengsjö för att nämna några.  

 Alla åldrar från 20 till 80+ fanns representerade och de 

hälsade hjärtligt på varandra i den speciella gemenskap som 

finns mellan motorcyklister. Det var heller inte svårt att se 

vilka av besökarna som var vanliga  bybor och vilka som var 

motorcyklister – läderbyxorna, västarna där tillhörigheten 

finns på ryggen, och fantasifulla frisyrer från kalrakning till 

hästsvansar av olika slag. 

 Vilken rikedom att alla som i mångt och mycket tycker 

olika, ändå kan mötas och respektera varandra från hjärtat. 

Kanske ännu viktigare nu när kriget rasar i vår närhet. 

Text & foto:  

Birgit Lundgren 

MC-marknad lockade folk från alla håll  

Trönö och Belgien möts. Några av de uppställda hojarna, som fått många timmars omsorg av 
sina ägare.  

Lars Eriksson och Holger Nilsson från Rengsjö har båda åkt hoj sedan 

ungdomen. Holger har en Intruder 1500 kubik och Lars åker på sin 

sjätte hoj, en Yamaha med 1900 kubik. Holgers far Ernst Nilsson är 

född vid Storsjön i Trönö så han känner sig som halv Trönöbo. 

Theresia från Norrala har fullt upp vid hamburgergrillen. 
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M in lillebror Peter Åkerlind, Sterte, avled sorgligt nog 

några veckor innan han skulle fylla 75 år. Han hade då 

varit bofast Trönö i väldigt många år. 

 Peter föddes i Söderhamn. Vi hade flyttat dit då vår pappa 

förflyttades till Söderhamns flygflottilj. Familjen bodde i en 

lägenhet inne i Söderhamn, men längtade efter att kunna    

tillbringa ledig tid i en mer lantlig miljö. De köpte därför   

torpet Fålmon i Tygsta. 

 Vår första tur till Trönö ägde rum när Peter bara var ett par 

veckor gammal. Färden ägde rum i en lastbil med diverse 

möbler. Mamma och Peter åkte i förarhytten, men vi övriga 

ungar fick åka på flaket. Trönövägen var på den tiden beryktad 

för sin svårframkomlighet i tjällossningstider. Den stora flytt-

bilen körde i diket någonstans i höjd med Långbro och det 

blev stor kalabalik.  Dessbättre blev ingen skadad, men när vi 

sent omsider kom fram blev Peter stucken av en geting. Man 

kan inte påstå att Trönö hade visat sig från sin bästa sida, men  

Peter var uppenbarligen inte långsint. 

 Peter tyckte mycket om att komma ut till torpet under   

uppväxten. Där fanns mycket mer roligt att göra än i en lägen-

het i stan. En av hans favoritsysselsättningar var att ”köra” 

med små leksaksbilar. Hans bilintresse var uppenbart. Jag  

försökte göra en ”lådbil” åt honom, men den blev förstås   

aldrig färdig. 

 Våra föräldrar skildes och Peter fortsatte sin skolgång på 

internatskola i Sigtuna. På en annan internatskola i Sigtuna 

gick samtidigt vår blivande monark. Vid ett tillfälle – något 

jubileum? – skulle en talarstol flankeras av två fanbärare med 

svenska flaggan. På ena sidan stod prinsen och på andra sidan 

stod Peter. 

Peter genomgick Flygvapnets Signalskola i Halmstad och pla-

cerades på F15 som sambandsbefäl, men när han slutat där, 

startade han 1976 Trönödal Transport med en lastbil, släp och 

en grävmaskin. 1985 avvecklade Peter åkeriet på grund av 

ryggbesvär. Han fick återanställning på F15 som fälthållnings-

befäl och fordonsförarutbildare. 

 1973 köpte han ett äldre hus i Fly, som han ägnade all sin 

fritid åt att modernisera och bygga ut. Men åkeriet krävde 

mera utrymme, så 1980 byggde han ett nytt hus i Sterte. 

 1992 gjorde Peter en åtta månader lång FN-tjänst som   

plutonchef för en tung transportpluton i Libanon. En syssla 

som krävde både beslutsamhet och diplomati. 1 juli 1998 

stängdes F15, och Peter hade att välja på att veckopendla      

till Östersund eller att säga upp sig. Han valde det senare     

och efter att funderat på en del olika aktiviteter, startade han 

ett taxiåkeri. 

 Peters förmåga att hantera bilar fanns kvar livet ut. När 

äldre släktingar, som vi, började få problem med bilkörning på 

grund av synsvårigheter visste vi att vi alltid kunde få hjälp av 

Peter att ta oss fram. Tack vare honom fick vi bland annat 

återse den vackra Trönöbygden och det mycket förändrade 

Söderhamn. Endast ett halvår innan han avled kom han och 

hälsade på i Stockholm. Han skjutsade oss då på småvägar ute 

i Stockholms skärgård så vi kunde besöka vår dotter i hennes 

nya fritidshus. En mycket fin resa med en väldigt duktig och 

trevlig chaufför. Det är mycket svårt för oss att acceptera att 

Peter är borta nu. 

