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föddes den 1 september och bor i Västra
Höle. Dotter till Ulrika Stark och Henrik
Norgren, lillasyster till Melvin

föddes den 26 juli och bor i Berga. Dotter
till Tina och Lars Sahlin, lillasyster till
Ella-Maria

föddes den 6 oktober och bor i Glösbo.
Dotter till Emelie Bäremo och Per Fredin,
lillasyster till Liam

föddes den 29 september och bor i Berga.
Dotter till Pernilla Söderquist och Urban
Larsson
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Redaktörn har ordet
Jag är orolig för både det som
händer och inte händer i vår
kommun.
Gång efter gång lämnar vi i Rengsjö
Framtid in medborgarförslag till
kommunfullmäktiges sammanträden.
Förslagen behandlas och skickas
sedan vidare till olika förvaltningar
för åtgärder. Men där blir det stopp
och tyst. Tiden går och inget händer.
Tystnaden är kompakt. Och försöker
man ta reda på varför inget händer
då hänvisas man från den ene till den
andre hela tiden.
Det tycks inte finnas någon som
känner ansvar för att göra något åt
saker och ting längre.
För ett år sedan bad vi om hjälp
med att reparera och göra om våra
informationstavlor i Yxbo och
Glösbo. Vi fick till slut hjälp med att

lyfta bort och ställa undan tavlan i
Glösbo över vintern och vi fick också
hjälp med att göra nya kartor och
texter till tavlorna men det var tack
vare att vi har två rengsjöbor som
jobbar i kommunhuset. De tog sig
personligen an dessa arbetsuppgifter
men kommunen ville ha garanti för
att man fick betalt för att tillverka
kartorna trots att tavlan i Glösbo
välkomnar till och informerar om
hela Bollnäs kommun.
Arbetet med att söka tillstånd
hos trafikverk och länsstyrelse,
kontakta olika kabelägare och andra
inblandade måste vi ombesörja själva
men tack vare att en reklambyrå till
slut färdigställde tavlan i Yxbo och
dessutom satte upp den så lyckades vi
forts.
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få den på plats före semesterperioden.
Försäkringspengar
och
lokala
sponsorer klarade av kostnaderna.
I Glösbo gick det sämre. Kommunens
bygglag som skulle hjälpa oss med
arbetet krävde skriftligt besked
att kommunen skulle svara för
kostnaden innan man satte igång
med arbetet. Det räckte inte med ett
muntligt löfte från kommunalråd och
kommunalchef.
Efter flera resor in till kommunhuset
(att ringa lönar sig inte) och idogt
jagande efter ansvariga personer
lyckades vi få klartecken om att
kommunen skulle stå för kostnaderna
men då hade tiden gått och det
började dra ihop sig till sommar.
Bygglaget kunde inte ställa upp före
semestern. Vår målsättning att få upp
tavlan på dess nya plats i Glösbo fick
därmed skrinläggas.
Efter semestrarna tog vi ny kontakt
med bygglaget. Jodå, man skulle
åka ut och titta på platsen först. Men
sedan gick veckorna och det blev
höst och inget hände. Ny kontakt
med bygglaget. Jo, de hade varit dit
och tittat men nu ville man veta var
tavlan fanns så de kunde bedöma hur
mycket arbete som behövdes för att
reparera tavlan, montera nya kartor
och texter samt lyfta den på plats.
Där står vi nu när jag skriver detta.
Betongfundamenten är nedgrävda
med hjälp av en privat entreprenör
men från bygglaget är det tyst. Ett år
har gått och vintern är redan här.
Bollnäs kommun tycks ha väldigt
svårt när det gäller handräckning

österut. Då hänvisar man allt oftare
till att ”Ni har ju Sedwallsstiftelsen,
kan ni inte få pengar därifrån?”
Istället för att se Sedwallspengarna
som en extra bonus blir de istället
en intäkt för att hålla inne med
kommunala insatser i Rengsjö.
Men när det gäller att ta bort saker
då är kommunen ordentligt på bettet.
De senaste exemplen på detta är
demensboendet på Ringshög som
trots våra protester skrotades efter
bara drygt ett års verksamhet. Det
var för dyrt och det fanns tillräckligt
med platser för särskilt boende på
andra ställen i kommunen hette det.
Vad ser vi idag? Jo, på Ringshög
finns många äldre som är dementa
och i behov av särskilt boende. Och
de blir bara fler och fler som får nöja
sig med extra hemhjälp eller förlita
sig på anhöriga.
Och hur var det inte med kommunens
besökscentrum för hälsingegårdar i
Västerby? Jo, där gick det likadant.
Efter två år plockades det bort och
flyttades till Träslottet i Arbrå. De
ansvariga i kommunen som låg
bakom beslutet bor båda i Arbrå och
den ene är dessutom ordförande i den
stiftelse som äger Träslottet ...
Det är bara några exempel på hur
det får gå till i vår kommun –
Möjligheternas kommun – som den
kallas i reklamsammanhang.
Men, säger nu någon, vi har ju
fått fiber i Rengsjö och det står
kommunen delvis bakom. Jo, så är
det och självklart är vi tacksamma
för detta men nu blev det inte
4

hela Rengsjö som det lovades
från början utan bara i de mest
lättgrävda och tätbefolkade delarna.
I Västergränna t ex får byborna
bekosta grävningarna själva och det
beskedet har också fastighetsägarna
efter Nordanhölevägen vid Skidtjärn
fått.
Till sommaren kanske kommunen
bekostar
nya
bryggor
vid
Skidtjärnsbadet men ett nytt hopptorn
som ungdomarna efterlyser det ”får
ni nog ta Sedwallspengar till”.
Och elljusspåret som raserades av
stormen för två år sedan det står
fortfarande i mörker med avslitna
elledningar
och
omkullblåsta
stolpar. Kommunen hänvisar till

sportklubben som ansvarar för spåret
men sportklubben saknade försäkring
och har inga pengar till att reparera.
Och hur är det inte med
ungdomsgården? Där bad vi om en
fritidsledare en kväll i veckan men
kommunen sa nej. I flera år har
verksamheten nu upprätthållits med
ideella krafter. Sedwallspengar har
bekostat möbler, spel och övriga
inventarier.
Men Sedwallspengar och ideellt
arbete kan inte ordna allt till
skattebetalarna i Rengsjö. Den
villfarelsen måste kommunens
politiker och tjänstemän försöka
ta sig ur.
Göran Bernstål
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Danne anställer helst Rengsjöbor
– den här byn
har så mycket
bra folk

Han köpte sin första lastbil
2006. - Då fick jag slåss om
varje jobb. Idag har Danne
Persson, 39, och sambon
Johanna, 34, tre virkesbilar, en grusbil och en grävmaskin. Det snabbt
växande åkeriet i Österböle har nu
åtta ordinarie personer på lönelistan
och så mycket jobb att de får tacka
nej till en del.
- Utan Johanna skulle det inte gå,
säger Danne och hon kontrar direkt:
- Jag skulle inte få in en pinne till
lastbilarna utan Danne.
Samtidigt som de byggt upp sitt
företag har de också fått två barn,
sönerna Axel 8 och Isak 7 år.
Det är söndag lunch när vi träffas.
Ute på gårdsplanen står de tre
virkesbilarna, à 3 miljoner kronor
styck, för tillfället stilla men inne
jobbas det ändå för högtryck. Det är
pappersarbetet och där är det Johanna
som är chefen. Av den fd hårfrissan
har det blivit en banktjänsteman som
avancerat till företagsrådgivare och
som till vardags jobbar 75 procent på
en bank i Söderhamn.

