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Från ett hektiskt liv i storstan till 
lugnet och idyllen i Östra Höle. 
Den flytten ångrar varken Carin el-
ler Anders Fagerström som nu va-
rit Rengsjöbor i fyra år. 
  De har etablerat sig snabbt i sin 
nya miljö och trivs som fisken i 
vattnet i sitt faluröda soldattorp vid 
strandkanten av Föltjärn. 
  - Men vad mera kan man begära 
när man får vakna upp i 1700-tals-
miljö och njuta av frukosten i 1800-
talsdelen, säger Carin och bjuder 
på husesyn i makarnas smultron-
ställe med en vidunderlig utsikt mot 
Höleklack och Hölesjön i norr och 
den egna bryggan och gäststugan 
i söderläget.
  - När vi sökte ett hus för att pen-
sionera oss i skulle det vara nära 
vatten och det skulle finnas både 
vedspis och kakelugn. Vi kollade 
först inom en 15 mils radie från 
Stockholm men hittade inget spe-

ciellt. Av en slump kom jag på det 
här torpet  på nätet.  Vi åkte och 
tittade men föll inte för det genast. 
Men när intrycken mognat och vi 
tittat en gång till då sa det klick, be-
rättar Anders.
  De hade redan tidigare bekantat 
sig med Hälsingland och förälskat 
sig i naturen, kulturen och de gäst-
vänliga människorna här så därför 
var det ingen främmande miljö de 
kom till.
  - Vi kände ganska snart att vi kom-
mit rätt. Vi har fått helt underbara 
grannar, ett lugnt och avstressande 
liv och frisk luft som man bara nju-
ter av att andas, säger Carin som 
är uppvuxen i Stockholm men har 
sina rötter i Jämtland. Anders här-
stammar från Gävle och har jobbat 
som väg- och vattenentreprenör i 
Haninge medan Carin arbetade 
som VD-sekreterare på ett dotter-
bolag till Telia.
 - Föreningsliv tycker vi att man 
ska vara med i när man bor på 
landet och därför har vi engagerat 
oss i hembygdsföreningen där det 
finns  verksamheter som passar 
oss bra, säger Carin. Genom sitt 
textilintresse har hon engagerat 
sig i projekt kring linhantering och i 
vävstugearbetet. Anders ser till att 
barnen som besöker Gammelmor-
mors får färdiga trästycken till sina 
fågelholkar.

Carin och Anders Fagerström framför sitt 
smultronställe vid Föltjärn

De nya Rengsjöborna: 
Carin och Anders känner att de har kommit rätt!
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Redaktörn har ordet

ras glada skratt.
- Jag vill inte åka härifrån.
- Här vill jag stanna och bo kvar.
 Det är mycket vanliga kommen-
tarer man får höra av småttingarna 
och då fylls åtminstone mitt hjärta 
med en extra portion värme och jag 
brukar tänka att det här borde fler 
vuxna få uppleva. 
 

Men vad är det egentligen som gör 
att en 7-åring hellre faller för att 
tvätta med en tvättbräda i träkaret 
än att sitta vid dataspelet? Eller 
varför blir en liten pojke så lycklig 
när han själv spikat ihop en fågel-
holk som han sedan får bära med 
sig hem?

Den lille förstaklassaren tittade för-
undrat på mig och så frågade han:
- Hur gammal är du?
Jag svarade sanningsenligt 67 år 
varpå han blixtsnabbt kontrade:
- Men du ser ut som en hundring!
Ja, vad svarar man på sådant? 
Jag kunde inte annat än skratta och 
konstatera att av barn och fyllhun-
dar får man höra sanningen.
 Det här hände under den gångna 
sommaren i hembygdsbyn . Jag 
hade lovat ställa upp som gammel-
morfar under en vecka när kommu-
nens 300 förstaklassare gästade 
Västerby för att under en dag för-
flytta sig 100 år bakåt i tiden och 
leva som gammelmormor gjorde. 
 Jag har varit med där förr och det 
är alltid lika roligt och inspirerande 
att möta småttingarna när de klär 
ut sig och med liv och lust leker sig 
bakåt i tiden.
 På Gammelmormors Tid, som 
verksamheten kallas, har i år av-
verkats för femte sommaren i följd 
och med samma succeártade re-
sultat. Barnen älskar det här gamla 
nöjet och det är en fröjd att möta 
deras tindrande ögon och höra de-

 Det kanske någon borde ta på 
sig som en forskaruppgift. Förmod-
ligen skulle resultatet innebära att 
flera kommuner skickar sina för-
staklassare till Gammelmormors 
i Västerby. Det var också det som 
var tanken när vi för fem år sedan 
introducerade projektet och nu hop-
pas vi att fler kommuner i länet gör 
som Bollnäs: bussar sina 7-åringar 
till Rengsjö. 
 Problemet med Gammelmormors 
är att verksamheten kräver en stor 
personalstyrka och att det blir allt 
svårare att rekrytera människor 
som vill ta på sig sig olika roller. 

