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Hem till byn 
nästa år igen
Musikfestivalen i Västerby i somras 
gick ihop ekonomiskt och blev ett 
lyckat arrangemang som fått många 
lovord. Därför tänker arrangörerna 
fortsätta men något datum har ännu 
inte fastställts. Det lutar åt att det blir 
någon gång i början av augusti och 
det kommer att bli en festival utöver 
det vanliga, säger Jon Törnros i 
arrangörsföreningen

Ute föll mörkret och regnet, men 
inne i Rengsjö Församlingshus lyste 
solen över det 25-tal Rengsjöbor 
som samlats för att lyssna till Åsa 
Tollén Sandströms berättelse om 
sina pilgrimsvandringar vid tre olika 
tillfällen. En gång ensam, en gång med 
en son, och en gång med en väninna 
har hon vandrat i rejäla kängor och 
stödd på sin pilgrimsstav, och upplevt 
hänförande vackra landskap, byar och 
städer, vingårdar och kyrkor i södra 
Frankrike och norra Spanien på sin 
väg mot Santiago de Compostela. 
  Miljontals pilgrimer har alltsedan 
tidig medeltid har vandrat denna 
sträcka, cirka 80 mil, bland dem vår 
egen Heliga Birgitta på 1300-talet. I 
Santiago de Compostela sägs Spaniens 
nationalhelgon aposteln Jakob ligga 
begravd. Man måste inte gå hela leden 
för att få sitt diplom!

På pilgrimsfärd

Åsa på pilgrimsstråt och i församlingshuset.

Så här fint diplom på latin får man när man 
genomfört den sista etappen mot Santiago de 
Compostela

   Åsa visade sig vara en mycket 
skicklig fotograf så vi fick en god 
inblick i hennes upplevelser och njöt 
av hennes berättelser. Det var nog inte 
utan att en och annan av oss kom att 
fundera över om man själv skulle våga 
ge sig iväg dit ner, om så bara en liten 
sträcka. 
Christina Berg-Tylöskog
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Redaktörn har ordet

Socialnämnden i kommunen har 
bestämt att det nya demensboendet 
Ringslyckan ska läggas ned efter 
bara drygt ett år. Det har startat en 
infekterad strid mellan kommunen och 
många engagerade bybor. En särskild 
Ringslyckan-grupp har bildats och i 
den ingår även jag.
   Varför bråkar vi då om Ringslyckan? 
Det är ju bara ett skyddat boende 
för dementa med sex platser och när 
detta skrivs är det endast fyra boende 
kvar. De kan väl lika gärna bo någon 
annanstans när nu kommunen måste 
spara pengar? 
   Ja, förvisso men nu är det så att det 
här handlar om fyra gamla människor 
som uppnått en anmärkningsvärt hög 
ålder – den äldsta är snart 95 år. Ett 
långt liv som de levt här i Rengsjö. 
Deras högsta önskan är naturligtvis 
att få avsluta detta liv i sin hembygd 
där de känner sig trygga och där de har 
sina nära och kära.
Det är en skam att bara komma på tanken 
att de ska tvångsförflyttas härifrån i 
livets slutskede. Socialnämnden får 
ursäkta men vi tänker inte utlämna dem 

Vi släpper dom inte!

till den kommunbeställda flyttfirman! 
  Det är den humanitära orsaken 
till vår strid. Det andra är tillväga-
gångssättet. Hur socialnämnd och 
kommunfullmäktige har hanterat 
detta ärende. Vi anser att det är både 
odemokratiskt och lagvidrigt. 
   Odemokratiskt för att man underlåtit 
att klargöra vad ärendet gäller och där-
för omöjliggjort för berörda människor 
att överklaga inom föreskriven tid. 
Olagligt för att inte nedläggningen 
behandlats i kommunfullmäktige 
enligt kommunallagens föreskrifter. 
Där sägs bl a att ärenden av principiell 
natur och större vikt skall avgöras i 
kommunfullmäktige. 
   När Rengsjöbon Anders Bergsten 
(KD) motionerade om detta togs hans 
motion inte ens upp i fullmäktige!
  Anders är medlem i Ringslyckan-
gruppen och har naturligtvis överklagat 
till förvaltningsrätten. Överklagat 
har också en annan medlem i Rings-
lyckangruppen, Siw Mickelsson, gjort. 
Eftersom socialnämnden lindade in 
Ringslyckanärendet i en fråga om 
tilläggsanslag för att klara budgeten så 

blev ärendet inte känt för allmänheten 
så att en överklagan kunde göras i tid. 
Därför blev Siws klagomål avvisat av 
förvaltningsrätten. Men Siw har förstås 
gått vidare till kammarrätten. 
  Och alla tänker vi kämpa vidare. 
Kommunen ska inte komma undan så 
lätt.
För vad händer om vi inte slåss för 
att behålla det vi en gång fått? Jo, i 
penningbristens tider så ryker både 
skolor och äldreboenden. Det tycks 

Tid: Onsdagen den 7/12 kl 10.00             
Plats: Ringshög

Du betalar det material du använder 
men tag gärna med egen kruka eller 
korg samt de dekorationer du vill 
använda.

Anmälan senast den 1/12 till 
restaurangen på Ringshög

Arrangör: Rengsjöprojektet

Gör din egen blomstergrupp till jul

inte spela någon roll om det är nybyggt. 
Ligger det ute i någon kommundel så 
är det lättare att skära. Ingenting tycks 
vara heligt längre. Så vem vet, minskar 
barnkullarna ännu mera så kanske 
tjänstemän och politiker börjar tafsa 
på vår nya skola också. 
  Därför släpper vi inte ifrån oss våra 
gamla från Ringslyckan utan säger 
samstämt att nu får det vara nog. 

Göran Bernstål
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Veteranen på rullskidor
  har tillhört europaeliten

Reidar Olsson vann nästan alla lopp på rullskidor när han tävlade som mest. Numera blir det 
som motionär i Rengsjö

Ni har säkert sett honom åtskilliga 
gånger när han kommer susande på 
sina rullskidor genom Rengsjö. Men 
vad inte många vet är att Reidar 
Olsson,73 år, tillhört den yppersta 
eliten och att han är konstruktören 
bakom ett av de stora märkena inom 
den här sporten.
   Sedan 1997 är han bosatt med hustru 
Gunnel på Midnäsvägen i Rengsjö.
Varken jag eller Gunnel har egentligen 
någon anknytning hit men det var jag 
som föll för det här huset och tyckte 
att det var en bra plats att bo på, säger 
Reidar.
   Gunnel däremot ville aldrig flytta hit 
eftersom hon trivdes så bra i det förra 

hemmet i Bålsta. Ändå är hon född och 
uppväxt i Hälsingland medan Reidar 
kommer från Njurunda.
  Son till en smed ,som tillhörde 
världseliten i skidåkning för veteraner 
så föll det sig naturligt att Reidar också 
skulle åka skidor. Och det har blivit 8 
Vasalopp bl a med en bästatid på 5 tim 
och 5 minuter. Men mest har det rört 
sig om rullskidåkning.
   Jag hade lätt för det och det gick att 
åka året runt, säger han och berättar om 
olika tävlingar som han deltagit i. Den 
mest meriterade segern var när han 
vann Öppna Belgiska Mästerskapen 
som gick på en formel 1-bana i 
Belgien.