Danne och Johanna med en del av lastbilsparken
i bakgrunden. Med denna satsning och nästan bara
Rengsjöbor på lönelistan har de lyckats
slå sig in i den tuffa i åkeribranschen.

mycket duktigt folk i den här byn,
svarar Danne som också känner extra
för att ge ungdomar jobb.
- Dom får så mycket skit men vi har
enbart goda erfarenheter av dessa
ungdomar. Det är så roligt när dom
får chansen att visa vad dom kan och
lyckas, säger han.
Och Johanna fyller på.
- I höst har vi som mest haft 12
på lönelistan och det är alla helt
fantastiska människor. Tänk idag
kom det några hit på sin lediga tid
och fikade med oss. Sen åkte dom
ut självmant och skulle kolla en
plogsträcka. Vilka anställda känner
ett sådant ansvar för sitt jobb?
Dannes Transport har kontrakt både
med Holmen Skog och Svea Skog
och arbetsområdet är i första hand
Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers
kommuner. Men det blir även uppdrag
längre bort emellanåt. Skogsbolagen
är tuffa att förhandla med och de gör

Danne satsar på att anställa
Rengsjöbor och kompisar trots att
många varnat för detta.
- Men jag tycker det är bra när man
känner dom och det finns väldigt
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allt för att pressa priserna. Eftersom
Dannes Transport inte tillhör någon
förening så förhandlar företaget
direkt med bolagen.
- Där är jag för snäll men Danne är
stenhård. Jag tar fram siffrorna och
sen sköter han förhandlingarna.
Tillsammans är vi nog ganska starka,
säger Johanna.
Båda understryker att det inte är
någon hobbyverksamhet och att det
är en tuff bransch de gett sig in i. Men
hittills tycker de att jobbet enbart är
roligt.
- Det är en förutsättning annars skulle
man inte orka, säger Danne. Han har
inte haft många semesterperioder
sedan de startade men för en tid sedan
fick han en ledig vecka och då
åkte han till Kanada och jagade
björn. Han visar stolt upp två
svarta björnskinn på väggen i
trappan. Där hänger också en
svartvit bild på en äkta trapper
i Kanadensisk vildmark.
- Det var en bror till min farfar,
Axel Persson från Berga, så det
är väl därifrån jag har fått mitt
jägarintresse. Finge jag inte
lite tid över till att jaga ibland
så skulle jag nog sälja bilarna,
säger han och skrattar.
Under årets älgjakt fällde han
inte mindre än fem älgar. En av
dessa fick han simma ut i det
iskalla vattnet i sjön Öjungen
och bärga! För några år sedan,
när han höll på att lasta sin
timmerbil i skogen, såg han en älg
som hade brutit ett ben. Danne hade

ingen bössa med sig men en yxa fick
duga. Resolut slog han ihjäl älgen
och befriade djuret från fortsatta
plågor.
Sådan är han. Inget tycks vara honom
övermäktigt.
- Jag höll på att smälla av när han
kom hem och berättade att han köpt
en grusbil också. Men det har visat
sig att den haft jobb hela tiden och i
höst har vi t o m fått hyra in en till.
Ingenting tycks bekymra honom för
han står hela tiden med båda fötterna
stadigt i jorden, säger Johanna och
man skymtar en beundrande blick
under det blonda hårsvallet.
Göran Bernstål

Danne älskar att jaga och här poserar han
med sönerna Axel och Isak och deras kompis
Ida Fernström framför ett skinn från en av de
två svartbjörnar han fällde i Kanada.

7

Babyboom i Rengsjö
Just nu behöver vi knappast vara
rädda för vikande befolkningssiffror.
Nyligen föddes fyra små flickor i
Rengsjö. Och redaktionen räknar
till en handfull magar på tillväxt!
Det bådar gott för förskolans och
Rengsjöskolans framtid.
Gun-Marie Tyve är chef på förskolan i
Rengsjö. Enligt henne föds ungefär 15
– 20 barn i området på årsbasis och det
är positivt för framtiden tycker hon.
– Generellt brukar de allra flesta i
området få plats på Rengsjö förskola.
Vi har skapat två småbarnsavdelningar för 1-3åringar just för att kunna
ta in nya barn, berättar Gun-Marie Tyve.

cirklar kring en ny liten människa. En
okänd varelse som ska lära sig allt för
första gången. Det ska bli så spännande
att få vara med på den resan.

Barn är en gåva
Att bli förälder är stort och omvälvande, oavsett hur det sker. För
egen del är jag djupt tacksam över att
ha fått en liten flicka kvart i tolv – både
bokstavligt och bildligt talat.
Det heter gärna att man ska ”skaffa”
barn. Men att få barn är ingen
självklarhet, ens i ett samhälle där vi
tror oss kunna kontrollera allt. Barn
kommer om och när de själva vill –
eller inte alls – men livet kan bli gott ändå.

Barnaktiviteter i Rengsjö
Nu när vi har så många småttingar
i trakten startar vi barnverksamhet i
församlingshemmet igen. Vi kan skapa
ett nätverk här i Rengsjö och ge plats
för samtal, lek och sång tillsammans
med våra små.
Vi ses i Rengsjö församlingshem, den
2/12 kl 10. Du som är mamma, pappa
eller mor-/farförälder och hemma
dagtid med småbarn 0-2 år, eller
har barn på gång, är välkommen till
upptaktsträffen. Vi fikar och planerar
aktiviteter våren 2014, så vi kan
komplettera den barnverksamhet som
erbjuds i Bollnäs.
Välkommen att höra av dig om du har
några funderingar eller förslag kring
barnaktiviteter!
Du når mig på 0702-472 872

Efter de första veckorna som mamma,
kan jag konstatera att hela tillvaron

Läs om aktuella händelser
i Rengsjö
www.rengsjo.se

Pernilla Söderquist
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Syskonen
Backan
imponerades
av den japanska
organisationen
på att resa dit. Ingrid som går i skola i
Gävle tog extrajobb i en hamburgerbar
och Alexander började spara av
sitt studiebidrag. När det i slutet av
september var dags att resa så kunde
de bekosta allt själva.
- Nä, vi var inte ett dugg nervösa och
den elva timmar långa flygresan gick
bra även om det var mindre spännande
än jag väntat mej. Men vi tittade på
film och fördrev tiden på så vis, säger
Ingrid.
Då var säkert pappa Thomas och
mamma Nina mer oroliga och farmor
Signhild som skjutsade in dem till
tåget i Bollnäs avresedagen.
- Vi var väl mest oroliga för hur det
skulle gå med Alexanders allergi och
all hans medicinering men jag är glad
att dom vågade sig på resan för det har
säkert stärkt bådas självförtroende,
säger Thomas.
Under den veckolånga vistelsen i
Tokyo togs de väl omhand av mostern
som visade runt i staden. Däremot
kunde de inte bo i hennes minimala
studentlya utan fick tillbringa nätterna
på ett hotell i närheten. De besökte
olika tempel och muséer och andra
turistmål och så shoppade de förstås.
- Under ett besök i en affär provade
jag delar av en kimono som jag ville
ha. Men den var alldeles för dyr så det
hade jag inte råd med. Det uppfattade

Hon hade aldrig flugit tidigare och han
är fortfarande märkt av den stroke och
hjärttransplantation han genomgick för
sex år sedan. Men tillsammans gjorde
syskonen Ingrid, 17, och Alexander
Backan, 19, på egen hand drömresan
till Japan. Från lugnet på bondgården i
Östra Höle till trafikbruset och myllret
av 38 miljoner människor i Tokyo.
- När vi pustade ut på hotellrummet
första kvällen kom det över mej vad
jag egentligen gett mej in på och jag
ställde frågan om jag verkligen kunde
känna mej bekväm i denna annorlunda
miljö, berättar Ingrid. Men hon kom
snabbt fram till att trots att allt var så
annorlunda mot hemma så fungerade
det japanska livet organisatoriskt
perfekt.
- Vi noterade att det var så fräscht
överallt och det behövs tydligen
inga skräpkorgar för det fanns inget
skräp. I spårvagnarna var det rent
och luktade gott. Alla köade snällt
och var genomgående så vänliga
och hjälpsamma, säger Ingrid och
Alexander nickar instämmande.
Båda är sedan barnsben intresserade
av östasiatisk kultur – ett intresse som
väckts genom den japanska tecknade
serien Pockémon – och när dessutom
deras moster Frida för ett år sedan
började plugga i Tokyo så föll det sig
naturligt att de skulle börja fundera
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forts.

tydligen en japansk äldre kvinna som
då kom fram och berättade hur de olika
plaggen skulle sitta. Hon ville också
träffa oss några dagar senare och vi
gjorde upp om ett möte. Då kom hon
med en hel uppsättning av en kimono
och förärade mej, berättar Ingrid.
Hon har påverkats starkt av besöket i
Japan och längtar redan tillbaka. Kan
gott tänka sig att plugga vidare där
som sin moster när de humanistiska
studierna i Gävle är avklarade.
- Jag är fortfarande förvånad över hur
alla anpassat sig till ett så organiserat
liv tillsammans. Bara det att ingen
pratar i telefon i spårvagnen och stör
andra och man går inte omkring med
glassen utan den äter man där man
köpt den. Och man behöver aldrig
vara rädd eftersom brottsligheten är
minimal. När jag glömde mitt fina
paraply på en toalett och kom tillbaka
efter en halvtimme så fanns det kvar
där jag ställt det, säger Ingrid mäkta
imponerad av sitt japanska äventyr.

