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Nu har en grävmaskin och en ca-
terpillar dundrat in på skolgården 
i Rengsjö och arbetet startat med 
den nya skolan. De spränger och 
gräver för utbyggnaden på baksi-
dan av huset och arbetsledaren 
Johan Nord från byggfirman Nord-
bygg i Ljusdal lovar att skolan ska 
vara klar som utlovat till den sista 
juli.
 I byggstarten är det 7 man som 
jobbar vid Kyrkskolan men när 
bygget avvancerat ytterligare kom-
mer 15 - 20 man att jobba där. Så 
långt det går kommer byggföreta-
get att använda sig av arbetskraft 
från närliggande områden.
 - Det var tur att vi fick det här 
jobbet, säger Johan Nordh. För 
hemma i Ljusdal finns det ingen-
ting just nu. Det är bara i Bollnäs-
området som det byggs.

 Kanske bra då att kommunens 
byggansvariga sölade så vi hann 
komma in i lågkonjunkturen. Skol-
bygget skulle ju , om det gått efter 
de första planerna, ha stått färdigt 
redan i höstas. Sedan blev det för-
seningar och drog ut mer och mer 
på tiden. 
 Hela höstterminen har lärare 
och elever vistats på annan ort- en 
grupp i Växbo och en i Granbergs-
skolan- men ingenting har hänt vid 
skolan i Rengsjö. Där har det varit 
tyst och öde och föräldrarådet har 
varit mycket kritiska till kommu-
nens agerande. Förseningarna har 
också lett till onödiga fördyringar i 
form av extra skolskjutsar. Nu får vi 
innerligt hoppas att den nya skolan 
står färdig till höstterminens start.

Äntligen är bygget igång
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Redaktörn har ordet

I år har vi minst två jubiléer att fira i 
Rengsjö. Det ena är cyklingen runt 
Hölesjön som har hållit på i 40 år. 
Det andra är att det är 100 år se-
dan affären i Västra Höle startade. 
Själv har jag inte varit med fullt lika 
länge men jag kommer mycket väl 
ihåg hur det såg ut i Rengsjö för 
runt 50 år sedan. Då fanns det inte 
mindre än sju matvarubutiker! 
 Förutom Lötens handel var det 
Konsum och Nilssons nere i cen-
trum. I Glössbo fanns det två bu-
tiker, Modigs och Harald Schöns. 
I Östra Höle låg Brolins och så 
Jonas Anderssons i Västra Höle. 
Dessutom hade Lötens handel en 
filial i Berga.
 Det fanns också två caféer och 
två bagerier vid Löten och om 
jag minns rätt så hade vi en butik 
som kallades Rengsjöbazaren. Det 
fanns två banker. Tre med posten. 
Vi räknade till fyra skolor. Förutom 
Kyrkskolan så var det skolor i Öst-
erböle, V Höle och Berga.

 Snacka om att det var liv och 
rörelse i Rengsjö på den tiden. 
Midnäsfabriken gick för fullt och 
där jobbade bortåt 200 människor. 

Invånarantalet i kommunen (Reng-
sjö var en egen kommun då) var 
drygt 1900 personer som mest.
Ja, det var tider det.
 Nu har vi en butik, en skola (i nu-
läget ingen), ingen bank och ingen 
post… Det har tunnats ut väsentligt 
och mer riskerar att försvinna. Hur 
länge får vi t ex ha bensinmacken 
kvar? Lantbrevbäraren? Butiken? 
Skolan? 
 Jag är lite orolig för vad som 
kommer att hända nu i finanskri-
sens spår. När kommunen får en 
sämre ekonomi hur resonerar poli-
tikerna då? 
 De hotfulla orosmolnen hänger 
tungt över oss hela tiden och det 
gäller att vi alla hjälps åt och slåss 
för våra rättigheter och en trygga-
re tillvaro. Det kan man göra bl a 
genom att bli medlem i föreningen 
Rengsjö Framtid. Ju fler vi är de-
sto starkare blir vår röst. I Rengsjö 
Framtid försöker vi bevaka det som 
är av intresse för Rengsjöborna 
men vi behöver bli fler som jobbar 
med de här frågorna. 
 Så känner du för en sak låt då 
inte blygsamhet eller andra akti-
viteter hindra engagemanget. Vi 

lovar att ta emot dig med öppna 
armar och det kan bli roligare än 
du tror. Jag lovar.
 Föreningen kan nu se tillbaka 
på en ettårig verksamhet och en 
hel del har hänt under det första 
året. Vi är inte mindre än 212 med-
lemmar men tänker  bli ännu fler. 
Drömmen är naturligtvis att alla 
Rengsjöbor skall vara medlemmar 
i Rengsjö Framtid men det förstår 

även jag att det är en utopi. 
 Men varför inte ställa in siktet på  
300 medlemmar till att börja med 
och när vi nått det målet så ökar vi 
på med 100 till….och så vidare.
 En sak till: vi behöver bli några till 
i styrelsen så tipsa oss om duktiga, 
idérika, engagerade personer. Det 
finns t ex många nyinflyttare som 
vi inte känner till.  

Dörrar och fönster
standard och special

fullt sortiment
www.schons-snickeri.se
tel. 0278-667078 / 667023

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Noterade du kanske att vävstugan 
i Västerby hade alldeles egen för-
säljning och eget lotteri vid julstu-
gorna i advent 2008? Då såg du 
säkert också att det gamla köket 
var nyrenoverat och fräscht med 
ljusgrön panel på väggarna och 
nyslipat golv. Det händer saker i 
Västerby redan innan vi vet om vi 
får världsarvsstatus eller ej! 
 För närvarande går det hela lite 
på sparlåga av olika skäl, men helt 
klart är att några eldsjälar – och til-
lika kraftkvinnor – med god assis-
tans av Sedwallsfondens pengar 
och arbetshjälp av villiga mans-
händer håller på att omvandla det 
som en gång var Rengsjös sock-
enstuga  till en välisolerad och 
vacker arbetsplats för vävintresse-
rade rengsjöbor. 
 Många, för gamla  rengsjöbor 
kända, namn figurerar i  vävstu-

