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Rengsjö har fått
egen öringstam

Fiskevårdsföreningarna i Trönö
och Rengsjö samarbetar nu med
varandra och tack vare pengar från
Söderhamns kommun och länsstyrelsen så har man fått till en egen
fiskodling i Kungsgården. Där i en
gammal bytvättstuga kläcktes för
några veckor sedan 6 000 yngel av
Rengsjööringen som sedan dess
vårdas ömt av de ideellt arbetande
fiskeentusiasterna.
- Varje dag måste fisken tittas till.
Det är så lätt att det händer något
oförutsett,säger Åke Frisk.
Efter ett år har ynglen växt till sig
så pass att fisken kan överföras till
en särskild jorddamm.Där går den
i ett år innan den förflyttas till en
kasse i Hölesjön och först 2010 är
den så pass stor att den kan planteras ut till ett fritt liv i olika sjöar i
Rengsjö.
-Vi hoppas också kunna sälja utplanteringsfisk till andra fiskevårdsföreningar och på så sätt få den här
verksamheten att gå ihop ekonomiskt, säger Åke Frisk som tycker
det är oerhört spännande och glädjande att Rengsjö kan visa upp en
egen öringstam som inte finns någon annanstans.

Nu har Rengsjö fått en egen öringstam.Tusentals fiskyngel håller på
att odlas fram och om två år är de
färdiga att planteras ut i flera av våra
sjöar. Då väger de mellan ett halvt
och ett kilo och kommer säkert att
locka fritidsfiskare från när och fjärran.
Åtminstone är det vad fiskevårdsföreningen hoppas på.
Rengsjööringen har av allt att döma
funnits i Lilla och Stora Örtjärn sedan urminnes tider och när sjöarna
rotenonbehandlades på 80-talet för
inplantering av röding så har märkligt
nog några öringar överlevt. Dessa
har sedan förökat sig och blandat sig
med rödingar som fritidsfiskare dragit upp. Öringen,som inte skulle finnas, har orsakat stort huvudbry och
när fiskevårdskolleger i Trönö drog
igång sin undersökning av Trönööringen så hakade Rengsjö på. DNAtester som högskolan i Gävle gjorde
visade att de båda öringarna är närbesläktade med varandra men båda
är av egen stam.

Web redaktion:
Jon Törnros
Holger Örtholm
Nästa nummer: Vecka 35
Manusstopp: 1 aug
bankgiro 253-8445.

Åke Frisk kollar hur ynglen mår vid
fiskodlingen i Kungsgården.

Så här små är öringynglen än så
länge men 2010 ska de väga ett
kilo och placeras ut i olika sjöar i
Rengsjö.
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Rengsjööringen överlevde
rotenonbehandlingen i St Örtjärn
och har nu blivit en sensation hos
fritidsfiskare.

på 800 ex och delas gratis ut till alla
hushåll i Rengsjö. Men även Rengsjöbor i förskingringen vill säkert ha
tidningen och därför uppmanar vi
alla som har släktingar och vänner
på annat håll att skicka tidningen till
dessa.
Har ni tips och reportageidéer eller
bilder som ni tycker passar i Rengsjöbladet så hör av er till redaktionen.Vi tar tacksamt emot all hjälp
vi kan få.

Grattis Lilian och Kaggen!
Grattis säger vi till Lilian Edström
som blev Årets entreprenör i länet.
Hon bor numera i Rengsjö,närmare
bestämt i gamla konsumhuset vid
Löten, och driver som bekant café
Symfoni i Bollnäs. Dessutom är hon
i full fart med att bygga en ny restaurang på andra sidan järnvägen,
restaurang Bangården.
En annan Rengsjöföretagare,
Karl-Gunnar Backan, var nominerad till Årets företagare men där
gick utmärkelsen till Carl Hellström
från Kilafors.Men bara att bli nominerad är ju gott nog och därför grattar vi också Karl-Gunnar.

