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Bollnäs kommun satsar nu tio 
miljoner kronor på en utbyggnad 
av fibernät i hela Rengsjö. Det har 
kommunfullmäktige gett klartecken 
till. Samtidigt har länsstyrelsen gett 
ett positivt förhandsbesked om en 
nästan lika stor satsning därifrån. Det 
formella beslutet kommer i maj. Det 
är Helsingenet eller Bollnäs Energi 
som skall svara för utbyggnaden 
och enligt planerna kommer arbetet 
att starta redan i år. I Björtomta 
och Glösbo har fiberkabeln redan 
dragits. Nu fortsätter man i Österböle, 
centrumområdet, Hölebyarna och 
Nordanhöle. Bredbandsutbyggnaden 
betyder att företag och privatpersoner 
får snabbare och säkrare kommu-
nikationsmöjligheter både när det 
gäller telefon, tv och it. Man räknar 
med att värdet på fastigheterna stiger 
med 50 000 kr om de är anslutna till 
ett effektivt bredbandsnät. Kostnaden 
för att ansluta en fastighet är satt 

Fibersatsning i hela Rengsjö
redan detta år

till drygt 6.000 kr. Sedan tillkommer 
inkoppling av en mediacentral med 
olika funktioner men driftkostnaden 
för ett hushåll med den nya tekniken 
beräknas bli betydligt lägre när det 
gäller telefon, tv och internet .

Vi finns på Hardreve
med ost och killingar
Vår ostbod är öppen dagligen kl 9-20

  Tel 665123, 070-3564032
  www.bojantans.se
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Redaktörn har ordet

Vi har all anledning att sträcka på 
oss i Rengsjö just nu. När Leader 
Hälsingebygden gör sin finalrunda i 
landskapet och summerar den gångna 
perioden så väljer man att lyfta fram 
Rengsjö som ett bra exempel på 
hur Leader-stöd kan göra nytta och 
skillnad.
 Det är Rengsjö Framtids sats-
ning på centrumområdet och Hem-
bygdsföreningens lyckade projekt På 
Gammelmormors Tid som tack vare 
pengar från Leader Hälsingebygden 
visat att det går att få en bygd att synas 
på kartan. 
   Nu fortsätter vi och bygger vidare 
på framtiden. Men hur det skall göras 
det måste alla i Rengsjö vara med och 
tycka till om. Genom delaktighet på 
idéstadiet och fortsättningsvis också i 
det fysiska förverkligandet skapar vi 
en betydelsefull sammanhållning och 
ett starkare samhälle. 
    Och det skall ni veta att det faktiskt 
är roligt och spännande att jobba i 
föreningen Rengsjö Framtid som nu 
har runt 600 medlemmar och därmed 
är Rengsjös största förening. Men vi 
tänker bli ännu större och det kan vi 

Sedwallsparken skall städas och campingstugan målas inför sommaren. Men hur ska parken 
utvecklas vidare? Det behövs fler som engagerar sig i det nya Rengsjö.

bli genom att fler människor i Rengsjö 
blir medlemmar. Det kostar f n bara 50 
kr om året men kommer att höjas till 75 
kr nästa år. En liten slant egentligen för 
allt som denna förening åstadkommer. 
För tittar man tillbaka på det gångna 
året så har föreningen engagerat sig på 
många olika plan. 
  Det har varit matlagningskurs och 
loppis. Majbrasa och berättarkvällar. 
Surtströmmingsskiva och lyskväll. 
Vår och höstmarknad. 
   Men det är inte bara nöjen utan också 
verksamhet av annat slag som t ex 
kampen för att bevara Ringslyckan, 
krav på gång och cykelvägar, 
engagemanget efter stormen Dagmar 
som fick Fortum att backa och betala 
ersättning för utebliven ström, städning 
och underhåll av Sedwallsparken, 
campingen, båtbryggan och grillstugan. 
Föreningen har också representanter 
i Rengsjöprojektets arbetsgrupp och 
i Ringshögs förtroenderåd och nu är 
vi också engagerade i det nybildade 
Bollnäs kommunbygderåd.
  Men det räcker inte med det. Vi har 
två fantastiska kvinnor som tar hand 
om våra ungdomar en kväll i veckan 

och en Grannsamverkansgrupp som 
håller kontakt med polisen och har 
koll på brottsligheten i bygden. 
  Dessutom ger föreningen gratis ut 
den här tidningen en gång i kvartalet 
till alla hushåll i Rengsjö och Växbo. 
Vi  har också en hemsida som varje 
dag besöks av runt 100 personer eller 
3.000 i månaden. Besöksantalet växer 
hela tiden. På hemsidan rengsjo.se får 
man dagligen veta vad som hänt och 
vad som ska hända i Rengsjö. 
    Nu har vi också bildat en ny 
arbetsgrupp som består av kvinnliga 
företagare. De ska samarbeta och 
stödja varandra för att locka fler 

besökare till Rengsjö och planerar nu 
för ett gemensamt öppet hus en söndag 
på försommaren.
   Vi jobbar också för att få till en mobil 
utescen som ska kunna användas av 
alla föreningar vid olika tillställningar. 
Målet är att den ska vara klar före 
sommaren.
  Visst händer det saker i Rengsjö! 
Och visst vill väl du också vara med 
och bygga vidare på vårt samhälle in 
i framtiden? Det kan du göra genom 
att betala din medlemsavgift och gå 
med i någon av våra arbetsgrupper. Vi 
behöver fler som engagerar sig. Det 
underlättar för alla.