 Jag lovar att det är en givande 
upplevelse även för vuxna samti-
digt som man hjälper till att sprida 
god PR för Rengsjö. För den här 
verksamheten har givit god gen-
klang inte bara runt om i den egna 
kommunen utan ryktet om de ro-
liga barnaktiviteterna i Rengsjö har 
spridits långt ut över landet. Och i 
somras stannade också vår nya 
landshövding Barbro Holmberg till 
i Västerby för att titta på alla glada 
och lyckliga ungar. 
 Men än så länge har den egna 
kommunens makthavare mig ve-
terligt inte gjort något studiebesök 
på Gammelmormors.

Göran Bernstål
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Det var tisdagen den 27 maj vid 
niotiden på morgonen. Gerd Lin-
dell i Glösbo skulle som vanligt ta 
sin motionsrunda innan jobbet på 
Källgården.
 - Jag gick med mina stavar längs 
de fina skogsvägarna parallellt med 
vägen till Trönö. När jag promene-
rar sådär går jag och njuter av na-
turen och tystnaden. Ja, jag går lik-
som i min egen värld och glömmer 
vardagsbestyren. Naturen i Glösbo 
påminner väldigt mycket om mina 
barndoms marker utanför små-
ländska Aneby även om jag saknar 
björkskogen. Jag tycker om de här 
promenaderna i ensamhet och har 
aldrig tänkt på att vara rädd för nå-
gonting.
 Men den här morgonen blir inte 
som alla andra för helt plötsligt 
rycks Gerd ur sin lilla värld när 
hon hör hur det prasslar till fram-

för henne och hon får syn på ett 
runt och brunt djur som dyker upp 
på skogsvägen. Djuret försvinner 
snabbt runt en kurva och Gerd tar 
några steg framåt för att se vart det 
tar vägen.
 - Då ser jag att det är en björn. 
Men den blir tydligen lika rädd som 
jag för den lufsar blixtsnabbt  bort 
samtidigt som jag tvärvänder. Jag 
går snabbt hemåt och vänder mig 
om hela tiden för att se om jag blir 
förföljd men björnen är och förblir 
borta. Jag stannar inte förrän jag 
är hos Lydéns. Där berättar jag för 
Hans vad jag upplevt och får då 
veta att det är flera som sett björn 
och spår efter den i området. Se-
nare får jag också höra att grannen 
Kerstin gått en timme efter mig och 
på samma väg med sin hund. Just 
där jag sett björnen reagerade hun-
den väldigt.

Det var här på skogsvägen norr om Glösbo som Gerd Lindell mötte björnen.

Gerd låg sömnlös efter björnmötet  Gerd berättar senare när hon 
kommer till jobbet att hon mött en 
björn i skogen men då kommer 
också reaktionen. Hon blir kallsvet-
tig och får hjärtklappning. På natten 
efteråt får hon svårt att sova. Ligger 
och funderar på vad som kunde ha 
hänt och vad hon skulle ha gjort om 
björnen gått till anfall.
 - Den var ju inte långt ifrån mig 
och jag hade inte kommit undan. 
Jag kan ju heller inte klättra i träd 
och vad hjälper det förresten. Björ-
nen kan ju klättra, säger Gerd som 
trots björnfrossan ändå fortsätter 
att göra sina skogspromenader. 
Men inte på samma ställe där hon 
mötte björnen.
 - Numera går jag och slår med 
stavarna och så har jag beslutat att 

han (björnen) inte ska få bestämma 
var jag ska gå någonstans, säger 
Gerd med trotsig småländsk be-
slutsamhet i rösten.
 Det står nu också klart att minst 
en björn har bosatt sig i Rengsjö. 
Enligt jägarna har björnen den se-
naste vintern haft sitt idé på Skog-
berget nära Björtomta. Björnen har 
också observerats på flera platser 
bl a har den iakttagits när den pas-
serat över Trönvägen i närheten av 
Hisjö. I Yxbo mot Bollnäshållet har 
också en björn observerats. Om 
det är ett och samma djur är svårt 
att säga men en björn kan röra sig 
på mycket stora områden. De fles-
ta jägare är dock av den uppfatt-
ningen att det är fler björnar som 
numera strövar omkring i Rengsjö.