Men det jag är mest stolt över är när 
jag blev trea i det italienska långloppet 
Skirolonga di Fiemme e Fassa, säger 
han och avslöjar att han tack vare 
skidåkningen blivit bekant med den 
italienske guldmedaljören på skidor, 
Franco Nunes.
  1991 vann han klassen herrar 50 
i Skaraborgsvasan. Sedan var han 
tvungen att operera ryggen och efter 
det var det sluttävlat.
I den tävlingen höll jag på att slå 
Håkan Westin (brorsa till Billan)vid 
ett spurtpris men jag fick ge mig med 
en meter. Efteråt hörde jag att han 
imponerad hade frågat ” va fan det där 
var för gubbjävel.”
  Men tillbaka till det här med 
konstruktionen av rullskidor. Till-
sammans med en svåger drev Reidar 
ett gummiföretag i Bålsta. Vid den 
tiden hade östtyskarna kommit med 
de första rullskidorna men hjulen var 
dåliga och Reidar lät då göra egna hjul. 
Det ledde så småningom fram till att 
han och svågern startade ytterligare ett 
företag (1982) som lät tillverka helt 

nya rullskidor. Det lyckades så bra att 
de blev utsedda till Årets Företagare i 
Håbo kommun och var då de ledande 
tillverkarna av rullskidor i Europa. 
Företaget tillverkade 10 000 par 
rullskidor om året som exporterades 
över hela världen. Rorema Mekan, 
som företaget hette, såldes sedan till 
en norrman och tillverkningen av 
rullskidor finns fortfarande kvar. 

Efter försäljningen ville jag ta det lite 
lugnare och längtade tillbaka norrut. 
Gunnel hade en syster som var gift 
med en Rengsjöbo och på det viset 
hamnade vi här. Något som jag inte 
ångrat, säger Reidar.
Han fortsätter att åka rullskidor men 
numera bara som motionär. Det brukar 
bli tre varv från Löten mot Ö Höle och 
Rödtavlan , totalt 21 km, några gånger 
i veckan. Det tänker han fortsätta med 
så länge han orkar. 

Göran Bernstål. 

Här en bild från prisutdelningen av Öppna 
Belgiska Mästerskapen som Reidar vann.

Som pensionär ägnar Reidar sig åt en annan 
hobby och som synes har det blivit en ansenlig 
mängd knosor i snickarverkstaden de senaste 
åren.
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Vattenkvaliteten har blivit bättre i 
Florsjön sedan projektet Florsjön- 
Östersjön drogs igång för några år 
sedan. Åtminstone upplever de boende 
vid Florsjön att algblomningen har 
avtagit sedan extremåret 2007 då en 
tjock grönaktig smörja täckte stora 
delar av sjön.
Men så har också en hel del enskilda 
avlopp åtgärdats och en avloppsledning 
som gick i sjön och läckte är nu 
reparerad. En inventering som gjorts 
visar att inom avrinningsområdet 
så finns det trots allt fortfarande 31 
avlopp i Söderhamns kommun och 
48 i Bollnäs kommun som måste 
åtgärdas.
Däremot visar en undersökning av 
reningsverken i Rengsjö och Glösbo 

Rapport från Florsjön 
         Östersjön-projektet

I den här anläggningen i Glösbo samlas fosfor upp med hjälp av kalk som binder fosfor. 
Vattenmyndigheten gjorde ett studiebesök i slutet av oktober då den här bilden togs.
Foto: Gunnar Jonsson

att läckaget av fosfor därifrån inte är 
särskilt stort.
När det gäller fosfor så har en 
kalkfilterbrunnsanläggning satts upp 
på Gunnar Jonssons marker i Glösbo. 
Det är en pilotanläggning som skall 
tala om hur mycket fosfor som dräneras 
från jordbruksmarken men  också visa 
om det går att återvinna fosforen till 
jordbruket. Fosfor är en stor orsak till 
övergödningen av våra vattendrag.
Problematiken kring vägsaltet 
och dess inverkan på vattenmiljön 
i avrinningsområdet är också 
betydelsefullt och kommer att 
diskuteras på ett kvällsmöte i Mo 
bygdegård den 12 december. Då 
kommer en av männen bakom en ny 
forskningsrapport om vägsaltet. 

Ni är hjärtligt välkomna 
söndagen den 11 december 

mellan klockan 14-16.

Ta med er familj, nära och kära 
     och njut av ett gammaldags kafferep.

Kom, träffas och trivs!

Kakbuffé 
på Höle Bygdegård

Nu är det dags för den årliga kakbuffén på 
Bygdegården, Västra Höle.

 
 

 Peno Maskin AB
Sörängsvägen 4955

821 93  BOLLNÄS
 

Tel: 0278 - 393 30     Mobil: 073 - 028 22 22

 www.penomaskin.se       Fax: 0278 - 393 31
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Bengt Larsson som får en 
trisslott

När du löst korsordet kan du skicka in ditt namn och vilken by 
   vi söker till:     
   Rengsjö Framtid 
   Tempelbacken 9339
   821 98 Rengsjö

eller maila rengsjo.framtid@telia.com

Victor från Nordanhöle
   får sin musik i USA-TV

En ny stjärna har tänts på Rengsjös 
musikhimmel. Det är Victor Nilsson, 
24-årig sångare i bandet MF/MB som 
startades i Bollnäs 2005 men numera 
hör hemma i Malmö. Victor är född 
och uppväxt i Nordanhöle och son till 
Gunnar Nilsson från Sörgårn. 
För några veckor sedan blev det 
känt att en av låtarna på bandets 
första skiva ”The Grand Chase” 
kommer att spelas i den amerikanska 
EmmybelönadeTV-kriminalserien 
CSI New York. Programmet sänds 
till en mångmiljonpublik i ett flertal 
länder och i Sverige går serien i 
kanal 5. Låten, som nu kommer att 
hårdlanseras i TV-serien, är skriven 
av Victor och bandets gitarrist Jocke 
Lindberg.
   Det här var jätteroligt, säger Victor 
som också berättar att han älskat att 
sjunga sedan han var liten och bodde 