HARDREVE 17 maj
Marknadsprogram
Marknaden öppen kl 10.00 - 16.00
Marknadsförsäljning och Utställningar i Rengsjö centrum
*
*
*
*
*
*

En hyllning till Rengsjö.

Musikgudstjänsten ”så ock på jorden”
fyllde Rengsjö Kyrka. Körer, instrumentalsolister, sångerska och tillika
textförfattare Linn Maria Wågberg
framförde nyskriven nykomponerad
musik av Anders Skogh.
Hur fick du den här idén, Annika Wallin?” - ”Jag tyckte att vi Rengsjöbor
skulle få något att samlas kring och
engagera oss i, konfirmander, kyrkfolk, musiker, ja alla. För de 70 000
Sedvallsfonden gett oss äger vi nu i
två år denna musik och har exklusiv
rätt att framföra den. Vilket vi hoppas
på att göra!”

Tidningens namn
är Rengsjöbladet
Bara några enstaka namnförslag
på vår nya tidning kom in och därför har redaktionen beslutat att tidningen också fortsättningsvis skall
heta Rengsjöbladet. Ett enkelt och
passande namn tycker de flesta.
Rengsjöbladet trycks i en upplaga
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Öppet hus: Termap, Rengsjö plåt och Backan Bygg o Mark med
tipspromenad, start vid Lötens handel.
Utställning veteranbilar.
Var med och rösta fram den snyggaste bilen
Ponnyridning och barnkaruseller
Kaffeservering varmkorv och kolbullar
Kaffeservering även vid Majas café
Billigare bensin på Qstar (se deras utskick torsdag 15/5 )
Fallskärmshoppare landar vid marknadsplatsen
*
*
*
*
*
*

Melomani på scen kl 12.00
Granbogänget på scen kl 13.00
Hästskjuts till invigningen av Härnberg 12.00 – 14.00
Dragning Hardrevslotteriet 15.00
Godisregn till alla kl 11.50 12.50 och 14.50
Kvällsöppet på Restaurang Ringshög.
Tacobuffé med trubadur kl 19.00

Gynna dig själv och bygden, bli medlem i Rengsjö Framtid

VÄLKOMMEN!
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Sanders Taxi,
Åke Nordqvist
Taxi AB

Glösbo Taxi AB,
Johan Persson
kör för:

Vi har blivit 13 fler

med 9 personer. Det föddes 11 och
avled 17 personer.77 flyttade in
och 80 flyttade ut.
2005 var motsvarande siffror:
totalt 1376, ett plus på 2 personer.
Födda 17 och döda 11. Antalet inflyttare 61 och 65 utflyttare.
2006 var befolkningen 1370, en
minskning på 6 st. Födda 12 och
döda 23. 77 personer flyttade in
och 72 flyttade ut.
2007 var vi totalt 1383 personer,
ett plus på 13. Födda 19 och döda
12. 88 inflyttare och 84 utflyttare.

Befolkningsutvecklingen i Rengsjö
under de senaste fem åren håller
sig stabilt på en nivå runt 1370 personer. Men för 2007 så har totalsiffran faktiskt ökat till 1383 invånare.
Om det är en positiv utveckling
som håller i sig återstår att se. Men
tittar man på antalet inflyttare så har
de blivit något fler under de två senaste åren.
2004 var antalet invånare 1374,
en minskning från föregående år
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hösten eftersom jag fick en cancersjukdom som kallas lymfom.
Sjukdomen har jag just i dagarna
kommit igenom. Det återstår en del
arbete för att återuppbygga konditionen men jag blir bättre och bättre
dag för dag och nu vill jag ta tillfället
i akt och tacka alla mina vänner och
bekanta som varit mitt moraliska
stöd under det senaste halvåret.
Grannar har också ställt upp med
plogning och vedhantering och de
har också skickat hit färdiglagad
mat. Det har varit en ovärderlig
hjälp för min mentala styrka och
livslusten finns kvar. Jag hoppas
jag kan få återgälda detta genom
att fortsätta att vara positiv och
hjälpa till där det behövs och med
det jag kan.