Lötens Handel, tel 665049 
Öppet:  mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00

Lötens handel 
Källarfranska 2,- / st Fullkornsoval 2,- / st
Falukorv 49,- / kg Frukostkorv 59,- / kg
oxpytt 550g  24,90 / st
Bananer 10,-/ kg Tomater 10,- / kg 
Priserna gäller under V 36

Utkörning av varor • Svenska spel, lotter • Ombud för apo-
teket
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jar flextrafiken. Men skulle det bli en 
väsentlig ökning av antalet resenä-
rer så får vi naturligtvis ta ställning 
till om vi istället skall sätta in linjetra-
fik med buss, säger Clas Olsson. 
 Det är vad politikerna vill, att kol-
lektivtrafiken skall öka. Så vill vi ha 
fler bussar som går mellan Bollnäs 
och Rengsjö så måste vi åka mera 
med flextrafiken och visa att beho-
vet av kollektivt resande har blivit 
större.

 Vill man åka med flextrafiken så 
ringer man  020-497939 senast 
en timme innan turen startar. Mån-
dag till fredag går den från Reng-
sjö 9.30, 12.40 och 18.15. Från 
Bollnäs går den 12.00,13.30,17.25 
och 21.15. Lördagar  från Rengsjö 
8.55,10.55och 18.10. Från Bollnäs 
12.30 och 14.30.
 Samtliga turer startar fem minuter 
tidigare från Glössbo och resandet 
går över Växbo i båda riktningarna. 

Vi serverar eller levererar vanlig mat 
eller festmeny och gör plankor och 

smörgåstårtor på beställning!

Under advent kommer vi som 
vanligt att servera vårt stora 

Julbord!!

Får Du oväntade gäster? Du vet 
väl att dessa kan bo hos oss!!

Tel. 0278- 66 7170   info@glossbo.se

Välkommen till Glössbogården

.För tio år sedan startades på för-
sök flextrafik mellan Bollnäs och 
Rengsjö. Det var taxibilar som er-
satte de indragna busslinjerna och 
som till stora delar bekostades av 
kommunen. Trafiken har fortsatt 
och antalet resor idag är ungefär 
ett hundratal per månad. 
 De flesta som åker är stadiga 
kunder som antingen är pensionä-
rer eller skolungdomar. Tidtabellen 
är ungefärlig och resorna måste 
beställas i förväg. Vardagar går det 
tre turer in till Bollnäs och fyra däri-
från. På lördagar är det tre turer in 
och två hem.
 Kostnaden för en enkelresa är 30 
kr och 20 kr för skolungdom. 

- Jag utnyttjar flextrafiken minst en 
gång i veckan och tycker den fung-
erar alldeles utmärkt, säger Mari-
anne Östling. 
 - Trafiken är i första hand en soci-
al service som ska ersätta indragen 
kollektivtrafik, säger Clas Olsson, 
trafikansvarig på kommunen. 
 Men många i Rengsjö känner 
fortfarande inte till flextrafiken trots 
att den funnits så lång tid. Eller så 
föredrar de flesta fortfarande den 
egna bilen fast bränslepriserna 
skjutit rejält i höjden på senare tid. 
De har i vart fall inte ännu påverkat 
flexresandet.
- Jag tror det ska mycket till innan 
fler ställer den egna bilen och nytt-

Sofi Kraft har i 
sommar praktiserat 
i Rengsjö och nytt-
jat flextrafiken från 
Bollnäs. Här tackar 
hon taxichauffören 
Magnus Rönning 
för skjutsen. 

Åk mera flexresor - så får vi flera bussar!
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Kom med idéer 
till nytt centrum
Flera fastigheter i centrala Rengsjö 
är nu på väg att snyggas upp och 
det gläder oss alla. Det här sker 
samtidigt som vi försöker få igång 
en arbetsgrupp som tar sig an den 
framtida centrumbebyggelsen. Vi 
vill ha med så många som möjligt 
i den gruppen. Folk med idéer, in-
tresse för ett vackrare Rengsjö 
och företagare som kan hjälpa till 
med det praktiska arbetet.Alla är 
välkomna att anmäla sig till Ingvar 
Ingeroth som håller i kontakterna. 
Han har tel 13231. Vi räknar med 

att kalla till ett första möte så snart 
semestrarna är över. Då tar vi tag i 
det framtida Rengsjö Centrum och 
gör något fantastiskt av det.