Medlemmarna i MF/MB kommer samtliga från Bollnäs. Här ser vi fr v Christin Björk, Victor 
Nilsson, Erik Nilsson, Jocke Lindberg och Sebastian Hedberg

i Rengsjö. Jag har väl inspirerats av 
pappa som sjunger i G-klaven i Bollnäs 
och när jag gick på Granbergsskolan 
sjöng jag i ett punkband som vi hade 
där.
   När MF/MB sedan startade behövde 
man en sångare och hade hört talas 
om Victor som inte var sen att nappa 
på anbudet. För två år sedan flyttade 
han och övriga bandmedlemmar till 
Malmö eftersom de skulle ha större 
chans att slå sig fram där.
    Och här har det gått framåt hela tiden. 
Våra låtar spelas allt oftare i radion 
och i andra sammanhang men att det 
amerikanska tv-programmet skulle 
nappa på en av våra låtar hade vi inte 
vågat drömma om, säger Victor som 
redan bestämt sig för att satsa allt på 
musiken. Just nu är han och de övriga i 
bandet i fullt arbete med att producera 
en ny skiva.
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Löten 1/2

Lötens Handel

Lötens Handel,  tel 66 50 49 

Öppet:  mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00

Utkörning av varor • Svenska spel • lotter • 
receptfria läkemedel • ombud för apoteket

Plusgiro, utbetalningskort 
och värdeavi inlöses

Apelsiner   12:90/kg
Kiwi  5 st för 10,-
Chips Garant 200 g 2 st för 30,-
Lösviktsgodis    4:90/hg
Taco sås, St Maria   12,-
Pepparkakor Arbrå Ångbageri
 stor burk 64:90
 liten burk  44:90

Priserna gäller tom 4/12 (v48) eller så långt lageret räcker.
Med reservation för ev tryckfel.

 

Hur ser framtidens 
Rengsjö ut?  

Välkommen till medborgardialog om Rengsjös 
framtid 8 december kl. 19 i RSK-lokalen. 

Dialogen ingår i vårt översiktsplanearbete. 

Medverkar gör tjänstemän från 
Samhällsbyggnadskontoret.

Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. 

Välkomna!

Samhällsbyggnadskontoret
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Ängbo Skog & Trähantering

Slipning och försäljning 
av motorsågskedjor.

Försäljning av 
skyddsutrustning

Kjell 070-314 97 75Anders 070-698 74 50

Du har väl fiskekort?
Årskort familj
Årskort enskild
Veckokort
Dagkort

300 kr
250 kr
200 kr
  80 kr

350 kr
300 kr
200 kr
  80 kr

Boende i Rengsjö Ej boende i Rengsjö

Försäljning av fiskekort:
Västra Höle
Sven Erik Lund
Mats Jonsson

Östra Höle
Robert Bratt

Nordanhöle
Magnus Frisk
Löten
Lötens Handel
Olle Modd
Rengsjö Bilservice

66 54 21
66 52 54

66 54 48

66 50 00

66 50 49
63 68 20
66 70 39

JULKLAPPSTIPS:
Köp ett fiskekort!

RENGSJÖ Fvofwww.rengsjofiske.se
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Henrik och Julle bryter
     kvinnliga dominansen

Henrik Eklöf är ensam kille bland en massa ridintresserade tjejer i Rengsjöhästen

Han är ensam kille bland en massa 
tjejer på ridbanan vid IP. Men det 
bekommer inte Henrik Eklöf,10 år, det 
minsta.
-Sporten tillhör alla, säger han och sätter 
av med sin 21-åriga ridskoleponny 
Julle.
Men visst händer det att andra killar 
skämtar med honom ibland och tycker 
att det är bättre med häst på mackan 
istället för att man rider på den. 
   Sånt bryr sig inte Henrik om. Han är 
ganska stolt av sig och gör det här för 
att han tycker det är roligt. Han kom 
faktiskt på idén själv men eftersom jag 
också rider så har han väl fått en    och 
annan häst- gen i sig, säger mamma 
Katarina.

Fyra gånger i veckan tränar Henrik 
med flickorna i Rengsjöhästen på 
Ridhia som deras anläggning kallas. 
Han räknar med att Julle ska ta honom 
in i hoppdistriktet ”för han har lärt 
många barn att rida och hoppa.”
   Julle har varit bäst i hoppdistriktet 
och då ska han väl lyckas lära mig 
också, menar Henrik som ridit sedan 
han var 7 år.
Hans och de övriga hästhoppar-
ungdomarnas tränare, Ylva Olofsson, 
tycker att Henrik är jättetuff som står 
pall för killkompisarnas tryck och både 
hon och mamma Katarina påpekar att 
högre upp i klasserna så är det faktiskt 
manlig dominans. Så det så.
   Sigrid Viklund,10 år, är en annan 

av Rengsjöhästens påläggskalvar i 
hästhoppning. Hon har varit med i tre 
tävlingar hittills och vid den senaste, 
en lokal tävling för ponnyhoppning, 
lyckades hon rida felfritt och förärades 
en vit rosett som hon är mycket stolt 
över. 
Sigrid har egen häst och har ridit sedan 
hon var 5 år. Även hon har en mamma 
som rider. Så det är tydligt att intresset 
för sporten går i arv. 

Ett bevis på detta ser vi den dag vi 
besöker Ridhia. Då har Ylva Olofsson 
4-åriga dottern Hanna med sig och hon 
får för första gången göra tävlingsdebut 
på sin lilla shetlandsponny. 
   Rengsjöhästen är en mycket aktiv 
förening som bildades 2002 och har ett 
medlemsantal som varierar mellan 80 
och 100. Mest är det flickor eller unga 
kvinnor.
    Från början höll man till i ett ridhus 
vid gamla Midnäs-fabriken men tack 
vare pengar från Sedwallsfonden., 

kommunen och olika företag fick man 
till den fina anläggningen vid IP. Där 
samarbetar man med sportklubben när 
det gäller parkeringsplatser och annat. 
Banorna är kända som distriktets 
bästa med en fin hinderpark och 
dressyrstaket. 

  Rengsjöhästens arrangemang får alltid 
beröm och man har flera projekt för 
ungdomar via Idrottslyftet. 2007 blev 
föreningen Ridborgarmärkesvinnare 
och året efter utsågs man till Årets 
förening i Bollnäs kommun. 
    Under hösten har man haft träning i 
hoppning varje måndagkväll och under 
sommaren anordnades trivselkvällar 
för alla intresserade. Landets bästa 
tömkörningstränare, Anders Eriksson, 
besökte anläggningen i våras och han 
kommer igen i december men då håller 
man till i Nytorps ridhus.

Göran Bernstål

Det ska böjas i tid tycker Ylva Olofsson 
och hjälper dottern Hanna,4 år, inför 
tävlingsdebuten. 