 

              Jan Åkerlind 

Till minne av Peter Åkerlind 

Foto: Miranda Klapp 

Peter Åkerlind som liten pojke vid torpet. 
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P eter Åkerlind har lämnat oss efter en lång tids sjukdom. 

Ett verksamt liv har slocknat. Peter lämnar ett stort  

tomrum efter sig för många i Trönö.  

 Att arbeta var Peters glädje och styrka och det gjorde han 

in i det sista. Han drog sig aldrig för att försöka lösa problem 

som uppstod, till exempel att ploga snö eller sanda med sin 

gamla trotjänare traktorn ”MB Trac” inför någon aktivitet i 

Rönningen. Var det behov av att hämta och transportera saker, 

handla något extra eller köra iväg med avfall körde han så 

gärna med sin lilla VW Caddy och släpvagn oavsett hur långt 

bort det var. 

 Han hade ett stort engagemang för bygden och var        

sedan många år engagerad i  Rönningens Bygdeförening,   

som ordförande och tidigare revisor, som revisor i hembygds-

föreningen och tidigare även som ordförande i Trönöbygden.  

I Trönö har han skjutsat många barn till och från skolan och 

pensionärer till olika inrättningar och aktiviteter.  

 Jobbet med att bygga om köket i Rönningens bygdegård  

utfördes till största delen av Peter. Vid många tillställningar i 

Rönningen var han den som höll i trådarna. Ja han var den 

stora fixaren, ”DOERN”. Vi är många som minns Peter för 

den hjälpsamhet, kunskap, glädje, gemenskap och vänskap 

han gav oss. 

 

Barbro Sahlin och Karin Holmgren  

för Rönningens bygdeförening 

 

A 
tt samarbeta med andra föreningar och få till bra        

lösningar för alla var en styrka hos Peter. Det var alltid 

positivt att ringa honom när frågor uppstått eller för att dryfta 

beröringspunkter med hembygdsföreningen eller SPF. Snabb i 

tanken, klok och aldrig omöjlig var Peter i ett nötskal. 

Han var också under något år ordförande i Trönö hembygds-

förening (dock före min tid i socknen).  

Birgit Lundgren 

ordf. Trönö HBF  
 

P eter löste det mesta och var verkligen en "doer". Att 

samarbeta med honom var aldrig några problem, även 

om jag inte fick chansen att göra det så många gånger.  

 I somras imponerades jag av att han var med på gåbingon i 

Rönningen trots sjukdom och krämpor, han gav sig inte utan 

skulle vara med!  

Karolina Svensk 

ordf. Trönöbygden ek. för. 
 

P eter Åkerlind var under åren 2009 till 2013 ordförande i 

Trönöbygden ekonomisk förening, och därmed ansvarig    

utgivare för tidningen Trönöbygden. Han har under åren    

bidragit med mycket material till tidningen, alltid välformule-

rat och i god tid före deadline. Jag är glad över att ha fått sam-

arbeta med honom. 

Marie Sundberg 

redigerare, Trönöbygden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

I april lämnade vår ordförande Peter Åkerlind jordelivet. Ett stort    

tomrum har det blivit för många av oss. I Rönningens Bydgeförening 

arbetar vi nu vidare i Peters anda. 

 Våren/försommaren är här och som många gånger förr nästan    

samtidigt. Den i vår planerade temakvällen om Trönöån, med represen-

tanter från Länsstyrelsen, senareläggs till efter sommaren. 

 Fredagen den 3 juni blir det TACO-fredag kl. 17-20 i Rönningens 

Bygdegård. Vi serverar tacos med dryck till en kostnad av 50:- för barn 

(0-12 år) och 100:- för vuxna. Vegotacos kommer att finnas. 
 

GÅBINGO anordnas alla fem söndagar i juli kl. 17-19. Vid något av 

tillfällena planeras att ha musikunderhållning. Som alltid serveras   

kolbullar, hamburgare, korv och fika samt säljs bingobrickor och lotter 

med fina priser. 
 

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, bröllop, barnkalaset eller … 

 Hör av dej till Barbro 070-543 47 21. 
 

Information om våra aktiviteter får du via vårt affischställ vid ICA Nära 

Trönö samt på sociala medier. 
 

Slutligen vill vi påminna om medlemsavgiften för 2022! 

Avgiften är 150 kronor/familj och sätts in på bankgiro 870-4975. 

Glöm inte att skriva avsändare!     
 

Välkomna  

på våra aktiviteter!                                                     

 

Fyra torsdagar i sommar! 

Kyrkans atrium kl. 14.00 
Artister underhåller och  

kyrkomusiker Ewa Monikander  
leder allsången. 

 

14/7   
• Jäntorna under ledning av  

Marie-Louise Tynong 

• Jennie Eriksson (sång) 
 

21/7   
• Duon Marie Sundberg (sång) 

& Börje Blom (gitarr/bas) 

• Linnéa Johnson (sång) 
 

28/7   
• Karolina Svensk (sång) 

• Ewa Monikander (klockor) 
 

4/8 
”Minns du sången” med 

• Ove Aronsson 
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Trönö IK hälsar alla välkomna till 

aktiviteter på Trönö IP 

Ungdomsverksamheten har också kickat igång under april och maj.     