Glöm inte...
betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid för 2012. 
Bg 253-8445
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Albin är bara 15 år men han tränar 
redan med RSK:s a-lag och han har 
till och med spelat en match med div 
3-laget. Och då gjorde han också mål!
Tränaren Kjell Rosén skräder inte orden 
när han bedömer sin unga adept.
  - Det är en av de bästa talanger jag 
sett under alla mina år inom fotbollen.
Det handlar alltså om Albin Hultin 
Svensk från Berga som i sin a-lagsdebut 

Kjell Rosén:

- Albin ,15, är en av de  bästa 
talanger jag sett

mot Delsbo fick spela från start och 
under de 60 minuterna han var på 
planen gjorde han sitt unga livs första 
a-lagsmål.
  - Det kändes väldigt konstigt och 
jag trodde inte det var sant när jag såg 
bollen gå in i mål, säger Albin som 
är en försynt ung man men med en 
målmedvetenhet som är få förunnat i 
den åldern.

Han säger att han tränar fotboll fem 
dagar i veckan och att fotboll är det 
bästa han vet. 

Påbrå har han i form av pappa Torbjörn 
som spelade fotboll i Bollnäs som 
ung. Sedan blev han duktig simmare. 
Mamma Lotta har också spelat fotboll 
i Rengsjö när RSK förra gången hade 
ett damlag i seriespel. 
 - Fotboll har jag nog hållit på med 
sedan jag var 6-7 år och det har gått bra 
hela tiden. Jag vet inte varför jag tycker 
det är så roligt men med fotbollen 
känner jag mig glad och upplyft, säger 
Albin vars stora idol naturligtvis är 
Messi – Barcelonas världsstjärna och 
alla grabbars föredöme på planen.
  Albin är mittfältare och en klippa 
i P 15-laget. Han spelar även i 
Granbergsskolans lag som deltar i 
skol-DM. Han går i 8:an och har ett år 
kvar på högstadiet. Sedan blir det något 
fotbollsgymnasium , förmodligen i 
Sundsvall eller Gävle.
  - Jo, jag har bestämt mig för att satsa 
på fotbollen helhjärtat och naturligtvis 
är målet att försöka bli fotbollsproffs, 
säger han.
  Kjell Rosén, tränare i a-laget och en 
man som sysslat med fotboll i 50 år, 
skrattar när han hör Albins inställning.
  - Ja, han är väldigt driven och mogen 
för sin ålder. Han har en bra karaktär 
och är oerhört träningsvillig. Men 
det gäller nu att vara väldigt försiktig 
med honom . Han har tränat med oss 
i a-laget under vintern och våren och 
det har gått bra. Det är viktigt att jag 
och Putte, som tränar ungdomarna, har 

kontakt med varandra och ser till att 
Albin inte belastas för hårt. Annars är 
det stor risk att han bränner ut sig. Jag 
har sett många exempel på detta under 
mina år inom fotbollen.
    Kjell Rosén menar att det inte är 
förrän Albin kommer upp i 17-18-
årsåldern som han har mognat riktigt 
och förstår hur han skall träna, äta 
och sköta sig i övrigt för att bli en 
bra fotbollsspelare. Och innan dess 
har tränare och föräldrar ett stort 
gemensamt ansvar. Albin är en alldeles 
för bra guldklimp för att slarvas bort.

- Sköts han riktigt bra, och det gör 
han nu, så blir han en stjärna och då 
kommer han att vara allsvensk innan 
han fyllt 20 år men just nu måste hans 
unga kropp få vila minst två dagar i 
veckan. Han ska också vistas mest i 
den miljö han trivs bäst i och det är 
bland kompisarna i P 15-laget. Han 
har en jättebra inställning och föräldrar 
som också förstår det här så jag är 
övertygad om att det kommer att gå 
bra för Albin, säger Kjell Rosén.
   Albin nickar förstående och håller 
med om att det viktigaste just nu är 
att fortsätta leka och ha roligt med 
fotbollen men han vill ju så gärna 
träna ännu mera för att bli ännu bättre 
och då kan det vara svårt att bromsa 
en 15-årings iver och otålighet.
Göran Bernstål

15-årige Albin Hultin Svensk – en av de största ungdomstalanger som Rengsjöfotbollen 
någonsin fått fram – har siktet inställt på att bli fotbollsproffs.
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HARDREVE
VÅRMARKNAD RENGSJÖ CENTRUM

Lördag 19 maj kl 10.00 – 15.00

Försäljning

Utställningar

Underhållning

Kolbullar

Rengsjö skola säljer korv o kaffe

Lunchbuffe Ringshög kl 11.00 – 15.00

RSK loppet kl 14.00

Dragning lotteriet 14.30

VÄLKOMMEN
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Signhild Backan  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

Buss 100 som trafikerar sträckan 
Edsbyn- Söderhamn är att likna vid 
ett tåg som går på snabbast möjliga tid 
mellan två ändpunkter. Den kan alltså 
inte styras in via centrala Rengsjö som 
många ortsbor önskar. Det framkom 
vid ett möte om busslinjen som 
projektet Hållbart resande arrangerade 
i samband med Rengsjö Framtids 
årsmöte.
 Rengsjöbornas olika önskemål 
diskuterades och resultatet av diskus-
sionen kommer nu att rapporteras till 
berörda personer i Region Gävleborg, 
X-trafik, Trafikverket och kommunen. 
Vad som är möjligt att göra kanske 
kan vara att förbättra hållplatserna i 

Rengsjökrav på buss 100

Bygg ut vid Fromskroken
Glösbo, Berga och Fromskroken. När 
mötet skulle ta ställning till vilken 
av hållplatserna man ska satsa på  i 
första hand så blev det Fromskroken. 
Där borde man bygga ut en pendlar-
parkering som även gör det möjligt 
för buss 78, som går från Bollnäs via 
Växbo, att vända. Då kan även centrala 
Rengsjö få koppling till linje 100. 
   Tidigare har Rengsjö Framtid fram-
fört önskemål om att bygga en gång 
och cykelväg mellan Fromskroken 
och skolan eftersom många skolbarn 
och ungdomar rör sig längs denna 
vägsträcka till och från buss 100. 
Kommunen stöder tanken och har 
framfört önskemålet till Trafikverket. 