Göran Bernstål

Ingrid Backan i sin kimono

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

		

Rengsjö 		

070-290 59 15
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Rengsjöprojektet
slut men arbetet
fortsätter
Rengsjöprojektet är nu slut och
Riina Mast, som lett arbetet under de
tre åren, gör följande reflektioner:
Projektet översteg vida mina förväntningar på vad vi skulle kunna
utveckla!

Riina Mast överlämnar nu ansvaret till Gun-Britt
Lindblom men det hänger på Rengsjöborna själva om
de lyckade aktiviteterna för de äldre ska leva vidare.

Det som var mest oväntat för mig
var engagemanget och gensvaret
från Rengsjöborna. Och att vi sett så
många av de äldre i Rengsjö bli så
mycket piggare och mer aktiva under
projekttiden är den absolut bästa
belöningen.
För att nå det resultatet har flera faktorer
haft betydelse – vi brukar säga att
projektet haft tre delar: förebyggande
arbete, stöd till de mest sjuka och
samverkan mellan alla berörda parter.
Det är viktigt att allt detta fungerar för
ett gott resultat.
När det gäller stöd till sjuka äldre
så har det varit viktigt att vi utgått
från riskbedömningar (fall, trycksår,
undernäring och munhälsa) när vi
gemensamt har planerat för vilka
insatser var och en behöver. I den plan
som upprättats har vi t ex planerat
in läkemedelsgenomgångar, utökad
rehabilitering, måltider i restaurangen
på Ringshög, deltagande i aktiviteter
mm.
Insatserna har oftast gjort skillnad
för dessa äldre – vi har tagit bort
patientlyftar och rullstolar och vi har
kunnat dra ner på hemtjänstinsatser för
att flera klarar sig mer självständigt.
Lägg sen till att det har varit färre

vårddagar på sjukhus samt besök på
akutmottagningen så inser alla att
det varit både ekonomiskt lyckat och
bättre för de berörda äldre.
Framtiden då? En förutsättning för att
måndagsgruppen och övriga aktiviteter
på Ringshög ska leva kvar är att
föreningarna fortsätter att engagera sig
i arbetsgruppen.
Gun-Britt Lindblom från kommunens
anhörigstöd kommer att arbeta 20%
med detta. Bedömningar, vårdplaneringar och rehabilitering inkl balansgruppen kommer personal från
kommunens hemsjukvård och Aleris
primärvård att fortsätta arbeta med.
Aleris kommer att hålla distriktssköterskemottagningen öppen tisdag
och torsdag fm lika som idag.
För att säkerställa detta arbete har
Bollnäs kommun, Aleris, Bollnäs
Bostäder och föreningar i Rengsjö
upprättat ett samverkansavtal. Detta
kommer att följas upp i slutet av 2014 och
då förhoppningsvis förlängas ett år till.
Avslutningsvis vill jag säga att jag är
stolt och glad över att ha fått vara en del
av denna utveckling och jag vill önska
alla lycka till i det fortsatta arbetet.
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Nytt
liv i
gamla
skolan

Fika med familjen Sahlin
i gamla skolan i Berga

Ibland får man hänga med i
svängarna! Knappt hade Lars och
Tina Sahlin hunnit packat upp
flyttkartongerna i gamla skolan
i somras, så blev lilla Ella-Maria
storasyster till Hanna.

utsikt över åkrarna ner mot Löten.
Familjen har redan lärt känna flera
grannar här uppe och i södra delen
av Berga, inte minst tack vare
brännbollsturneringen i augusti.

För den här familjen är Rengsjö
verkligen mitt i prick. Tina är diakon
i Svenskakyrkan i Söderhamn och
Lars är sedan i våras komminister
i
Alfta-Ovanåkers
församling.
Familjen bodde i Ljusne när de
såg att gamla skolan var till salu.
Med bra pendlingsavstånd för båda
föräldrarna.
– Det var ganska många på
visningarna och en handfull var
med i budgivningen. Vi var lite
fundersamma om vi skulle vinna,
men hade tur och fick huset, säger
Lars glatt.

– I grannhusen finns barn och barnbarn
som är jämnåriga dagiskamrater med
vår äldsta dotter Ella-Maria. En bebis
föddes i Berga i september och det
är en till på gång i huset bredvid,
berättar Tina. Så lekkamrater saknas
inte i framtiden.
När jag träffade Tina vid
brännbollsplanen hos Sjöbergs i
mitten av juli hade vi båda stora
bebismagar. För Tina blev det snabbt
resultat. Två veckor före utsatt tid
tittade lilla Hanna ut. Tur att huset
var bofärdigt och kartongerna lagom
uppackade!

Landat i Berga
Gamla skolan i Berga ligger
vackert på höjden, med hänförande
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Våra nya rengsjöbor
Vilka är då våra nya rengsjöbor? Lars
har släktband i Viksjöfors och har
tillbringat skolloven där. Han började
sin yrkesbana med sommarjobb i
familjens trävaruföretag och har
länge arbetat som smed.

En naprapat förebygger,utreder
och behandlar funktionsrubbingar
och smärttillstånd i leder och
muskler.

Vid 33 bestämde Lars sig för att ta
ett nytt steg i livet och prästvigdes
i 40-årsåldern. Han har arbetat för
Svenska kyrkan i Söderala, innan
han fick nuvarande tjänst i AlftaOvanåker.

Följande problem är exempel på
områden där jag kan hjälpa dig:
Huvudvärk/yrsel
Käkbesvär
Nackspärr
Skulder- och axelbesvär
Tennis- och musarmbåge
Ryggskott
Ischias
Höft- och knäbesvär
Hälsenebesvär
Triggerpunkter
Graviditetskrämpor

Tina talar med en mjuk, skånsk
accent som avslöjar att hon är från
Eslöv. Tina har en bakgrund som
socionom, något hon har stor nytta av
i sitt nuvarande arbete som diakon.
– Jag har tidigare arbetat kommunalt
med flyktingfrågor. Det har jag stor
nytta av i mitt arbete på Mariagården
i Söderhamn, där jag möter många
asylsökande, menar Tina.
Men just nu fylls den mesta tiden
av aktiviteter med familjens två små
flickor. Familjen har hunnit utforska
omgivningarna. I somras klättrade de
upp i utsiktstornet på Bullerberget
och på sina joggingrundor har Tina
upptäckt den gamla landsvägen
längs bergssidan, som tar henne runt
i Rengsjö.

Välkommen att boka tid idag
och bli fri från besvär!
Kontakt
Sara Skarp, 070-669 62 89
info@saraskarp.se
www.saraskarp.se
Mottagningen har jag på Karma
Träningscenter, Bollnäs

Lars och Tina trivs med sitt nya liv
i gamla skolan och vi hälsar dem
varmt välkomna till gemenskapen i
Berga by i Rengsjö.
		 Pernilla Söderquist
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vinst på 50 000 kronor, men om man
har tur så kan man skrapa fram så
mycket som 5 miljoner kronor. De
fick instruktioner: ”Ni ska åka ner till
Stockholm den 2 september. Skriv
namn på baksidan av lotten och skicka
den till oss på TV. Och var köpte ni
lotten?” - ”Lötens Handel i Rengsjö.”
För säkerhets skull tog de en kopia
av lotten och av baksidan med
signaturen, innan de for ner till
Stockholm och inkvarterades i ett
Superior Room på det fina hotellet vid
Humlegården. Där väntade dem en
ishink med champagne och ett härligt
fruktfat från Svenska Spel. Och så
småningom en tvårätters middag med
vin. Allt jättegott!
Nästa dag väntade frukost och en taxi
klockan 7.45. Bara en av dem kunde
vara med i TV, så de drog lott, och det
blev Aina som fick uppdraget. (Ingen
av dem ville egentligen …).
Så blev det till att sminkas, få lite kaffe,
träffa en fotograf och provskrapa inför
kameran. Det hela blev en otrolig
upplevelse, inte bara att skrapa fram
vinsten. Det skedde i Nyhetsmorgon
i TV4, där också sexrådgivaren
Katerina Janusch framträdde, något
som de har roligt åt när de berättar
för mig. Själva skrapet tog bara några
minuter. Någon viskade: ”Väninnan
håller på och går upp i limningen!”
Allt var otroligt spännande och roligt.
Så togs några bilder av dem båda, men
den officiella bilden skulle bara vara
av Aina. Jo, just ja, om ni har missat
det förut – hon skrapade alltså fram
250 000 i stället för de 50 000. 125 000
för dem var. Skattefritt. Inte illa!

