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Vii hjälper gärna till! Det säger fr v Erik Ivarsson,Jocke Dagh,
Anna Olsson, Lydia Westberg och Kaisa Falk Norgren ang

ideerna om en ungdomsgård i Rengsjö.

•

Rengsjöungdomar tycker till om
en ungdomsgård sid 12

•

Var med och tävla och
ge tidningen ett namn, sid 7

•

Vad är ”Rengsjö Framtid”, sid 3

•

Du blir väl medlem! sid 5
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Välkommen att

Rengsjöbladet

annonsera i

Rengsjöbladet
Rengsjöbladet är en lokal tidning
som utges av Rengsjö Framtid ideell
förening.
Den trycks i en upplaga av 600 ex
och går ut till alla hushåll i Rengsjö.
Vill du annonsera i vår tidning så
vänder du dej till Margareta Ingeroth
tel 13231.ingeroth@telia.com
Har du frågor som rör hemsidan
så talar du med Holger Örtholm tel
665143 oerholm@swipnet.se

Organ för ideella föreningen
Rengsjö Framtid
Ansvarig utgivare:
Göran Bernstål
goran.bernstal@tele2.se
Redaktion:
Majors Portar
Skidtjärn
821 98 Rengsjö
tel 0278-665123
070-6948732
Annonser:
Margaretha Ingeroth
Tempelbacken 9339
821 98 Rengsjö
tel 0278-13231
ingeroth@telia.com

Annonspriser:
helsida		
500 kr
sista sidan
600 kr
halvsida
300 kr
1/3 sida
150 kr
radannons
50 kr

Redigering:
Anneli Wiklund
anneli.wiklund@bollnas.se

Utgivningstider
Vecka 9 (manusstopp 1 februari)
Vecka 22 (manusstopp 1 maj)
Vecka 35 (manusstopp 1 augusti)
Vecka 48(manusstopp 1 november)

I redaktionen ingår också:
Stina Modd och Holger
Örtholm
Nästa nummer: Vecka 22
Manusstopp: 1 maj
bankgiro 253-8445.
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Vad är Rengsjö Framtid?
Den ideella och opolitiska föreningen ”Rengsjö Framtid” har bildats
för att skapa en samlad kraft som
kan föra allas talan i Rengsjö. På
så sätt kan vi utveckla och trygga
vår bygds framtid.
Samverkan - trivsel och
framtidstro!
Genom att företag, föreningar och
enskilda samverkar i ”Rengsjö Framtid” ges bättre möjligheter att påverka bygdens utveckling.
Rengsjö Framtid vill skapa trivsel
och framtidstro genom att stötta
föreningar och företag och hjälpa
ung som gammal att få en ökad
livskvalitet.
Rengsjö Framtid ser sig dessutom
som bygdens informationscentral
genom att ge ut ett återkommande
bygdeblad och upprätta en egen
hemsida, www.rengsjo.se.
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”Rengsjö Framtid” vill också profilera sig som en betydelsefull samtalspartner när det gäller kommunala
frågor.
Intressegrupper
För att möjliggöra allt detta skapar vi
olika intressegrupper av människor
som brinner för en särskild fråga.
De grupper som hittills är klara att
arbeta är:
Informationsgruppen som ägnar
sig åt utgivningen av bygdebladet
och hemsidan .
Ungdomsgruppen som jobbar med
att försöka få till stånd en ungdomsgård
eller ett allaktivitets-hus av IOGTlokalen.
Företagsgruppen som närmast
siktar in sig på att återuppliva den
lokala marknaden Hardrevet.

Du vill väl vara med!

hjälps åt så blir arbetet mindre
Men fler intressegrupper kan betungande för alla och chansen
startas och är det så att du känner att vi skall lyckas nå våra mål blir
för en fråga och vill dra igång en självklart större
intressegrupp så hör av dej till
styrelsen.
Detsamma gäller om du vill vara
med i någon av de grupper som
redan finns.

Så här ser styrelsen i Rengsjö
Framtid ut:
OrdförandeThomas Backan
Kassör: Ingvar Ingeroth
Sekreterare: Peter Eriksson
övriga ledamöter:
Anneli Wiklund, Urban Larsson,
Ing-Marie Olsson och Göran
Bernstål.