F12 spelar i seriespel och flickor/pojkar som är 10–11 år spelar poolspel 

runt omkring i Hälsingland. Våra yngsta knattar kommer att spela några 

matcher i spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5 under säsongen.  

 Trönö IK arrangerar ett eget poolspel helgen 28–29 maj. Då kommer 

ungefär 30 lag att besöka IP och spela fotbollsmatcher under helgen. Ung-

domsmatcherna kommer att dömas av klubbens egna ungdomar som gått 

barndomarutbildning under våren.  

 Håll utkik på Trönö IK:s hemsida när vi har hemma-matcher. Kom och 

heja på våra lag och köp gärna lite fika i kiosken som hålls öppen av föräld-

rar och ledare i de olika lagen.  

 Den 13-16 juni arrangerar vi återigen fotbollsskolan på IP för barn födda 

2009–2015. 

 Kom ihåg att det även finns en frisbeegolfbana med nio korgar runt sko-

garna kring IP och elljusspåret som alltid är tillgängligt.   

 

Trönö IK firar 90 år 2022!  

Det firar vi på Idrottens dag den 9 juli. Kom och fira med oss! Spela bränn-

boll och boule eller spring Sponsorloppet. På  kvällen tänder vi grillarna 

och dansar till lite musik. 

 Välkomna! 

Anna Grändborn 
www.tronoik.se 

 

Trönö IK:s damlag den 15 maj i år. Tjejerna i F12-laget. 

Mikael Westlund får föreningens stora tack för sina 

insatser i mer än 600 spelade matcher för TIK. 

Trönö IK har nu två seniorlag i seriespel. 

Damlaget har äntligen återupptagits efter tio års 

uppehåll och spelar i div 3. Laget är ett samar-

bete mellan Trönö IK och Rengsjö SK och    

består av ungdomar från det tidigare F17-laget 

samt en del seniorspelare som dammat av     

fotbollsskorna igen.   

 Herrlaget spelar i div 6 och består av ett   

relativt ungt lag. Dock ökar medelåldern och 

rutinen med vår alldeles egna målvakt Mikael 

Westlund som spelat sin 600:e match i Trönö IK

-tröjan. Ett Stort Tack för din fina insats i vår 

förening! 
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Idrottens Dag 
Den 9 juli på Trönö IP 

Vi spelar brännboll och boule under dagen för att  

senare avsluta med lite festligheter på kvällen. 
 

Trönö IK firar 90 år! 

Kom och fira Trönö IKs 90 års dag! 

Vi bjuder på fika efter sponsorloppet.  
 

Brännbollsturnering 

Spelas med 10 spelare, max 6 killar. 

Anmälan med lagnamn och en lagledare senast 3 juli till Hans Nilsson, 

hansnilsson84@hotmail.com  070-248 50 73. 

Anmälningsavgiften är 500 kronor per lag som betalas via Swish senast       

3 juli till  070-248 50 73 Hans Nilsson. Märk betalningen med lagnamn.  

Preliminära tider är ca 10:00 till 15:00. Spelordningen kommer att läggas 

ut på hemsidan onsdag 6 juli. 
 

Trönö IK bjuder in till Sponsorloppet 9 juli 2022 

Genomförs klockan 12:00.  Spring in ett bidrag för klubben. 

Obligatorisk närvaro för alla aktiva inom Trönö IK.   

Loppet är för oss en viktig aktivitet där ALLA som kan ta sig runt en bana 

på 320 meter kan vara med. Deltagaren anmäler sig tillsammans med sina 

egna sponsorer som satsar valfritt belopp per varv eller en fast summa. 

Loppet pågår i 30 minuter och deltagaren försöker springa/gå så många 

varv som möjligt. Sponsorer kan vara vem som helst, pappa, mormor, eller 

ett företag som vill stödja oss med större eller mindre belopp. Stöd vår 

växande verksamhet och kom och spring, gå, satsa och heja fram våra  

duktiga deltagare! Anmälan och info: Helena Leander 070-270 13 09. 

 

 

 

 

 

 

Mera info på www.tronoik.se 

Bouleturnering 

Spelas med 3 spelare. Anmälan 

görs till Kerstin Axling  

070-556 78 06. 

OBS begränsat antal deltagande 

lag! Först till kvarn. 

Kvällen 

Grillar finns tända från 19:00. 

Liveband senare under kvällen. 

Inträde på kvällen: 100 kr. 

Trönö Centrum  
– planering pågår 

Nu när Trönös lokala utvecklingsplan är   

färdig och tryckt, återstår att göra verkstad av 

den! 

 På Trönöbygdens höstmöte bestämdes att 

föreningen under året ska fokusera arbetet 

genom att ta fram en centrumplan och en  

trafikplan. Och arbetet med en centrumplan 

har redan påbörjats. 

 Som du säkert har sett har vissa föränd-

ringar redan gjorts: Busskuren vid skolan är 

borttagen, hållplatsskylten är flyttad till där 

mejeriet tidigare låg, staket och grindar till 

elevernas gångväg är uppsatta, parkeringsplat-

ser är markerade. 