Trägen vinner!
Efter att ha köpt Trisslotter i lag
i 40 år, en var i månaden, så vann
de äntligen, Sonja Lundin och Aina
Olsson i Glössbo!
Det var en sann glädje att höra dem
berätta om dessa lotter som blivit ett
band som hållit dem samman under
40 år. Aina bodde då inte längre kvar
i Glössbo, men en gång var tredje
månad fick de anledning att träffas
och hade som en liten ceremoni och
skrapade periodens alla lotter. Någon
småvinst då och då lades i potten för
inköp av nya lotter.
Och så, i somras: ”Tre TV-apparater”!
”Vi blev alldeles hispiga”.
De ringde direkt till TV4. För de
fåkunniga, som mig, betyder nämligen
tre TV:ar att man är garanterad en
14

Med gott samvete kunde de sedan bjuda
de två väninnor som bor i Stockholm
respektive Uppsala, men som var
deras bästa vänner i barndomen, på
lunch och meddela den glada nyheten.
Och sedan hem igen till det vanliga
livet – som nu blivit så annorlunda.
Att ha fått så mycket pengar – men
ändå inte så mycket att de behöver
känna att folk blir avundsjuka –
betyder att de har fått en buffert i
vardagen. Den dagen något går sönder
behöver man inte oroa sig. Och som
Sonjas son Christer så klokt uttryckte
saken: ”125.000 förbättrar livet. 2.5
miljoner skulle ha förändrat livet”. Ett
barnbarn lär ha sagt: ”Då kanske man
kan hoppas på en skaplig julklapp”.
Framför allt har denna vinst medfört
en trygghet och stilla glädje. Allt i

samband med den var så roligt, och
händelserikt, att de har gått omkring
och varit glada i två månader. De
känner båda att det ligger mycket i
det gamla uttrycket Delad glädje är
dubbel glädje.
Numera har de också ännu bättre
möjligheter att dela vardagens
glädjeämnen, pensionärsyoga och
annat, eftersom Aina och hennes man
Bengt har flyttat tillbaka till Ainas
föräldrahem några hundra meter bort.
Detta var till stöd och hjälp för Sonja
när hon oväntat miste sin man för
några år sedan.
Och gissa om de fortsätter att utmana
fru Fortuna – lottköpandet fortsätter
förstås!
Christina Berg Tylöskog
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet!
Eva Jonsson, Västra Höle

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
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Från kyrkbacken – Åsa Tollén Sandström

November ...

November ... det är något med november
som gör något ... i alla fall med mig. Om
tiden nu på något märkligt sätt rusat
(igen) iväg resten av året känns det som
om den stannar till lite abrupt just nu i
november.

Wågberg har skrivit texten och alla
inblandade gjorde det med bravur denna
kväll.
Visst är det härligt att Rengsjö har en
egen ”mässa” att ta fram i höstmörkret
som ett av de där gyllene kornen. Det får
vi vara stolta över!

Det är något med november och kanske
är det allt det nakna därute ... träden
och buskarna. Det blir ju så naket!
Avklädningen av naturen föregås i och
för sig av en färgsprakande symfoni,
men ändå.

Vi fortsätter tända ljus och vi gör det för
vår egen skull och för alla andra vi har i
våra tankar när vi tänder dem.
Jag önskar så alla en fin advents- och
juletid! Allt gott och var rädda om
varandra.
Kram, Åsa

November ... allt lägger sig till vila och
kanske skulle vi ta efter. Låta höstmörkret
bjuda in oss till vila i livet och allt som
surrar runt inom oss och omkring oss.
Kanske skulle vi må riktigt bra av det?
Vi tänder ljus ... lyktorna börjar komma
fram lite här och där. Själv har jag satt
en framför min dörr med sällskap av lite
höstfärger i ljungen. Vi försöker hitta de
gyllene kornen i tillvaron och kanske
behöver man göra så ibland, i alla fall
i novembertid. En av dem jag gärna
plockar fram är det vi fick uppleva på
tacksägelsedagen den trettonde oktober
i Rengsjö kyrka. Rengsjömässan,
musik och texter ägnade en kärlek till
en hembygd framfördes på ett varmt
och fint sätt denna afton. Anders Skoog
har skrivit musiken och Linn-Maria

Behöver du någon att tala med?
Kontaktperson för Svenska kyrkans
diakoni i Rengsjö är Elisabet Andén,
henne når du på 0278-279 55

Rengsjö församlingshus finns
för alla Rengsjöbor för möten,
sammankomster mm.
Monica Westberg sköter
bokningarna, ring henne på 0278665 513 eller 070-695 23 36
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Fjällmyrtjärn ett vatten som ger
bra fiske åt alla
Inte mindre än 300 m ramp har lagts ut och

flera handikappanpassade bryggor har
byggts längs kanten av tjärnen.

Många har passerat den genom
åren, ofta dagligen, men få har fiskat
i den.
Fjällmyrtjärn, som ligger där mellan
Tjyvsten, Västra Höle och Östra Höle,
strax intill Växbovägen, var under 20
års tid utarrenderad till ett företag i
Bollnäs kommun och den var en viktig
inkomstkälla för Rengsjö Fvof vid
sidan om fiskekortsförsäljningen.

nyfikna på. Frågan var bara hur vi
skulle utveckla tjärnen så nära sin fulla
potential som möjligt.
Efter ett antal möten med Tommy
Vestersund, limnolog i Bollnäs
kommun, beslutade styrelsen att
Fjällmyrtjärn skall bli kommunens
bäst handikappanpassade vatten. Det
var startskottet på resan. Kontakt togs
med markägare kring tjärnen som
gav sitt ok. Strandskyddsdispens och
bygglovs söktes och beviljades för ett
stort vindskydd och sist men inte minst
vi beviljades medel för material från
jordbruksverket.

Men fisket har förändrats. Man
reser längre sträckor för att få bra
fiskeupplevelser och fisketurismen
är en starkt växande marknad. Det
hade vi inom Rengsjö Fvof upptäckt
i början av 2000-talet när vi kollade
vilka orter besökande fiskare kom ifrån
till våra vinterpremiärer på Slakttjärn.
Efterfrågan på fiskevatten som är lätta
att nå bara ökade. Då fattades beslutet
att återta Fjällmyrtjärn i egen regi och
från 1 januari 2012 är så fallet.

Med stor hjälp av arbetsmarknadsprojektet ”Sjölyftet” så har ca 300
meter ramp byggts och lagts ut på
myren, flytbryggor har anslutits som
kastplatser ut i vattnet allt anpassat så
oavsett om du är gammal eller ung, går
eller sitter i rullstol skall du kunna få

Där satt vi med ett vatten som nästan
ingen hade fiskat i under lång tid,
men som vi trodde många skulle vara
19

forts.

en härlig fiskeupplevelse i solen på den
norra sidan av Fjällmyrtjärn. Inne på
land har en stor parkering anlagts och
ett anpassat vindskydd i planktimmer
uppförts och i skrivande stund så har
K-G Backan först köpt den stuga som
sedan tidigare stod på platsen och sedan
skänkt till Rengsjö Fvof.

återupprepa förra årets succé med en
sen pimpelpremiär. Fram till dess råder
fiskeförbud.

Allt tar lite längre tid än beräknat så
vi är ännu inte riktigt klara. Ett dass
och en grillring skall på plats men det
kommer att få vänta till våren då också
invigningen kommer att äga rum.