LydénsBilverkstad 
flyttar
Lydéns Bilverkstad flyttar i höst till 
nya lokaler i centrala Rengsjö.
Samtidigt byter företaget namn till 
Rengsjö Bilservice AB. Det är till
billackeringens gamla lokaler som 
bilverkstaden flyttar. En viss om-
byggnation blir nödvändig bl a ska 
taket höjas.

 LEGOHYVLING
Jag hyvlar ditt virke som du vill ha det. 
Lister efter egna önskemål. 

 Ängbo Såg o Hyvleri 
   Kjell 070 3149775

Grattis Andreas!
Ja, ett jättegrattis säger vi till Andreas 
Andersson, 16-åringen från Rengsjö, 
som vann världsungdomsspelen på 
Nya Ullevi i Göteborg med ett jätte-
hopp på 7.11. Längdhoppartalangen 
fick för den bedriften årets Rengsjö-
hare som delades ut på Rengsjö-
festen. Senare på sommaren blev 
det ett nytt guld i ungdoms-SM, det 
femte i ordningen för Andreas. 
 Andreas är inte bara bäst i Sverige 
i sin åldersklass när det gäller längd-
hopp. Han är också bäst på 100 m 
där han sprungit på 11.01.
Att det blev längdhopp var nog mest 
en tillfällighet. 
- Jag brukade följa med storebror 
David till Kilafors där han tränade 
friidrott. Jag tyckte det var kul med 
längd och det passar nog mig bra 
eftersom jag är både lång(1.90) och 
snabb, säger Andreas som tränar 
fyra gånger i  veckan i Bollnäs för 
Hansa Näsman.

- Trivs bra både med klubben och 
tränaren. Därför finns det ingen an-
ledning att söka sig till någon annan 
klubb, säger Andreas som slutat med 
tresteg eftersom den grenen orsakar 
så mycket skador.
I höst börjar Andreas ettan på Tors-
bergsgymnasiets naturlinje. Där får 
han också möjlighet att friidrottsträ-
na. Och träna måste han hela tiden 
för det är en bra bit till världsrekordet 
i längdhopp som är 8.95. 

Öringynglen
spolades bort
En mindre katastrof har inträffat med 
de tusentals ynglen av Rengsjöö-
ringen som fiskevårdsföreningen 
odlat fram i Kungsgården. Samtliga 
yngel spolades bort när högvattnet i 
Trönöån  gjorde så att slam trängde 
in i odlingsfiltren och förorsakade 
översvämning. Det i sin tur resulte-
rade i att alla yngel spolades bort 
och hamnade i ån. 
   - Räknar man med att vi inom ett 
par år skulle haft enkilosfiskar av 
ynglen så  var det här ett värde på 
närmare en halv miljon kronor. Så 
stor är förlusten i rena pengar. För 
oss i föreningen som jobbat ideellt i 
ett års tid är allt arbete som bortkas-
tat, säger föreningens ordförande 
Åke Frisk.
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som rytmik i lägre skolformer – och 
musikkommunikation där vi får lära 
oss att berätta för andra om den 
musik vi själva utför.
 Man förstår att musiken upptar 
Markus liv i väldigt hög grad, så det 
kanske inte blir så mycket tid över 
för annat. Men filmkvällar ordnas 
på skolan, och när man bor i inter-
nat på en folkhögskola så kommer 
man ju nära sina jämnåriga och 
knyter nära vänskapsband med 
andra som lever med samma in-
tresse och yrkesinriktning som man 
själv, och det märks på Markus att 
han har många vänner på skolan.
 Tilläggas bör väl att Markus har 
fått flera stipendier, det finaste kan-
ske Nicolai Geddas stipendium 
som är på hela 25 000 kronor. Det 
kommer han att använda på noter 
och någon master-class med en 
bra lärare.

  Nu återstår ett år i Vadstena – 
och vad blir det sedan? 
- Jo, ansökningar till vidare utbild-
ning i Stockholm, Köpenhamn eller 
andra städers operaskolor.
 Vi kan inte annat än önska Mar-
kus Lycka till! – och har en bestämd 
känsla av att den gossen kommer 
vi att få höra mer av, kanske rentav 
på de stora världsscenerna!
 Det är inte bara rösten, utan ock-
så hans utstrålning som får skri-
benten att tänka så. Men det är inte 
Verdi som är Markus favoritkom-
positör, utan Puccini, med operor 
som Tosca, Madame Butterfly och 
La Bohème. Visst, får vi bara reda 
på det, nog kommer vi till Operan 
i Stockholm, Köpenhamn eller Mi-
lano och lyssnar på din debut! 