En av inflyttarna:
Tack alla snälla människor. Ni har hjälpt mig bli
frisk igen!

En av de som flyttat till Rengsjö under de senaste åren är Arne Sande
i Björtomta. Trots sitt 08-ursprung
har han bara mött positiva upplevelser inte bara i Rengsjö utan i andra
delar av Hälsingland ( han bodde
under några år i Edsbyn) När han
kom till Björtomta med sitt flyttlass
den 27 juni 2002 kände han inte en
enda människa här.
- Men tack vare underbara grannar som tog mig med på en liten
gårdsfest på ängen i byn så träffade jag en hel del nya bekantskaper
och så rullade allt på. Sedan blev
jag engagerad en del i Hembygdsbyn, kom med i kyrkokören, gick
vävkurs tillsammans med sju trevliga damer och senare blev jag engagerad i Rengsjö Röda korskrets
och kyrkorådet.
- Nu känner jag de flesta i Rengsjö tror jag och kan bara konstatera
att jag aldrig hade kunnat föreställa
mig att det finns så många goda
och hjälpsamma människor. Det
har jag fått bekräftat den gångna

Nu spelar Arne igen och till sommaren lovar han återkomma med musikkvällarna i hembygdsbyn

Jag vill runda av min lilla berättelse
med att citera en liten dikt som en
av mina gamla kompisar skrivit.
Han heter Bengt Andersson och är
från Lidköping.
Se ljust på de dagar som randas
Sprid kärlek på de vägar du går
Så skall du finna att vägen du vandrar
Ger dig skördar långt större än du sår.
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Redaktörn har ordet
flygplats och husen skulle jämnas
med marken för att ge plats åt landningsbanor och tjutande jetplan.
Jag mötte många av byns gamla
som förgäves protesterade mot
planerna. Byborna evakuerades
och utplacerades i nya och främmande bostadsområden.
Undersökningar visade senare
att många av dessa människor gick
en för tidig död till mötes. De sörjde
ihjäl sig när de tvångsförflyttades
från sin trygga invanda miljö.

Jag satt i matsalen på Ringshög.
Brukar åka dit och äta ibland. Särskilt när det vankas palt med fläsk.
Och så träffar man gamla bekanta
och pratar bort en stund.
Då dök det upp tre glada pensionärer med olika instrument. Det
var Inez Nilsson, 86 år och Edith
Nordkvist,87 år och så ”ynglingen”
Ebbe Tegnér. In rullades sedan publiken och jag konstaterade att nästan alla var riktigt gamla Rengsjöbor som här fick njuta av en trivsam
eftermiddagsunderhållning.
Jag tog till mig av den goda stämningen. Trivseln som skapades.
Jag blev kvar under hela showen
och överraskade mig själv med att
sjunga med. Vilken tillgång detta
Ringshög är , tänkte jag. Att få
åldras i sin hemvanda miljö, möta
kända ansikten varje dag och underhållas av gamla bekanta som
fortfarande, trots hög ålder, kan
traktera sina instrument.
Jag kom att tänka på när jag som
reporter i Skåne på 1970-talet skildrade avvecklingen av den lilla byn
Sturup mellan Malmö och Ystad.
Där hade politikerna bestämt att
man skulle anlägga en ny stor-

Därför måste vi alla i Rengsjö värna om Ringshög. Det är allas rättighet att efter ett långt liv få avsluta
det i en miljö där man känner sig
trygg och hemvan.
Föreningen Rengsjö Framtid
avvaktar nu vad den särskilda arbetsgruppen i Ringshög-ärendet
kommer fram till. En sak är klar.
Föreningen accepterar inte att det
särskilda boendet försvinner helt.

Restaurangen ska också vara kvar
och distriktssköterskan med mottagning måste tillbaka i någon form!