Tre hästhoppande ungdomar på Ridhia, Henrik 
Eklöf, Sigrid Viklund och Kathri Grehn.
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Rengsjö fiskevårdsområdesförening 
eller Rengsjö Fvof är den förening som 
förvaltar och sköter om sjöar, tjärnar, 
åar och bäckar i Rengsjö. För många 
lever föreningen en undanskymd till-
varo och det många inte vet är att 
föreningen varje år förser våra vatten 
med en ansenlig mängd fisk. 
   För oss som bor i Rengsjö känns 
det som en självklarhet att kunna ta 
metspöt en varm sommardag, sätta oss 
vid närmsta vatten eller på vintern, ta 
pimpelspöet och i vårsolen lura upp 
några pigga abborrar eller en blank 
öring.
    Rengsjö har faktiskt ett enormt 
bra utbud på vatten för olika typer av 

1,5 ton fisk utsatta
    i många av sjöarna

fiske. Hölesjön, vårt största vatten, 
har förutom sik och öring också stor 
gädda och abborre. Östersjön där 
man från piren kan fiska med såväl 
kastspö som metspö med gott resultat. 
Föreningen har flugvatten i Bromstjärn 
och Bergtjärn och fina vatten för fluga 
, spinn och mete i Slakttjärn och 
Bodsjön. I Ötjärnarna eller Ijungen 
fiskar du vår egna röding. Fjällmyrtjärn 
kommer under 2012 åter vara ett av 
föreningens vatten. Förutom det så är 
fisket i någon av alla de tjärnar och 
bäckar som finns i skogarna alltid en 
spännande upplevelse.
    Rengsjö Fvof har under 2011 försett 
våra vatten med inte mindre än 1,5 ton 
fisk. Den största delen är den öring som 

vi själv driver upp i kassar placerade i 
Hölesjön, men även regnbåge och den 
sjölekande harr som på prov satts ut 
i Skidtjärn. Ett arbete med att förnya 
spångarna runt många vatten har inletts 
under året och kommer att fortsätta 
under kommande år.
   Föreningen är mitt i arbetet med en 
ny hemsida, där alla ni skall kunna 
följa de projekt som är på gång, vi vill 
att fler skall delta i vårt arbete. Vår 
verksamhet bygger på att vi som fiskar 
har fiskekort. Du har väl ett giltigt 
sådant?

Karl Hagelin
Liten eller stor spelar ingen roll. Fisket roar 
de flesta. 

Många medlemmar hjälper till när utsättsfiskarna lämnar kassen och planteras i sjöarna. 
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Fibern sprider sig vidare

Ett 40-tal fastigheter i Glösbo har nu anslutit sig till HelsingeNets fiberoptiska kabel och 
förhoppningen är att hela Rengsjö så småningom skall få fiber till folket som projektet kallas.

Fiberoptiken sprider sig i Rengsjö 
och senast är det ett 40-tal fastigheter 
i Glösbo som anslutit sig till fibern. 
Och nu fortsätter det i Österböle. Där 
har några personer tagit initiativet 
till att samla in intresseanmälningar 
från de boende med förhoppningen 
att HelsingeNet ska fortsätta med 
fiberanslutningarna.
Men i skrivande stund vet man på 
HelsingeNet inget om hur det blir. Inte 
heller om det kommer några nya pengar 
och i så fall hur mycket. - Men fortsätta 
ska vi. Om det sedan blir i Rengsjö, 
Kilafors eller Arbrå det får vi se, säger 
Anders Lantz på HelsingeNet.
Fiber till folket heter den här satsningen 
som syftar till att by efter by ska få 
samma kommunikationsmöjligheter 
som i städerna. 
6.250 kr kostar det att ansluta sig 
till fibern genom HelsingeNet. Då 
gräver företaget och lägger kabeln 
fram till tomtgränsen. Därefter får 

fastighetsägaren stå för grävningen 
på den egna tomten samt betala för 
den extra teknik han vill ha. Om det 
handlar om TV-kanaler, telefoni eller 
bredbandshastighet väljer man själv. 
Men klart är att fiberoptiken ger 
fastigheten ett betydligt mervärde och 
med tanke på att Telia snart kommer 
att riva det fasta telefonnätet  så 
är fibern räddningen för många. I 
annat fall är man hänvisad till enbart 
mobiltelefoni och mobilt bredband 
något som på många platser i Norrland 
fått katastrofala följder. 
När det gäller Österböle så handlar det 
om fastigheterna från gamla skolan 
och fram till Torsäter. Men området 
innefattar även de fast boende och 
sommarstugeägare vid Skidtjärn. Bor 
man i detta område och är intresserad 
av fiberoptiken kan man ta kontakt 
med Anders Svanberg tel 665196 eller 

Göran Bernstål tel 665123. 
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Det blir en ny skoterträff på Östersjön 
vid Sedwallsparken också den 
kommande vintern. Träffen arrangeras 
av Rengsjö skoterklubb och datum har 
fastställts till den 25 februari.
   Vid förra vinterns premiärträff kom 
ett par hundra skotrar från hela södra 
Hälsingland och det blev ett mycket 
lyckat arrangemang. 
   Nu blir det också en skoterparkering 
i Sedwallsparken- mellan pumphuset 
och snehagen vid campingen- och en 
ny led görs iordning från Östersjön 
och upp genom Stenbacken. En bro 
skall byggas över diket mot Ringshög, 
berättar skoterklubbens ordförande 
Patric Putte Nilsson.
   Klubben har varit mycket aktiv 
under hösten och skyltat lederna 
så att det är lättare att hitta. Den 21 
september hade man en arbetsdag 

Skoterträffen  åter i februari

Så här såg det ut på Östersjön vid förra vinterns skoterträff. I februari återkommer arrangemanget 
och då blir det säkert fler skoterälskare som möts i Sedwallsparken

och tog upp leden mellan Rövtorget(V 
Höle) till Einarsleden och vidare till 
Långbroa (framsidan av Höleklack) 
Ett 30-tal medlemmar hjälpte till med 
det arbetet. 
  Målet med denna led är att vi ska 
slippa åka på den ibland förädiska isen 
på Hölesjön, säger Patric.
Förutom den stora träffen i februari 
blir det ytterligare två träffar i vinter. 
Sva Växbo den 14 januari kl 11 och 
Solvalla(klubbstugan) den 4 februari 
kl 10.30. Därefter gemensam resa till 
Klinten i Arbrå.
  - Vi ska även i vinter försöka hålla 
ett skidspår öppet runt Östersjön och 
ordna skidspår och pulkabacke åt 
skolan. Barnen är ju vår framtid, säger 
Patric som hoppas på en ny snörik 
vinter och massor av skoterglädje i 
ordnade former.
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Från
kyrkbacken

I skrivande stund har månaden 
november gjort entré. En del välkomnar 
hösten och mörket och  andra tycker att 
det är alldeles för mörkt. En del känner 
vilan och andra känner  oro. En del vill 
ha snö och andra tycker nog att det är 
ok om det dröjer lite. Visst är det gott 
att vi är olika! 
   Det är härligt att leva i ett land där 
vi får uppleva årstiderna. I den rytmen 
som det innebär ser vi att allt har sin tid 
och det är viktigt att vara i det som är. 