 Och det är inte alldeles omöjligt att vi 

(äntligen) får till ett staket runt förpacknings-

insamlingen! 

 I den kommunala budgeten är pengar   

avsatta för att Trönö centrum ska ha en viss 

standard, i ett första skede planerar man   

laddningsplatser för elbilar. 

 Under träffarna har vi försökt definiera 

området – vad   menar vi med ”centrum”?    

Vi har identifierat vilka markägarna är, och 

vilka verksamheter och intressen som finns i 

området. Här finns skola/förskola, boenden, 

trafik, butik, natur och social samvaro att  

försöka få en bra helhet kring. 

 Vi har tittat på ritningarna som gjordes av 

arkitekt Gustav Appell 2007 och sammanställt 

tidigare idéer, förslag och   synpunkter från 

olika träffar med tema utveckling, särskilt från 

barn och ungdomar. 

 Ett roligt arbete, men inte helt lätt! Det blir 

fler träffar framöver, hör gärna av dig till 

Trönöbygden om du vill ha info och minnes-

anteckningar, tycka till om något eller få   

inbjudan till nästa träff.       
           

Lena Åkerlind 

Trönö centrum avgränsas av brandstationen i  

väster, ICA i norr, Hamrevägen i öster och södra 

sidan av ån i söder.  
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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                                                            

 

  

 

  Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga tillsatser. 

  Tillverkning i egna fabriker. 

  Jämn, hög kvalitet! 
 

 

 

 

        

www.skogsliden.com 

Vi erbjuder räntefri  kredit  
i 4 månader! 

 

 

Ring oss för  

OFFERT 
070 334 43 61 
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Hittne å dittne – hänne å dänne 

 

Jag minns inte varför vi hade en dieselmotor som stod och 

förde oväsen på gårdsplanen. Förmodligen drev den någon 

pump som skulle rensa ledningar av något slag. 

 Men jag glömmer aldrig när grannen Pelle i Myra kom 

lufsande och ställde frågan: 

 – Va ä dä söm löfter å döner sanne hänne? 

 Frågan var relevant, och jag fick uppleva mitt första riktiga 

möte med Trönömålet.  

 Dialekter har alltid roat mig. Det beror säkert på att mina 

föräldrar kom från Västvärmland, nära norska gränsen. Pappa 

Bo kunde prata rikssvenska – men mamma Ullas värmländska 

var som cementerad i hennes mun, trots att hon lämnade 

Värmland för gott 1952, och bodde 55 år av sitt liv i Trönö. 

 Det finns ord och uttryck som är speciella. 

 Mamma berättade om varför taxichauffören fick heta Rava, 

som är det värmländska ordet för röven. 

 – Han spände ut rumpan när han var och dansade i parken, 

sa hon. 

 Den andre chauffören fick heta Näsbusen. Jag vill inte veta 

varför. Och ortens enda vegetarian kallades för Kveketoggern, 

det vill säga Kvickrotstuggaren.  

 Här i Trönö stötte jag på en man som kallades Svarslers-

Per. Efterforskningen visade att mannen hade ett ”ler” – som 

kan översättas till lider, som i sin tur betyder uthusbyggnad. 

Och Per hade minsann ett ”ler” som ekade när man ropade 

något därinne. 

   Det märkligaste med Trönömålet är när man säger sylt och 

salt. Jag vet inte hur man skriver det – men det låter som ett 

blåsljud mellan de två sista bokstäverna. Man pressar tungan 

mot den övre tandraden och blåser ut luften i mungiporna. På 

ett ungefär.  

 Samma sak gäller för ordet svart - som blir svascht, med ett 

fastare ”sche-ljud” längre bak i munnen. Att bara säga orden 

svartvinbärssylt eller lortskjorta är en stor utmaning för den 

som inte har växt upp med dialekten.   

 Så tyckte jag att uttrycket ”dånt ja vet” var knepigt. Först 

tänkte jag på engelskans ”don´t”, men det är fiffigare än så. 

Det handlar om ett sammandrag av orden ”då inte jag vet”. Jag 

tror att det är så, i alla fall. I dialekter kan man effektivisera 

uttrycken som man vill. 

 Mina favoritord på Trönömål är fråt (små insekter) och 

ohôgle (olustigt/otrevligt, ruggigt). Mycket användbara ord. 

 Men värmländskan ligger närmare, även om jag inte kan 

prata en trovärdig värmländska. Fast orden och uttrycken kan 

jag. 

 Som liten försökte jag att få mamma att uttrycka sig lite 

finare än vad hon gjorde. Hon sa dom (med o som i bom) i 

stället för dum, fesk i stället för fisk och boll blev bôll i hennes 

mun. 

 Så när vi besökte Uppsala utbrast mamma: 

 – Titta Kirsten! Där ligger domkyr-

kan! 

 Jag tittade strängt på henne och sa: 

 – Mamma, det heter dum-kyrka! 