Premiär i Växbo den 17 maj för
nya restaurangen med ny krögare.
I en nästan overkligt vacker dalgång ligger natursköna Växbo Kvarn och Trolldalen
med sina unika gamla kvarnar och linberedningsverk.
På Växbo Lin – linspinneri, linneväveri & fabriksbutik – finns möjlighet att se tillverkning
av högklassiga linneprodukter, prisbelönade för kvalitet och design. Guidade turer i
linets tecken.
I dalgången finns restaurang med fokus på det moderna svenska köket, bageri &
kaffestuga, smedja, keramiker samt vattenlek för barnen. Växbo Lin öppet året om.
Övriga anläggningar maj-sep.

Tel: 0278 - 666 200
Fax: 0278 - 666 090
vaxbo.se

Så kan det också gå med våra
gamla på Ringshög. Görs äldreboendet om till ett vanligt hyreshussom starka krafter inom socialförvaltningen planerar- då kan det bli
så att de gamla i Rengsjö i fortsättningen hänvisas till särskilt boende
(personer med särskilt vårdbehov)
på annat håll med de konsekvenser
detta kan medföra.

8

9

Lintågorna

Sedan ett år har gruppen “Lintågorna”
varit verksam i Rengsjö hembygdsförening. Gruppen ingår “Bondeliv i Västerby” och består av Carin Fagerström,
Christine Forsman-Nilsson, Anna-Lisa
Larsson, Barbro Svedén och Kerstin
Waagen. Kontaktperson för “Lintågorna”
är Carin Fagerström tfn 0278-66 55 55.
Vi kommer via temadagar att ge besökarna information och praktisk handledning i linhantering på ett hantverksmässigt sätt.
Förra året deltog vi under Bollnäs linvecka med en dagsaktivitet - ”Lindag i
Västerby”. Där visades en utställning
med vackra linnealster Besökarna
fick prova på att rycka lin och även att

Anders
Bengt

bråka, skäkta och häckla lin samt göra
linkronor. Dessutom kunde man få se
knypplerska, spinnerska och väverskor
i aktion. Evert Åsberg (ägare av Järvsö
Lin) fanns på plats för att svara på frågor och informera om linproduktion.
Den 10 augusti kommer vi att följa samma koncept med en del nya tillägg.Bland
annat en skärmutställning, som visar linets
beredning från frö till färdigt garn.
Förhoppningsvis ska vi kunna göra
en fin utställning med bidrag från Rengsjöbornas privata linneförråd. Vi är helt
säkra på att det finns underbara skatter i dessa gömmor, som våra besökare
skulle uppskatta att få se! . Vill du bidra
med något vackert, hör gärna av dig till
Barbro Svedén tfn 0278-66 51 83.
Säkert finns det andra som kan bidra
med erfarenheter och kunnande angående lin och linhantering. Hör då gärna
av dig till Carin.
Välkomna till Lindagen,
10 aug kl 12-16 i Hembygdsbyn!

070 - 692 18 80
070 - 679 57 77
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Smeden är tillbaka

En gång i tiden hade vi flera smeder
i Rengsjö men så blev det helt tyst
från hässjor och städ under många
år. Ända tills nu då Sven-Olof Forsling sett till att det gamla hantverksyrket kommit tillbaka. Han har
byggt sig en egen smedja hemma
på tomten i Torsätter och där smider han allt möjligt på beställning.
- Det var efter pensioneringen för
fem år sen som jag ville göra någonting och då satte jag igång och
byggde mej en smedja. Verktyg och
andra prylar som hör till en smedja
har jag ropat in på auktioner. Det
var grannen Erik Westberg, konstnären, som inspirerade mej och av
en annan granne, Ebbe Frisk, har
jag fått tips och råd. Ebbes far var
ju smed och själv arbetade han som
ung i smedjan, berättar Svenne.
Han visar stolt upp sin egen smedja
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och avslöjar att han kommer från
en hantverkarsläkt i Hagaström utanför Gävle. Som 14-åring började
han som lärling på en karosserifabrik och sedan jobbade han som
bilplåtslagare och så småningom
som skadereglerare åt ett försäkringsbolag.
- Intresset för järn som material har funnits hela tiden och på
bilverkstäder tidigare så fick man
vara beredd på att göra det mesta.
Så därför föll det sig naturligt att det
blev smidesjobb när jag pensionerade mej.
Och beställningar behöver han
inte sakna. Det blir allt från ljusstakar, vindflöjlar, grindbeslag och servettringar till specialkonstruktioner
av järnräcken. Svenne är öppen för
allt och tycker det är roligt när folk
hör av sig och vill ha hans hjälp.
inne i och utanför smedjan