Vi passar på att tacka markägarna
Henrik Mårtensson, K-G Backan och
Margaretha Ingeroth för upplåtelsen
av marken, de lokala Rengsjöföretag
som hjälpt oss samt Bollnäs kommun,
Jordbruksverket och ”Sjölyftet”.
Håll utkik på www.rengsjofiske.se så
ser ni vad som händer kring fisket i
Rengsjö.
Karl Hagelin, Rengsjö Fvof

Vår önskan är att så många som
möjligt skall nyttja Fjällmyrtjärn som
ett utflyktsmål, sommar som vinter
och vi hoppas att vi får hjälp med att
förhindra skadegörelse på platsen.

Nu är ju inte Fjällmyrtjärn enbart ett
vatten att fiska i på sommaren. Första
helgen i oktober planterade föreningen
in över 400 regnbågar som väntar
på att isen skall lägga sig så vi kan

Problem med elen?
Vi utför alla typer av elinstallationer.
Ring oss eller fyll i kontaktformuläret
på hemsidan så kommer jag
eller någon av mina anställda
ut och hjälper er.
//Kristian 070-230 18 13
Nu har vi även uthyrning av grävare,
samt grävtjänster!

Tel. 070-230 18 13
www.rengsjoel.se
20

Detta händer i

Lördag 14 december

Rengsjö
församling

14-16 Lottefors kapell Julmarknad Lena
Wängmark Ewa Holmström Försäljning, lotterier,
Andakt, fika. Barn&Ungdom m fl Marknaden är
utomhus så klä er efter väder!

Söndag 15 december – 3:e sönd i advent

och ett urval från

Bollnäs församling

11.00 Bollnäs kyrka Gemensam gudstjänst
Marianne Blomberg Ewa Holmström

med reservation
för ändringar.
Se Ljusnan
på fredagar för
mer information

Söndag 22 december – 4:e sönd i advent
14.00 Rengsjö kyrka Mässa Åsa Tollén
Sandström Ewa Holmström
16 &18 Bollnäs kyrka Julkonsert -GE-klaven
Lena Rieback m fl

Julafton – tisdag 24 december
11.00 Bollnäs kyrka Julkrubba Erica Stridh Ewa
Holmström m fl
12-16 Bollnäs församlingshem har Julöppet
sam.arr Röda korset
23.00 Rengsjö kyrka Julnattsgudstjänst
Elisabeth Andén Britt-Marie Grims Eva
Andersson Rengsjö kyrkokör Markus Pettersson

Lördag 23 november
11-14 Bollnäs församlingshem Julmarknad
Bollnäs syförening Maria Olsson Rolf Forslin m fl

Söndag 24 november – Domssöndagen
14.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst
Marianne Blomberg Elisabeth Persson

Juldagen – Onsdag 25 december
7.00 Bollnäs kyrka Julotta Lars Nilsson Inge
Wortzelius Bollnäs kyrkokör Julottekaffe på
Kämpens
7.00 Växbo kapell Julotta Sune Ek Ewa
Holmström Julottekaffe

Tisdag 26 november
14.00 Ringshög Trivselträff

Söndag 1 december – 1:a sönd i advent
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst Åsa Tollén
Sandström Rengsjö kyrkokör Eva Andersson
16.00 Växbo kapell Gudstjänst
Åsa Tollén Sandström Ewa Holmström

Annandag jul – Torsdag 26 december
11.00 Höle bönhus Gemensam gudstjänst
Elisabet Andén Britt-Marie Grims

Måndag 2 december

Söndag 29 december – sönd. efter jul

18.30 Rengsjö församlingshus Syföreningens
julauktion Lotterier, Servering, PRO-kören

11.00 Bollnäs kyrka Gemensam gudstjänst
Sune Ek Inge Wortzelius

Söndag 8 december – 2:a sönd i advent

Nyårsafton – Tisdag 31 december

11.00 Bollnäs kyrka Julavslutning för Barn&
Ungdom Marianne Blomberg Ewa Holmström
14.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst
Marianne Blomberg Ewa Holmström
16 & 18 Bollnäs kyrka Luciasoaré Lions

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

18.00 Rengsjö kyrka Nyårsbön Lasse
Bertilsson Lena Wängmark Ewa Holmström

Måndag 9 december
18.30 Bollnäs kyrka Julkonsert – Sofia Karlsson
och Martin Hederos. Biljetter köps hos Ticnet

Tisdag 10 december - Nobeldagen
14.00 Ringshög Trivselträff

Onsdag 11 december
14.00 Bollnäs församlingshem Julavslutning
för samtliga grupper i Bollnäs-Rengsjö med
Lucia och gröt. Rolf Forslin m fl
17.00 Bollnäs kyrka Julkonsert – Bollnäs
folkhögskolas elever
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RSK– bästa klubben 8:e året i div. 3
Det såg länge mörkt ut för
A-laget (jumboplats efter halva
säsongen) men tack vare en helt
fantastisk höstsäsong blev det till
sist en helt godkänd sjundeplats
i Div 3 Södra Norrland 2013.

och Stöde. Då betalades det mer än
dubbelt så mycket i inträde (6.500:-)
mot en vanlig matchdag.
–Det visar vilket otroligt stöd RSK
har i Rengsjö, säger Anders Olsson.
Hela bygden ska ha ett stort tack!
Kval till tvåan
Hittills största framgången i klubbens
historia är utan tvekan 2009 när man
blev tvåa i div 3, och fick kvala till
div 2 mot Rotebro från Stockholm

Det innebär att RSK nästa år för
åttonde året spelar i trean. RSK är
sedan flera år den framgångsrikaste
klubben i kommunen.  
Totalt har
de haft fyra lag i gång under 2013,
plus P11, F11 och Knattelaget som
deltagit i Poolspel och sammandrag.

Segrarna i div 4, 2005 och 2007, är
förstås också två framgångsrika år
för RSK.

– Det har varit full fart på IP med
massor av matcher och träningar,
säger RSK:s ordförande Anders
Olsson.

Så här ser de tio senaste säsongerna ut:
		 Placering Tränare
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

– Vi hade också
Landslagets
Fotbollsskola med drygt sextio
deltagare och vi får heller inte glömma
bort Fotbollens Dag 24 augusti.  Men
den kanske allra största succén
var den frivilliga entrén vid sista
hemmamatchen i trean mellan RSK

Div 3
Div 3
Div 3
Div 3
Div 3
Div 3
Div 4
Div 3
Div 4
Div 4

7		
7		
5		
6		
2		
3		
1		
10		
1 		
3 		

Läs om aktuella händelser i Rengsjö
www.rengsjo.se
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Dennis Ohlsson
Kjell Rosén
Kjell Rosén
Anders Olsson
Anders Olsson
Peter Svensk
Peter Svensk
Peter Svensk
Kjell Rosén
Kjell Rosén

Nya flyktingar
i Glössbogården

Hjälp unga
att bygga
bastuflotte!

Efter flera månaders arbete med
renovering både inom och utomhus har
Glössbogården återigen öppnats för
asylsökanden. Gården är nu fullbelagd
med totalt 50 flyktingar från Eritrea,
Somalia och Syrien. Det rör sig om
enbart män i åldern 18-45 år.
Glössbogården var ordentligt nedsliten
och gårdens ägare, Bo Magnusson,
hade därför planerat en genomgripande renovering. Lagom till påsk
stängdes boendet och renoveringsarbetet tog sin början.
- I mitten av oktober kunde vi köra
igång igen och nu har vi ett kontrakt
med Migrationsverket som löper i
första hand till januari månads utgång,
berättar Bo.
Förutom han själv, är det ytterligare
fyra personer som arbetar med de
inneboende på Glössbogården.

Våra moped- och fiskeintresserade
ungdomar har föreslagit att vi ska
bygga en bad och bastuflotte som
kan användas på Östersjön. Rengsjö
Framtid tycker idén är intressant och
kan tänka sig att hjälpa till med att
söka pengar till materiel om byggandet
görs av ungdomarna själva. Men för
att projektet ska gå i hamn krävs det
en handledare.
Finns det någon byggnadskunnig
person som är beredd att ta sig an
detta jobb så hör av dej till Rengsjö
Framtid, vi kanske kan åstadkomma
ett spännande projekt!
Arbetet är givetvis ideellt, men kan bli
en intressant ungdomssatsning under
det kommande vinterhalvåret!