LINJE 100
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Ni minns väl Hilding?

Titta på den här bilden och tänk till. 
Det här är vad vi hittade i diket längs 
Nordanhölevägen från Pött och till 
åminnet vid Hölesjön. En sträcka på 
ett par kilometer. Totalt 25 burkar.
   Någon eller några åker tydligen längs 
vägen och hivar ut urdruckna ölburkar. 
Aluminiumburkar som naturen inte 
förmår bryta ned. Som ligger kvar år 
efter år och skräpar ned. Resulatet blev 
en ölburk på varje 100 m. Och likadant 
var det förra året.
Nu kommer Naturvårdsverket och 

stiftelsen Håll Sverige Rent att köra en 
omfattande städkampanj i hela landet 
och vi får hoppas att även Rengsjö 
omfattas av detta. För det ser lika 
skräpigt ut efter varje väg som går 
genom våra byar. Ölburkar, snusdosor, 
petflaskor, plastförpackningar mm 
ligger där och förfular vårt vackra 
Rengsjö.
  Om alla tar en liten bit av en väg 
och plockar upp skräpet så skulle det 
genast bli angenämare att komma som 
besökare till oss. Så hjälp till att städa 
upp och håll efter de som syndar. Tala 
om för dem att det numera faktiskt är 
straffbart att skräpa ned. Och det här 
med utslängda ölburkar leder också 
till grovt djurplågeri. Massor av kor 
dör varje år på grund av att de får i sig 
vassa plåtbitar från utslängda ölburkar 
vid vägkanterna.

Usch -
vad vi skräpar ned i våra diken

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

Medan april-snön singlade ner över 
Rengsjö smiddes planer för sommarens 
Hildingfest, som ska äga rum den 3 
juli i Hembygdsbyn i Västerby. Ut 
över åkrarna, lite förvirrade över 
väderomslaget, lät tranorna höra sig  
    – de som alltid kommer mig att tänka 
på Hilding Mickelsson, suverän på 
mycket, bland annat att härma fåglar!
     Han kunde så mycket, ”vår Hilding” 
– om natur och miljö och den gamla 
hälsingekulturen. Av allt delade han 

En trojka i Hildings familj: sönerna Olle 
och Erik Hildingson och Eriks dotter Anna 
Hildingson Edling. I planeringsgruppen ingår 
även Göran Bratt och Annabritta Bäremo.  

med sig vid föreläsningar och på 
turnéer. Han var världsberömd fotograf 
och skrev många böcker. För sina 
insatser blev han filosofie hedersdoktor 
vid Uppsala Universitet.  
    Denne genuine och samtidigt 
specielle Rengsjö-son har ju fått ett 
eget Hilding-Mickelsson-sällskap och 
sedan två år firar vi honom inte bara 
runt hans födelsedag den 22 februari 
utan även med en sommarfest. En 
tipsrunda med fina priser, filmer om 
och med Hilding, lite musik, en lätt 
förtäring och några timmars trevligt 
umgänge brukar det bjudas på. I år blir 
det extra festligt med nya initiativ som 
kan följas på hemsidan 
Hildingmickelsson.se och med nyheter 
i Hildingrummet i Regnells östra 
byggning. 
   Hur många av de unga i Rengsjö 
känner till Hilding? frågar vi oss. Tiden 
går, och berömmelse tonar av. Men 
vi hoppas att vår lilla fest kan sprida 
kunskapen om honom!

Christina Berg-Tylöskog

Hundtrim!
Jag går en 1-årig hundtrimmarutbildning på heltid och tar emot 
hundar till elevpris . Är du eller känner du någon som är i behov av 
hundvård. (Klippa/trimma/bad/kloklippning) hör av er till mig.
Mvh
Malin Jäder
070-604 51 40 (Bollnäs)
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talets slut fick sedan köpa ut torpet, 
som en gång var fyrkantbyggt som de 
stora gårdarna.
   Unos farmor växte upp här, och hans 
pappa i gården norr om Glans. Uno 
själv växte upp i Österböle.  Då bodde 
en halvbror till farmor i soldattorpet. 
Kommunen kom in som ägare efter 
honom och då köpte Unos pappa det 
för vedpriset – det skulle rivas – som 
var 500 kronor! Och så småningom 
köpte Uno och Gun det.
  Det har varit märkligt att följa 
hur denna lilla vackra grå stuga har 

Alla har vi väl mött dem på 
Hembygdsfesten i Västerby: Uno 
Eriksson med sina smörknivar, 
osthyvlar och annat eneträdoftande, 
och hustrun Gun Linzie Eriksson med 
sina kuddar i lapptäckesteknik eller 
oemotståndliga tavlor ”målade” i tyg 
med applikationer.
  Själv föll jag för hennes tavlor vid 
en utställning på Ohlandersgården för 
några år sedan. Då handlade de om 
årstiderna, minns jag. När hon själv 
ska beskriva sina motiv så är de oftast 
hämtade från Hälsingenaturen eller 
någon liten småstad. Alltid livfulla, 
alltid med människor och gärna med 
ett blommande träd någonstans!
   Åtminstone jag kopplar förstås paret 
till soldattorpet Glans (uttalat med 
lååångt a, det kommer av soldatnamnet 
Glad) vid Hölesjöns norra strand 
där Uno har sin verkstad och arbetar 
en stor del av året. Ett ställe som de 
kan följa långt tillbaka i historien. 
Soldaten Glad som levde här på 1700-

Uno begrundar några tidiga verk.