Ingen konkurrent till andra
föreningar
Vår policy är att inte ersätta någon
annan förening. De skall självklart
fortsätta sina arbeten som tidigare
men förhoppningen är att de blir
medlemmar i Rengsjö Framtid.

Till någon av dessa kan du vända
dej om du vill veta mera om Rengsjö
Framtid.

Bli medlem

Förhoppningen är att alla som
är bosatta i Rengsjö eller känner
för Rengsjö skall bli medlemmar
i Rengsjö Framtid och på så sätt
stötta föreningens arbete.
Medlemsavgift
Medlemsavgifterna är för
enskild person 50 kr per år,
familj 100 kr ,
föreningar och företag 100 kr.
Avgifterna kan sättas in på
föreningens bankgiro 253-8445.

Hjälp oss göra tidningen!
Vill du också vara med och göra vår lokaltidning?
Har du nyheter, bilder eller annan information
som du tycker skall nå ut till alla i Rengsjö?
Vill du skriva och tycka till om smått och gott?
Vi behöver all hjälp för att tidningen skall bli så bra som möjligt.

Hör av dig till någon av oss i redaktionen.

Du är med på dina egna villkor.
Vi vill heller inte försöka tvinga
någon att ta på sig ett uppdrag.
Vi vill att du själv känner att
du verkligen vill vara med och
hjälpa till. Men blir vi många som

Så småningom hoppas vi få en central lokal där vi kan ha vår
redaktion och där också Rengsjö Framtids kontor skall inrymmas
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Nya pengar och
skyltar
till Hembygdsbyn

skolor kommer på besök till Västerby. 50 elever om dagen hela
veckan skall leva som på gammelmormors tid och det hela är ett arrangemang i kulturskolans regi.
Det var så här det var tänkt från
början när gammelmormors-proNu har också hembygdsbyn i Väsjektet startade, att det skulle locka
terby fått högre status hos Vägverskolbarn från vårt närområde.
ket som satt upp nya bruna skyltar
som visar vägen till vår populära
turistanläggning.
Kravet för att få nyttja de bruna
vägskyltarna är att det är en turistanläggning som är bemannad året
runt och det kravet har hembygdsbyn faktiskt uppfyllt.

Tävling -

Ge tidningen ett namn!
Det här är första numret av Rengsjö Framtids informationsblad
som går ut till över 600 hushåll i Rengsjö. Meningen är att det
skall ges ut fyra gånger om året och innehålla aktuell information
om allt som är viktigt för oss Rengsjöbor.
Men vad skall tidningen egentligen heta? Det har vi i
redaktionen inte kunnat enas om och därför utlyser vi nu en -

Namntävling!!!
Kom med ett bra namnförslag före 15 april och mejla det till :

goran.bernstal@tele2.se

Hembygdsföreningen har också
fått 250 000 kr från jordbruksverket
i s k landsbygdsstöd för att kunna
fortsätta med det populära arrangemanget ”På gammelmormors tid”.
Pengarna skall bl a användas för
att avlöna en eller flera personer
som håller i arrangemanget. Det
går inte längre att bara förlita sig
på ideella krafter.
Redan den 19-23 maj tjuvstartar ”Gammelmormors” då samtliga
förstaklassare i Bollnäs kommuns

En annan nyhet från hembygdsbyn är att föreningen nu håller på
att se över möjligheterna att uppföra en ladugård inom området. Föreningen har nämligen fått en timrad ladugård från Herte. Den mäter
18x7 m och härstammar från slutet
av 1800-talet. Kostnaden för att få
den på plats i Rengsjö är grovt beräknad till 500 000 kr.
Om Västerby, Rengsjö Hembygdsby blir ett världsarv så kanske möjligheterna öppnar sig att
förverkliga projektet och att kunna
hysa levande djur i ladugården
skulle naturligtvis förhöja intresset för hembygdsbyn ytterligare.
Åtminstone skulle det bli en riktig
publikdragare till ”På gammelmormors tid”.
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eller lägg det i vår förslagslåda vid Lötens Handel
Vinnaren kan se fram emot ett litet pris. För att hjälpa er på
traven kan vi berätta att ett par namn som diskuterats är
Heja Rengsjö och Rengsjö Har’e.

Lycka till!