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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Markus i världen

Men innan detta nummer
av Rengsjöbladet hunnit
ut är det säkert några av
oss som hunnit njuta av
Markus härliga röst i
Mozarts Requiem i vår
egen kyrka.
Och sedan kommer
ju jul och nyår där
han, skönt nog, finns
på hemmaplan och
glädjer oss med en del
konserter.
Opera blir ju mer och
mer ”inne” i vårt land,
och vem vet var Markus
kommer att dyka upp
i sommar? Just nu
undersöker han sina
möjligheter till engagemang.
Christina Berg-Tylöskog

Full fart för Markus Pettersson,
som vanligt! Han ska ju detta år
genomföra sin Mastersutbildning
vid Operahögskolan, men hann
skriva kontrakt på att medverka i en
hyllningsföreställning till Giuseppe
Verdi i Norge innan det var klart med
högskoleintaget. Så nu har han dispens
en månad för VIVA VERDI innan
utbildningen fortsätter.
Giuseppe Verdi är ju en av giganterna
inom operakonsten, liksom Richard
Wagner, som han har födelseåret
gemensamt med. I år firar man att de
föddes för 200 år sedan.
På Markus Facebook-sida finns en
bild av honom i 1800-talsklädsel, som
Alfredo i La Traviata från den norska
föreställningen.

Vi fortsätter samla skrot!
Fotbollssäsongen är över men insamlingen av skrot gör inte uppehåll.
Du som vill skänka skrot till RSK kan ta kontakt med Stefan Dagh
så ordnar vi med transport. Det går också bra att själv köra sitt skrot
till uppsamlingsplatsen intill Bergavägen vid Midnäs.
RSK tackar alla Rengsjöbor för fantastisk support under året!
Vi önskar God Jul och Gott Nytt År och hälsar välkommen till
en ny spännande säsong 2014.

Rengsjö Sportklubb

Mer information & kontakt
Stefan Dagh 070-290 59 15
Roland Hedlund 070-679 14 31
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Nytt tänkande
i gammal miljö
Att vara så ung och ha hunnit så
mycket! Det var min spontana
tanke när jag vid slutet av
intervjun i Växbo krog frågade Per
Johansson och hans hustru Helena
om deras ålder. Ingen av dem har
ännu fyllt 35.
Men så är det väl kanske när man
redan vid 15 års ålder vet precis vad
man vill bli här i livet: i Pärs fall
kock Född i Söderhamn, uppvuxen
i Sunnäs vid Axmar, restaurangskola
i Söderhamn, kockutbildning i
Grythyttan, så arbete i några av landets
bäst renommerade restauranger:
Operakällaren och Edsbacka krog.
Och några år utomlands hör förstås
till, med två år i Oslo och ett i Paris.
2006 drog han ”hemåt”, med
anställning i Wij trädgårdar.
Där började hans och Helenas
liv tillsammans, och dit kom
Rolf Åkerlund som matgäst,
och imponerades! Rolf fick äta
närproducerade, ekologiskt odlade
produkter, vilket stämde väl in med
hans vision om en restaurang vid
Växbo kvarn. Ritningarna var redan
klara, nu sökte han en krögare, och
erbjöd Pär jobbet. Pär och Helena
fick en visning av Trolldalen,
kvarnen och hela området och Växbo
Lin. De slog till, och efter ett år var
restaurangen färdig och Växbo krog
har snabbt blivit ett begrepp, och

Gammalt och nytt är vackert
sammanfogat i Växbo Krog

lockar matgäster långt bortifrån –
stockholmare som åker upp över
dagen!
Bageriet som är Helenas huvudansvar
fick de köpa redan 2009, och där
bakar man i vedeldad stenugn med
ekologiskt mjöl och surdeg i allt
bröd. Härligt är att i bageriet och
caféet få behålla personalen, som är
från trakten.
Bekymret med resturangverksamheten är att man sällan kan räkna
med samma personal år från år, då
man bara har säsongsöppet runt jul
och påsk förutom hela sommaren.
Kvalitén ligger i hög grad i
medarbetarna, så varje nyanställd
får en presentation av hela området,
25

forts.

och ett tjockt kompendium att plugga
in, så de kan svara på alla tänkbara
frågor från besökare. Men det är
svårt att hitta bra bagare, kockar
och servispersonal till så begränsade
anställningar.
Pär har uppdrag även utanför Växbo,
som en av mat-ambassadörerna
för ”Det nya matlandet Sverige”.
En per landskap är utsedd, och de
träffas regelbundet tillsammans
med
landsbygdsminister
Eskil
Erlandsson. I detta uppdrag ingår
även att utbilda skolkockar,
vilket för Pärs del förstås
innebär att slå ett slag för
ekologisk mat, men också
om tillagning, om hur man
utnyttjar maskiner med
mera.
Pär och Helena har så
många idéer och tankar
om att utveckla området
att jag knappt hinner med.
Den stora vändpunkten
kom för dem 2012 när de
fick köpa hela området
och kunde prägla det
själva. Ja, det vill säga när
kultur- och miljövårdande
myndigheter har sagt sitt.
Det är mycket som måste
göras med underhåll av
alla byggnader och med
att förvalta allt på rätt sätt.
Nu är strävan att kunna
använda kvarnen igen
och mala (eko- förstås)
mjöl. Den ska också bli ett
museum, där hela driften

ska förklaras för besökare med
skyltar. Här hjälper Ellert Halvarsson
i Växbo dem, som själv var med i
driften en gång. En rolig detalj är
att kung Carl XVI Gustav blev så
intresserad av just kvarnen att man fick
improvisera en visning för honom.
Närmast i tiden ligger julbordet – som
jag verkligen kan rekommendera efter
vårt besök där 2012 – som Pär själv
aldrig tröttnar på! ALLT hos honom
är hemlagat, från leverpastejen

Ett ungt krögarpar framför ett
vackert gammalt skåp!
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Uttryck som dyker upp i vårt samtal är
Tänka nytt – Spännande – Att leva sin
dröm – Att hela tiden bli lite bättre ...
De första åren var en tuff tid – först
2012 kunde de börja ta ut lön. En
kompletterande verksamhet under
de delar av året när Växbo Krog
inte är igång måste ju till… och så,
i dagens Ljusnan presenteras den
glada nyheten att det blir Pär som
tar över driften av ”Kulturkrogen” i
Kulturhuset i Bollnäs. Med samma
matkoncept som i Växbo. Samtidigt
som jag glädjer mig över att Pärs och
Helenas försörjning (och deras tre
barns!) ordnas på detta sätt året om,
och att bollnäsbor och besökare får
chansen att äta en dagens lunch med
en annan inriktning än den gängse, så
känner jag mig övertygad om att även
verksamheten i Växbo kommer att
utvecklas. Det känns att de båda har
sitt hjärta i den fina kulturmiljön där.
Christina Berg-Tylöskog

till sillinläggningarna. Dessutom
erbjuder man 10 gourmeträtter som
serveras vid bordet. Jag såg flera
rengsjöfamiljer där, och Pär glädjer
sig åt att allt fler från Rengsjö, Växbo
och Flästa hittar dit.
Han lovar roliga nyheter vid jul,
och spännande aftnar fram i vår
och sommar, med grillkvällar och
artistuppträden bland annat.
Pär och Helena sätter målet högt:
att någon gång bli Sveriges bästa
turistmål – att få Stora Turismpriset
som delas ut en gång per år. Andra
erkännanden
av
verksamheten
har de redan fått: Mat-tidningen
White Guide har placerat dem
bland Sveriges 20 bästa krogar
med lokalt och ekologiskt odlad
mat; Anders Walls stipendium för
att ha utvecklat landsbygden har
de fått, och Norrlandsförbundets
Norrlandsbjörn.
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Rengsjö Framtid:

- Jag tycker det här är så roligt och
vill verkligen fortsätta men kommer
inte fler kunder hit så går det ju inte,
säger hon. Då har hon att välja på
nedläggning eller att satsa på en
jourbutik där hon jobbar själv.