 Och se upp för uttrycket ”stygg och 

trôll och dom”. Får man det slängt i   

ansiktet betyder det att man är ful, elak 

och korkad. Kirsten Bjerknes 

 

Vi på ICA Trönö ser verkligen fram emot en fartfylld och   

förhoppningsvis varm sommar! Samtliga ser fram emot en 

efterlängtad semester men även att få jobba, för det är ju under 

sommaren som vi har som allra mest att göra, vilket är kul! 

 Vad har hänt senaste tiden? Jo vi har blivit med instabox! 

Supersmidigt sätt att beställa paket från nätet och snabbt få det 

levererat. Det fungerar lite som posten, men vi som personal 

är inte inblandade i pakethanteringen eller returer utan det 

sköter ni som kund samt instabox själva. Ett smidigt sätt för 

oss att kunna utöka och ta emot ännu fler paket!   
 

Planer framöver: Kajen ska fräschas till och byggas ut. Detta 

driver Trönö ek. för. tillsammans med HE bygg (de som  

byggde om hela butiken). Vi ser fram emot detta och hoppas 

att det sker hyfsat smärtfritt, då det innebär att alla leveranser 

måste tas via entrén i ungefär en veckas tid   

 Framöver så är det studentfirande på g! Vi kommer själv-

klart satsa hårt på denna stora dag och hjälper er gärna med 

festmaten! Vill ni beställa så ring butiken i god tid för att boka 

upp er plats och mat, antal personer kan justeras fram till två 

dagar innan. Ju tidigare vi får in beställningar desto lättare blir 

det för oss att beställa rätt mängd mat samt schemalägga rätt. 

För priser och information, kontakta Emelie eller Robin i   

butiken. 
 

Vi ses i butiken! 
Varma hälsningar från Emelie  med personal 

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

 ICA Trönö 

  

Sommarnyheter från bästa butiken 

ICA Trönö 
Sommaren närmar sig med stormsteg! 

 Hej alla i Trönö! 
Som ni kanske vet är lupinerna som brer ut sig i våra diken 

oftast av invasiv art. Det innebär att de tränger undan de 

flesta andra arter, till exempel våra ängsblommor, där de får 

fäste.  

 Vi är några som kämpar var och en på sin kant med att 

hindra att de förökar sig. Är du intresserad av att samarbeta 

med oss? Hör i så fall av dig till: 
 

 Ann Elisabeth L. i Hällsätter, 070 284 25 22 eller  

 Carina B. i Glamsta, 073 043 63 80 
 

Tack för att du läste vår notis, och välkommen att ringa!  

          Ann Elisabeth och Carina  
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Foto: Kalle Frid 

 

L. F. 

Anna fasters pelargonia 

Längs skogsvägen till Norrbodarna, går en mindre väg till 

höger efter sista bebyggelsen i Glamsta. Ett stycke in, på  

vänster sida längs den vägen låg torpet Gillermyran. Det är nu 

borta sedan många år och endast den mycket skarpsynte kan 

ana att människor här tidigare har bott och odlat. 

 Där i en kammare på torpet föddes en höstdag 1884 en 

liten flicka som fick namnet Anna. Det var Hans Hanssons 

och hustrun Karin Johansdotters nionde och sista barn. De tre 

som föddes åren före Anna dog alla före två års ålder. Av  

makarnas nio barn uppnådde fem vuxen ålder. Så man kan 

tänka sig att föräldrarna var extra måna om lilla Anna som var 

deras sist födda barn och tio år yngre än systern Marta som var 

näst yngst. 

 Anna växte upp och kom som ung ut på pigplats i Wij och 

bodde sedan några år i Arbrå innan hon så småningom kom 

till Växbo och gifte sig 1916 med slaktaren Per Ahlin som 

återvänt hem efter några år i Amerika. Per och Anna fick inga 

egna barn, men tog hand om Pers systerdotter Signe Stertzell, 

sedan hennes mamma dött kort efter förlossningen. Signe hade 

också rötter i Trönö på sin pappas sida. Släktbanden med 

Trönö var starka. Vid tiden för slakt fanns mycket att göra hos 

Ahlins och då kom lillpigan Ingvor cyklande från Trönö för att 

hjälpa till. Hennes småbröder Arne och Erik vistades också 

hos Ahlins i Växbo några veckor på somrarna.  

När fosterdottern Signe var vuxen och Anna blivit änka 1953 

längtade hon hem till Trönö igen och flyttade året innan hon 

fyllde 70 till sina kusiner Adolf och Gunborg Hansson på Per 

Selvest i Trönbyn. I hennes bohag fanns också en vacker   

pelargonia, som med nya sticklingar varje år följt henne i 

många år. Sitt intresse för blommor kunde hon dela med sin 

brors barnbarn, den tidigare lillpigan Ingvor Eriksson, som då 

gift sig och bodde i granngården Krigses. Sticklingar av Annas 

pelargonia blommade sedan också i fönstren hos Krigses. 

 Anna kallades av de yngre i byn för Anna faster och bodde 

i eget hushåll i en av byggningarna på hemmanet Per Selvest. 