Uno och Gun 
framför sitt 
soldattorp, 
Glans.

Konstnärlig frihet kallas det när torpet blir 
större på bild!

I soldattorpet snidas 
    och slipas det!

utvecklats under 40 år – med små 
tillbyggnader eller en helt ny stuga 
som alla hela tiden håller samma 
proportioner och stil som de första 
två husen. Allt liksom hukar stilla 
nedanför skogen och bergen, och har 
smugit sig in i landskapet. En riktig 
förebild för hur tillbyggnader alltid 
borde anpassas efter den ursprungliga 
byggnaden!

Trots att Gun och Uno flyttade runt 
i Sverige en del, och i 25 år bodde i 
Tumba, så hade de hela tiden kontakt 
med Glans. Under Tumba-tiden 
tillbringades alla lov här, så det kanske 
inte är konstigt att båda barnen gifte 
sig med Rengsjöbor! Som säljare med 
egen firma kunde Uno styra rätt bra 
över sin egen tid, och Gun var mest 
hemma med barnen, även om hon 
också arbetat som småskollärare eller 
cirkelledare i lappteknik, korgmålning 
och bildvävnad. 
   För 12 år sedan flyttade de tillbaka 
till Hälsingland, En lägenhet i Bollnäs 
är deras hem nio månader, och i Glans 

bor de tre månader. Men Uno arbetar 
hela året med sin numera stora och 
eftertraktade produktion i verkstaden 
där.
   Han tackar sina säljarkunskaper för 
att han numera har stor efterfrågan på 
sina knivar med mera, till Skansen 
och olika hemslöjder i landet. En del 
finurligheter finner man hos honom, 
som potatisstickan med magnet att 
sätta på köksfläkten – en av mina 
populära presenter. Han började sin 
träsnidarbana i Småland framför TV:n 
med små gubbar och annat kul, och 
sedan fortsatte han med skäktknivar och 
bandgrindar. Att under några veckor få 
sitta på NK i Stockholm och snida hör 
till hans intressanta erfarenheter.

Gun i skapartagen.

   Guns härliga tavlor har ställts ut 
på många håll, både söder om stan 
(Stockholm) och i Hälsingland. Man 
blir så glad av att titta på dem! Och vill 
vi se dem i sommar så får vi ta oss till 
Stocka. Eller till Ljusne eller Gävle i 
jul. Men för deras del gissar jag att det 
också blir mycket umgänge med barn 
och barnbarn i soldattorpet – nu finns 
det mer utrymme för dem där än för 
några år sedan.
Christina Berg-Tylöskog
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Sköna maj välkommen…
Jag har en viss förkärlek för de här 
underbara vårsångerna, har flera skivor 
med bara sådana med olika körer. ” 
Vintern rasat ut…” sjungs det i en  av 
de hurtigt härliga vårsångerna. 
  Vintern rasade väl knappast in den 
här gången. På något sätt hade jag fått 
för mig att det skulle vara så, som de 
två förra vintrarna. Framför mig såg 
jag meter efter meter i skidspåren , 
varm choklad med spritsad grädde(för 
en sådan gräddmojäng köper jag och 
har med mig) ,härliga vinterdagar att 
bara vara på. Men det tog ett tag innan 
vintern gjorde sin entré och jag undrar 
om den visste hur efterlängtad den var 

Från
kyrkbacken

av mig som i vanliga fall tycker att 
det är bäst med våren.  Nu med facit i 
handen så smög den sig iväg lika fort 
som den kom. Jag fick aldrig tillfälle att 
använda min isborr, den jag inhandlade 
på ÖoB förra vintern. Hann aldrig få 
upp en röding eller två.
  Det blir aldrig som man tänkt sig, 
men det har blivit många andra fina 
stunder som jag värdesätter mycket. 
Kanske är det så man får tänka, ja, när 
det inte blir som man hade tänkt sig.  
När livet drar iväg åt något håll utan att 
fråga. När man skulle göra en sak men 
finner sig själv göra en annan eftersom 
man inte fick något annat val. Det kan 
ju vara olika saker förstås.
  Då är det så härligt att höra 
vårsångerna, både i naturen och på 
skiva eller i verkligheten av någon kör. 
Hörde storspoven häromdagen och 
jag blir barnsligt förtjust och lycklig 
när jag hör eller ser vårtecken efter 
vårtecken. Då känner jag något hopp 
om att det blir bra ändå, till slut, fast 
det inte alls blev som man tänkte sig.
Glad vår på er och glöm inte att stanna 
upp och vara mitt i allt..
hälsar Åsa

Nu är det klart att den fantastiska 60-
tals-soul/rocktrion Hip Whips från 
Stockholm kommer till årets stora 
musikfestival Hem till byn i Rengsjö. 
Under våren släpps också namnen på 
övriga artister. Det blir sammanlagt sex 
akter och musikfesten äger rum lördag 
den 18 augusti bland hälsingegårdarna 
i Västerby.
  Det är Rengsjö kultursällskap som 
står för arrangemanget och det är 
andra året som musikfestivalen äger 
rum. Förberedelserna pågår för fullt 
och festivalgeneralen Jon Törnros 
meddelar att allt går planenligt. All 
information läggs ut på hemsidan 
www.hemtillbyn.se och där ska man 
också kunna lyssna på de olika band 
som kommer.
   Förköpsbiljetterna kostar 300 kr 
och om det är någon som vill hjälpa 
till med festivalarbetet före,under eller 
efteråt kan man kontakta arrangören 
på mailadress:
rengsjokultursallskap@gmail.com 
eller ringa Jon Törnros på 0733-
747672.