Christina Berg -Tylöskog

”Ingen blir profet i sin hembygd” 
brukar det sägas. Men när det gäl-
ler Markus Pettersson, som i som-
mar haft konsert i Rengsjö kyrka, 
då kommer uttrycket på skam! Om 
kyrkan inte var helt fullsatt, så var 
det då inte långt ifrån. En fullstän-
digt betagen publik jublade och 
applåderade (kanske nästan lite 
störande ofta, tycker skribenten) 
Markus och hans lika skicklige pia-
nist Markus Kvint en söndagsef-
termiddag i juni, när man kanske 
skulle ha väntat sig att folk skulle 
ha stannat hemma vid utegrillen.
 Rengsjöbladet har fått träffa Mar-
kus och samtala om de två år som 
han tillbringat vid Vadstena Folk-
högskolas musiklinje. Ungefär så 
här förflöt samtalet.
 När började ditt musikintresse? 
- Det har alltid funnits musik i fa-
miljen: pappa sjunger i kör, jag 
sjöng visor ihop med farmor – det 
har sjungits snapsvisor! – och det 
var naturligt att välja estetisk linje 
på gymnasiet, med sång som hu-
vudinstrument och gitarr som biin-
strument. Det bytte jag senare till 
piano när jag fann att den klassiska 
musiken röstligt låg bra till för mig. 
Men jag visste nog inte vad jag gav 
mig in på när jag valde att söka och 
kom in i Vadstena!

 Vilka ämnen studerar du där? - 
Interpretation  är det viktigaste äm-
net: man får ett nytt stycke att öva 
in tillsammans med en pianist. Det 
framförs efter 2 veckor i master-
class-miljö, d v s de andra eleverna 
får lyssna och ha synpunkter. Det vi 
mest sjunger är nordiska romanser 
och tyska lieder. De har så många 
små detaljer och man övar verkli-
gen sin musikalitet där.
 Vi har musikteori som innehål-
ler satslära (med harmonilära, och 
egen komposition) och gehör, vi-
dare musikhistoria, piano och kör. 
Kördelen innehåller mycket notläs-
ning och är väldigt nyttig och bra 
för gehöret. Det är mycket olikt so-
losång! Vi får också grundliga ge-
nomgångar av uttalet i ”sångsprå-
ken”, främst italienska och tyska. 
 Skolans estetiska utbildning är 
inte bara musiklinje, utan även 
textillinje, och vidare finns sam-
hällsvetenskaplig linje och Svens-
ka Kyrkans grundkurs. Vi har ett 
”blockämne” som är detsamma för 
hela skolan, alla linjer, för att vi ska 
lära känna varandra, och som vi 
själva får bestämma. Vi hoppas på 
en kurs i tyska nästa termin. 
 Slutligen har vi två roliga ämnen 
som heter ”musikkroppen” – litet 

Blivande storsångare 
 - tar igen sig i gröngräset
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ter ingår i Neuropsyk i Bollnäs AB 
som också driver  vårdhem i Järvsö 
och Arbrå. 
 - I Rengsjö är vi 27 anställda 
och ska fortsätta att expandera så 
länge vi kan växa och samtidigt bi-
behålla kvaliteten. Det är alltid full-
belagt här och folk står i kö för att 
få komma hit. 20 boende kan vi ta 
emot och de flesta som kommer 
hit har förvärvade hjärnskador. De 
har t ex råkat ut för en trafikolycka 
och fått en hjärnskada som lett till 
en nedsättning av den psykiska 
funktionen. De kan också ha fått 
sina hjärnskador av missbruk eller 
ha drabbats av en för tidig demens. 
Det finns också de som har med-
födda hjärnskador, berättar Ulrika.
Hon menar att Rengsjö Vårdcen-
ters behandlingsmodell är ganska 
enkel.
 - Det handlar om att hitta män-
niskan i människan. Många som 
kommer hit har kanske inte ätit på 
länge, inte sovit, inte varit utom-
hus. Här får de god hemlagad mat 
från eget kök där vi också bakar 

det egna brödet. Med hjälp av våra 
specialpedagoger försöker vi skapa 
individuella behandlingsprogram 
och plocka bort så många medici-
ner som möjligt. 
 Ryktet om Rengsjö Vårdcenters 
lyckade resultat sprider sig över 
landet och trots att man inte är nå-
got lågprisalternativ så ökar kund-
tillströmningen. 

Ulrika Östlund  vd, och Linda Eriksson omvård-
naspersonal provar vuxengungan i Källgårdens 
vackra trädgårdsanläggning.

Tidningen sponsrad av
 

Backan Bygg o Mark

Rengsjö Vårdcenter
 - lugnar oroliga
själar
Det började som ett ålderdoms-
hem för lite mer än 50 år sedan. Ett 
hem där ortens gamla fick avsluta 
sitt liv. Idag är Källgården en mo-
dern vårdinrättning som tar emot 
boende från hela landet. Personer 
med psykiska funktionshinder där 
kommun och landsting kört fast 
men där Rengsjö Vårdcenter oftast 
lyckas hitta ett sätt för dessa män-
niskor att hantera sin vardag. 
 - Vi har en kille som misslyckats 
på 22 andra institutioner där han 
slagit sönder inredningar och upp-
trätt så att personalen vägrat jobba 
med honom. Det har bara inte gått.  
Men här fungerar han, säger Ulrika 
Östlund, vd för Rengsjö Vårdcen-
ter.
 - Varför fungerar det då här? Jo, 
jag tror att det beror på att vi har 
en fantastiskt duktig personal och 
så ligger vi direkt ute i naturen. 
Här kan man ligga under äppelträ-
det och slappna av. Eller sitta vid 
springbrunnen och lyssna till vatt-
nets porlande. I trädgårdsgungan 
kopplar man också av eller så får 
man bort medicinbehovet med 
hjälp av dagliga promenader i de 
natursköna omgivningarna, fortsät-
ter Ulrika.
 I den vackra trädgården kan 

man ta sig fram med rullstolen och 
plocka jordgubbar eller tömma bi-
kuporna på honung. De boende 
har också egna trädgårdsland där 
de kan odla sina växter.
 - Vi vill använda alla sinnen för 
att hitta en väg tillbaka och försö-
ker alltid se till hela människan. En 
stående fråga vi ofta ställer till våra 
klienter är: vad vill du göra idag?
 Ulrika Östlund har varit vd för 
Rengsjö Vårdcenter sedan 2004. 
Då flyttade hon och maken Per 
hem till Kilafors igen efter tiotalet 
år i Stockholm. Där jobbade Ulrika 
som koncernstrateg hos Telia So-
nera och Per sysslade med perso-
nalfrågor inom samma företag. 
 Flytten tillbaka har de aldrig ång-
rat och Ulrika trivs förträffligt på nya 
jobbet i Rengsjö. Rengsjö Vårdcen-

Ulrika och Linda kopplar av i den s k paviljongen
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Nu är byavaktsskyltarna uppsatta 
på alla tillfartsvägar till Rengsjö 
och Växbo. Skyltarna talar om att 
vi grannsamverkar i området för att 
hindra brott och skadegörelse. Så 
småningom ska det också sättas 
upp skyltar på flera vägar inne i om-
rådet. Det är Termap som sponsrat 
uppsättningen av skyltarna.
- Sedan får vi se hur det blir men 
om det krävs så är vi beredda att 
dra igång byavaktsverksamheten  
med schemalagd, frivillig bevakning 
i området, säger Gunnar Jonsson 
som är ordförande i Rengsjö-Växbo 
Grannar som föreningen heter. 
Han uppmanar alla boende i om-
rådet att vara uppmärksam på vad 

som händer, att anmäla all brottslig 
verksamhet och registrera företeel-
ser som verkar mystiska. Det kan 
man göra till föreningens olika kon-
taktpersoner som är:
 Gunnar Jonsson, Glösbo, huvud-
kontaktsombud tel 667092, Göran 
Bratt ,Broddböle tel 665557, Mar-
garetha Ingeroth, Tempelbacken 
tel 13231, Kent Winberg, V Höle tel 
665385, Nicklas Fredriksson, Björ-
tomta tel 665678, Sven Nordh, Väs-
terböle tel 665019, Rolf Nordlund, 
Glössbo tel 667187, Ragnar Jons-
son, Svedja tel 665091, Leif Elmik, 
Utby tel 665270 och Kenneth Berg, 
Växbo tel 666207.

Nu skyltar vi för att hindra brott!

Sven Nordh monterar upp en grannsamverkanskylt efter Trönövägen.
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