Tisdagar och
lördagar under juli
månad bakas det i
Västerby, Rengsjö
Hembygdsby i
sommar!
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Redaktörn har ordet
till att skapa ett nytt och attraktivare
centrum. Ja, det är bara en del av
allt som händer i Trönö.
Och nu frågar jag: varför skulle
vi inte kunna göra något liknande i
Rengsjö?
Här har vi ännu bättre förutsättningar än i Trönö eftersom vi har
Sedwallska stiftelsen som varje år
delar ut hundratusentals kronor till
olika framtidsprojekt.
Vi har mer än 100 olika företag
som genom samarbete skulle kunna
åstadkomma om inte underverk så
i alla fall ett bättre företagsklimat.
    Vi har många fina föreningar som
också tillsammans kan få ljuset att
falla på Rengsjö. Och vi är 200
hushåll fler än i Trönö!
Visst borde det väl gå också i
Rengsjö? Om vi alla hjälps åt är jag
beredd att svara ja på den frågan
och konstatera att det visst finns en
framtid i Rengsjö.

Bor man på landsbygden så tycker
jag att man skall engagera sig
i livet och levernet där. Det går
inte längre att sitta och vänta på
att någon annan skall göra´t som
förr när kommunen hade gott om
pengar. Nu gäller det att ta saken
i egna händer och se till så att inte
utvecklingen springer ifrån oss.
    Det här har allt fler bygder
anammat. Människor, företag och
organisationer går samman och
jobbar i byalag för att gemensamt
möta framtiden.Ett närliggande bra
exempel är Trönö som för ett antal
år sedan bildade en ekonomisk
förening när byns brandkår var
nedläggningshotad. Kyrkan brann
ungefär samtidigt och de här båda
hoten svetsade trönöborna samman och skapade en framtidsanda
som uppmärksammats över hela
landet.
Göran Bernstål
De har med gemensamma krafter
räddat
brandkåren,
renoverat
kyrkan, köpt en fastighet och inrett
en bystuga, anskaffat ett mobilt
bymejeri, räddat lanthandeln genom att köpa
fastigheten där
affären finns, startat en rad olika
framtidsprojekt bl a ett som syftar
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Guldmedalj
till Rengsjöbönder!
Nu har Carin och Lars-Olof Bratt
fått sin guldmedalj av kungen, för
23 års prickfri mjölk. Det ägde
rum i Stockholm den 18 februari
och makarna Bratt hedrades tillsammans med 58 andra mjölkleverantörer från hela landet.
- Det är roligt med den här formen av uppskattning och vi fick
vara med om en trevlig helg i
Stockholm tillsammans med kol-

leger från hela landet, berättar Karin.
Hur kändes det då att få niga för
och ta kungen i hand?
- Det gick så fort allting men vi fick
träna först på en låtsaskung och då
fick vi order att inte ta i för hårt. Vi
bönder är ju vana att ta i och man
var väl rädd för att vi skulle krama
kungens hand för hårt.

Ibland finns tid för en paddeltur på Hölesjön också.

Majors Portar

821 98 RENGSJÖ
Tfn. 0278-665 123
070-356 40 32

Majors Portar

821 98 RENGSJÖ
Tfn. 0278-665 123
070-356 40 32

I påsk killar getterna
och ostsäsongen startar!
Men redan nu finns lagrad ost.

Ost gjord på
opastöriserad mjölk.

Ost gjord på
opastöriserad mjölk.

9

Elsa i Lötens handel:

Jag ångrar
mej inte!
Tänk vad tiden går. I år, närmare
bestämt 3 februari, var det 5 år sedan
Elsa Link ”blev med egen affär”.
- Och jag har inte ångrat mej även
om det blev mycket jobbigare än
jag trodde, säger hon när vi får en
pratstund över charkdisken.
Elsa hade tänkt ta över Lötens
handel redan när affären gick i
konkurs men då ”förbjöds” hon av
maken Conny och det är hon glad
för idag.
- Jag hade aldrig klarat det den
gången men sedan fick jag chansen
att gå en starta-eget- kurs och det
var tur för då lärde man sig göra
budget och sån´t, säger hon.
Elsa hade annars minst 15 års
vana från butiksarbete och var inte