Hip Whips kommer
till 
Rengsjö-festival

I ett brev till Fortum kräver föreningen 
Rengsjö Framtid att bolaget skall 
ersätta Lötens Handel för den förlust 
som elavbrottet efter stormen Dagmar 
förorsakade.
  Innehavaren av affären, Niklas 
Fredriksson, har beräknat att avbrottet 
kostade honom ca 30 000 kr förutom 
allt extraarbete som strömlösheten 
förorsakade.
   Fortum har ersatt sina kunder i 
Rengsjö för övrigt men det har inte 
Telia gjort. Eftersom stormen också 
orsakade flera dagars teleavbrott både 
på fasta och mobila nätet betalar Telia 
ut ersättning. Men inte automatiskt. 
De som skrivit till Telia och begärt 
ersättning har fått det. Adressen 
är: TeliaSonera Sverige AB, 12386 
Farsta.

Kräv också
ersättning
för telefon

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se

Rengsjöhästens 
10-årsjubileum 

har flyttats ...
 

...från 11 maj till 18 maj för att inte 
kollidera med byabrännbollen.

Gävlefamilj längtar till landet 
och söker liten gård i Rengsjö/Växbo trakten. 
Minst 0,5 ha med möjlighet att odla. 
Köpes men även hyresobjekt är av intresse.

Vänligen kontakta Annika Thornton, 070-939 2753 el. 
annikathornton@hotmail.com”
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Satsa på vykortet
i vår fototävling
Ni glömmer väl inte att vår fototävling 
fortsätter även denna sommar då 
det gäller att försöka fånga det bästa 
vykortet. Vad kan det vara som lockar 
människor att besöka Rengsjö? Är 
det barnaktiviteterna i Västerby, 
vårmarknaden, surströmmingsfesten 
fotbollsmatcherna på IP eller 
Rengsjöhästens ridtävlingar? Eller 
finns det något annat som drar i 
Rengsjö och som kan fångas på en 
attraktiv  sommarbild?
   Vi vill att det ska vara liv och rörelse 
i bilderna. Det ska vara en bild som 
säljer Rengsjö och när man ser detta 
vykort ska man känna att ”dit vill jag 
åka” eller ”där vill jag bo”.
  Tävlingsbidragen ska vara i form 
av en papperskopia och skickas till 
rengsjö Framtid, Gunnar Jonsson, 
Glösbo 8521, 821 98 Rengsjö. Senast 
den 1 november vill vi ha era bidrag.

Tipsa om kandidat
till Rengsjöharen
Det är dags att utse innehavaren av den 
26:e Rengsjöharen. Det sker i sommar 
och i samband med den tradionella 
Rengsjöfesten i Västerby.
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av 
att få årets hare? Skicka in ditt förslag 
till jurymedlemmen Gunnar Jonsson 
, Glösbo 8521, 821 98 Rengsjö eller 
lämna in det till hembygdsföreningen 
i Västerby. Men gör det i god tid före 
Rengsjöfesten.

Tusentals läsare på
hemsidan
Rengsjö Framtids hemsida rengsjo.
se blir allt populärare och har nu ett 
hundratal besökare dagligen. På en 
månad blir det ca 3.000 som läser om 
sådant som händer i Rengsjö. Hemsidan 
kommer så småningom att förbättras 
ytterligare och på sikt kan den komma 
att ersätta Rengsjöbladet som lokal 
informationskälla.

Majkasen blev en 
soptipp...
Majkasen på Midnäsområdet blev en 
soptipp så nu är det slut med att köra 
avfall dit. Det som var tänkt som en 
trevlighet blev helt fel. Vi hade ju sagt 
att det bara skulle vara brännbart på 
kasen!
Göran
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På Påskdagen, kyrkans viktigaste 
helgdag, var jag med om en fin 
gudstjänst i Rengsjö kyrka med 
kyrkokören och med dop av en 
oemotståndlig och medveten liten 
femmånaders Albin Markus som med 
stor förtjusning deltog i ceremonierna, 
inklusive sin egen vattenbegjutning. 
Det är sådana glädjedagar, när det är 
mycket folk i kyrkan, som man inser 
vad det betyder för Rengsjöborna att 
vi har vår kyrka.  
   Glädjen en dag som denna liksom 
sorgen vid en begravning förenar oss 
på ett märkligt sätt. Så visst betyder 
kyrkan en hel del – frågan är vad 
och i vilken utsträckning. Därför 
arbetar vi nu också med en enkät till 
Rengsjöborna som vi gärna vill att ni 

Kyrkorådet vid sammanträde den 10 april 2012, från vänster: Roland Olsson,  Arne Sande, Inger 
Thyr, kyrkoherde Lena Wängmark, Christina Berg-Tylöskog, kvällens ordförande Annica Wallin, 
Christine Forman Nilsson, Seth Roos, Ruth Bratt, Britt-Marie Wallin, Berith Wahl.
För ovanlighetens skull saknas på bilden vår ordförande Anders Bergsten, liksom Gunnar Jonsson 
och Ove Hamrén, alla tre dock välkända Rengsjö-profiler.