Ungdomsgården
en succé!

mans och fördriva tiden med spel
Dom måste också ha någonstans
att vara annars blir de bara hänvisade att sitta hemma eller dra omkring med risk för att de ställer till
med hyss eller hamnar i drogmissbruk. Kan vi hjälpas åt att få in mer
pengar och hålla ungdomslokalen
öppen fler kvällar så undviker vi
detta, säger Thomas.
De ungdomar som besöker IOGTlokalen är i åldern 13 år och uppåt.
De har två bordtennisbord och ett
biljardbord samt en TV med spelmöjligheter. Tv: n är skänkt av Göran Bratt på Furan Foto, och vi rik-

... men fler föräldrar behövs
Ungdomsaktiviteterna i IOGTlokalen, som föreningen Rengsjö
Framtid tagit initiativet till, har bara
efter några veckors öppethållande
blivit en klar succe´. Redan har ett
30-tal ungdomar från både Rengsjö och Växbo nappat på ideén
och möter upp varje gång som
ungdomslokalen håller öppet.
- Tidigare har man bara suttit
hemma eller drivit omkring på byn.
Nu finns det något att göra en kväll
i veckan men det skulle behövas
ytterligare ett biljardbord, säger
Markus Widahl, 15 år och bosatt i
Växbo. Han tycker också att ungdomslokalen kunde vara öppen på
helgerna.
Thomas Backan, som är den förälder som engagerat sig mest i
ungdomsverksamheten, berättar
att föreningen köpt in ett biljardbord för pengar som Sedwallsstiftelsen bidragit med.
Thomas tycker inte att det är
särskilt ansträngande att ställa
upp som vuxenansvarig en kväll i
veckan. Det var mycket jobbigare
tidigare när man skulle skjutsa till
fotboll eller ishockey, säger han.
- Men det måste bli flera föräldrar
som turas om att vara ordningsvakter då kan vi hålla öppet flera

kvällar till hösten och vintern.
Thomas hyser ett visst bekymmer
när det gäller ekonomin. Hittills
har lokalen hyrts av IOGT för varje
gång. Föreningen har försökt få bidrag av Sedwallska stiftelsen men
nekats när det gäller pengar till den
löpande verksamheten.

tar ett varmt tack till honom för det.
Förhoppningen är att fler spel
skall kunna köpas in och att även
rummen på ovanvåningen kan utnyttjas. Men för att det skall gå
måste en brandstege monteras
upp. Även det en extra utgift.
- Det hoppas jag att IOGT som
fastighetsägare kan ordna och sedan ska jag försöka få kommunen
att ställa upp med en fritidsledare
på deltid, säger Thomas optimistiskt och förutskickar att han kommer att kalla föräldrarna till ett aktivitetsmöte om ungdomsgården.