Hon sågs i grannskapet som en lågmäld och försynt gammal 

tant som pysslade med sina blommor. Efter tio år i Trönbyn 

avled Anna lugnt och stilla på sjukhemmet i Söderhamn,   

annandag jul 1964. Hon hade ingen efter sig men tack vare 

pelargonian lever hennes minne fortfarande kvar.  

 Ingvor Eriksson vårdade genom åren sina pelargonior, även 

den som hon många år tidigare fått av Anna. På 1990-talet fick 

Ingvor se ett upprop från TV-programmet Gröna rum och 

Uppsala botaniska trädgård där man frågade efter minst 50 år 

gamla pelargonior. Ingvor skickade en stickling som visade 

sig ha unika egenskaper och den fick beteckningen U232 i 

deras trädgårdssamling. Den finns nu för eftervärlden i     

Uppsala botaniskas samling, och på Julita gård i Sörmland, dit 

en väninna till Carina Bergman från Rappsta var på besök och 

fick syn på en pelargonia med en skylt där det framgick att 

den var efter Anna från Trönö, född 1884. Fyndet hamnade 

med bild på Facebook och med nutida teknik var det snart 

gjort att hitta denna trönöflicka som fått en pelargonia         

uppkallad efter sig. Via ett av Elisabet Stockhaus’ barnbarn, 

Anastasija Stockhaus Lakstigal som arbetar på Blomsterlandet 

i Uppsala, gick djungeltelegrafen. Hon spårade upp den och 

beställde för hembygdsföreningens räkning några exemplar 

som kommer att finnas på Söderblomsgården i sommar.  

 Efter Ingvors död 2018 lever hennes pelargonior vidare 

genom dottern Ann Gunnarssons försorg, och även Anna   

fasters pelargonia fortsätter blomma i fönstren hos Krigses. 

 

Av Birgit Lundgren 

Släkten Hansson vid Gillermyran 

omkring 1912. Hans Hansson   

och hustrun Karin Johansdotter 

omgivna av barn och barnbarn. 

Bakre raden från vänster: Hans 

Hansson, så småningom pappa till 

Arne Hansson, Jon Olof Hansson, 

Anna Hansson gift Ahlin i Växbo, 

Karin Hansson, Brita gift till     

Per-Sylversters, Leonard Hans-

son, Hans Hansson och Adolf 

Hansson. 

Mellanraden: Marta Hansson, 

född Axling gift med Jon Olof med 

sonen Erik i knä. Han emigrerade 

till Amerika 1929, föräldrarna 

Hans Hansson och Karin Hans-

son, Marta med sonen Hans Olov, 

Karin med dottern Gunborg. 

Barnen sittande: Per, Elin, Karin, 

Olle, Ida gift Hamrén. 

Torpet Gillermyran revs för många år sedan och på platsen där det 

var beläget har naturen återtagit den uppodlade marken, som nu är 

helt skogbeväxt.  
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Tack vare att Ingvor tog sig för med att skicka in blomman 

med dess historia kan den nu bevaras åt eftervärlden, även om 

den anonymt fortsatt blomma hos Krigses. 

 Den här pelargonian har en speciell egenhet genom att den 

inte skräpar eftersom kronbladen inte släpper utan sitter kvar i 

blomställningen.  

 Visst är det förunderligt hur trådar från en blomma kan 

följas från Trönö, Växbo, Trönö igen och Uppsala för att   

slutligen åter hamna i Trönö.   

 Tack till alla er som tillsammans med databasen Arkiv  

Digital bidragit med uppgifter som varit stomme till ovanstå-

ende berättelse: 

 Carina Bergman som delade bilden på Facebook, Elisabet 

Stockhaus för uppgifter från Arkiv Digital, Anastasija Stock-

haus Lakstigal för lokalisering av blomskotten, Sölve      

Hansson, Kerstin Hansson och Ann Gunnarsson Eklöf,     

släktingar som träffat och minns Anna Ahlin, samt Ingvor 

Eriksson – utan henne hade inget funnits att skriva om. 

 

Anna fasters pelargon fotograferad av trädgårdsmästare Mats 
Asplund i Örbyhus, som har den i sin stora samling av pelargon-
sorter. 

Anna faster på äldre dagar. 

Anna fasters gravsten på Trönö kyrkogård. 

(Foto: Birgit Lundgren) 

 

UTHYRES TILL FEST ELLER JOBB: 
 

• Belysning 

• Nödljus 

• Ljusslingor 

• Byggcentraler 

• CEE-kabel (16 & 32 A) 

• Elbilsladdare typ 2 mm 
 

OLOV ÖSTLUND  070 548 89 07 
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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 

Trönöbygden ek för 

Vegetarisk  
bourguignon  

8 portioner  
 

• 300 g vegetarisk formbar färs  

• 3,5 msk vetemjöl  

• 2 tsk torkad timjan  

• 4 lagerblad  

• 4 msk tomatpuré  

• 4 dl rödvin  

• 1 msk kinesisk soja  

• 9 dl vatten  

• 2 msk grönsaksfond  

• salt och svartpeppar efter smak  

• 3 morötter  

• ca 10 små steklökar  

• 250 g kantareller eller annan svamp  

• 2 klyftor vitlök  

• olja till stekning  

• 1 dl hackad persilja  
 

1. Bryn färsen i en stor gryta tills den fått ordentligt med 

färg.  