Litet om Rengsjö kyrkoråd

ska svara på – för vi vill betyda MER 
för er inte bara vid dessa stora tillfällen 
i livet, eller vid de stora helgerna. Vi 
vill gärna känna att vi är delaktiga i och 
till glädje för vardagslivet i Rengsjö.
   Vilka är då ”vi” i detta sammanhang? 
Jo, Rengsjö kyrkoråd, som härmed 
ska presenteras med bild och allt: 
ordförande Anders Bergsten, vice 
ordförande Annica Wallin, ledamöter 
Seth Roos, Gunnar Jonsson, Inger 
Thyr, Britt-Marie Wallin, Ove Hamrén, 
Christine Forsman Nilsson, Berith 
Wahl, Arne Sande, ersättare Christina 
Berg-Tylöskog, Roland Olsson och 
Ruth Bratt.
   Vi sammanträder 6 gånger per år, 
och de frågor som vi behandlar är väl 
mest av praktisk art, som till exempel 

kollekter, budgetarbete, miljöarbete, 
larmanordningar och dylikt. Vår präst 
eller kyrkoherden deltar också alltid 
i sammanträdet och håller en andakt. 
Rapporter från kyrkonämnden och 
andra organ inom kyrkosamfälligheten 
som vi ingår i förekommer också alltid. 
Men det som är mest intressant för oss 
Rengsjöbor är ju det som rör vår egen 
församling och kyrka.
   Nu är det ju tyvärr så, att det 
förhållandet kan komma att ändras i 
den nya organisation som är på gång 
att träda i kraft. Hittills har vi i Rengsjö 
fått välja vårt eget kyrkoråd för att 
hantera de frågor som gäller just oss. 
I framtiden kommer det sannolikt 
att bli så, att vi väljer ett fullmäktige 
gemensamt för alla församlingar i ett 
nytt pastorat som omfattar hela Bollnäs 

kommun och att detta fullmäktige utser 
församlingsråd i alla fyra församlingar 
(Rengsjö, Bollnäs, Hanebo-Segersta 
och Arbrå-Undersvik). Fullmäktige 
utser även ett gemensamt kyrkoråd för 
hela pastoratet. Och då är det viktigt 
att vi Rengsjöbor röstar i kyrkovalet, 
för då har vi större möjligheter att 
värna vår egen kyrka genom att vi får 
så många ledamöter som möjligt i det 
nya fullmäktige!
   Nästa kyrkoval kommer att äga rum 
hösten 2013, så då hoppas vi att fler än 
de 15 % som röstade 2009 ställer upp! 
(2005 var det 22% som röstade.)
   Till dess – väl mött vid en gudstjänst 
eller någon konsert i kyrkan som har 
Bollnäs kommuns bästa akustik!

Christina Berg-Tylöskog

Företagskvinnor gör gemensamt
Öppet hus 3 juni

Ett tiotal kvinnoföretagare har nu 
bildat en arbetsgrupp inom föreningen 
Rengsjö Framtid. De kommer att 
marknadsföra sig genom ett gemen-
samt öppet hus söndagen den 3 juni. 
Då får allmänheten möjlighet att åka 
runt till de olika företagen och se vad 
kvinnorna har att erbjuda. 
   I Rengsjö finns ett 30-tal kvinno-
företagare registrerade och fler är 
välkomna att vara med i arbetsgruppen 

som i första hand kommit till för att 
stötta varandra och utgöra ett socialt 
kontaktnät.
   Kvinnorna driver varierande företag 
inom besöksnäringen och olika sorters 
hantverk. De planerar också att 
fortbilda sig inom marknadsföring bl a 
och göra gemensamma studieresor för 
att se hur kvinnoföretagare jobbar på 
andra platser.  
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Rengsjöbördige radiojournalisten  Bo 
Göran Bodin, 37,  har återigen 
utmärkt sig i grävsammanhang. Den 
här gången fick hans avslöjande om 
den saudiska vapenfabriken självaste 
försvarsministern Sten Tolgfors(M) att 
avgå under uppmärksammade former. 
Nyheten blev inte bara sensationell i 
Sverige utan spred sig över världen – 
i stora tidningar i USA, Europa och 
mellanöstern.
  Ungefär samtidigt tilldelades Bo 
Göran sin fjärde guldspade för ett 
annat grävjobb som handlade om 
vad som låg bakom terrorhotet mot 
Göteborg 2010. Han fick också 

Rengsjösonen och radioreportern Bo Göran Bodin fortsätter att gräva fram nya 
avslöjanden. Nu har han fått självaste försvarsministern att avgå.

Rengsjö-journalisten som fick
försvarsministern att hoppa av

guldspaden 2011, 2009 och 2005.
Efter avslöjandet om att försvarets 
forskningsinstitut (FOI) hade planer på 
att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien 
kommer med all sannolikhet Bo 
Göran och hans kollega på Ekot, 
Daniel Öhman, att tilldelas Stora 
Journalistpriset. 
   Bo Göran och Daniel ingår i en spe-
ciell grupp av grävande journalister på 
Ekot som under de senaste åren utmärkt 
sig på många olika sätt. Men affären 
med vapenfabriken är den nyhet som 
hittills blivit mest uppmärksammad.
- Ingen av oss hade väntat sig ett 
sådant extremt genomslag. Det har 

varit några roliga och intensiva veckor 
sedan vi sände de första reportagen den 
6 mars. Vissa dagar jobbade vi närmare 
20 timmar i sträck, berättar en nöjd Bo 
Göran Bodin.
   Han och Daniel fortsätter gransk-
ningen av den saudiska vapenaffären 
och hoppas på nya avslöjanden så 
småningom eftersom det finns flera 
frågor som behöver få ett svar. Hur 
mycket var regeringen med statsmi-
nister Fredrik Reinfeldt(M) inblandad? 
Vi har tidigare berättat om Bo Göran 
Bodins journalist-karriär som efter 
Journalisthögskola gått via SVT:s 
Dokument inifrån och till Ekot. Men 
egentligen hade han helt andra planer 
när han lämnade Rengsjö och han 
utbildade sig därför till sjuksköterska 
precis som mor och far. Efter en tids 
arbete bl a i Norge kände han att 
det inte passade och började plugga 
nationalekonomi och statskunskap.
  - Då upptäckte jag en massa saker 
som jag retade mig på och att jag 
kunde få utlopp för min frustration via 
journalistiken. Jag hade ett par somrar 
tidigare vikarierat på Helsingen och 
kände att det var ett jobb som passade 
mig, säger Bo Göran som numera 
bor med hustru och två barn intill 
Radiohuset i Stockholm.
Göran Bernstål     