rädd för att jobba men att det skulle
bli så arbetsamt kunde hon inte
drömma om.
- Jag har varit nere för räkning
åtskilliga gånger men rest mig igen
och kämpat vidare. Envisheten har
hjälpt mej att orka en bit till varje
gång och just nu känns det bara bra
sen gubben blev pensionär och kan
hjälpa till. Då kan jag faktiskt vara
ledig om tisdagarna och behöver
bara jobba var tredje söndag.
Conny tycks också trivas i sin

nya roll, vackert skrudad i röd
butiksrock.
- Jag tycker det här är perfekt,
säger han och menar att det är
lagom mycket jobb att fylla upp pensionärstillvaron med.
Elsa berättar att butiken gått
back bara första året, sen har
omsättningen ökat hela tiden och just
nu ser det ut som om Rengsjöborna
är mer på hugget än någonsin för att
handla” på Lötens”.
- Vi har höjt snittresultatet per kvitto
och det är ett bra tecken. Affären
går runt ekonomiskt men mer blir
det inte.
Elsa tycker ändå att hon är priviligierad som får jobba i egen
butik. Det var en dröm som gick i
uppfyllelse. En annan dröm som hon
har är att någon yngre vill ta över när
hon inte orkar längre. Hon är 60 år nu
och känner att hon inte hinner med
lika mycket längre.

Hur ser då framtiden ut för Nya
Lötens handel?
- Jag känner en viss oro för de
ökade matpriserna och vart det
bär hän men sen hoppas jag att
vi får behålla den kundkrets vi har
och att det blir en bra sommar. En
bra sommar det är för oss vackert
badväder så att folk pustar i värmen
och inte orkar åka in till de stora
butikerna i stan.
Vi som gör det då, ska vi skämmas?
- Nej, absolut inte, jag är glad för
att så många som möjligt kompletteringshandlar här och på så
sätt hjälper till att hålla butiken kvar.
Avslutningsvis passar hon på
att tala om att butiken kan ta emot
fler beställningar från kunder som
vill ha sina varor hemkörda. Det
är bara att ringa in beställningen
på onsdag så kommer varorna på
fredag.

Ny läktare på Rengsjö IP inför säsongen 2008 -09
Nu jobbas det för fullt inför säsongstarten. Den nya läktaren tar
form på Rengsjös fotbollsstadion
och den 3 maj är det hemmapremiär för nykomlingarna i trean.
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FRÅN SKOG TILL HUS
Backan bygg och mark erbjuder en totallösning från skog till hus.
Vi har många års erfarenhet och kompetens inom följande områden.
Byggentreprenad
Enskilda vatten och avlopp
försäljning av grus, matjord och fyllnadsmaterial
Grustransporter
Markarbeten
Timrade hus, bord mm
Virkestransporter
Ring för mer information 070 548 7721

www.backan.se

Rengsjöungdomar:

Ungdomsgård blir toppen!
- Va roligt. Jättekul. Det är allas
omedelbara kommentar när vi
ställer frågan till några tonåringar
i Rengsjö vad dom tycker om att
göra IOGT-lokalen till en ungdomsgård.
Anna Olsson:
- Mamma vill ha ut mej ur huset
så hon blir säkert lika glad som
jag om det blir en ungdomsgård i
Rengsjö.
Jocke Dagh:
- Pappa är målare så han och jag

Stort intresse
Rengsjö Framtid har nu fått 15 000
kr av Sedwallsstiftelsen för att köpa
in en del spel till ungdomsverksamheten som planeras i IOGT-lokalen.
Vid ett första möte med ungdomar i Rengsjö har man beslutat att
satsa på ett biljardbord och koppla
upp Internet. Ett 15-tal ungdomar
hade mött upp trots sportlov och
många bortresta.
Intresset för ungdomsverksamheten
i IOGT är stort. Det visade sig också
när Thomas Backan,föreningens
ordförande, informerade om planerna på Granbergsskolan. Vid träffen med ungdomarna bestämdes
att man på nytt skall träffas på fredagskvällarna den 7, 14, 21 och 28
mars.