2. Tillsätt mjöl, timjan och tomatpuré och rör om.  

3. Tillsätt lagerblad, vin, soja, vatten, fond, salt och     

peppar. Låt koka under lock i 1,5 timme.  

4. Skala och slanta morötterna, skala steklökarna och 

halvera svampen.  

5. Lägg i morötterna när grytan kokat 1,5timme. Låt koka 

i 10 minuter till.  

6. Bryn under tiden löken och svampen i en stekpanna 

tillsammans med pressad vitlök, lägg dessa i grytan.  

7. Rör om och låt koka i 15 minuter till.  

8. Smaka av med salt och peppar.  

9. Vid servering, strö över hackad färsk persilja. Ät som 

den är eller med ris/potatis. Smaklig måltid! 

Från 

Malin Regnander  

Västergårn i Wij 
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MAJ 
 

 Lö 28 maj  Plantbytardag  på Söderblomsgården kl. 12–15, se till höger. 
  

 Lö 28 maj  Pilgrimsvandring från Norrala kyrka till Trönö gamla kyrka.  
     Start kl. 09.00 (s. 24) 
 

 Lö 28–sö 29 Poolspel på Trönö IP (s. 14) 
 

JUNI 
 

 Fr 3 juni  Taco-fredag Rönningens bygdegård kl. 17–20 (s. 13) 
 

 Må 6 juni  Sommarkonsert med Norrala Trönö kyrkokör, musiker och solister.  
     Trönö kyrka kl. 18.00 (s. 24) 
 

 Må 6 juni  Barnens dag kl. 13–15, se till höger. 
 

 Må 13 juni Lunchresa till Wäxbo krog, avfärd 11.30. Arr: SPF (s. 5) 
 

 Sö 19 juni  Hembygdsdag på Söderblomsgården. Start med gudstjänst i gamla  
     kyrkan kl. 11.00.  
     Arr. Trönö hembygdsförening och Norrala Trönö församling (s. 4) 
 

 Sö 19 juni  Kyrkvandring från Änga Nybo i Arbrå till Körsåsen (s. 4) 
 
 

JULI 
  

 Söndagar i juli: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7: Gå-bingo i Rönningen kl. 17–19 (s. 13) 
 

 Må 4 juli  Fäbodtur till Tygstabodarna, avfärd med traktor från Bystugan  
     kl. 17. 30. Arr: Trönö hembygdsförening (s. 4) 
 

 Lö 9 juli  Idrottens dag på Trönö IP kl. 10–15 ca, samt kvällen.  Arr: Trönö IK (s. 15) 
 

 Må 11 juli  Musikpicknick kl. 14.00 i parken vid Petter Matsvägen. Arr: SPF (s. 5) 
 

 Må 11 juli  Fäbodtur till Trönbysbodarna, avfärd med traktor från Bystugan  
     kl. 17. 30. Arr: Trönö hembygdsförening (s. 4) 
 

 To 14 juli  Allsång i atriet med Jäntorna samt Jennie Eriksson från Bollnäs (s. 13) 
 

 Må 18 juli  Fäbodtur till Norrbodarna, avfärd med traktor från Bystugan  
     kl. 17. 30. Arr: Trönö hembygdsförening (s. 4) 
 

 To 21 juli  Allsång i atriet med Marie Sundberg & Börje Blom samt Linnéa  
     Johnson från Stärte (s. 13) 
 

 Må 25 juli  Fäbodtur till Svarttjärnsbodarna, avfärd med traktor från Bystugan  
     kl. 17. 30. Arr: Trönö hembygdsförening (s. 4) 
 

 To 28 juli  Allsång i atriet med Karolina Svensk, sång och Ewa Monikander som  
     spelar på sina klockor (s. 13) 
      

 AUGUSTI   

 To 4 aug  Allsång i atriet  ”Minns du sången” med Ove Aronsson (s. 13) 
 

 Lö 13–sö 14 Ängens dag/liekurs och blomsterdag. Arr: Trönö HBF (s. 4) 
 

 Sö 21 aug  Strigadden/Bergesbodarna. Arr: Trönö HBF (s. 4) 
 

 On 24 aug  Bort allt vad oro gör, stilla stund kring poeten Carl Michael Bellman  
     i Trönö gamla kyrka kl. 18.00. Arr: Norrala Trönö församling (s. 8)       

  

 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. 

 

 Plantbytardag  
Söderblomsgården 

 

 Lördag 28 maj kl. 12 – 15    
 

En härlig dag i Trönö hembygds-
förenings regi då du kan köpa, sälja 
och byta trädgårdsväxter, plantor och 
sticklingar från Söderblomsgårdens 
trädgård och/eller andra odlare i     
trakten. Dagen inleds med att vi visar 
upp trönöpelargonen Anna faster. 
 