Som pilgrim på ”min” spanska led ”El 
Camino” tror jag att detta är en viktig 
lärdom; att försöka vara i det som är 
här och nu, i varje steg och inte vara 
där framme hela tiden för då missar 
man det som är nu, här omkring mig.
   ”Förbanna inte mörkret, tänd ljus” 
har någon uttryckt och så är det. Nu är 
en tid då vi tänder ljus i lyktor ute på 
bron eller inne.  Så här i allhelgonatid 
tänder vi ljus vid våra gravar och tänker 
särskilt på dem vi mist. Vi tänder ljus 
i adventsljusstakarna och skingrar 
mörkret. 
  Nu vilar naturen för att hämta kraft 
till nästa vår. Vi får göra detsamma och 
acceptera en nivå där vi också kan få 
gå ner i varv och lägga oss i viloläge 
för att hämta krafter, helst nu  under  
den mörka årstiden. 
  Jag önskar dig fina dagar. Tänd lite 
ljus som värmer och lyser upp. Ta vara 
på  stunder då du får ha lite lugn och 
ro. Rå om dig och sköt om varandra!

Allt gott önskar Åsa

Ett uppkskattad inslag i den kyrkliga verksamheten är Barnkören Diskanten 
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Rengsjös egen catering-lady

  När vår samarbetsgrupp mellan 
Rengsjö Hembygdsförening och 
Hilding Mickelsson- sällskapet 
planerade för gemensam sommarfest 
till Hildings ära i Hembygdsbyn 
förslog jag lite försiktigt att vi skulle 
prova någon ny rätt från Monica 
Westberg i år, men ett samfällt rop kom 
från bröderna Hildingson och Göran 
Bratt: ”Nej, vi vill ha hennes goda 
tjälknöl och ljuvliga potatisgratäng!” 
Och så fick det förstås bli.  
   Detta är säkert ett typiskt fall. Monica 
har präglat oss med sina goda rätter. 
De flesta Rengsjöbor har smakat dem i 
olika sammanhang, och jag ville gärna 
höra hur hon bär sig åt att ”få till” sin 
gratäng.

En nygjord ”tårta” på väg från MW:s catering

   Så hur kom hon in på denna bana, 
tro?  Rengsjöbo från födseln har 
Monica som många andra alltid haft 
en passion – hon har alltid gillat att 
laga mat, och att göra tårtor. Som 
kock är hon självlärd. Hennes första 
arbetsplatser var Bollehallen och 
sedan Matmagasinet (numera ICA 
Kvantum) där hon fick dem att starta 
ett kök där hon kunde baka pajer, göra 
smörgåstårtor m m för försäljning!  
   Efter diverse andra arbeten – hon 
har fortfarande en halvtjänst med 
städning i Bollnäs Kommun – började 
hon på begäran av gamla kunder i 
Matmagasinet att göra smörgåstårtor 
hemma i köket, men för 5-6 år sedan 
tog hon steget fullt ut och byggde om 
hemmets gammelbyggning (Lötens 
Handels Berga-filial för 40 år sedan, 
kan vi informera er som inte var 
med på den tiden) till ett godkänt 
beredningskök efter konstens alla 
regler.
   Jag blir helt matt när Monica beskriver 
alla de regler som gäller för ett kök 
av denna kalibern! Allt måste vara i 
rostfritt. Ett separat diskrum måste 
finnas, och köket i sig är indelat i tre 
olika stationer: en för smörgåstårtor, 
en för bakning och en för matlagning. 
Den som levererar varor eller ska 
hämta något får inte komma in längre 
än till ”förrummet”. Monica måste ta 
stickprov på varor som anländer: de 
måste ”tempas” – temperaturen ska 

kollas på 
t ex frysta räkor. En färskvara måste 
också kollas.  Likaså måste hon ta 
temperaturen på en tårta innan hon 
lämnar ut den. Och potatisgratängerna 
måste ha uppnått en viss temperatur.
   Varje dag måste hon bokföra 
skriftligen att hon torkat arbetsbänken, 
torkat golvet. Trasor måste bytas ut 
varje dag. En gång i veckan måste 
hon kolla temperaturen i kyl och frys 
och göra rent i dem, liksom att skåpen 
för torrvaror måste torkas ur. I dessa 
finns för säkerhets skull filter, ditsatta 
av Anticimex, där eventuella kusar 
fastnar.
   Det är så man blir aningen matt – tur 
att man inte måste vara lika ordentlig 
hemma. Möjligen kan man kanske dock 
se dessa regler som lite inspiration….!
   Nu är det inte bara regler och 
självkontroll som gäller för ett företag 
som Monicas. Två gånger per år 

inspekteras köket och verksamheten 
av Bollnäs kommun och två gånger av 
Anticimex. Ibland förvarnar de om sin 
ankomst, ibland inte.
   Säga vad man vill – hon kan inte 
bara laga jättegod mat, det är ordning 
och reda i verksamheten därtill! Och 
väljer catering-kunderna att få maten 
serverad, då kan man få se Monica och 
dottern Lydia sköta ruljansen. Maken 
Peter och sonen Patrik ställer mer upp 
”på leveranssidan”, i lastbilsbranschen 
som de är. Men även Lydia har 
valt fars och brors inriktning, på 
Fordonsprogrammet. 
   När Monica inte lagar mat eller 
städar på dagis, så stickar hon eller 
promenerar med sin härligt lurviga 
hund, Fanny.  Och sålunda styrkt 
ägnar hon sig, kan jag tänka mig, åt att 
fundera ut något nytt spännande recept 
att glädja oss med.

Christina Berg-Tylöskog

Andra advent blir det Julkul i Västerby, 
för barn och vuxna, med tomtevand-
ring, häst och släde och julpyssel. 
En nyhet för i år är sagoläsning med 
jultema i eldhuset på fäboden. Utom-
hus och på logen blir det traditionell 
julmarknad med lokalproducerade 
delikatesser, hantverk, julgranar och 
mycket mer. I serveringen blir det 

Julkul i  
Västerby

stor våffelbuffé och härligt julfika med 
allt från skinksmörgåsar till läckra 
bakverk. I bagarstugan har det bakats 
för fullt och Västerbys eget tunnbröd 
finns då till försäljning.
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Nu har Rengsjö fått ännu en företagare. 
Det är Per-Erik Strid,39, sambo med 
Kerstin Evertsson och bosatt på 
Nygården i Östra Höle. Men företaget 
är än så länge stationerat i Söräng men 
kommer förmodligen någon gång i 
framtiden att flytta till Rengsjö.
    Peno Maskin AB heter företaget och 
sysslar med handel av maskinredskap 
samt service av värmepumpar och alla 
typer av airkonditionanläggningar.
 Jag säljer praktiskt taget alla 
maskinredskap som finns till hjullastare 
och grävmaskiner och eftersom jag 
är kylmontör i grunden så tänker jag 
fortsätta med sådana jobb också, säger 
Per-Erik.
   Han har tidigare arbetat åt Elektra 

Per-Erik Strid, ny företagare i Rengsjö som bl a ägnar sig åt service och försäljning av 
värmepumpar. 