HardrevepåRingshög
10:00Ͳ16:00
Kaffe+paj&vaniljsås30:Ͳ
Kaffe+smörgås25:Ͳ
Lunch65:Ͳ

- Jag vet inte riktigt hur vi skall
lösa det ekonomiska. Det handlar
om ca 25 000 kr per år. Inte mycket pengar när man betänker hur
många ungdomar som på det här
sättet blir sysselsatta med något
meningsfullt istället för att bara dra
omkring. Alla ungdomar vill ju inte
engagera sig i olika idrotter utan
finner mer nöje i att vara tillsam-
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19:00Tacobuffémedtrubadur
Ejätandeentré20:Ͳ
RestaurangRingshög665625
Öppetalladagar.Lunch11:30Ͳ14:30,Frukost8:30Ͳ10:30
Finnsäventårtormmattbeställa




13

Härnberg 17 maj

-Nygammalt utflyktsmål återinvigs

Vi i centern bjuder på
• Skjuts av Bengt-Arne och Helof som
kör er från marknadsplatsen med
häst och trilla kl 12.00 - 14.00.
• Något läskande att dricka och skön
folkmusik att lyssna till.

Välkommen !

RSK-huset
målas om ...

Stoppa ofoget!
Vid två tillfällen har sportklubben
haft inbrott och skadegörelse vid
fotbollsplan och nu vill RSK-ledningen göra alla andra i Rengsjö
uppmärksam på vad som skett.
Man misstänker att det är ungdomar som varit i farten och vill därför att alla nu hjälps åt för att stävja
ofoget. I somras fick klubben också en bajamaja delvis förstörd vid
Skidtjärnsbadet.
- Det här orsakar extra arbete och
kostnader för oss och får vi inte
stopp på det hela så kommer det
också att drabba andra, säger Stefan Dagh , ordförande i RSK.

Snart är den isblå och ogästvänliga
färgen på RSK-lokalen ett minne
blott. I sommar kommer fastigheten
att målas om sedan klubben fått
pengar från Sedwallska stiftelsen.
Men det blev bara hälften av den
summa som man ansökt om och
därför målas bara hälften av fastigheten i år och resten nästa år.
Färgen blir liknande den som
IOGT-huset har och den totala
kostnaden går på 200 000 kr. Från
början hade klubben tänkt sig att ta
hjälp av ideella krafter men insett att
man har för mycket åtaganden just
nu och därför tvingas man lägga ut
målerijobbet på entreprenad.
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Hästens Dag
återkommer
Rengsjöhästens populära sommarevenemang Hästens Dag
återkommer i år efter ett års uppehåll. Det blir också flera tävlingar
på ridbanan vid IP. Pingstdagen
var det en dressyrtävling och skolavslutningshelgen arrangeras en
hopptävling bl a.
- Vår anläggning är väldigt populär också bland medlemmar i andra
klubbar och på vår hemsida får vi
mejl där det står att man längtar
efter våra tävlingar. Flera klubbar i
närheten hyr också anläggningen
av oss, berättar Lilian Axelsson,
föreningens ordförande.
Rengsjöhästen har idag 90 medlemmar och den sexåriga föreningen har verkligen låtit tala om
sig även i större sammanhang.

2007 vann man t ex rikstävlingen om
mesta Ridborgarmärket och det gav
ett extra ekonomiskt tillskott i kassan
på 35 000 kr.
- Tre år i rad har ridklubbar i södra
Hälsingland tagit hem segern i den
tävlingen och pengarna som vi får
går till att köpa nya hinder, säger Lilian Axelsson.
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Bli medlem

bara 50 kr för enskild och 100 kr
för familjer, företag och föreningar.
Medlemsavgiften sätter Du in på
föreningens bankgiro 253-8445.
Och om Du vill vara med och
arbeta i någon av våra arbetsgrupper är det bara att höra av sig till
oss i styrelsen. För närvarande
har vi tre grupper igång. Det är
informationsgruppen som arbetar
med Rengsjöbladet och hemsidan
www.rengsjo.se. Företagsgruppen som jobbar med
vårmarknaden Hardreve
och andra evenemang.
Ungdomsgruppen som
ägnar sig åt ungdomsgården i IOGT-lokalen.
Men vi vill gärna starta
flera grupper så kom
med förslag och hjälp
oss göra Rengsjö till ett
föredöme på alla plan.
En önskan är att få igång
en arbetsgrupp som
ägnar sig åt att skapa
ett attraktivt och fräscht
centrum vid Löten.