Nya Rengsjöbor

Den 25 februari 2012 föddes Neo Olof 
Lindberg – en riktig bamse, 4 012 
gram och 53 cm lång. Mor och far 
heter Helen Olsson och Lars Lindberg, 
inflyttade i Björtomta för ett år sedan.

Ruben föddes den 1 april och var 54 
cm lång och vägde 4438 gr. Mamma 
heter Ulrika Bengtsson och pappa 
Elof von Schantz och bor i Glösbo. 
Storasyskonen är Ellen 4 och Edvin 
2 år.
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Sommarens program 2012
19/5 HARDREVET kl 10-15

14/6 POLSKECIRKUS kl 19.30

21/6 BLOMPLOCKNING kl 18 

22/6 MIDSOMMARAFTON kl 14 
 

23/6 MIDSOMMARDAGEN 

3/7 HILDING MICKELSSONDAGEN kl 18

4/7 HÄLSINGEGÅRDARNAS DAG

10/7 RENGSJÖFESTEN kl 13 
GAMMELVALASDAG -

12/7 POLSKECIRKUS kl 19.30

22/7 BARNENS DAG

18/8  HEM TILL BYN 

0278-66 55 10

På Gammelmormors Tid
26/6-8/8 kl 10-16, 

Nyhet i sommar - vattenlek! 

Butik Norrgården 

NYHET - Matupplevelser

Kläder 

ÖPPET 
i

Café Norrgården
Sommarcafé i Västerby 

öppet 4 juni - 12 augusti
alla dagar kl 10.00 - 17.00

0278-66 55 10
www.vasterby.com

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/vasterby

Du har väl �skekort?
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

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

Info från årsmötet:
se hemsidan

RENGSJÖ Fvofwww.rengsjofiske.se
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Men han gav sig inte denna gång. 
Fabriken byggdes upp igen och nu i 
tegel. En 12-fots press från Motala 
Verkstad installerades och så satsade 
man på endast huggen flis från barkad 
massaved. För att få ännu bättre 
hållfasthet i plattan blandades kokt 
harts i massan och för att få ett så 
bra ph-värde som möjligt blandades 
alun i massan. På ytan lades sedan 
smällt paraffin för att minska 
vattenabsorberingen. Produkten 
fick namnet Jonit men eftersom det 
fanns en annan produkt med namnet 
Unite fick Midnäs ändra sitt namn till 
Fibrex. 
   Verksamheten artade sig snabbt och 
industrin började gå riktigt bra men 
då avled grundaren Anders Jonsson 
och hans tre söner tog över med äldste 
sonen John som VD. 
Under hans tid växte fabriken ut och 
fler och fler fick arbete. Den råvara som 
användes köptes in från skogsägare 
i Rengsjö med omnejd. Anställda 
huggare och körare avverkade skogen 
och timret fraktades med egna lastbilar 
till fabriken. Massaveden höggs till 
flis i en flistugg. I s k defribrörer 
maldes den sedan till massa. 
Efter att ha fått rätt mängd vatten 
hamnade produkten i massabingar 
med omrörare och gick sedan i en 
rörledning ut på upptagningsmaskiner 
där valsar pressade massan till våtark. 
Dessa pressades sedan ytterligare en 
gång för att få de tunnare och hårdare 
skivorna. 
Det tillverkades även porösa plattor 
och en oljebehandlad board. I en 

Det är i dagarna 100 år sedan som 
Rengsjös största entreprenör genom 
tiderna, sågverksägaren Anders 
Jonsson, stod vid resterna av sin 
snickeri och tröskverksfabrik och 
förbannade elden som tagit hans 
livsverk. Men Anders Jonsson gav 
inte upp utan byggde upp industrin 
igen. Den fick namnet Midnäs 
Nya Trävaruaktiebolag och blev 
föregångaren till den betydelsefulla 
Midnäs-epoken i Rengsjö.
 Anders Jonsson började med att 
tillverka bilar i den nya verkstadslo-
kalen men övergick så småningom till 
en helt annan verksamhet . Minnesgoda 
rengsjöbor har berättat hur de hört 
Anders Jonsson prata sig varm för att 
tillverka plattor av sågspån. Efter en 
tids experimenterande lät han bygga en 
fabrikslänga i trä och där började man 

Rengsjös h--–istoria
Midnäs-epoken en viktig
   del av  Rengsjös historia

Höjens verkstad och kvarn har återuppbyggts efter den första branden och det var här som 
Anders Jonsson försökte sig på biltillverkning.

tillverka de första träfiberplattorna. 
De inledande försöken gjordes i en 
”bakugn” 1929 men hållfastheten i 
plattan blev för dålig. Slipmaskiner 
som slipade huggen flis installerades 
då och gav fibrer i massan och därmed 
bättre hållfasthet. Anders Jonsson 
köpte då in en upptagningsmaskin och 
en tio fots press från Tyskland i syfte 
att få fart på tillverkningen. Men året 
därpå brann fabriken ned igen. För 
andra gången i sitt yrkesliv såg Anders 
Jonsson hur hans arbete hade gått till 
spillo..