Man beslutade också att försöka arrangera ett LAN den 4 och 5
april. Då möts ungdomar för att under 24 timmar ägna sig åt dataspel
på nätet.
Socialförvalningen informerar:

Tankar kring Ringshög
Bollnäs Bostäder och Socialtjänsten tittar nu på hur ett särskilt boende i anslutning till Ringshög skulle kunna se ut. Beslut
kommer under våren.
Ringshög kan då bli tillgängligt
för alla som vill bo där. Intresserade kan söka en lägenhet hos
Bollnäs Bostäder

Filmpremiär!!!
Nu är den klar - filmen om Tecknar- Lasse
kan hjälpa till om det behöver målas.
Erik Ivarsson:
- Jag brukar mest sova eller spela
på datorn när jag är ledig från skolan. Det blir skitkul om vi får en ungdomsgård med olika spel som biljard och bordhockey.
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Välkommen till primiärvisningen på
Rengsjö IOGT
Tid: 13 mars kl 19.00
Inträde:  50 kr inkl fika
Filmaren Bernt Persson och Tecknar-Lasse medverkar.
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”…så ock på jorden”
en hyllning till Rengsjö
Söndagen den 16 mars kl 18:00
Rengsjö Kyrka
Musik: Anders Skogh
Texter: Linn Maria Wågberg
Specialskriven och specialkomponerad
Musikgudstjänst för Rengsjöbygden
Medverkande
Rengsjö Kyrkokör
Rengsjö Barnkör
Britt-Marie Grims, kantor
Sune Ek, komminister
Anders Skogh – gitarr  *  Caroline Bergsten – tvärflöjt
Carina Nilsson – klarinett * Ove Lundström – bas
Linn Maria Wågberg – sång m fl musiker

VÄLKOMNA!

Hardreve kommer
tillbaka

Lördagen den 17 maj smäller det!
Då återuppstår den lokala vårmarknaden Hardreve i Rengsjö.
Samtidigt är det dagen för den
officiella starten av Rengsjö Framtid - föreningen där alla i Rengsjö
bör vara med, för att vi tillsammans
skall kunna hjälpas åt att trygga en
bra framtid i vår bygd.
Hardreve är en efterlängtad
återkomst av marknaden där lokala
företag visar upp sig på den
öppna ytan mellan Lötens handel
och Ringshög. Senast det begav
sig var under två år i mitten på
90-talet då Hardreve blev en stor

succé. Det var Ingvar Ingeroth
och Jan Mickelsson som drog det
tunga arrangörslasset och det var
sportklubben som stod bakom.
Nu är det återigen Ingvar Ingeroth
som är något av spindeln i nätet
men han har god hjälp av flera lokala företagare som gärna ser att
så många som möjligt hjälper till och
deltar i marknaden. Förra gången
var det ett 40-tal företag som gick
samman och visade upp sig för
Rengsjöborna. Förhoppningen är
att det blir fler den här gången.

VILL DU HA VARMT OCH SKÖNT
Bor du i centrala Rengsjö kan vi erbjuda en bra och framförallt
ekonomisk lösning på din uppvärmning. Dessutom är det ett
miljövänligt alternativ.
Vårt värmeverk har kapacitet för ytterligare anslutningar och
här är det först till kvarn som gäller.

RENGSJÖ FASTIGHETER 070-548 77 21
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Härnberg
-

Nygammalt utflyktsmål återinvigs 17 maj
Det här är en raritet i Rengsjö som
förmodligen inte många känner till.
Det lilla lusthuset som står gömt
bland träden på Härnberg
(det är den lilla kullen strax söder
om kyrkogården) byggdes 1895
av ett musikkapell i Rengsjö. En
blåsorkester som höll till här och
emellanåt bjöd Rengsjöborna på
musikunderhållning.

Kapellet upplöstes så småningom
och 1959 övertogs paviljongen av
SLKF och har under åren reparerats
vid ett flertal tillfällen. För några år
sedan tyckte centermedlemmarna
att man kunde skänka byggnaden
till hembygdsföreningen, men då
hade Berit Wahl precis tillträtt som
ny ordförande och hon förälskade
sig i den gamla paviljongen. Det
fanns pengar avsatta för renovering
och förra sommaren målades byggnaden och nu den 17 maj så skall
paviljongen återinvigas.

HARDREVE
17 MAJ

VÅRMARKNAD I RENGSJÖ
Var med på årets stora händelse!
Anmälan och information
070-33 20393 eller ingeroth@telia.com
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