- hjälp till att forma Rengsjös
framtid
Genom att bli medlem i den opolitiska och ideella föreningen Rengsjö Framtid ser Du till att föreningen får ekonomiska resurser att
arbeta för en bättre framtid i Rengsjö. En utveckling som gynnar alla
som bor här. Medlemsavgiften är
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En lättnad att få
spela för
Rengsjö...

- Får vi bara en bra
start så kan det gå
bra men visst blir det
tufft.
Det säger Rengsjös
heta nyförvärv Robert Bronegård,30
som har flera säsongers erfarenhet av
div 3-spel i både Nyköping och Bollnäs.
Rengsjö har ju också varit upp och
känt på trean i en säsong och Robert
hoppas att laget tagit lärdom av detta
och förstår att det gäller att alla på planen höjer sig ett snäpp om man inte
ska tvingas ligga i botten och kriga.
På frågan varför det blev Rengsjö
svarar han så här:

- Det föll sig naturligt i och med att alla
etablerade spelare i Bollnäs försvann
förra hösten och till slut var det nästan bara jag kvar av dom gamla. I den
vevan hörde Peter Svensk, Rengsjös
tränare, av sig och det kändes som en
stor lättnad när jag skrev på för RSK.
Här är det mer blandade åldrar och efter vårens träningsmatcher så känns
det bara bra. Intresset är stort i Rengsjö, det har byggts en ny läktare och
det finns en bra publik. Jag tycker att
det ska bli jätteroligt.
Roberts uppgift blir att hålla ihop laget på mittfältet men han kan också
konsten att tillverka mål. Det har han
visat under sina tre säsonger i Bollnäs.
Privat bor han tillsammans med
sambon Martina och snart flyttar de
in i eget hus i Björktjära. Han jobbar
på Fortum och är ansvarig för drift och
underhåll på vattenkraftsidan.

Välkommen till vår möbel och heminredningsaffär
Stort utbud av köks- och matrumsmöbler i ek och furu.
Nyhemkommet: soffor, textilier
Vi är med på ”Hardreve” med
trädgårdsmöbler och dynor.
Även sängöverkast till kanonpriser
Glöm ej vår sommarmarknad den 7 juli
Öppet: vard 9-18
lörd 10-14

Glösbo 8660 Tel 0278-66 70 70
821 98 Rengsjö
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Prästbrödernas
pengaflöde tar
aldrig slut

och Rengsjöhästen och så kyrkan
förstås som liksom hembygdsföreningen var särskilt prioriterade i brödernas testamenten.
- Det är roligt att vi på det här sättet
kan stötta alla som bor i Rengsjö,
säger Anders Svanberg en av ledamöterna i den sex personer starka
stiftelsen som ska se till att pengarna fördelas så rättvist som möjligt
och enligt testamentators önskemål.
Flera gånger om året sammanträder stiftelsen för att behandla alla
ansökningar som kommer in. Hur
man gör för att komma i åtnjutande
av bidrag kan man se på stiftelsens
hemsida www.sedwall.se

Under sina sex första år har Sedwallska stiftelsen delat ut inte mindre än 2,4 miljoner kronor. Snittet
per år är ca 400 000 kr och utgör
avkastningen på den fond som två
till USA utvandrade prästsöner tillskrev hembygden vid sin död. Det
är pengar som är till för Rengsjös
bästa och den årliga utdelningen
kommer aldrig att ta slut.
De stora mottagarna hittills är
hembygdsföreningen, sportklubben