Butiks-beteendet
måste förändras
De flesta rengsjöbor gör inte merparten av sina matvaruinköp i den
egna butiken. Vi handlar mindre än en
tredjedel av våra dagligvaror i Lötens
Handel. För att försöka ändra på detta
beteende har Rengsjö Framtid gjort en
enkätundersökning och den är nu klar.
Enkäten visar att mejerivaror, frukt
och grönt, torra varor och färskt bröd
toppar listan på vad vi anser viktigast
att ha tillgång till i butiken. Inköpen
görs oftast mellan kl 10 och 17 på
vardagar och mest folk är det i butiken
kl 16 till 18. Viktigast för kunden
är ett bra bemötande och ordning
och reda i affären. De som handlar i
Lötens Handel bor nära och inköpen
av dagligvaror görs för det mesta två
gånger i veckan. Högst på önskelistan
när det gäller övrig service står
paketutlämning och spel.
Sammanfattningsvis kan sägas att av
de som deltagit i enkäten skulle de
flesta uppleva det som mycket negativt
om butiken försvinner.
Rengsjö Framtid har den senaste
tiden drivit en kampanj för att rädda
Lötens Handel sedan den nye ägaren
Lilian Edström drabbats av att så
gott som samtliga maskiner i butiken
kraschat. Hon har heller inte fått det
utkörningsbidrag som kommunen
lovat men däremot har länsstyrelsen
gått in med ett extra driftstöd. Lilian
satsar nu hårt på sin bageridel och
hoppas att det färska brödet ska locka
fler till butiken.

Lilian Edström bakar nu för fullt i Lötens Handel
och surdegsbrödet och konditorivarorna hoppas
hon ska locka fler till affären.

Öppettider i jul för Lötens handel
Julafton 10-13
Juldagen stängt
Annandag jul 12-16
Nyårsafton 12-15
Nyårsdagen stängt
Trettondagsafton 5 jan 12-16
Trettondagen 6 jan 12-16
I övrigt är det öppet mån-fre 10-19
och lör-sön 10 16
Nybakat surdegsbröd finns mån-lör.
Ta gärna en fika i vår caféhörna,
vi bjuder på kaffet!
Lilian med personal
Spar annonsen!
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Hårslingan tar
över i Skidtjärn
Vattnet har blivit grumligare,
sikten försämrats och Skidtjärn
besväras nu också av en tilltagande
vattenväxtlighet. Kommunens limnolog tog under hösten prover av dessa
växter som först befarades vara den s k
vattenpesten men sedan konstaterade
sötvattenforskare i Uppsala att det rör
sig om Hårslinga. En växt som inte alls
är lika otäck som vattenpesten. Det är
en akvarieväxt som förökar sig snabbt
och som ”smittar” insjöar med hjälp
av människor och djur. Hårslingan
däremot växer i näringsfattiga sjöar
typ Skidtjärn och växtligheten kan
komma och gå.
Varför vattnet siktmässigt försämrats
är oklart. Dykare har en längre tid
observerat att vattnet är grumligt och
en teori kan vara att det är den stora
ökningen av sjöfåglar som är orsaken.
Mängder av svanar och änder har i allt
större utsträckning valt Skidtjärn som

Kommunlimnologen Tommy Vestersund har undersökt
växtligheten i Skidtjärn och konstaterar att det är den s k
Hårslingan som tagit över stora områden i sjön.

tillflyktsort – det kan i sin tur vara den
ökande växtligheten som lockar- och
deras avföring skulle kunna påverka
vattenkvaliteten.
Skidtjärn var en gång i tiden en av
landets renaste insjöar och fortfarande
har sjön så bra vatten att många av
sommarstugeägarna använder det
orenat i hushållet.
Skidtjärn är också reservvattentäkt
för Rengsjö. Därför är det viktigt att
vi är rädda om vattnet så att det inte
förorenas, menar kommunlimnologen
Tommy Vestersund.

Fjällstuga uthyres
Funäsdalen, Skarvliden, fullt utrustad, 80 kvm, 6+1 bäddar
Preparerade skidspår och skoterleder intill stugan
Nära till skidbackarna i Funäs, Tänndalen och Hamra
Pris lågsäsong 2.800:-/vecka, högsäsong 5.500:-/vecka
Dygnshyra 800:Tel 0278 667 010, 070 295 00 26 Lilian

Glöm inte ... betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid för 2014, bg 253-8445
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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 och har cirkelverksamhet.
Våra resor, både en- och flerdags, är mycket uppskattade.
Program för 2014
Februari
Fredag 7 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen.		
Mars
Fredag 7 Årsmöte 13.00, RSK-lokalen. Kålsoppa
April
Fredag 4 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Äggsexa.
Maj
Fredag 2 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Juni-juli
Sommaruppehåll
Augusti
Fredag 1 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn. Kolbullar
September Fredag 5 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Surströmming
Oktober
Fredag 3 Månadsmöte 13.00,RSK-lokalen.
November Söndag 2 Kyrkkaffe. Kören sjunger i Församlingshuset.
Fredag 7 Höstmöte 13.00, RSK-lokalen.
December Fredag 5 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Gröt och skinksmörgås.
Kören med musikanter underhåller vid varje möte och ibland har vi någon som
berättar något eller som sjunger och spelar. Vi dansar till orkester ibland och vi
spelar både ”vanlig” bingo och ”ståbingo”. Förtäring vid samtliga möten.
Kören övar tisdagar 09.30-11.45 i Församlingshuset augusti-april.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Boule spelas onsdagar 13.00-15.00 på IP sommartid och i Arbrå vintertid.
Ansvariga: Rolf Olsson och Gerd Mårtensson.
Bingo på Ringshög varannan torsdag ojämna veckor, kl 14.00.
Cirklar startas upp när intresse finns.
Kontaktpersoner		

Ordf. Sigfrid Larsson
Kassör Margareta Olssson
Sekr. Marianne Östling
Reseansv. Göte Nordqvist
Studieorg. Lis Nilsson

Adress		

		

Österböle 9153 821 98 Rengsjö
Midnäsvägen 29 821 58 Rengsjö
Österböle 9153 821 98 Rengsjö
Växbovägen 17 C 821 51 Bollnäs
Övra vägen 8
821 58 Rengsjö
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Telefon

0278-66 53 32
0278-66 54 34
0278-66 53 32
0278-66 80 51
0278-66 52 02

Boule ,
ett
efterlängtat
onsdagsnöje
Varje onsdag kl 13 under
sommarhalvåret
samlas
ett glatt gäng spelsugna
pensionärer på Rengsjö IP
för att spela boule. Lagen
tävlar mot varandra två och
två. Vilket lag man blir med i avgörs
med hjälp av tärningar, en viktig
procedur som Gerd Mårtensson och
Rolf Olsson sköter om. Sedan kastar
man de tunga boulekloten för att
komma så nära det lilla klotet, lillen,
som möjligt. Tänk att detta kan vara så
spännande och kul!
Vad är det som drar oss dit varje onsdag?
Ja, inte är det önskan att vinna. Nej, det
är den fina gemenskapen som drar, det
håller nog de flesta med om. Detta är
en lek, och att leka är kul. Dessutom är
det mysigt med fikapausen.
Verksamheten går genom Rengsjö
PRO, och Rolf Olsson är mannen
som håller i det hela. Boule spelas på
många andra platser, men Rolf anser
att vi i Rengsjö har den bästa banan i
Hälsingland.
Så har det inte alltid varit. Den som
drog igång boulespelet i Rengsjö för
ca 20 år sedan, var Valter Eriksson
i Glössbo. I början spelade man
bakom RSK-lokalen, men det var
ingen lämplig terräng. Tack vare
Conny Eriksson i Svedja fick PRO
en fin bana vid Rengsjö IP. Det var
ett utbildningsprojekt i STUC för

Hela gruppen samlad (utom Leif Modéer, som
fotograferade) Från vänster: Rolf Olsson, Elsa Linck,
Lilly Olsson Britt-Marie Wallin, Kerstin Persson,
Kerstin Mårtensson, Rune Jonsson, Yngve Wallin,
Ivar Olsson, Gerd Mårtensson och Martin Nilsson.