Kylmontör blir egen företagare

men när man där lade ned kyl-
avdelningen bestämde sig Per-Erik för 
att dra igång i egen regi. 
   Det hade varit på gång ett tag och 
företaget har funnits tidigare som ett 
handelsbolag. Det startades av en 
kompis till mig, Per Nordholm, därav 
namnet. Han i sin tur överlät företaget 
till sin far och när han pensionerade sig 
tog jag över och bildade ett aktiebolag. 
Kontoret finns i Söräng och tills vidare 
kommer jag att jobba därifrån. Det 
var enklast så men tanken är väl att 
i framtiden flytta kontoret hem till 
Rengsjö, säger Per-Erik som säljer 
värmepumpar av ett märke men servar 
alla märken.

Alla pensionärer (även förtids- och sjukpensionärer) är välkomna till våra aktiviteter.
PRO är i förhållande till politiska partier obunden och till religiösa samfund och nykter-
hetsorganisationer neutrala. Vi har månadsmöten, vi spelar boule, sjunger i kör, lär oss data 
och att hantera en mobiltelefon. Våra resor, både en- och flerdags, är mycket uppskattade.

Program för 2012
Februari Fredagen den 3 Månadsmöte 13.00,  RSK-lokalen. PRO Segersta   
   och  Mo-Bergvik inbjuds. Dans till orkester
Mars Fredagen den 2 Årsmöte 13.00, RSK-lokalen. Kålsoppa
April Fredagen den 13 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Äggsexa. PRO   
   Arbrå inbjuds. Dans till orkester
Maj Fredagen den 4 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Juni-juli Sommaruppehåll
Augusti Fredagen den 3 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn. Kolbullar
September Fredagen den 7 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Surströmming.
Oktober Fredagen den 5 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. PRO Bollnäs   
   inbjuds.Dans till orkester.
November  Fredagen den 2 Höstmöte 13.00, RSK-lokalen.
 Söndagen den 4 Kyrkkaffe. Kören sjunger i    
   Församlingshuset.
December Fredagen den 7 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen, gröt och   
  skinksmörgås.SPF Trönö inbjuds. Dans till orkester.

Kören med musikanter underhåller varje möte och ibland har vi någon som berättar 
något eller någon som sjunger och spelar. Dans till stereo förekommer och det spelas 
både ”vanlig” bingo och ”ståbingo”. Förtäring vid samtliga möten.
PRO-kören övar tisdagar 09.30-11.45 på Församlingshuset augusti-april.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Boule spelas tisdagar 13.00-15.00 på IP.(inte vintertid) Ansvariga: Rolf Olsson och Gerd 
Mårtensson.
Bingo på Ringshög varannan torsdag kl 14.00.
Cirklar startas upp när intresse finns.
 
Kontaktpersoner:                Adress             Telefon
Ordförande Ulla-Britt Nordqvist Växbovägen 17 C, 821 51 Bollnäs 0278-66 80 51
Kassör Inger Persson Österböle 9044,  821 58 Rengsjö 0278-66 53 87
Sekreterare Marianne Östling Österböle 9153,  821 98 Rengsjö 0278-66 53 32 
Reseansvarig Göte Nordqvis Växbovägen 17 C,  821 51 Bollnäs 0278-66 80 51
Studieorg Elsa Schewelius Nordanhöle 9664,  821 98 Rengsjö 0278-66 80 44

Välkommen till PRO Rengsjö
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Rekordmånga ungdomar
   spelar fotboll i Rengsjö

Aldrig tidigare har det varit sådan fart 
på fotbollen i Rengsjö som nu. Fler 
ungdomar än någonsin tränar och är 
med och spelar. Det handlar både om 
flickor och pojkar. 
   När vi genomförde Fotbollsskolan 
i somras var det rekord i antalet 
deltagare. Över 60 ungdomar spelade 
(och lekte…) fotboll i en vecka på 
IP. En dag kom Ljusnan och gjorde 
ett reportage om Fotbollsskolan  som 
fyllde en hel sida i tidningen med text 
och bilder. 

Som bekant fyllde RSK 80 år i våras 
och det firades med öppet årsmöte i 
RSK-lokalen men framförallt med 
den stora  jubileumfesten på IP den 6 

augusti i samband med Fotbollens Dag. 
Över 100 personer deltog i festen.  Som 
ny  ordförande var det otroligt roligt att 
hälsa alla gäster välkomna till denna 
fina kväll. Vi hade verkligen anledning 
att fira för på eftermiddagen hade vi 
överraskande besegrat topplaget Heby 
med 2-0 efter en heroisk insats. 
   I april fick vi vår ansökan hos 
Arvsfonden beviljad (drygt 800 000 
kronor) och kunde därmed sätta i gång 
bygget av det nya klubbhuset. Det 
kommer att betyda oerhört  mycket för 
klubben och ortens ungdomar. Under 
hösten och vintern kommer det att vara 
jobbarkvällar på klubbhuset tisdagar 
och torsdagar från klockan 18.00. Jag 
hoppas att många Rengsjöbor ställer 

upp och hjälper oss med det fortsatta 
arbetet.
   När det gäller seriefotbollen var det 
både upp och ner under säsongen. 
A-laget hamnade till sist på en femte 
plats i Div 3 Södra Norrland. Det var 
faktiskt en placering bättre än året 
innan, men när serien startade hade 
vi siktet inställt på en något högre 
placering.  Resultaten var tyvärr varit 
lite för ojämna för att vi skulle nå 
målet.  Vi är redan i full gång med 
planeringen inför nästa säsong och vi 
hoppas kunna presentera några nya 
spännande spelarförvärv. Däremot ser 
det ut som om vi förlorar Viktor Roos 
som vill gå vidare till Hudikvalls FF.
RSK har nu varit i trean i fem  år. 
Vi  vill också vara det främsta laget 
i distriktet med ambitioner för högre 
nivåer. Antingen genom samarbete 
eller själva.
Om seniorlaget var något av en 
besvikelsen gick det desto bättre för 

våra undomslag. P13- laget (spelare 
födda -98) blev distriktsmästare då man 
vann DM-finalen i Stugsund mot Forsa 
med 4-0. Det kombinerade P14/P13 
svarade för många fina prestationer och 
blev fyra i sin serie.  Vårt nystartade  
tjejlag tog för sig ordenligt och blev 
tvåa i serien för flickor, niomanna.
Aldrig tidigare har RSK haft så många 
ungdoms lag som nu, och till 2012 
blir det ytterligare lag. Bland annat 
tillkommer ett till flicklag men också 
ett nytt knattelag.
TILL SIST vill jag tacka alla våra 
trogna supportrar, publik och sponsorer  
och önska  God Jul och Gott Nytt år. 
Glöm inte att ni kan komma och heja 
på Rengsjö  igen redan i 14 januari när 
KM avgörs i Höghammarhallen. Läs 
mer om det på vår hemsida 
www.rengsjosk.se 