särskild rulltork härdades skivorna. 
   Det gick bra för Midnäs. Fabriken 
gick som bäst efter kriget. Produkterna 
var eftertraktade över hela världen 
och skeppades ut från hamnarna i 
Stugsund, Gävle, Stockholm och 
Göteborg. Plattor exporterades ända 
till Hawaiöarna under en period och då 
behandlades massan med arsenik för 
att inte angripas av insekter. Senare har 
det visat sig att resterna av arseniken 
också lagrades på botten av Östersjön 
där den fortfarande ligger kvar.
  Men i Kanada och Finland växte 
efterhand större boardfabriker upp. 
De började dumpa priserna på 
träfiberplattor och konkurrerade på så 
sätt ut lilla Midnäs som tvingades gå i 
likvidation. 
   Under 40 år hade de flesta Rengsjöbor, 
direkt eller indirekt, haft sin utkomst 
från Midnäs men den 8 juli 1968 var 
det slut. Verksamheten upphörde och 
fabriken lades ned. Ett hårt slag för 
hela Rengsjö. 

Källa: Midnäsfabriken –en del av 
Rengsjös historia. En skrift som togs 
fram av en ABF-studiecirkel 1995-96.

Anders Jonsson med hustrun Kristina på 
verandan till disponentvillan. Hans mest 
lyckade satsning var Jonit-fabriken men 61 år 
gammal avled han.

Så såg fabriken ut 1934 sedan den återupp-
byggts efter den andra branden. Då  satsade  
Anders Jonsson på tegel för säkerhets skull.
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   Vi finns på Hardreve och visar...

 Trädgårdsmöbler

Tel 0278-66 70 70     www.glosbomobler.se

Torino,
komplett 3 500,- CeasarKlassik

Fler modeller i butiken

Ängbo Skog & Trähantering
 ”Från rotstående skog till färdig produkt.”

	 •	 		Sågning	av	timmer	till	virke	i	dimensioner	efter	
	 	 ditt	önskemål.

 •	 Hyvling	av	virke.	Allt	ifrån	standardlist	till	
	 	 specialsortiment.

 •	 Tillverkning	av	pellets	i	storsäck.

 •	 Maskinslipning	av	motorsågskedjor	
	 	 och	skördarkedjor.	Även	försäljning	av	kedjor.

 •	 Utför	alla	typer	av	trädfällning.

        Anders	070-6987450																													Kjell	070-3149775

								angboanders@telia.com
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det mitt livs äventyr och jag är nog 
en lite annorlunda människa när jag 
återvänder, säger hon.
  Helena har försökt förbereda sig så 
mycket som möjligt men allt går ju 
inte att ta in och mötet med det nya 
polisjobbet kommer därför att bli 
väldigt omtumlande. Hon vet inte var 
hon hamnar och vad som händer när 
hon väl är på plats men däremot känner 
hon till att Liberia har stor arbetslöshet 
och att två inbördeskrig har satt sina 
spår. Och att många kvinnor under 

krigsåren utsatts för våldtäkter och 
förnedring.
 Till hennes uppgifter blir därför 
att försöka bättra på allmänhetens 
förtroende för rättsväsendet . En viktig 
uppgift blir också att återrapportera till 
FN om polisens arbete i Liberia.
  Men hon kommer också att rapportera 
till Rengsjöbladet om sina upplevelser 
i Afrika och redan i nästa nummer 
hoppas vi kunna ge er en bild av 
Helenas nya liv som FN-polis.
Göran Bernstål

Helena Sundberg-Wallström från 
Rengsjö hade ingen tanke på att bli 
polis. Hon siktade på ett jobb som 
socionom istället. Men ett tillfälligt 
jobb som arrestantvakt i Söderhamn 
styrde in henne på polisyrket.Nu har 
hon varit polis i 32 år och i mitten av 
maj flyger hon till Monrovia för att bli 
rådgivare åt den inhemska polisen i 
Liberia. 
  - Jag tror att svenska poliser kan vara 
ett föredöme och det ska jag försöka 
leva upp till. Dessutom vill jag vara 
en bra förebild för de afrikanska 
kvinnorna, säger Helena och packar 
resväskan för ett års spännande tillvaro 
i Afrika.
  Hon erkänner att det pirrar lite inför 

Helena Sundberg-Wallström, polis från Rengsjö, packar resväskan för att bli FN-polis i Liberia .

Drömmen blir verklighet
Helena FN-polis i Afrika

äventyret men är inte orolig inför 
uppgiften att vara mentor och rådgivare 
åt den liberianska polisen. Däremot 
finns det annat som oroar.
 - Ormar och spindlar är inte mina 
favoritdjur precis, säger hon och 
skrattar.
Helena har jobbat som biträdande 
turlagschef och närpolischef och 
den senaste tiden har hon varit 
brottsoffersamordnare för länet med 
placering i Gävle. Men drömmen om 
en FN-tjänstgöring utomlands har 
alltid funnits där.
 - Jag tycker om att prova på olika 
saker. Det är utvecklande och det här 
kommer säkert att betyda mycket för 
mig som människa. Förmodligen blir 

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  
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Vi utför det mesta inom

Skog, Mark och Bygg
Dvs gallring, avverkning, trädfällning, grävarbeten, 

snöröjning, renoveringsarbeten.

ROT-avdraget sköter vi! 

Henrik tfn 070-31 88 157

norgrenent@gmail.com
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