grävmaskinister och traktorförare, och
PRO behövde bara betala ca 10.000 kr
för det stenkross, som lades på.
Säsongen i år utgjordes av 25 tillfällen,
från april till oktober. I snitt deltog 18
personer.
Nu är vi många som längtar efter att
boulen ska starta igen till våren.
Margareta Modéer

Det kan vara svårt att avgöra vilket klot
som är närmast.
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Landsbygden
igår,idag, imorgon
Anders Bergstens minnesbilder

Nu går jag drygt 50 år tillbaka i
tiden. Jag är 14 år den sommaren
och jobbar som brandbevakare i
ett brandtorn på Storklinta utanför
Jörn i norra Västerbottens inland.
Jörn var och är ett stationssamhälle
som började byggas upp på1890-talet.
När man 1888 stakade ut järnvägens
sträckning genom den dåvarande
socknen växte ett nytt samhälle upp
runt den nya stationsbyggnaden väster
om det tidigare Jörn.
De första nya invånarna folkbokfördes
i Jörn 1893. Eftersom tågen endast gick
dagtid, blev Jörn övernattningsstation
vid stambanan.
Jörn var då ett framåt samhälle. En
pampig, timrad järnvägsstation i
nationalromantisk
sekelskiftesstil.
Alla tåg stannade. Stinsen hälsade
välkommen på flera språk. Författarna
Sara Lidman och Birger Wikström
växte upp i socknen.
Provinsialläkaren hade väntrummet
fullt varje dag, gjorde dessutom
hembesök och gick rond på
Kronikerhemmet.
Posten kom två gånger dagligen, även
lördagar.
Många olika affärer, matvaror, textilier,
järnhandel, bokhandel, skomakare,
apotek, polisstation, landsfiskal.
SK Järven, Jörn, en elitklubb inom
skidsporten. Ett bra ishockeylag i div
2, som då var näst under elitserien …

Flera bensinstationer, trots att färre hade
bil då än nu.
Biograf, givetvis. Järnvägshotell med
rättigheter. Vid sekelskiftet hade Jörn
inte mindre än sex hotell. Det sägs
att Lenin 1917 har övernattat på
järnvägshotellet i Jörn på väg genom
Sverige.
Gamla Jörn blev Österjörn, där jag
konfirmerades 1961.
Jörn var ett bra samhälle att växa upp i.
Men vad har hänt sedan 60-talet?
Jag gjorde tillsammans med mina bröder
ett återbesök för några år sedan. En
nostalgiresa i ”träskmarkerna” eftersom
så många bynamn slutar på ”träsk”.
En liten utvikning: Men ännu roligare
var bynamnen ”Snipp, Snapp, Snorum
– Hej, Basalorum”. Den gamla barnramsan som någon vitter lantmätare tog till
när inspirationen försvann. Jag tror att
Snipp, Snapp och Hej finns kvar – men
inte Snorum och Basalorum…
Nåväl – resan tillbaka till Jörn visade att
nedgången var chockerande. Övergivna
hus, gapande tomma skyltfönster,
igenväxta trädgårdar.
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Femton år efter den där sommaren
som brandbevakare i Jörn kom jag till
Rengsjö i mitten på 70-talet. Här fanns
skola, post, bank, affär och Esters café
där jag alltid köpte kvällstidningen.
Rengsjö utvecklades och det byggdes
villor här.
Det har gått mer än 35 år sedan jag
flyttade hit till Hälsingland. Jag vet
det, eftersom vår förstfödde fyller 37
nästa gång … Glädjande nog kan jag
konstatera att nedgången inte varit
lika stor här i Rengsjö som i Jörn i
Västerbotten.
Vi har idag ett levande centrum,
ett servicehus med restaurang, en
camping, en bensinmack, en affär,
en bilverkstad, småindustrier, en
växande besöksnäring, ett idérikt
kultursällskap, snart fiberutbyggnad
och ett framgångsrikt fotbollslag.
Befolkningsförändringarna har varit
små, vi t o m växer vissa år, eller också
tappar vi bara några få invånare.
Vad beror det här på? Ja, dels närheten
till Bollnäs men framför allt på
initiativrika och kreativa Rengsjöbor.
Vi har vår förening Rengsjö Framtid
som med ideella krafter jobbar hårt
för bygdens bästa. Ja, vi har många
livskraftiga föreningar och väldigt
många småföretag. Det verkar som om
den rätta strategin är att lita till egna
krafter.
Ja, läget är bra men det kunde vara
ännu bättre … det finns kritik mot
att centralorten får det mesta, medan
kransorterna får träda tillbaka.
Landsbygden igår, idag, imorgon. Vi
ska vara rädda om det vi har och om
människorna omkring oss.

Tiden hade sprungit ifrån Jörn. Min
ungdoms samhälle, så fullt av liv och
kraft, var dött och nedgånget. Det
är bara ett exempel av många på den
svenska landsbygdens utarmning och
avfolkning. Slutet av 50-talet hade
tätorten ca 1500 inv, idag ca 700.
Den svenska landsbygden utarmas och
avfolkas i allt snabbare takt. De mesta
av de statliga infrastrukturpengarna
går till de stora städerna. Och ändå
bidrar den svenska landsbygden med
miljarder till den svenska statskassan.
Vattenkraften är en regional tillgång,
men överskotten försvinner in i statskassan och spär på elbolagens vinster.
Ett exempel: Ragunda kommun i
Jämtland har nio stora vattenkraftverk.
Medan vattenkraften ger miljardöverskott får politikerna i Ragunda
vända på varje krona. Det är ynkligt.
När vattenkraften byggdes ut för
femtio år sedan fanns tyvärr ingen
modell för att skicka tillbaka något
av vinsterna till de kommuner där
kraftverken byggdes.
Ett annat exempel: Norska Marker
kommun, med 3.500 invånare, inte
långt från gränsen mot Värmland, 7
timmars bilresa från Bollnäs, kan till
skillnad mot flera av de västsvenska
landsbygdskommunerna, uppvisa en
stabil befolkningsutveckling.
Örje är centralorten i denna typiska
jord- och skogsbrukskommun. Här går
det att upprätthålla en omfattande
kommunal service med apotek,
vårdcentral,
skola,
kulturhus,
idrottshall och bemannad polisstation
tack vare stora summor pengar som
den norska staten för över till landets
alla kommuner.
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Jag sökte efter en lämplig dikt att
avsluta med, men fann ingen bra. Jag
skrev därför en egen dikt på min altan
i kvällssolen igår vid 18-tiden…

Välkommen att annonsera i

Rengsjöbladet

Jon Törnros svarar på frågor om
hemsidan: www.rengsjo.se
Tel
0733-74 76 72
e-post jon.tornros@gmail.com

Rengsjödalen öppnar sig 		
välkomnande från öster till väster
Östersjön som ett blankt öga 		
under himlen och Bullerberget
Måsar och tärnor vilar på 		
Sedwalls pir
och på grillstugans tak
En kvinna med rollator går varsamt
från Ringshög ned mot centrum

Annonspriser:
helsida		
sista sidan
halvsida
1/3 sida
radannons

Kyrkklockorna ringer till vila i
sabbatstid
storklockan och lillklockan förenas
i skön harmoni

Medlemsavgifter
Enskild
75:Familj
100:Företag
100:-

500:600:300:200:50:-

Prenumeration
Utanför Rengsjö 100:-/år
Bankgiro 253-8445

Det är sommar i harens socken och
svalorna lyfter i jublande flykt
Jag ser mot den vattrade himlen
och svalor som pilsnabbt glider,
och känner att jag redan är vad jag
en gång ska bli - en del av det hela.

Styrelsen för Rengsjö Framtid
Helena Näslund ordf
tel 665 736
Ingvar Ingeroth kassör tel 132 31
Göran Bernstål sekr
tel 665 123
Birgitta Hildingsson
tel 665 498
Ing-Marie Antonsson tel 248 57
Urban Larsson
tel 132 08
Nicklas Fredriksson
tel 665 678
Edith Szabo
tel 665 629

Anders Bergsten

rengsjo.framtid@telia.com

Rengsjö
Framtid
önskar alla en God Jul
och ett Gott Nytt år

En stuga uthyres i Tännäs
9 bäddar och fullt utrustad Nära
skidspår, skidbackar
och fina fiskevatten
Ring Bettan 070 632 91 06
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