gans tidiga historia: Emma Olsson, 
Signe Bratt, Hildur Svensson, Inez 
Håkansson, Annie Wästberg. Det 
var ett initiativ av Husmodersför-
eningen, Svenska Landsbygdens 
Kvinnoförbund och Hembygds-
föreningen att starta en vävstuga 
som först förlades till Regnells 
Östra, sedan till Norrgården och 
slutligen till den gamla Sockenstu-
gan som plockats ner och 1957 
sattes upp på sin nuvarande plats. 
Rengsjö kommun fann verksam-
heten värdefull och betalade för el-
värmeinstalltion innan vi gick upp i 
Bollnäs kommun.
 Att Margit Larsson varit den som 
på senare tid basat över vävstu-
gan vet säkert de flesta, och att 
Ruth Dagh har hört till de trogna 
medarbetarna vet ni nog också. 
Men kanske inte att Inger Kraft tro-
get fållar alla de vävar som säljs 
och lottas ut vid arrangemangen 
i Hembygdsbyn: Midsommarfest, 
Rengsjöfest, julstugor och -  för-
hoppningsvis med bättre väder i år 
– Hardrevet.
 Förut var det tur att vävning är en 
sysselsättning som håller värmen 
i kroppen uppe, för det drog från 
väggarna och i skarven mellan 
golv och vägg. Direktverkande el 
höll det visserligen skapligt varmt 
– men till vilken kostnad!
 Nu är det på god väg att bli an-

norlunda: väggarna och gliporna 
vid golven har isolerats, nya ol-
jefyllda radiatorer ska monteras 
in, taket på vinden har isolerats 
många gånger om, och samtidigt 
som allt blir mer bekvämt och en-
ergisbesparande, så blir det vack-
ert därtill!
 Kanske är det nu på sin plats att 
presentera ”aktivisterna” i vävstu-
gan, i synnerhet som flera av dem 
är relativt nyinflyttade.
 De nya krafter som sedan några 
år verkar i vävstugan är den f d ki-
runabon och rektorn Kristin Fors-
man Nilsson, utbildad textillärare 
och nu pensionär. Man förstår att 
hon är en tränad ”igångsättare” 
som njuter av att se hur saker 
och ting rullar på. Hennes trogna 
medarbetare i såväl vävning som 
planering och genomförande av 
renoveringen har varit Carina Falk 
Norgren (i Trappens), ”Kina”  kal-
lad, och Karin Fagerström (i Fäl-
tens) och Kerstin Jonsson från Lö-
ten. Och utan ”Kinas” och Karins 
äkta hälfter – Martin och Anders 
-  och framför allt, utan Hembygds-
byns ”egen Ragnar”, Jonsson, och 
hans assistent Anders Persson 
som utfört det praktiska byggarbe-
tet, så hade inte detta projekt va-
rit möjligt. Att de två senare under 
byggtiden när vatten saknades i 
Vävstugan varje dag kom med en 
kaffekorg gjorde livet glatt!
 Margit Larsson glädjer sig över 
att se hur önskelistan för vävstu-

gan uppfylls och verksamheten 
där fortsätter och Kerstin Jonsson 
talar om vävstugan som livsner-
ven, om vilken förmån det är att få 
sitta i denna vackra miljö och väva 
och umgås vid kafferasterna som 
är av stor social betydelse. Inte 
minst därför att det är då mycket 
planering sker och det är då som 
de nyinflyttade lär sig om Rengsjö 
förr och nu.
 Och framtiden då? Idéer sak-
nas inte. Kanske kommer man att 
kunna ta fram en världsarvsduk 
tillsammans med  Växbo Lin, till 
exempel .”Kina” har  kunnat anstäl-
las av Hembygdsföreningen vid 
vävstugan i ett halvår. Hon är helt 
lycklig över att få denna möjlighe!t  
Hon ska förbereda på olika sätt för 
Gammelmormors genom att ordna 
med småvävstolar till barnen, och 
förstås med att väva. Med en an-
ställd kan Hembygdsföreningen ju 
också hålla mer öppet och därmed 
få sälja mer och sprida ut över 
landet både Rengsjö-mattor och 
Rengsjö-löpare och Rengsjö-rutor. 
Undrar ni hur de ser ut? Titta in så 
får ni se!
 Tittade ut, från vävstugans bro-
kvist, gjorde en besökare från Med-
elpad som sett mycket av världen, 
men som inför gårdarna, träden, 
lugnet och harmonin på vår Hem-
bygdsbys tun utbrast: ”Det här slår 
allt!” Och det kan vi nog hålla med 
om lite till mans och kvinns!
Christina Berg-Tylöskog

Det våras för vävstugan!

I vävstugan i Västerby är det enbart 
glada miner! Kerstin Jonsson, Kristin 
Forsman Nilsson, Margit Larsson, Carina 
(”Kina”) Falk Norgren, Karin Fagerström
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Buset har minskatl
Buset i Rengsjö tycks nu ha avtagit 
men på Luciakvällen krossades
ytterligare några rutor på Lind-
bergs obebodda fastighet på vä-
gen mellan IOGT och Österböle. 
Samtidigt iakttogs tre ungdomar 
utanför fastigheten gående i rikt-
ning mot Österböle. 
 Bruno Öst, som tidigare fått inte 
mindre än 54 fönsterrutor krossa-
de på sin kvarnbyggnad, rapporte-
rar att han nu varit förskonad från 
ytterligare sabotage. 
 -Kanske har de som deltagit i 
busstrecken fått sig en tankestäl-
lare när det blev allmänt känt vad 
som försiggått, säger han.

Liederpengar till 
Västerby
Rengsjö Hembygdsförening har 
fått pengar via Lieder Hälsingebyg-
den för att fortsätta utvecklingen 
av aktiviterna i byn under två år. 
Målet är att få verksamheterna att 
gå runt utan att slita för mycket på 
allt ideellt arbete. Dels är det ”På 
Gammelmormors Tid”, men även 
andra delar som ex visningsdelen 
ska ses över. Pengarna ska an-
vändas till att anställa någon som 
kan jobba efter föreningens och 
arbetsgruppens intentioner.

Nu slipper pendlarna
att parkera i snön
I vinter har det varit problem för 
pendlarna som parkerar sina bilar 
vid Modigs fd affär i Glössbo. Ingen 
har velat ta ansvaret för att hålla 
parkeringen öppen och därför har 
det varit svårt att komma in med 
bilarna . Till och med ambulansen 
har haft svårt att stå i beredskap 
där och p g a snön har heller inte 
brevlådan blivit ordentligt tömd.
Men efter det att Gunnar Jons-
son engagerade sig i ärendet så 
blev det till slut plogat och nu har 
kommunen lovat att svara för snö-
röjningen tills vidare. Vid Modigs 
står ju också kommunens infor-
mationstavla ( en ny är på gång) 
och därför känner kommunen ett 
visst ansvar att hålla parkeringen 
öppen. – Det är viktigt att den här 
pendlarparkeringen hålls i ordning 
eftersom så många utnyttjar den 
och det blir tydligen bara fler och 
fler, säger Gunnar Jonsson.

Vi är nu KCR återförsäljare! 
Optimera din dieselbil, traktor, grävare, skogsmaskin osv:

Bättre vridmoment, lägre förbrukning, styrboxen lämnas helt orörd - 
ej att förväxla med chips trimning. 

Beställ kvalitétsbildelar till din bil hos oss till rätt pris!
Allitid 2 års garanti på bildelar samt arbete hos oss,

Upp till 24 mån räntefri betalning. 
10% på service till den 31/3 -09

Rengsjö Bilservice l AB 0278-667039 l Höjenvägen 10
 821 58 Rengsjö
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”De lämnade barn och barnbarn 
i Holland för ett nytt liv i Sverige. 
Barbara och Ronnie de Roy hit-
tade drömhuset i Västra Höle i 
Rengsjö för fyra år sedan. Till en 
början använde de huset på friti-
den men så småningom blev bo-
staden permanent. 
 - Det är naturen och lugnet och 
alla trevliga människor som fått 
oss att flytta hit, säger Barbara och 
Ronnie berättar att det kändes som 
att komma hem redan från början.
 De kommer från den lilla byn Bu-
ren som ligger mitt i Holland. Där 
jobbade Barbara som socionom 
och Ronnie som bokförare på en 
byggfirma. De brukade semestra 
i Skandinavien  och att de ham-
nade just i Rengsjö berodde på en 
systerdotter till Barbara som flyttat 
hit. De hälsade på henne och för-
älskade sig i de vackra omgivning-

arna. Sedan hittade de så små-
ningom ett hus på Internet som de 
bestämde sig för. 
 De sålde huset i Holland, tog 
farväl av grannar och vänner och 
lämnade sina fasta jobb. I decem-
ber förra året blev de Rengsjöbor 
på riktigt. Det har de aldrig ångrat.
 - Våra barn och barnbarn kom-
mer och hälsar på flera gånger om 
året och de fascineras av att det 
är så tyst här. I Sverige bor man 
14 personer på varje kvadratkilo-
meter. I Holland är motsvarande 
siffra 322, säger Barbara och kon-
staterar att de 9 husen på bygatan 
i Holland skulle alla få plats på de-
ras tomt i Västra Höle.
 Ronnie, som är 58 år, har för-
stått att om man ska komma in i 
det svenska samhället så måste 
man ha ett arbete. Bokförarjobbet 
vill han inte fortsätta med så därför 

Från Holland till Västra Höle:
”Det var som att komma hem 

När Barbara och Ronnie 
de Roy flyttade till Västra 
Höle fick de ett foto med 
alla sina barn och barn-
barn som de lämnade 
i Holland. Tack vare In-
ternet kan de ständigt 
ha kontakt med dem 
och flera gånger om året 
kommer de och hälsar 
på i Rengsjö.  

utbildar han sig till undersköterska. 
Han har också startat ett företag. 
Barbara hoppas få jobb inom sitt 
yrke men nu måste hon åka tillba-
ka till Holland och vikariera på sitt 
gamla arbete ett halvår för att fylla 
på kassan.
 - Vi är inga miljonärer och behö-
ver inkomster men hittills har det 
inte lyckats för mig att få något jobb 
trots att jag har lång erfarenhet av 
både flykting och ungdomsverk-
samheter, berättar Barbara.
 Båda har redan engagerat sig i 
hembygdsföreningen och så ofta 
de kan hjälper de till i bagarstugan. 
Barbara  kavlar ut tunnbrödet och 
Ronnie langar in det i ugnen. 
 - Det är en så härlig stämning där 

och så får man höra om allt som 
händer i Rengsjö, säger Barbara 
och skrattar.
 Så småningom tänker hon också 
gå med i en sångkör för hon tycker 
om att sjunga. 
 - Det är viktigt med sång och mu-
sik och i det fallet är det så fantas-
tiskt med Sverige för här sjunger ju 
nästan alla människor. Även ung-
domar. 

RENGSJÖ-VÄXBO GRANNAR
Stöd och engagera Er i föreningen för grannsamverkan 

med målet att minska brottsligheten, öka tryggheten 
och därmed också trivseln.

Medlemsavgifter är 
100 kr/år för hushåll och 200 kr/år för företag och föreningar.

Medlemsavgiften insätts på bankgirokonto 287-7298.

Ni som är intresserade att delta i start av byavakt var god kontakta;
Leif Elmik, telefon 0278-66 52 70

eller
Gunnar Jonsson, telefon 070-600 77 77

Styrelsen
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I elva år har de rest och hittills 
hunnit med att besöka länder som 
Thailand, Indien, Kambodja, Sri-
Lanka, Kenya, Tanzania, Vietnam, 
Malaysia, Singapore, Australien, 
Indonesien, Mexico, USA och nu 
blir det Sydamerika och Peru. 
 I fem veckor ska Mary Ann Sörlin 
och Tommy Nilsson, globetrotters 
från Rengsjö, vara borta den här 
gången sedan de bestämt sig för 
att leva bland olika indianstammar 
i Peru. Den 24 februari lämnar de 
vinterkylan och lugnet i Rengsjö.
 - Det blir jättespännande, säger 

Mary Ann som är helt orädd när det 
gäller att kasta sig ut på olika även-
tyr i världen. Lika orädd som hon 
är när det gäller att satsa på den 
egna verksamheten Majas Café 
och Presenter.
 - Hittills har det bara gått bra. 
Jag har ökat omsättningen och be-
söksantalet hela tiden och nu blir 
det sjunde året som jag håller öp-
pet. Man måste satsa ordentligt. 

Nu packar de för en ny 
långresa och ny kontinent

Mary Ann Sörlin och Tommy Nilsson pack-
ar ryggsäckarna för en ny långresa. Den 
här gången tänker de leva bland indianer i 
Peru.

Det finns inget annat val, säger 
hon och avslöjar att hon nu också 
tänker öppna en webbutik. 
 I hennes mer långsiktiga vision 
ingår också att starta upp affärs-
verksamhet i Indien. Dit åker hon 
redan för att handla olika grejer 
som hon sedan tänker sälja i sin 
butik på nätet. Indien  upptäckte 
hon för några år sedan när hon och 
Tommy semestrade där.
 - Det är ett häftigt land där man 
hela tiden möts av något oväntat. 
Jag skulle inte ha något emot att 
tillbringa vinterhalvåret där i fort-
sättningen, säger hon.
 Mary Ann är dalkulla och dotter 
till en av Rättviks mesta entrepre-
nörer. Själv satsade hon också på 
affärsverksamhet där. Sydde och 
designade kläder och hade två bu-
tiker och två anställda. I 14 år höll 
hon på men så råkade hon ut för 
en trafikolycka och drog på sig en 

nackskada som tvingade henne till 
ett nytt yrkesval. Hon omskolade 
sig till behandlingsassistent, fick 
jobb på Glössbohemmet i Reng-
sjö och träffade Tommy. Förra året 
gifte de sig i Las Vegas. 
 I Rengsjö bor de i gamla Knek-
tens som de rustat både till bostad 
och affärsverksamhet. På några år 
har Majas Café och Presenter låtit 
tala om sig i större delen av Häl-
singland och tusentals besökare 
hittar dit varje år. 
 Mary Ann har fyllt den gamla la-
dugårdsdelen med presentartiklar 
och nu tänker hon också satsa på 
nytt kök, ett snickeri och en syatel-
jé.
 - När jag var tonåring drömde jag 
om att bo på en bondgård och till-
verka allting själv. Jag ville sy och 
snickra och sälja mina egna pro-
dukter på samma ställe. Det tänker 
jag förverkliga nu, säger hon.

Du är ung och bosatt i Rengsjö. 
Vet vad som händer bland ungdo-
marna här. Du  gillar att skriva och 
fotografera. Är nyfiken och orädd. 
Då kan du hjälpa oss att göra  en 
ungdomssida i Rengsjöbladet och 
på hemsidan www.rengsjo.se .  
 Hör av dej till någon av oss i re-
daktionen. Det får också du göra 
som är äldre. Kom med tips och 
idéer hur vi gör tidningen bättre. 

Berätta för oss vad som händer i 
Rengsjö och vad du vill läsa om. 
 Vi planerar att göra ett bildgalleri 
på hemsidan och behöver därför 
olika bilder från Rengsjö. Vi ser 
också gärna att du hjälper oss 
med gamla bilder och berättelser 
om livet förr i tiden i Rengsjö. Ring 
eller mejla till Göran Bernstål tel 
665123 eller 070-6948732 , 
goran.bernstal@tele2.se

Vill du bli journalist? 
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Det finns 164 registrerade företag 
i Rengsjö och ett 25-tal av ägarna 
till dessa företag kom till den för-
sta företagarträffen som fören-
ingen Rengsjö Framtid bjudit in 
till. Syftet med träffen var i första 
hand att träffas men också att dis-
kutera  möjligheten till olika former 
av samarbete. Från kommunen 
deltog  företagsrådgivaren Daniel 
Jansson och Peter Eriksson från 
näringslivskontoret. Mötet hölls 
på Glössbogården där deltagarna 
lät sig utspisas med pärgröt och 
fläsk.
 Deltagarna var efter träffen över-
ens om att fortsätta att mötas och 
att genom föreningen  Rengsjö 
Framtid försöka få till stånd ett bätt-
re företagsklimat i Rengsjö. För det 
framkom kritik mot kommunen som 
man inte tycker ställer upp tillräck-

ligt när företagare behöver hjälp.
Företagsgruppen är den sjätte 
arbetsgruppen som nu sorterar 
under Rengsjö Framtid. Tidigare 
finns informationsgruppen som ger 
ut Rengsjöbladet och hemsidan 
rengsjo.se. Ungdomsgruppen har 
startat ubgdomsgård i IOGT-loka-
len, marknadsgruppen arrangerar 
den lokala marknaden Hardreve 
som kommer igen den 16 maj i 
år, centrumgruppen jobbar för ett 
mera attraktivt centrum och väl-
komstgruppen ska se till att nyin-
flyttade tas omhand på bästa sätt. 
 Rengsjö Framtid har genom läns-
styrelse och jordbruksverk fått sam-
manlagt 130 000 kr för att främja 
bygdens utveckling. Dessutom har 
föreningen beviljats bidrag med 30 
000 kr från Sedwallska stiftelsen. 

Företagarna
skall satsa på samarbeteu

Thomas Backan 
ordförande i Rengsjö 
Framtid kunde 
välkomna ett 25-tal 
företagare till den 
första företagsträffen

Två hockeystjärnor
med rötter i Rengsjö 

Visste ni att hockeystjärnan och 
NHL-proffset Mats Sundin har 
sina rötter i Rengsjö! Jodå, så är 
det och Ingalill Eriksson , som bor 
efter Hästhagsvägen, kan berätta 
hur det gick till för hon var nämli-
gen med när det begav sig.
 Det är nämligen så att Mats Sun-
dins pappa är född i lägenheten 
ovanpå Lötens affär. En händelse 
som ägde rum 1944. I lägenheten 
bodde vid den tidpunkten distrikts-
sköterskan Anna Hägerstrand. 
Från Bollnäs kom en taxi med den 
blivande barnaföderskan Märta 
Sundin och hon var på väg till Sö-
derhamns BB. Men värkarna tilltog 
och taxichauffören förstod att man 
inte skulle hinna fram. Då kontak-
tades Anna Hägerstrand i Rengsjö 
och hon tog emot i sin bostad. Där 
jobbade den då 13-åriga Ingalill 
som piga och fick vara med om 
den spännande tilldragelsen.
 -  Jag var så rädd så jag gömde 
mig bakom dörren. Jag hade ju 
aldrig varit med om något sådant 
förr. Men fru Hägerstrand beordra-
de då att jag skulle sätta en kast-
rull med vatten på spisen och se-
dan komma in med varmvatten. 

Det gjorde Ingalill och förloss-
ningen gick bra. Märta Sundin fick 
sedan ligga kvar i flera dagar och 
vårdades av fru Hägerstrand och 
Ingalill.
 - Jag kallade pojken för lill-Per 
och han bor numera i Uppsala. 
Märta Sundin avled förra året  i 
Bollnäs. Sonsonen Mats brukade 
komma och hälsa på sin farmor 
och han har också varit till Rengsjö 
och sett platsen där hans pappa 
en gång föddes, berättar Ingalill.
 Mats Sundin är just nu högaktu-
ell i sitt nya lag Vancouver efter att 
ha skrivit ett  kontrakt värt ca 40 
miljoner kronor resten av säsong-
en. Tidigare har han spelat 14 år 
i Toronto. Totalt 19 år i NHL. Han 
har också en lång karriär i Tre Kro-
nor med 1 OS-guld och 3 VM-guld 
bl a.
 Det finns ytterligare en känd 
hockeyspelare med rötter i Reng-
sjö och det är Anders Ante Eriks-
son, son till Håkan Eriksson från 
Västergården i Björtomta.
 Ante Eriksson har också en lång 
karriär i NHL bakom sig men den 
här säsongen tillbringar han i ett 
farmarlag. 
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Det blev stort rabalder när han 
avslöjade att dåvarande finansmi-
nistern Bosse Ringholms fotbolls-
klubb inte betalat skatt på många 
år. Men det är inte den enda skan-
dalen som journalisten Bo Göran 
Bodin,34 från Rengsjö grävt fram 
under senare år. Tvärtom är han 
en mästare på grävande journalis-
tik och det har han vid flera tillfäl-
len också fått pris för.
 Det har bl a blivit Grävande Jour-
nalisters Guldspade för avslöjan-
det om riksdagsledamöters fusk 
med ersättningar och Radiopriset 
när han avslöjade hur ett sjukhus 
i Stockholm försökte mörka ett 
mord som ägt rum på en psykav-
delning. 
 - Det är roligt när arbetet blir 
uppmärksammat och priserna är 
ett kvitto på att man gör något bra, 
säger han.
 Bo Göran jobbar sedan fem år 
på Dagens Eko i Stockholm och 
numera kan man också höra hans 
röst i radioapparaterna. Tidigare 
jobbade han enbart som s k re-
searcher ( dvs han grävde fram 
faktauppgifterna och så presen-
terades inslaget av någon annan) 
Numera gör han hela jobbet själv.

 - Jag tycker det blir bättre så, sä-
ger han och understryker att han 
tycker det är roligt att också pre-
sentera materialet själv.
 Bo Göran jobbar i en mindre 
grupp av grävande journalister på 
Ekot och där trivs han bra. 
 - Men det skulle vara roligt att 
prova på TV igen. Jag jobbade 
ungefär ett år på SVT tidigare och 
då som researcher på program-
met Dokument inifrån. Men sedan 
ringde de från Ekot och erbjöd ett 

Journalisten från Rengsjö
prisas för sina avslöjanden 

Rengsjöbördige radioreportern 
Bo Göran Bodin i avslöjartagen

fast jobb.
 Egentligen var det inte mening-
en att han skulle bli journalist från 
början. Han följde i mor och fars 
fotspår och utbildade sig till sjuk-
sköterska. Jobbade som sådan i 
ett års tid, mest i Norge, men tyckte 
inte att det var kul och hoppade av. 
Började istället plugga nationaleko-
nomi och statskunskap.
 - Då upptäckte jag en massa 
saker som jag retade mig på och 
jag konstaterade att jag kunde få 
utlopp för min frustration via jour-
nalistiken. Jag hade ett par somrar 
tidigare vikarierat på Helsingen och 
kände att  det var ett jobb som pas-
sade mig.
 Bo Göran gjorde sedan sin jour-
nalistutbildning i Göteborg men 

flyttade till Stockholm direkt efter 
utbildningens slut . Bor med hustru 
och två små barn bara två minuters 
promenad från Radiohuset. 
 I vinter har han varit hemma i 
Hälsingland och tränat inför Vasa-
loppet och i skidspåret har han en 
ivrig påhejare i farfar Lasse som en 
gång var framgångsrik skidåkare i 
RSK:s färger.
 - Sex mil blev det i Harsa en helg i 
januari och det kändes bra. Annars 
har det varit svårt med träningen på 
grund av arbetet. Just nu håller jag 
på med ett jobb som rör psykiatrin, 
säger han aningen hemlighetsfullt
  Så om ni håller koll på radioekot 
framöver så kommer det snart nya 
avslöjanden av Bo Göran Bodin 
från Rengsjö. 

-
HARDREVE 

16 MAJ
VÅRMARKNAD I RENGSJÖ

Var med på årets stora  händelse!
Anmälan och information

070-33 20 393 eller ingeroth@telia.com



18 19

Nu satsar Nya Lötens handel på 
en form av kassaservice så att folk 
kan betala räkningar och hämta ut 
pengar i butiken. Lötens handel 
gör det här som en sista utväg för 
att rädda butiken kvar.
 Elsa är bekymrad över den ut-
veckling som handlandet i butiken 
har tagit den senaste tiden.
- Bara på en vecka i januari mins-
kade intäkterna med 20 000 kr 
jämfört med motsvarande vecka 
året innan. Och julhandeln var 
rena katastrofen.
  Om det är så att ortsborna är 
missnöjda med något så vill jag att 
de berättar det för mig så jag kan 
rätta till det, säger Elsa.
 Hon säger sig också förstå att 
många väljer att handla i stan ef-
tersom det blir billigare och utbudet 
är större. Men hon menar också 
att vissa varor faktiskt är billigare 
på Löten.
 Föreningen Rengsjö Framtid 

vädjar efter detta till ortsborna om 
att försöka handla mera på Löten 
och ställa upp för affären så att vi 
får ha den kvar. Elsa och hennes 
medhjälpare gör en fantastisk in-
sats och de förtjänar allt stöd. För-
svinner affären då dör en stor bit 
av Rengsjö.
 - Skulle det ändå bli så att jag 
tvingas upphöra med verksamhe-
ten så är jag glad och tacksam för 
att jag fått hålla på. För det var ju 
ändå det här jag ville göra, säger 
Elsa.
 För att klara det nya bank-i-bu-
tik-systemet måste Lötens handel 
köpa en scanner för 8 000 kr men 
det kommer att dröja några veckor 
innan den här servicen är klar.
 Lötens handel planerar dess-
utom att öka servicen ytterligare 
så att man också kan lämna in och 
hämta ut paket i butiken. Men då 
måste ännu en scanner köpas in. 

 

Sexårsjubileum på Lötens Handel
men då är butiken i fara 

Sön 1 mars  kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Magnus Natander, B-M Grims
Sön 8 mars  kl 11.00 Högmässa, Lars Nilsson, B-M G
Sön 15 mars kl 11.00 Söndagsgudstjänst, A. Bergsten, B-M G
Sön 22 mars  kl 11.00 Högmässa, L N, B-M G
Sön 29 mars  kl 11.00 Sammanlyst till Bollnäs kyrka
Sön 5 april  kl 11.00 Högmässogudstjänst, M N, kyrkokören, B-M G
Tors 9 april  kl 18.00 Skärtorsd.mässa med Getsemanevandr., M N, B-M G
Fre 10 apri kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, M N, B-M G
Sön 12 april  kl 11.00 Högmässogudstjänst, M N, kyrkokören, B-M G
Mån 13 april  kl 11.00 Sammanlyst till stiftsgudstjänst i Gävle
Sön 19 april kl 11.00 Högmässogudstjänst, L N, B-M G
Sön 26 april  kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Sune Ek, Jenny Christoffersson
Sön 3 maj  kl 11.00 se Västra Höle bygdegård
Sön 10 maj  kl 11.00 Sammanlyst till Växbo kapell
Sön 17 maj  kl 11.00 Högmässogudstjänst, Lena Wängmark, B-M G
Sön 24 maj  kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Ingrid Natander, B-M G
Sön 31 maj  kl 11.00 Konfirmationsmässa, Sune Ek, Britt-Marie Grims
Sön 7 juni  kl 11.00 Sammanlyst till Bollnäs kyrka
Ringshög
Tis 3 mars  kl 14.00 Trivselträff, M N, B-M G
Tis 31 mars  kl 14.00 Trivselträff, M N, B-M G
Tis 5 maj  kl 14.00 Trivselträff, M N, B-M G
Bollnäs kyrka
Sön 29 mars  kl 11.00 Högm., U. Allenbäck, avskedpred. I Wortzelius, kyrkkaffe
Sön 7 juni  kl 11.00 Högm., installation av ny kyrkoherde, biskop 
   Ragnar Persenius, Lena Wängmark, Inge Wortzelius, kyrkkaffe
Västra Höle bygdegård
Sön 3 maj  kl 11.00 Friluftsgudstjänst, M N, J C
Växbo kapell
Sön 10 maj  kl 11.00 Gudstjänst i samband med kyrkvandr från Ottos bil, 
   I N, B-M G, servering

Rengsjö kyrka



20 21

 Välkommen till PRO Rengsjö
Alla pensionärer (även förtids- och sjukpensionärer) är 
välkomna till våra aktiviteter. PRO är i förhållande till 
politiska partier obunden och till religiösa samfund och 

nykterhetsorganisationer neutrala.Vi har månadsmöten, vi spelar boule, 
sjunger i kör, lär oss data och att hantera en mobiltelefon. Vi gör även resor. 
För 2009 ser programmet ut så här:

Feb  Fredagen den 6 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Mars  Fredagen den 6 Årsmöte 13.00, RSK-lokalen
April  Fredagen den 3 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Maj  Fredagen den 8 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Juni-Juli Sommaruppehåll -----------------------------------
Augusti  Fredagen den 7 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn
September Fredagen den 4 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn
Oktober Fredagen den 2 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
November Söndagen den 1 Kyrkkaffe
  Fredagen den 6 Höstmöte 13.00, RSK-lokalen
December Fredagen den 4 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen

PRO-kören övar tisdagar 09.30-11.30 på Församlingshuset augusti-maj.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Boule spelas tisdagar 13.00-15.00 på Rengsjö IP sommartid och i f d Netsmans 
lokaler i Arbrå vintertid. Ansvariga: Olle Olsson och Elis Roos.
PROs IT-cirkel (data) genomförs onsdagseftermiddagar i. ABF:s lokaler 
Cirkelledare: Anne-Marie Westberg.
Mobilär-cirkel startas upp vid behov. Cirkelledare: Ulla-Brittt Nordqvist.

Kontaktpersoner:   Adress        Telefon
Ordf. Ulla-Britt Nordqvist Växboväg. 17 C 821 51 Bollnäs  0278-66 80 51
Kassör Inger Persson  Österböle 9044 821 58 Rengsjö   0278-66 53 87
Sekr. Marianne Östling Österböle 9153 821 98 Rengsjö   0278-66 53 32
Reseansv.Göte Nordqvist Växboväg. 17 C 821 51 Bollnäs  0278-66 80 51

 

   Rengsjö Pizzeria   
   Pizza     Kebab     al a carte      
         Plankstek     Sallader 
     Öppet:  
    mån stängt, tis-tors 15-19 , fre 13-23 
    lör 13-23 , sön 13-20

Tfn 0278 -  665533

Nu tar vi tempen
på medlemmarna

Det är dags att betala in 
medlemsavgiften till föreningen Rengsjö Framtid. 

50 kr per person, 100 kr för familj, företag och föreningar. 

Det är inte mycket pengar men kan bli mycket för föreningen 
om många betalar.

Tänk bara på att om ni betalar för familj att ni namnger alla 
familjemedlemmar!
Sätt in pengarna på bankgiro 253-8445. 
För att stimulera till ökat medlemsintresse sätter vi nu upp en 
termometer vid Lötens. Där kan ni se om medlemsantalet ökar. 
Förra året var vi uppe i 212. Men målet i år är minst 300!

Stöd föreningen  - 
betala medlemsavgiften idag!
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Välkommen, Magnus, 
till 
Rengsjö Församling!

”Men, en så vacker trakt det här är!” 
Det sade Magnus Natander, när 
han kom från syföreningens möte 
i församlingshuset till Björtomta för 
en intervju om sitt arbete som vår 
nye präst. Vi fick en trivsam prat-
stund där Magnus bland annat be-
rättade om hur övertygelsen växte 
fram att han ville bli präst.  Första 
gången han formulerade det högt 
var när han satt med de övriga in-
för utryckningen från det militära, 
där han varit sjukvårdare. ”Vad ska 
du göra sedan?” – ”Jag ska läsa till 
präst.” Inte så att han inte haft tan-
kar på detta då och då sedan kon-
firmationen, men då stod det slutli-
gen helt klart för honom själv.
 Dock tog han god tid på sig innan 
han kom så långt som till prästvig-
ning – också därför att han kände 
att han ville följa den tidigkristna 
kyrkans idé om att man ska ha 
uppnått Herrens Ålder – 30 år – 
innan man prästvigs. Säkert ingen 
dum idé, eftersom man då hunnit 
få många  livserfarenheter.  Med 
studier och med studieresor, bland 
annat ett fältstudiearbete i Indien 
om hur religionen där utnyttjas av 
politikerna, så gick det lätt för Mag-
nus att nå den åldern!
 Och nu, efter kortare tjänstgör-
ing i Arbrå och i Hanebo-Segersta 

har han alltså fått tjänst som ”vår 
präst”. Vad vill han då med sitt ar-
bete bland och för oss rengsjöbor? 
Vad har han för idéer och planer? 
På den frågan svarar Magnus att 
han vill känna in sig i församling-
en, med ödmjukhet för de traditio-
ner som redan finns. Men att han 
känner starkt för att arbeta bland 
ungdomar är tydligt. Många unga 
behöver det engagemanget. Han 
är mycket intresserad av fritidsgår-
den och kanske kan det komma 
fram ett samarbete där. Samarbete 
tycks överhuvudtaget vara ett vik-
tigt begrepp för honom.
 I vår har han konfirmation i Ha-
nebo, en ovanligt stor grupp av 30 
ungdomar, men nästa år blir det 
rengsjöungdomarna som får Mag-
nus som konfirmationslärare. Kon-
firmationsundervisningen numera 
skiljer sig uppenbarligen mycket 
från vad vi äldre en gång var med 
om. Vi läser ju om resor som konfir-
mationsgrupperna gör tillsammans 

och mycket annat intressant. Mag-
nus brukar till exempel fara med 
sina konfirmander till Stockholm 
och delta i Taizé-möten. Just nu 
leder han en studiecirkel i Bollnäs 
om pilgrimsliv tillsammans med 
Missionskyrkans pastor, Anna-
Karin Holmberg. Kanske vi kan få 
se fram emot någon studiecirkel 
även i Rengsjö?  Det verkar inte 
helt omöjligt! Eller som ett alter-
nativ, församlingsaftnar, en eller 
flera per termin, där någon intres-
sant person bjuds in att tala, och 
med lite musik och förtäring. Det 
låter väldigt spännande, tycker 
”Rengsjö-bladets utsända”!
 Och där hamnar vi i en viktig och 
intressant diskussion, om en frå-
ga som många brottas med: HUR 
ska kyrkan i vår moderna tid, där 
så mycket sliter och drar i män-
niskorna –TV, datorspel, Internet-
surfning, scooter-åkning…. -  och 
inte minst på landet där kyrkan lig-
ger långt från hemmet,  kunna nå 
ut till församlingsborna, få dem att 
känna att kyrkan betyder något, 
att den har något väsentligt att bi-
dra med i vardagen? I synnerhet 
med tanke på att så få beger sig 
till kyrkan även när dess klockor 
så tydligt bjuder in till gudstjänst. I 
den kyrka som ändå de flesta vär-
nar starkt om.
 Vi är i stort sett överens, men 
det är Magnus som formulerar det 
hela så bra: Kyrkoåret ger stadga 
och rytm åt livet. Om fler vågade 
gå i kyrkan skulle det bli mycket 

roligare och bättre för alla! Om 
man ger av sin tid åt kyrkan så får 
man större livskvalitet och berikar 
sitt liv. Men det är inte lätt att visa 
på vad kyrkan är. Vi är alla i själva 
verket mycket påverkade av kris-
tendomen, även om vi inte alltid är 
medvetna om det.
 Men kyrkan, om än hon står 
mitt i byn, som vår, är och skall 
ju också vara något speciellt, och 
erbjuda något speciellt. Även här 
formulerar Magnus något tänk-
värt: kyrkan är inte van att leve-
rera snabba svar. Väntan och 
eftertanke är inte moderna ord. 
Men människan behöver vila, och 
i detta kan kyrkan erbjuda oss nå-
got utöver det vanliga.
 Men tro nu inte att Magnus är 
en stillasittande person, tvärtom! 
Och på fritiden ägnar han sig åt 
ett brett spann av aktiviteter, från 
kajakpaddling eller skridskoåkning 
till att planera för en körgrupp som 
vill sjunga gregorianskt. Vi kanske 
får en konsert med dem i Rengsjö 
så småningom!
 Vid högmässan i Rengsjö kyrka 
den 1 februari välkomnades Mag-
nus till sin tjänst hos oss. Det kän-
des bra att lyssna till hans under-
bara sång och hans varma vänliga 
röst när han talade om denna dag 
som en början på ett fint äventyr 
tillsammans. Och vi kan inte an-
nat än önska Magnus och oss 
själva lycka till på färden!
Christina Berg-Tylöskog 
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Nu är Tönnebro-Bernt
hemma på riktigt igen

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

           Ängbo Såg o Hyvleri 
             Kjell 070 3149775

Han lämnade Stockholm och flytta-
de tillbaka till Rengsjö för drömmen 
om att bli bonde på heltid. Men det 
blev inte riktigt så. Det kom något 
annat emellan. På E 4 mellan Sö-
derhamn och Gävle.
 Efter mer än 25 år i Tönnebro har 
Bernt Larsson nu blivit Rengsjöbo 
på riktigt igen. I gården ”Göm-
mens” i Östra Höle har han byggt 
upp en ny tillvaro för sig och sina 
företag bl a Tönnebrogruppen AB  
och Tönnebro Invest AB. Bernt har 
låtit rusta och bygga ut huset till 
ett 250 kvm stort kontorshus i två 
våningar. Där håller också sonen 
Magnus till med ett eget nystartat 
företag.

- Den sociala biten med Rengsjö 
har inte funnits tidigare. Jag har i 
stort sett bara sovit hemma i Borti-
gården. Resten av tiden har jag 
tillbringat i Tönnebro med mobilte-
lefonen ständigt påslagen dygnet 
runt i alla år, säger Bernt som nu 
uppskattar att han plötsligt har tid 
att prata med bybor och att åka 
ner till Löten och handla.
 Det var i april förra året som han 
överlät driften i Tönnebro till Ras-
ta-koncernen och samtidigt sålde 
fastigheten till ett annat företag. 
Efter försäljningen av den och alla 
andra fastigheter i Söderhamn har 
Bernt varit en eftertraktad person 
hos flera banker. 
 Annat ljud i skällan var det från 
bankernas sida när han en gång 
skulle starta i Tönnebro. Då var de 
helt ointresserade och gjorde tum-
men ned på grund av att Bernt inte 
hade någon restaurangvana.
 - Det var tack vare chefen för då-
varande Industrikredit som hotade 
med att bojkotta andra projekt om 
bankerna inte ställde upp på Tön-
nebro som det gick vägen, avslöjar 
Bernt. Han berättar också att då-
varande miljöchefen i Söderhamns 
kommun också var en viktig stöt-
tepelare. Mot länsstyrelsens vilja 
så beordrade han Bernt och hans 

dåvarande kolleger att köra på. 
Hade dessa två personer inte ställt 
upp så hade det aldrig blivit någon 
vägkrog i Tönnebro. Nu blev det 
istället landets största vägkrog. 
Något som gjort Bernt till lite av 
en expert inom branschen och när 
han överlät driften till Rasta så ville 
man gärna ha honom med i sin 
koncernstyrelse vilket han accep-
terade. 
 Annars är det riktigt att han är 
en novis när det gäller matlagning. 
Däremot är han erkänt duktig på 
ledarskap och företagsekonomi. 
Han är också tekniskt intresserad 
och byggkunnig efter 13 år på ett 
arkitektkontor i Stockholm.
 - Men det är mycket tack vare 
mina duktiga medarbetare i Tön-
nebro som vi lyckats bli Sveriges 
största vägkrog, säger han.
 Vad Bernt ska göra nu när han 
inte längre behöver åka till Tönne-
bro vet han inte riktigt. Hittills har 
han haft fullt upp med att ställa 
iordning all dokumentation från 

Tönnebro-tiden och så har han 
deltagit i byggandet av kontorshu-
set och  fritidshuset vid Storsjön. 
 - Jag har behållit all egendom i 
Rengsjö och dessa tänker jag inte 
avyttra. Huset i Spanien, som var 
min livlina under Tönnebro-åren, 
tänker jag däremot sälja så små-
ningom. Jag har ingen längtan 
av att bosätta mig där. Nej, nu är 
det Rengsjö som gäller. Rengsjö 
är Paradiset för mig. Tänk vilken 
härlig känsla när man viker in vid 
Murars och tar byvägen  mot Östra 
Höle, säger Bernt och blickar ut 
genom kontorsfönstret mot Höle-
sjön och Höleklack. En fantastiskt 
vacker vy. 
 - Nu ska jag ägna mig åt famil-
jen, barn och barnbarn, och passa 
på att resa runt i Sverige i sommar. 
Det är också något som fått stå 
tillbaka de senaste åren, Jag kom-
mer också att bistå Magnus i hans 
företag och så drömmer jag om att 
få till en bok om de 25 åren i Tön-
nebro, säger Bernt.
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3 aprilkl 13  PRO måndas-
möte kl 13 RSK-lokalen 3 aprilkl 13 
 PRO måndasmöte kl 13 RSK-loka-
len

Under den här rubriken kan föreningar och andra meddela vad som hän-
der den närmaste tiden. Uppgifterna läggs ut både i tidningen och på 
hemsidan rengsjo.se

28 februari kl 10  Rengsjöhästen har blåbärshoppning i ridhuset vid 
    Midnäs.
1 mars kl 18  Musikkväll i Höle bygdegård
6 mars  kl 13  PRO månadsmöte RSK-lokalen
18 mars kl 12   Röda Korset bjuder pensionärerna på sopplunch  
    och underhållning i församlingshuset. Vid behov  
    av skjuts ring Ellinor.
21 mars kl 13   Rengsjöhästen har föreläsning/clinic i Horseman 
    ship med Sven Forsström i RSK-lokalen och rid 
    huset Midnä
3 april kl 13  PRO månadsmöte kl 13 RSK-lokalen
8 maj kl  13  PRO månadsmöte kl 13 RSK-lokalen

Det händer  i Rengsjö

Det här är en ny företeelse i Reng-
sjö, som visar en samling spelmän 
på en musikkväll i Höle bygdegård. 
Det är Margareta Modéer som har 
dragit igång dessa kvällar. 
 Nästa musikkväll blir den 1 mars 

kl 18 och då blir det som vanligt 
spel, allsång och fika. Alla som vill 
spela, sjunga eller lyssna är väl-
komna. Inträdet är 30 kr inkl. fika. 
För spelmän är det gratis. Kolla ef-
ter de lila affischerna! 

Musikkvällar i Höle

Kunderna blir bara fler
    hos Rengsjö Bilservice

I november flyttade Lydéns Bil-
verkstad från Glössbo till centrala 
Rengsjö och blev Rengsjö Bilser-
vice AB. Firman med far och son 
Lydén som delägare kom till större 
och ljusare lokaler.
 - Det blev inte bara roligare för 
oss som jobbar här. Tydligen tyck-
er kunderna det också för de har 
blivit många fler. Vi vet inte varför 
kundkretsen ökat så markant men 
de är kanske nyfikna på oss, 
säger pappa Hans som hade hållit 
på hemma i Glössbo i 28 år innan 
flytten till Löten.
 När han och sonen Per bestäm-
de sig för att satsa på ett aktiebolag 
och större lokaler tänkte de först 
bygga nytt i Glössbo .Ritningar och 
projekteringsarbetena var klara. 
Men så blev Rengsjö Billackerings 
lokaler lediga och då slog de till 
och köpte. 
 Det blev ett lyckokast. Nu kan de 
samtidigt ta in sex bilar i verksta-
den. Förr fick de plats med bara 

två. 
 De slog till lagom till lågkon-
junkturen kom men det har inte 
hämmat satsningen. Tvärtom så 
kommer nu nya kunder hela tiden. 
Ja, det finns till och med stockhol-
mare som väljer att serva sin bil i 
Rengsjö. 
 - Det är jätteroligt tycker Per och 
berättar att de redan har planer på 
att utvidga ytterligare. Men vad det 
blir vill han i nuläget inte avslöja. 
 För närvarande är de tre som job-
bar i verkstaden men det kommer 
säkerligen att bli fler. Hela tiden 
ringer det folk och hör sig för om 
jobb. Problemet är att det är svårt 
att hitta reparatörer med erfaren-
het. 

 
 
 
 

Rengsjö Bilservice har i ett tidigt 
skede satsat på datorisering och 
är ensam i regionen som kan da-
tasöka fel på amerikanska bilar t 
ex. Tack vare EU-beslutet om att 
nybilsgarantin gäller
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Rengsjö Framtid inbjuder till

FILMKVÄLL
Berndt Persson visar sin nya naturfilm 

LIV I GAMMELSKOG

Onsdag 11 mars kl 19.00 IOGT-lokalen

VÄRLDEN TILL RENGSJÖ!

I juni avgörs om Hälsingegårdarna blir ett 
världsarv. Västerby i Rengsjö finns med. 

Vad betyder det för oss?

Ylva Olofsson från projekt Hälsingegårdar 
 berättar om de spännande planerna

Kaffeservering  20:-

Efteråt håller föreningen Rengsjö Framtid årsmöte.

Välkomna!