Servering: kaffe & rabarberkaka 
 

Vill du ha ett bord för försäljning av 
dina plantor, kostnadsfritt, kontakta 
Lena Åkerlind; tfn 070-3508066 eller  
e-post; lena.akerlind@outlook.com 

Bokvänner, se hit!  
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot fler kartonger eller 

påsar med böcker till biblioteket i nuläget. Vi tar dock gärna 

emot mejl med bilder eller information om vilka böcker du vill 

skänka, så hör vi av oss om det är något vi har möjlighet att ta 

in. Böckerna ska vara i gott skick.  

 Du som inte har möjlighet att mejla kan ringa 0270 427762 

så tar vi kontakt.  

 Vi arbetar för fullt med att sortera och gallra i den befint-

liga samlingen för att få den i god standard. Något vi eftersö-

ker är böcker med lokalhistoria eller nyare barn/

ungdomsböcker, på den fronten gapar hyllorna fortfarande 

ganska tomma.  

 Vi hoppas att vi snart kan börja ha aktiviteter av olika slag 

på biblioteket. Finns till exempel intresse för en bokcirkel? 

Hör gärna av dig till oss.  
 

Hälsningar Biblioteksgruppen  

genom Gabriella och Carina 

 Den 6 juni kl. 13 – 15 
i och kring IOGT Enighet 
 (se särskilt infoblad) 

 Ett tack till alla som städade 
fint den 30 april! 
 

Det insamlade vid Bystugan vägde totalt 
55,5 kg. Sedan tillkommer allt som folk 
slängde själva! 

TEF 

 Stort TACK till alla som betalat sin 

medlemsavgift till Trönöbygden! 
En del har råkat betala dubbelt. Om du   

vill ha tillbaka pengar, kontakta oss, så 

reglerar vi detta. Annars kommer vi att 

betrakta det extra insatta som en gåva till 

föreningen.  

            TEF 
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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! 

 

 

 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!  

Johan Pålbrant 
 

Johan Lindqvist, Hans Westberg,  
Joel Jonsson och Jonas Kjellström 
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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. 

 

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 5 juni 
Konfirmation i Norrala kyrka kl. 11. 00 

Måndag 6 juni 
Nationaldagskonsert i Trönö kyrka kl. 18 
Kyrkokören, musiker och solister.  

Söndag 19 juni 
Gudstjänst i Trönö gamla kyrka kl. 11.00.  
Kyrkokören sjunger. Efter gudstjänsten 
hembygdsdag på Söderblomsgården med 
kyrkkaffe, Frid & Gnid spelar. 

Söndag 3 juli 
Friluftsgudstjänst hos Marita Eriksson i Fly 
kl. 11.00. Sång av Lisa Larsson. 

Söndag 10 juli 
Friluftsgudstjänst i Trönbysbodarna  
kl. 11.00  Sång av Lotta Andersson &  
Pernilla Vänngård. 

 
 

Försäljning och service  
inom skog & trädgård 

 
 

MOTORSÅGAR, GRÄSKLIPPARE, 
TRÄDGÅRDSREDSKAP med mera 

 

0270-700 45 
www.jjmaskinservice.se  

   

 

Söndag 24 juli 
Friluftsgudstjänst i Tygstabodarna kl. 11.00  

Flöjtmusik av Patrick Ahlberg. 

Söndag 31 juli 
Friluftsgudstjänst Söderblomsgården kl. 11.00. 

Sång av Lotta Andersson & Pernilla Vänngård. 

Söndag 7 augusti 
Friluftsgudstjänst i Skogsliden kl. 11.00. 
Dennis Holmström spelar trombon. 

Söndag 21 augusti 
Friluftsgudstjänst Söderblomsgården   
kl. 11.00.  Sång av Lisa Larsson. Kyrkkaffe. 

Onsdag 24 augusti 
Carl Michael Bellman i Trönö gamla kyrka 
kl. 18.00.  En stund i stillhet kring diktaren 
vars sånger lever kvar 200 år efter hans 
död. Marie-Louise Tynong, Marie Sundberg, 
Ewa Monikander och Sandra Dewerud. 

Söndag 28 augusti 
Friluftsgudstjänst i atriet vid Trönö kyrka   
kl. 11.00. Sång & musik med Marie Sund-
berg & Björn Hagström. 

 
När vår Herre klär sommar’n  

så ljuvligt i grönt 
inte frågar Han sej om det kan vara lönt, 
Han gör gullvivan skön och sånglärkan fri 

helt utan tanke på ekonomi.  
 

För det bästa i livet är gratis och fritt 
och ges utan tanke på mitt eller ditt, 

njut sommar’n som gåva ur skaparens hand 
och bidra själv med en blomma ibland.  

 
Atle Burman 

Invigning Norrala pilgrimscenter 
Kristi himmelsfärdsdag kl. 11.00 i Norrala  

kyrka, mässa, sång av Lotta Andersson &                       
Pernilla Vänngård. 
Lördag 28 maj vandring från Norrala kyrka till   
Trönö gamla kyrka, info Sandra Dewerud, 
telefon 0270 727 91. 
Söndag 29 maj friluftsgudstjänst vid pilgrims-
centrum Norrala kyrka. Sång Marie Sundberg. 