Majas cafe & presenter
Öppet

Hardrevet lördag 17 maj kl 11.00 - 15.00
Maj lördagar kl 12.00 - 15.00

vid fint väder har jag öppet mer RING

Hamburgare
Gevalia kaffe
Spendrups

Priserna gäller tom 18/5

Lötens handel
10x90 g		
500g 2 för
1,5 l
2 för

Utkörning av varor • Svenska spel, lotter •Ombud för apoteket

NATURPASSET

Besök 30 kontroller i Rengsjö under sommaren!
Köp karta i butiken Fina priser att vinna
Lötens Handel, tel 665049
Öppet: mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00

MW MAT

Monica Westberg
Catering smörgåstårtor tårtor mm
tel 0278 66 55 13 070 6952336

Juni Vardagar kl 12.00 – 18.00
lörd 12.00 – 15.00
Midsommar tom Augusti
Vardagar kl 11.00 – 20.00
lördagar kl 11.00 – 17.00
söndagar kl 12.00 – 17.00

Västerby Rengsjö

tel 0278 66 54 42
20

39,90
49,10,- + pant
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Edit 88 med
Amaryllis 67

Vilken rekordblomma?
När Edith Nordqvist kom som 21-åring
till Rengsjö från Dalarna 1941 fick hon
en amaryllis som välkomstgåva av
Karin Flank eller Håkans Karin som
hon kallades. Blomman har Edith vårdat väl genom åren och kan ni tänka
er att den blommar fortfarande! Den
är alltså inte mindre än 67 år.
Edith har förvarat den i tvättstugan
under vintern när den inte blommat
och så har hon planterat om löken år
från år. Dessutom har hon givit bort
nytillkomna lökar.

- Jag är en sån så att jag kan inte
kasta bort någonting, säger Edith
och skrattar belåtet när hon visar
upp sin rekordblomma.
När vi berättar för trädgårdsmästare
Lars Mobacke i Bollnäs säger han
att han aldrig hört talas om någon
så gammal amaryllis.
- Det måste vara unikt. Jag blir verkligen imponerad. Hon måste ha vårdat den väl.
Du kanske skulle vilja visa upp blomman i ditt trädgårdscenter?
- Ja, vilket bra tips. Jag skulle kunna
ha amaryllisen i en monter här.Men
om Edith, 88 år släpper sin rekordblomma ifrån sig det återstår att se.

Sommarkonserter i Rengsjö Kyrka

Juni månad
1/6
kl.19.00
Almunge Kyrkokör
15/6 kl.14.00 (obs. tiden)
Markus Pettersson, sång, Markus Kvint, flygel
20/6 kl.23.00
Joel Nyman, violin, Elisabeth Nyman, flygel
Andakt och Kollekt
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Vi hjälper dig att höja värdet på din skog!
Har du funderingar kring din skogsfastighet? Vilka åtgärder skall sättas in?
Kontakta oss på JOLO. Vi har bred erfarenhet inom skogsbruk kopplat till
ekonomi. Vi hjälper dig!

Varför ska jag röja min skog?

Genom att röja ett bestånd reglerar man antalet stammar, trädslagsblandning,
höjdspridning och kan därigenom styra utvecklingen i beståndet. Varje trädstam
ges mer utrymme och bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Kvaliteten i
beståndet höjs genom att träden blir grövre och andelen timmer ökar.
Genom att röja din skog investerar du i din skogsfastighet och du försäkrar dig
om en bättre avkastning. Det visar sig redan vid första gallringen men framför
allt den dag som skogen ska slutavverkas.

Arbetsområden

Inom JOLO erbjuder vi tjänster som röjning, gallring, avverkning, värdering,
planering och rådgivning. Vi har ett nära samarbete med Mellanskog. Kontakta
oss för mer information

Peter Eriksson
070-638 95 94
peter.eriksson@joloab.se

Lars.Göran Löfgren
070-607 36 31
lars-goran.lofgren@joloab.se
Namn:
org.nr
JOLO AB
556724-4743
Västerböle 8095		
821 98 Rengsjö

Telefon
Lars-Göran Löfgren 070-607 36 31
Peter Eriksson
070-638 95 94
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Bankgiro
5274-0610