Anders Olsson
-ordförande Rengsjö Sportklubb

   Rengsjö Pizzeria   
  Pizza     Kebab     al a carte      
   Plankstek     Sallader 
     

T fn  0278 -  665533

öl- och vinrättigheter

Öppet:  mån stängt, tis-tors 15-19, fre 13-21
lör 12-21, sön 12-20
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kan det ta om man kommer i kollision 
med miljölagstiftningen.
   Egentligen hade Lasse gärna kunnat 
tänka sig att flytta söderut, till Gotland 
till exempel, där man slipper björn! 
Får en nalle koll på en bikupa ute i 
skogen kan den slå sönder kupan och 
äta upp både honung och bin. Därför 
vill man gärna ställa upp kuporna på 
åkerholmar eller nära riksvägar som 
björnarna undviker. Men nu blev det 
som det blev, så man får hoppas att 
björnarna håller sig ifrån Lasses kupor. 
Han tänker sig en tredubbling av 
antalet nu när han kan få ägna sig mer 
helhjärtat åt det som hittills bara varit 
en hobby.
   Nu är det nämligen så att både Kajsa 
och Lasse rätt snart ska bli pensionärer. 
Och det kan ju ibland uppstå en viss 
separationsångest, som Lasse säger, 
när arbetet tar slut. Och då kan det vara 
bra att redan ha påbörjat en bisyssla 
(ursäkta igen!). Sitt fackliga arbete kan 
han kanske också fortsätta ett tag.
   Och Kajsa har av en av sina döttrar (en 
finns i Bollnäs, den andra i Stockholm), 

fått rådet att ”pensionärsträna”. Vilket 
hon kan göra genom att väva mattor i 
den egna vävstolen uppställd i källaren. 
Men framför allt gläder hon sig att få 
tid att läsa vuxenböcker! Som det nu 
är läser hon ju väldigt mycket barn- 
och ungdomsböcker, för jobbets skull. 
Det är visserligen väldigt trevligt, men 
det ska bli skönt att få läsa den andra 
litteraturen också.  Och Lasse vill börja 
släktforska.
   Jag kunde, vis av erfarenheten, tala 
om för dem att tiden som pensionär inte 
räcker till för allt man vill göra. Och så 
räknade jag upp en del föreningar som 
vi har i Rengsjö, där de säkert skulle 
kunna göra en insats så småningom. 
Det är ju fart i den bygd som de valt att 
flytta till! De är också uppfyllda av den 
vänlighet och det intresse som de mött 
från sina grannar. Så allt bådar väl för 
de nyinflyttade paret, och man får väl 
anta att skördarna, både på åkrar och 
fruktträd runt deras hem kommer att 
öka de närmaste åren!  

Christina Berg-Tylöskog   

VÄLKOMMEN TILL RENGSJÖ

Bina förde dem till Solbacka 

Det finns olika skäl varför vi hamnar 
där vi hamnar i livet. I Kajsa Pukes 
och Lasse Stenssons fall gällde det 
att hitta ett hus som passar biodling. 
Efter ett antal år som särbor flyttar de 
nu ihop. Och ett soligt nyrenoverat 
hus i Tjuvsten passar Lasses 
pensionärsplaner perfekt. Det har just 
de biutrymmen (ursäkta min vits!) 
som han behöver för förvaring, och för 
att slunga honung med mera. Så trots 
att de funnit ett jättefint boningshus 
så är det egentligen uthuset som är 
mest intressant!
   Intressant är det också att prata 
med dessa nya Rengsjöbor som 
båda har en stor del av sin bakgrund 

Här kommer vi att trivas!

i Gästrikland (men Kajsas mormor 
bodde i Bollnäs). Kajsa har haft och 
har sin yrkesverksamhet i Bollnäs 
som bibliotekarie, ansvarig för 
samordningen av grundskolornas 
bibliotek i Bollnäs kommun. Hon ”har 
sitt skrivbord” på Granbergsskolan 
men arbetar mycket ute i skolorna. Här 
i kommunen känner hon sig hemma, 
och ville inte flytta härifrån.
   Lasse å andra sidan var ”flyttbar” 
– vilket väl kanske stämmer bra med 
hans yrkesval, på Trafikverket i Gävle. 
Planering av järnvägens banarbeten 
som han sysslar med, är ett arbete på 
mycket lång sikt. 3-5 års planering 
krävs, minutiöst i alla detaljer. 15-16 år 
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När Jesper 11 år har slutat skolan klär 
han snabbt om och skyndar sig till 
pappa och farfar i snickeriet. Där har 
han en alldeles egen snickarhörna och 
han är fast besluten om vad han ska 
bli:
-Snickare förstås, svarar han hur 
tvärsäkert som helst.
Och då skiner Paul Schön upp borta i 
sin snickarhörna.
-Framtiden är tryggad. Det blir en 
fjärde generation, konstaterar han.
   Paul jobbar nu på övertid. Han är 
pensionär men kan inte sluta eftersom 
han tycker att det är så roligt att jobba. 

Fjärde generationen är nu 
      på väg i Schöns snickerier

Hans hantverksmässiga ytterdörrar i 
allmogestil har gått hem i stugorna och 
för hans del har det blivit ungefär 100 
dörrblad om året i snickeriet i Glösbo. 
Dörrar som hamnar på hus över hela 
Sverige.
  Länge jobbade Paul ensam i 
snickarverkstaden men på senare 
tid har han fått sällskap av båda sina 
söner, Niklas, 38 och Andreas 33 år. 
Den sistnämnde tillverkar också dörrar 
medan Niklas i huvudsak renoverar och 
säljer fönster. De har var sitt företag 
men jobbar ihop under samma tak och 
hjälper varandra så gott det går.
-Ja, det är en fördel att ha var sina 
företag så slipper jag avlöna dom och 
så svarar dom för hälften av lokalerna. 
Administrationen sköter vi gemensamt, 
säger Paul.
   Det var Pauls pappa Erland Schön 
som 1932 startade snickeriet efter 
att tidigare ha försörjt sig som 
byggnadssnickare. Han började i 
ett garage som han övertog av sin 
bror Harald som då hade ett åkeri.
Harald sadlade sedan om och blev 
lanthandlare.

-Vid den här tiden gjorde en snickare 
allting till ett hus så i början blev det 
en blandad produktion. Till och med 
kyrkbänkar snickrades det här och 
under krigsåren tillverkades gengasved 
men så småningom fick pappa rykte 
om sig att vara duktig på trappor och 
fönster och som mest jobbade det 5-6 
man i snickeriet, berättar Paul.
  Från 60-talet och framåt arbetade 
Erland ensam och 28 år gammal gjorde 
Paul honom sällskap.
-Jag hade försökt också en gång 
tidigare men vi gick inte så bra ihop så 
jag satsade på kontorsjobb istället. När 
jag sedan förstod att det skulle ta slut 
när pappa inte orkade längre bestämde 
jag mig för att göra ett nytt försök och 
det gick ganska bra för då hade jag ju 
farsan gratis i början, säger Paul och 
skrattar.
  Både Niklas och Andreas har hela 
tiden känt att de haft snickeriet så 
att säga i ådrorna. Niklas har gått 
träteknisk utbildning och jobbat på 
mindre snickerier innan han bestämde 
sig för att slå sig ihop med pappa.
-Jag har varit på andra ställen och gjort 
mina misstag först, säger han.
  Andreas kom 2009 sedan han blivit 
arbetslös på Edsbyverken. Han har 
förutom träteknisk utbildning också 
utbildat sig inom databranschen men 
känner att stillasittande arbete inte är 
något för honom. 
-Det känns bättre när man får jobba 
med hela kroppen, säger han.
  Och det går bra för alla tre. 
Beställningarna ramlar hela tiden in 

En snickerilast på väg från Schöns när seklet var ungt. Det är Anton Nordkvist (tvåa från höger) 
som hämtar med sin lastbil. De andra är fr v EA Schön, Albert Schön, Birger Skoglund, Erland 
Schön, Harald Schön, Birger Schön(sittande). Mannen längst th är okänd.

Paul Schön med sönerna Andreas och Niklas 
och en allmogedörr under tillverkning.

Jesper,11 år, är fjärde generationens snickare 
i Schöns snickeri. Här med en egenhändigt 
tillverkad släpvagn.
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Det var på den tiden då man inte 
behövde fiskekort utan det gick att fiska 
överallt och hur som helst. Olle Olsson 
i Nordanhöle och jag var båda tokiga 
på att fiska när vi var i 15-16-årsåldern. 
På vårvintrarna var det angelfiske som 
gällde och då åkte vi skidor till olika 
sjöar. Vi hade tält med oss och brukade 
ge oss iväg på lördagarna.
    Väl framme vid sjön trampade vi 
runt i snön och la ut granris där vi 
reste upp tältet. Sedan högg vi upp 
angelhålen med en isbil och satte 
ut saxar över natten. Det var ju inte 
lovligt och därför var det förstås extra 
roligt. Sedan  lade vi  oss i tältet för att 
sova. Tidigt på söndagsmorgonen steg 
vi upp och satte ut våra angeldon.
    Det brukade oftast bli bra med gädda 

ALLANS SKRÖNA: 

och jag minns en gång när vi anglade på 
Stora Örtjärn. När vi skidade hemåt på 
söndagseftermiddagen hade vi ett 40-
tal gäddor att släpa på. En annan gång 
var vi på Gårtjärn på östra sidan om 
Tannåsvägen och om jag minns rätt så 
fick vi 24 gäddor varav en var på minst 
5 kilo. Och då gjorde man inte som nu 
att man slängde tillbaka dom i sjön. 
Nää, allt skulle man ta reda på så det 
var tunga ryggsäckar vi bar på när vi 
skidade hem på söndag eftermiddag. 
    Apropå det här med att ta reda på allt 
så sa alltid farsan – som jag brukade 
slakta ihop med – att det enda som fick 
vara kvar sen man slaktat grisen det 
var skriket! 

och det har börjat bli trångt i lokalerna. 
Maskinerna räcker inte riktigt till men 
att bygga ut och anställa, nä, där är 
man inte riktigt ännu. Även om Niklas 
emellanåt tar hjälp av en glasmästare 
och målare när han inte hinner med 
den delen av sin verksamhet. 
   -Vi vill hålla på det hantverksmäs-
siga och leverera en bra produkt, säger 

Paul som är glad och stolt över att 
snickeriet lever vidare i ytterligare 
generationer.
   Och Jesper han nickar tvärsäkert 
mot farfar. Sedan visar han upp en 
släpkärra till fyrhjulingen som han 
gjort alldeles själv. Så visst är han en 
blivande snickare i Glösbo!

Göran Bernstål

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  
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Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

Fototävlingen
Sammanlagt fem bidrag hade kommit 
in när anmälningstiden gick ut. Juryn 
kommer nu att sammanträda och utse 
det vinnande bidraget som ska bli ett 
nytt sommar-vykort från Rengsjö. 
I nästa nummer presenteras både 
vinnaren och vykortet. 

Julkonserter 
i Bollnäs kyrka 

Tisdag 29 november  
19.00
Py Bäckman 
Rune Broberg
Dagsmeja
Inträde 180:-

Söndag 4 december  
18.00

Tommy Nilsson  
Roosarna

Dagsmeja
Inträde 240:-

Fredag 16 december 
19.00
Roger Pontare
Dagsmeja
Inträde 295:-

Dagsmeja är Lena Wängmark, Karin Uddas, Agneta Liljemark, Else-Marie Ståhl, Peder  
Olsén, Sixten Forsén, Kent Fältström och körledaren Jenny Christoffersson 

Biljetter till samtliga konserter finns att köpa  
hos Bollnäs spelbutik, Trädgårdsgatan 8, Bollnäs 

Sam.arr. Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö, Sensus och artisterna. 

m
ed reservation för ev. ändringar

Kommunen är nu äntligen på gång 
med en ny områdesplan i centrala 
Rengsjö och när den är klar så finns 
möjligheter att bygga efterfrågade 
lägenheter. Bollnäs Bostäder har sagt 
att det är för ekonomiskt riskfyllt att 
bygga i Rengsjö men Karl- Gunnar 
Backan har en annan uppfattning. - Får 
jag bara veta vilka som är intresserade 
av lägenheter så kan jag tänka mig att 
bygga -antingen själv eller tillsammans 
med någon annan, säger han. 
    Rengsjö Framtid gjorde en enkät som 
visade att 17 personer var intresserade 
av lägenhet i centrum.
   Den undersökningen var anonym och 
inte tillräckligt avgörande för att man 

ska våga sätta spaden i jorden men om 
folk som verkligen vill ha lägenheter 
hör av sig till mig eller till Rengsjö 
Framtids Göran Bernstål så kanske 
byggfrågan hamnar i ett annat läge, 
säger Karl-Gunnar förhoppningsfullt. 
Så ring honom ni som är på jakt efter 
lägenhet!
Han har tel 070- 5487721. 
Göran Bernstål  070-6948732

Kagge kan tänka sig 
att bygga lägenheter
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Snöröjning

FLODINS
LANTBRUK

Pris från 580 kr/tim

Telefon:
E-post:


