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Nu med korsord

Karl-Gunnar Backans fjärrvärmeverk ska nu värma 
ytterligare fyra villor i vinter och så har Kina blivit 
intresserade av hans värmeverk! 

Läs mer om kineser i Rengsjö på sid 26  
Vilken suringfest!         sid  6
Nya prästen som är bandyfrälst.       sid  8
Babyboom i Glösbo         sid 32



2 3

Rengsjöbladet

Organ för ideella föreningen 
Rengsjö Framtid
upplaga: 850 ex

Ansvarig utgivare: 
Göran Bernstål

goran.bernstal@tele2.se
Redaktion:

 Majors Portar, Skidtjärn 
821 98 Rengsjö 
tel 0278-665123

070-6948732
Annonser:

Rengsjö Framtid
c/o Margaretha Ingeroth  

Tempelbacken 9339
821 98 Rengsjö 
tel 0278-13231

rengsjo.framtid@telia.com
Redigering:

Anneli Wiklund
anneli.stefan@gmail.com

I redaktionen ingår också:
Christina Berg-Tylöskog

chris.tyl@helsingenet.com
Cecilia Kovatch

cecilia.kovatch@gmail.com
Web redaktion:

Jon Törnros
jon.tornros@gmail.com

Nästa nummer: Vecka 47
Manusstopp: 1 nov

org.nr: 802439-9068
bankgiro 253-8445.

Välkommen att 
annonsera i

Rengsjöbladet
Har du frågor som rör hemsidan så 
talar du med Jon Törnros tel 0733-
74 76 72, jon.tornros@gmail.com
Annonspriser: 
helsida  500 kr 
sista sidan  600 kr
halvsida    300 kr
1/3 sida      200 kr
radannons    50 kr

Medlemsavgifter
Enskild 50,-
Familj 100,-
Företag: 100,-
Prenumeration utanför Rengsjö: 100,-/år

I styrelsen för Rengsjö Framtid 
ingår:

Birgitta Hildingsson ordf    tel 66 54 98 
Peter Eriksson    sekr  tel 070-63895 94
Ingvar Ingeroth   kassör tel 132 31
Urban Larsson    tel 132 08
Ing-Marie Antonsson tel 248 57
Göran Bernstål    tel 66 51 23
Anneli Wiklund    tel 66 55 04
Kristina Ceder Bång tel 66 54 66
Niklas Fredriksson  tel 66 56 78

rengsjo.framtid@telia.com

Hanna Bruce, vd för Växbo Lin, 
tilldelades den 24:e Rengsjöharen. 
Utmärkelsen tog hon emot av 
Sune Thim, ordförande i Rengsjö 
hembygdsförening, i samband med 
Rengsjöfesten. Där var f ö Hanna 
huvudtalare. Hon fick Rengsjöharen 
för att hon och maken Jacob 
utsetts till årets företagare i Bollnäs 
kommun och för att hon av Gudrun 
Sjödén design korats till årets 
färgstarkaste kvinnliga företagare. 

Hanna fick 
årets hare

Nu görs ett nytt försök att få till 
en fungerande möteslokal för 
Rengsjös ungdomar. Med hjälp 
av bidrag från kommunen har 
Rengsjö Framtid hyrt ett rum på 
övervåningen i RSK-huset. Dit får 
alla ungdomar som vill komma 
en kväll i veckan. Förmodligen 
blir det torsdagar och meningen 
är att ungdomarna själva ska 
stå för ett kvällscafé men några 
vuxna har också lovat att ställa 
upp och hjälpa till. Det är Ingmari 
Antonsson, Ingalill Rundgren, 
Thomas Backan och Ingvar 
Ingeroth. Blir det fler vuxna som 
hjälper till och om ungdomarna är 
intresserade så kan lokalen hållas 
öppen ytterligare några kvällar. 
Tiden blir mellan kl 18 och 21.

Unga får ny lokal

Under sommaren och nu inpå 
hösten dyker det upp en hel del 
främmande bilar och personer i 
våra trakter. En del av dem är ute i 
olovliga ärenden och siktar in sig på 
övergivna sommarstugor där det är 
lätt att göra inbrott. Därför uppmanar  
grannsam-verkansgruppen i Reng-
sjö Framtid alla att vara extra 
vaksamma och notera allt som 
verkar misstänksamt. Skriv upp 
registreringsnummer på bilar t ex,. 
datum och klockslag när man gjort 
sina iakttagelser och rapportera det 
till polisen eller till Gunnar Jonsson 
i samverkansgruppen. Han har tel 
667092 eller 070-6007777

Var observant på  
främmande 
bil-besökare!

Sedan tidigare är Hanna en 
av Maud Olofssons kvinnliga 
näringslivsambassadörer. Hanna 
och Jacob är bosatta i Östra Höle.
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Redaktörn har ordet

Det här är berättelsen som under-
stryker sanningen om att ett brev 
betyder så mycket. 
  Vi skrev nämligen ett litet brev 
från Rengsjö och skickade till det 
privata vårdföretaget Mitt Hjärta 
och dess vd Anna Hammarström. 
Samtidigt gick det en kopia till 
Bollnäs kommun.
  Vi som skrev var de ideella 
organisationerna Rengsjö Fram-
tid, Rengsjö RödaKorskrets, 
Ringshögs Anhörigförening,PRO 
och Ringshögs självförvaltnings-
styrelse. Orsaken var att vi ville 
ha tillbaka distriktssköterskan till 
Ringshög för att de gamla skulle 
slippa dyrbara och jobbiga resor 
till Bollnäs bara för att ta enkla 
prover.
Vi begärde att få en distrikts-
sköterska placerad i Rengsjö minst 
en dag i veckan.
Vi hade väl ingen större förhopp-
ning om att lyckas men resultatet 
blev förbluffande.
  För utan att vi visste om det 
satte sig Anna Hammarström och 
utformade ett projekt som skulle ge 
en bättre vård för de äldre sjuka i 
Rengsjö och till detta projekt sökte 
hon pengar som regeringen hade 

anvisat till Sveriges Kommuner 
och Landsting. 94 sådana projekt  
kom in från hela landet men bara 
19 beviljades pengar och dit hörde 
vårt projekt i Rengsjö. Så en dag 
när solen sken som allra mest i 
somras kom beskedet: Ni får 1,8 
miljoner kronor i år och lika mycket 
2011 och 2012. Alltså totalt 5,4 
miljoner kronor!
  Visst är det underbart och visst 
visar det sig att det är lönt att skriva 
brev.
  Det här betyder att vi från och 
med i höst kan starta upp vårt 
projekt som syftar till att de 
ideella organisationerna ska 
hjälpa vårdföretaget Mitt Hjärta 
och personalen på Ringshög 
att utforma och utföra en bättre 
omsorg och vård för de mest sjuka 
äldre i Rengsjö.
  I gengäld  får vi pengar till 
att avlöna en projektledare på 
heltid, en distriktssköterska på 
halvtid och en familjeläkare en 
halv dag per vecka. Utöver detta 
får vi regelbundet besök av en 
sjukgymnast, arbetsterapeut och 
en träningsledare/rehabassistent 
som ska lära ut metodiken till de 
ideellt arbetande medarbetarna. 

Dessutom ska kommunen bekosta 
en anhörigstödjare på halvtid.
  Syftet är att skapa ett nätverk, en 
stödjande miljö med medicinskt 
och socialt högkvalitativa insatser 
runt de äldre sjuka.
 Mitt Hjärta bedriver sedan 
tidigare en liknande verksamhet 
i Bollnäs den s k Vågenhälsan. 
Där samverkar en rad ideella 
organisationer regelbundet med bl 
a soppluncher, stavgång och sitt-
gympa .
  På Ringshög finns också sedan 
tidigare medverkan av ideella 
föreningar där de ställer upp med 
bl a underhållning, soppluncher 
och utflykter. 
  På Ringshög finns redan rum 
för distriktssköterska och plats för 
läkarundersökning. 
Men Äldrevårdscentralen kommer 

att förstärkas ytterligare så att 
man kan utföra omläggning, 
provtagning och rutinmässiga 
familjeläkarkontroller.
  Tack vare projektet hoppas man 
skapa en större trygghet bland de 
äldre och deras anhöriga i Rengsjö. 
Det ska också ge en bättre hälsa 
och en ökad aktivitesgrad. Och blir 
resultatet det förväntade tänker 
Mitt Hjärta bygga upp liknande 
verksamheter i andra byar i 
Hälsingland och i Västmanland.
Naturligtvis  hoppas vi alla att 
projektet ska lyckas så bra att 
det efter de tre försöksåren 
permanentas till en självbärande 
verksamhet som fallet blivit för 
Vågenhälsan i Bollnäs.

Göran Bernstål
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När fullmånen mäktigt reste sig 
bakom Skidtjärnsbergets svarta 
silhuett och speglade sig i Öster-
sjöns glittrande vatten, ja då var 
succén fullbordad. Till-sammans 
med hundratals fladdrande mar-
schaller längs stranden skapade 
augusti-månen och sången från 
grillstugan en magisk kväll i 
Rengsjö. Och alla de närmare 
hundra personer som bevistade 
denna premiär var rörande överens: 
Den här festen har kommit för att 
stanna.
    Trubaduren Joakim Hedlund hade 
svårt att hålla gitarrfingrarna varma 
denna kyliga afton men när han väl 
fick komma in i grillstugans värme 

så fick han också igång allsången.
  När festen började så sken och 
värmde solen och kön ringlade 
lång till surströmmingsburkarna där 
Ingmari, Ingalill, Maggan och Ingvar 
serverade. Det var den kvartetten 
som dragit tyngsta lasset inför 
lyskvällen och Ingmari var lyrisk.

 - Tänk att det går att få till något 
sådant här i Rengsjö. Nu måste 
det bli en fortsättning nästa år men 
då ska vi försöka få till ett stort 
partytält, deklarerade hon.
   Det här var ett arrangemang av 
Rengsjö Framtid och ett försök att 
få till något att samlas omkring för 
alla. Meningen är att vi ska få ett 
levande centrum där alla, oavsett 
ålder, kan mötas och trivas. Och att 

Lyskväll med suringar
   fest som återkommer

den första festen blev trivsam det 
kan ni själva konstatera på Allan 
Olssons bilder.

Göran Bernstål

Långbordet fylldes av glada surströmmingsälskare och doften spred sig över hela sjön
denna kväll.

En glad arrangörskvartett från Rengsjö 
Framtid. Fr v Ingmari Antonsson, 
Margaretha Ingeroth, Ingvar Ingeroth och 
Ingalill Rundgren.

När skymningen sänkte sig över Östersjön tändes hundratals marschaller och grillstugan 
lyste som en pärla.

Vid eldkorgarna samlades man för att 
värma sig men också för intressanta 
samtal.

Trubaduren Joakim Hedlund ledde all-
sången.
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Från
kyrkbacken

14.00 Ringshög
Trivselträffar
varannan tisdag
jämna veckor

12.30 församlingshuset
Rengsjö syförening

varannan onsdag
jämna veckor

start 22 september

13.00 Höle bönhus
Höle syförening
varannan torsdag

jämna veckor
start 23 september

Rengsjö församling
från 29 augusti till 31 oktober

med reservation för ev. ändringar

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Söndag 29 augusti
13 söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa
Söndag 5 september
14 söndagen efter trefaldighet
11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag 12 september
15 söndagen efter trefaldighet
18.00 Stenens mässa

Konfirmandupptakt

Söndag 19 september
16 söndagen efter trefaldighet
11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag 26 september
17 söndagen efter trefaldighet
11.00 Söndagsmässa
18.00 Växbo kapell, Gudstjänst

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst
Söndag 10 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa Kyrkokören

Söndag 17 oktober
20 söndagen efter trefaldighet
11.00 Söndagsgudstjänst
Söndag 24 oktober
21 söndagen efter trefaldighet, FN-dagen
11.00 Söndagsmässa
Söndag 31 oktober
22 söndagen efter trefaldighet
11.00 Söndagsgudstjänst
18.00 Växbo kapell

Söndagsgudstjänst

Välkommen!

Hej Rengsjö!
   Sommarsemestern är över för de 
flesta den här gången, skolorna har 
satt igång och allt är som vanligt 
igen. När allt kommer omkring så 
är det ganska skönt att komma in i 
rutinerna igen.
   För mig börjar nu något nytt. Efter 
tio fina år i Alfta församling blir 
jag nu ny präst i Bollnäs-Rengsjö 
med särskilt ansvar i Rengsjö. 
Egentligen nygammal, för jag har 
varit här i trakterna förut.
   Att arbeta i Hälsingland, i den 
storslagna naturen med de 
blånande bergen, de gemytliga 
människorna och så bandyn för-
stås, det är något för en bandybiten 
präst! Vilken härlig hobby att få stå 
på matcherna i klacken och se 
och uppleva spänningen på isen. 
Vilket lag jag håller på får ni lista 
ut själva, det kommer nog att bli 
uppenbart!
  Mitt östgötska ursprung kom-
mer nog också att märkas, 
främst i bokstaven ö, ett ö från 
barndomsstaden Norrköping.

   I mitt arbete kommer jag att möta 
er på olika sätt. Kanske ses vi i 
kyrkan eller på hembygdsgården, 
på affären eller hemma hos er av 
någon anledning. Jag ser fram 
emot att träffa er och få lära känna 
bygden och alla byarna. Redan nu 
ska jag ligga i träning när det gäller 
alla Höle och Böle, jag lovar att jag 
ska göra så gott jag kan. Ser ni att 
det kommer en liten intensivt gul 
bil farande på vägarna är det jag, 
och vinka gärna då!
  Sommaren är snart tillända 
och hösten gör sitt intåg med en 
färgsprakande symfoni. Det är 
också en fin tid. Vi kan vara glada att 
ha alla årstiderna och få se naturens 
skiftningar. Det är verkligen en 
gåva. Vi lägger resminnen och allt 
annat i sommarens minnesalbum 
och är tacksamma för det som har 
varit och så får vi med tillförsikt se 
och möta det nya som väntar.
   Allt gott till er alla.
Åsa Tollén Sandström 

RENGSJÖ FÖRSAMLINGSHUS 
finns för alla Rengsjöbor 

för möten, sammankomster osv.
Bokas ALLTID hos 
Monica Westberg.

Tel: 070-6952336 eller 0278-665513
Rengsjö Församling / Inger Thyr

Behöver du någon att tala med? 
Kontaktperson för diakonin är Inger Thyr. 

tel 665482 eller 070 3339597. 
Hon hjälper dig vidare till rätt person.
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet!
Sigfrid o Mariann, Österböle 
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
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Rengsjö historia

Tänka sig att det en gång i tiden 
funnits en badanstalt i Glösbo och 
att det då var en av två i hela Sverige.  
Den fanns i samma byggnad som 
nuvarande Glösbogården och tog 
emot besökare från stora delar av 
landet i slutet på 1800-talet.
I tidningen Helsingen berättades 
det om badanstalten den 28 april 
1882:
” Den är belägen på en sandhed 
vid allmänna landsvägen, beväxt 
med furu och renmossa, alla 
sorters doftande blommor, innehar 
en större park av naturen danad, 
passande för lidande personer, dy-
likt saknas vid de flesta inrättningar, 
rika vattukällor, 2 brunnskällor 
liknande Sätra. Alla sorters 
varma och kalla bad som hittills 
äro uppfunna lemnas, dessutom 
maltbad,tallbarrbad,renmossbad, 
gyttje-,salt-,hvetkli-löv-,myrstack-, 

m fl användes för nervösa sjuk-
domar, äfven hudsjukdomar av 
alla slag. 145 olika varma och kalla 
duscher finnes.
   Inrättningen har 18 rum för bad-
ningen, dessutom av naturen lämp-
ligt läge för sol- och sandbad. 1:a 
klassens avgift 5 kr i veckan, 2:a 
klass 3 kr. Meddellösa, synnerligast 
sängliggande personer, erhålla 
bad gratis om plats finnes. Bön 
och gudstjänst hålles för varje 
vecka under sommarens badtid. 
Kaffe, öl och brännvin får icke 
begagnas under själva badkuren. 
Tvenne handelsbodar finnes inom 
bysamhället, gästgivaregård i 
närheten, tvenne bagerier, smör 
och mjölk finnes för gott pris, 
husrum anskaffas.”
  När badanstalten upphörde nå-
gon gång under tidigt 1900-tal 
förvandlades byggnaden till ett 

barnsanatorium och ett av alla barn 
som vistades där,  Dick Ruben van 
Dermé i Norrköping, har skrivit ned 
sina minnesanteckningar och låtit 
hembygdsföreningen i Rengsjö få  
ta del av dessa. 
  Han berättar att barnsanatoriet 
drevs av Gefle stads förening mot 
tuberkulos och själv vistades han 
där från april till september 1937.
  - ”Efter att ha avverkat morgonen 
med uppstigning, en mugg fet 
mjölk med tilltugg samt hört 
radioandakten och dess psalmer 
med alla versarna, fick vi lägga oss 
en timme ovanpå sängarna. Sen 
var det dags för frukost. Dessa 
lite kraftigare måltider var inte så 
tokiga. Ofta var det blodpudding 
med stora fettärningar. I min 
gom smakade den svartstekta 
blodpuddingen med lingonsylt och 
ett glas mjölk bra. Svårare var det 
att få i sig fiskleveroljan, serverad i 
ett litet glas. Men det gick efter en 
tids kväljande övning.”
  Han berättar också om hård 
disciplin och noggrann övervakning. 
Barnen fick inte springa för då 
kunde de gå ner i vikt och därmed 
ge en negativ bild av sanatoriets 
verksamhet. Bland grannarna 
märktes en tydlig  oro för att be-
blanda sig med sanatoriets barn. 
Man var helt enkelt rädda för att bli 
smittade.
  - ”Söder om landsvägen låg en 
bondgård och ytterligare söder om 
gården flöt en stilla å, vars namn 

jag aldrig hörde. Där fick vi då och 
då bada i en rund träbassäng, som 
påminde om en kollosal balja. Den 
var byggd i skydd av högvuxen 
vass vid stranden. En dag för 
pojkarna och en dag för flickorna. 
Det v ar mest en fråga om att bli 
renskrubbad av personalen.”
  När verksamheten vid sanatoriet 
upphörde blev Glösbohemmet 
istället en alkoholistanstalt som 
drevs av Gävle kommun och 
som sedermera övertogs av de 
anställda. De senaste åren har 
Glösbogården, som den numera 
kallas, fungerat som privatägd 
turistanläggning.

Göran Bernstål

Från badanstalt till barn-sanatorium, 
alkoholistanstalt och nu turistgård

Såhär såg 
barnsanatoriet i 
Glösbo ut. 
Bilden är tagen 
någon gång på 
1930-talet.

BERÄTTARKVÄLLAR
på Församlingshemmet

sönd. 26/9 och 14/11 
kl 18.30

Kom och lyssna, 
Kom och berätta!

kaffeservering

Välkomna
Rengsjö Framtid
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Vill du slippa 
snöskottning i vinter?

 

Vi har lediga 
lägenheter på Ringshög

För ytterligare info. och visning 
kontakta

Susanne 0278-259 31 eller Anna 259 41

Virvelvägen 27, Bollnäs 0278.259 00
www.bollnasbostader.se
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”Öhh! Staana hänne dä´lä ä 
mäluta”
Vi brukade åka till Rengsjö och ”fria” 
som det kallades på den tiden. En 
lördag kväll, också det på vintern, 
blev det krisläge. Dels var det full 
snöstorm men det var ändå inte det 
värsta. Värre var att det var fel på 
två av våra motorcyklar, men att 
stanna hemma för en så´n struntsak 
var inte att tänka på så vi gav oss 
iväg alla tre på samma cykel.
     Det gick väldigt bra på ditresan  
men när det var dags att åka hem 
hade vägarna snöat igen totalt 
så cykeln gick som en tax på 
småviltspårning. Då gällde det 
att hålla farten uppe för att inte 
bli stående i snöhögarna. Men vi 
måste stanna ibland för att turas om 
att köra då det var ganska trångt på 
sadeln, särskilt i mitten. Då gällde 
det att göra detta i en ”mäluta” om 
vi skulle ha någon möjlighet att 
komma i gång igen.
   
”Dä står e´ skrinna uti liire”
En lördagskväll i januari hade vi 
lyckats få Rengsjöjäntorna att 
lifta till Kilafors och sedan vidare 
till Gusbo, vi höll till där ty där var 
det nästan alltid föräldrafritt på 
lördagskvällarna.
Men på nattkröken fick jäntorna 
för sig att de skulle hem trots vår 
försäkran att det bästa var att 
stanna till dagen efter.

    Nej, det gick inte för sig de skulle 
hem, fastän vi förklarade att det inte 
fanns något samfärdsmedel den 
tiden på dygnet. Möjligen om de 
kunde ta sig till Kilafors och därifrån 
få lift till Bollnäs och sedan vidare 
mot Rengsjö. Men hur skulle de 
komma till Kilafors, då de vägrade 
att sätta sig bak på motorcyklarna? 
Jo vi var ut i lidret och letade fram 
en höskrinda på medar som vi 
spände fast bakom den starkaste 
motorcykeln. En Triumph 650cc.
  I skrindan placerade vi de tre 
jäntorna. Så bar det iväg, det var 
lite kämpigt upp till landsvägen på 
grund av dåligt fäste i snömodden. 
Men väl ute på stora vägen gick 
det att få upp farten. Där stod de 
på knä, hållande skrindkanten 
i ett krampaktigt grepp medan 
snöspruten från bakhjulet för-
vandlade dem till snöstoder. 
Skrindan som var fastbunden i 
cykeln med ett rep ringlade som 
en orm från den ena sidan till den 
andra. Gälla skrik som stundtals 
överröstade 4-taktsmotorernas 
kraftfulla brummande ekade i 
natten. Jag åkte efter för att ha koll 
på läget och plocka upp ev. tappad 
”last”
   När vi var framme vid stationsplan 
i Kilafors så var den helt öde, då 
erbjöd vi oss att skjutsa dem ända 
hem men av någon obegriplig 
anledning avböjde de det erbjud-

andet.
   Medan vi stod där och dividerade 
så kom det en raggarbil från 
Bollnäs som hade förirrat sig ut på 
landsbygden i hopp om att få in 
flickor i bilen. Och där såg de sin 
chans och erbjöd skjuts till Bollnäs. 
Ingen av dessa jäntor har så vitt jag 
vet besökt Gusbo sedan dess.

Leif Engkvist

Ett snöigt friarminne PS 
Känner någon av Rengsjöjäntorna 
igen sig så hör gärna av er till 
redaktionen för Rengsjöbladet. Det 
kunde vara kul att veta vad som 
hände sedan. Vi tar också gärna 
emot flera liknande berättelser om 
sådant som hände förr. Skriv till 
goran.bernstal@tele2.se  eller ring 
på tel 0278-665123, 070-6948732.

Den gamla tvättbryggan i Gosjön 
hade gjort sitt och förra sommaren 
kunde många mattvättare besviket 
konstatera att bryggan var borta.
   Då kom Carina Nilsson på idén 
att söka pengar till en ny brygga. 
Det resulterade i 33.600 kr från 
Sedwallska stiftelsen och med 
hjälp av snickarkunniga bybor 
skapades en fantastisk bad och 
tvättbrygga. Och det blev succé 
direkt. Hela sommaren har det varit 

Vilken tvättbryggsuccé!

fullt med folk där och vissa tider 
har det faktiskt varit kö till bryggan, 
berättar en nöjd Carina som själv 
inte hunnit att nyttja bryggan. Hon 
berättar också att bryggan inte bara 
används för tvätt av mattor utan 
också av badare och fritidsfiskare 
och vem som helst får komma dit 
och använda bryggan hälsar hon. 
På den här somriga bilden som 
Allan Olsson tagit ser vi att det är 
full aktivitet på bryggan.
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Berget Hisnapps raggiga kontur 
syns mer än en mil ända till vårt 
hus i Björtomta, men så dramatiskt 
vackert som det avtecknar sig 
några kilometer från familjen Aall-
Campbells gård, Innegården, i 
Svedja har jag nog aldrig sett det! 
Det var så jag nästan tappade 
andan!

   Var det därför de flyttade från 
USA till Rengsjö tro, för att alla 
dagar få njuta av den utsikten? – 
Nej, inte riktigt så, det var snarare 
för folkmusikens skull, och för att 
få en bra kompromiss mellan USA 
och Norge!
   För så här var det: Ross Campbell 
(som ni kanske såg i Rapport i 
TV när han blev årets Näcken, 
spelande på sin fiol i en brusande 
fors i Jämtland häromåret!) växte 
upp i Kalifornien men sökte sig till 
Sverige redan under gymnasietiden. 
Av intresse för folkmusiken blev han 
utbytesstudent i Falun och bodde 
ett stenkast från Carl-Larsson-
gården i Sundborn. Efter avslutat 
college hemma i Kalifornien for han 
till Sverige igen, till folkhögskolan i 
Malung, fortfarande för musikens 
skull. Han drogs till Sverige av fler 
skäl, också för öppenheten mellan 
människor, och för att landet inte är 
så tätt befolkat.
   Marianne Aall – från Bergen i 
Norge – började med keramik vid 

15 års ålder, och den har allt sedan 
dess ”kommit och gått” i hennes 
liv. Sedan något år har hon en fin 
keramikverkstad hemmavid. Hon 
kom in på Bergens Konsthögskola 
men for ut i världen ”på äventyr” i 
stället, till att börja med till moderns 
hemland, Danmark, till Köpenhamn. 
Sedan for hon till USA, studerade 
konst, och, för att inte förlora sig i 
detaljer, där träffades hon och Ross 
och blev ett par och fick två barn 
och bodde i några olika stater. 

   Mariannes hemlängtan till Norge 
och Ross kärlek till svensk folkmusik 
fick dem så att dra till Sverige. De 
letade efter en bra plats att bo på, 
kände någon som kände en dam 
som ville hyra ut sitt hus och så 
hamnade de i Rengsjö 1989. !992 
fick de köpa huset.
  Efter ankomsten hit föddes 
Sara och Ross avslutade en 
lärarutbildning i USA som han sedan 
kunnat använda i Sverige. Numera 
undervisar han i engelska och 
spanska på Torsbergsgymnasiets 
IB-program. Och så spelar han fiol, 
förstås!

Folkmusiken drog dem till Sverige

Marianne har fortsatt sin utbildning 
på konstskola i Gävle och ser sig 
främst som bildkonstnär, vilket hon 
väl också är mest känd för. Själv 
har jag sett hennes tavlor i både 
Bollnäs och Söderhamn, men 
den fina keramiken kände jag inte 
till förut. Får nog komma tillbaka 
på liten inköpstur nästa gång jag 
behöver inhandla presenter!
  Sonen Aragorn bor i Söderhamn 
och jobbar med datasupport.  
Linnea går på Musikhögskolans 
folkmusiklinje, efter estetiska 
programmet i Bollnäs, Ingesund 
och Malungs folkhögskola  – 
fiolen är hennes instrument liksom 
pappans. Hon har låtit oss njuta av 
den i Rengsjö vid flera tillfällen i 
sommar.
   Sara ska nu göra sitt sista år 
på estetiska programmet med 
inriktning på dans. Hon dansar 
även i Hälsinglands dansteater, en 
fristående grupp i Bollnäs. När sista 
året är klart vill hon ut i världen.
   I sanning en familj där olika 
konstarter är väl företrädda!

Christina Berg-Tylöskog

Marianne, Sara, Linnea och Ross

Marianne i målarateljén.

Marianne i sin fina keramikverkstad.

Hisnapps mäktiga silhuett vakar över Innegården i Svedja.
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Ni som firade midsommar på tunet 
i Hembygdsbyn i Västerby gladdes 
säkert åt att den fina musiken och 
sången till dansen runt majstången 
i år fullkomnades av att vi hade en 
jättefin och duktig lekledare, precis 
som i gamla dar, när Karin Olsson 
ledde lekarna. Vilket fynd! Hanna 
Klasson heter hon, ”importerad 
söderifrån”, nämligen Småland 
som såg henne födas. Om ni 
tyckte att allt flöt på väldigt bra 
så har ni rätt: Hanna är nämligen 
proffs. Hon är rytmiklärare och 
har arbetat på Bollnäs Kulturskola 
och Rengsjöskolan. (Ämnet rytmik 
kan sägas vara en musikalisk 
grundkurs anpassad för barn och 
bygger på rörelse och sånglekar.) 

   Efter sju år i Göteborg och några 
år i lägenhet i Bollnäs kände de 
att de ville ut på landet och har nu 
bott i Österstuga i Svedja i några 
månader. Jonas, som är lärare 
i musik och svenska och just 
har fått en tjänst på grundskolan 
i Ljusne, har vuxit upp i en by 
på landet i Ångermanland, och 
Hanna i Linneryd som är ett litet 
samhälle i Tingsryds kommun. Att 
bo nära naturen och upptäcka fina 
promenadmarker hemmavid pas-
sar dem perfekt. Hanna känner att 
hon äntligen har landat! De känner 
att människorna runt omkring dem 
har en stark identitet, och att de blir 
glada över att man flyttar in känns 
ju också bra! 
   Barnen Alva och Ingemar trivs 

även de. Alva tycker det känns 
lite pirrigt att börja skolan på sin 
sjuårsdag, men mamma kommer 
ju att vara med! Och Ingemar 
som är fyra år har lärt sig både att 
simma och cykla sedan de flyttade 
till Svedja!
   Österstuga som Hanna och 
Jonas flyttat till har som alla hus sin 
historia, och den har de god koll på: 
I den lilla lilla gammelbyggningen 
bodde en gång 15 personer i ett rum 
och kök. I tegelhuset som byggdes 
senare bodde sedan 5 syskon kvar 
i hela sitt liv, var och en med sitt 
speciella uppdrag i hushållet. I en 
tredje byggnad finns bland annat 
en vedeldad bakugn.
   Så man får väl hoppas att Hanna 
och Jonas snart utökar skaran av 
tunnbrödsbakare i Norrgården. 
Dels behövs det alltid nya bagare, 
dels får de lära upp sig i den ädla 
tunnbrödsbagarkonsten!
     Hanna spelar nyckelharpa, Jonas 
fiol, flöjt och trumma. Alva spelar 
redan suzuki-cello i kulturskolan.  

En familj med känsla för rytm!

Händelsevis bor Hanna och Jonas 
inte så långt från familjen Aall-
Campbell, och fler musiker och 
deltagare i polskecirkusen finns i 
närheten, så det kan nog bli livat i 
Svedja framöver! 

Christina Berg-Tylöskog

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

           Ängbo Såg o Hyvleri 
             Kjell 070 3149775

Ett eller flera hus 
på köpet får man i 
Rengsjö

Här bor vi! Hanna, Jens, Alva 
och Ingemar i Östestuga
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   Rengsjö Pizzeria   
  Pizza     Kebab     al a carte      
   Plankstek     Sallader 
     

T fn  0278 -  665533

öl- och vinrättigheter

Öppet:  mån stängt, tis-tors 15-20, fre 15-22 
lör 12-22, sön 12-20

Snickaren Per Thyr i Västerböle, 
som har barnen Saga och Amanda 
på dagis, tyckte att den gamla 
lekstugan där borde förnyas. Så 
han satte igång och byggde. Det 
blev en rejäl stuga för barnen att 
leka i och när den blev klar kom 
Christer Nordkvist med sin stora 
lastbil och körde stugan på plats. 
Både Per och Christer gjorde 
det här utan någon ersättning . 
Applåder får de förstås av alla 
glada dagisbarn, deras föräldrar 
och personalen på dagis. 

Ny lekstuga till dagis

Vinterförvaring
Husvagnar båtar bilar

K-G Backan 070 5487721
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Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se

Han kom som liten 2-åring från 
krigets Finland till Oppegården i 
Västra Höle där han togs emot av 
Anna och Anders Jonsson. Året 
var 1944 och i Rengsjö hade inte 
många vid den här tiden stiftat 
bekantskap med utlänningar. Därför 
blev det närmast folkvandring 
till Oppegården för att titta på ” 
finnpojken”.
   Seppo Saari skrattar gott när han 
berättar om sin första tid i Rengsjö. 
Numera är han pensionär och 
tillbringar en stor del av sin tid i 
stugan på andra sidan Hölesjön.
  - Det känns som om jag har 
rötterna kvar i Rengsjö. Jag 

tillbringade trots allt 21 goda år 
här och både jag och min fru Ann-
Mari (från Granbo) trivs väldigt bra i 
stugan på Oppegårdsudden.
  När Seppo föddes i Helsingfors 
hade hans far stupat i kriget, i 
augusti 1941, och mamma Alma 
kunde inte ensam ta hand om sitt 
barn eftersom hon måste arbeta för 
att försörja sig. Seppo fick därför bo 
hos olika släktingar och vande sig 
vid ständiga förflyttningar. 
   Därför  var det inget konstigt när 
han sattes på tåget via Haparanda 
för resan till Rengsjö. 
- Jag hade turen att komma till en 
bra familj som hela tiden gjorde 

klart för mig att min biologiska mor 
fanns i Finland. Hon fick också 
komma hit och träffa mig och när 
jag skulle börja skolan tog hon mig 
tillbaka för att jag skulle gå i finsk 
skola. Men av någon anledning så 
blev det inte så. Min mor ansåg, 
med sorg i hjärtat, att jag hade 
det bättre i Sverige och därför fick 
jag återvända till Västra Höle och 
skolan där.

 Seppo lärde sig fort att prata 
svenska men däremot inte finska. 
Så när han fick brev från sin 
mamma måste han och de svenska 
föräldrarna åka in till Hildur Sköld 
på tidningen Ljusnan som hjälpte 
till med översättningen. 

   - Det var likadant när mamma kom 
hit på besök eller när jag hälsade 
på henne i Finland. Vi kunde inte 
kommunicera med varandra. Jag 
kallade hela tiden Anna och Anders 
för  mamma och pappa. Min riktiga 
mor blev aldrig som min mamma 
även om vi bibehöll kontakten 
hela hennes liv. Jag åkte över och 
hälsade på varje år och den sista 
tiden av sitt liv tyckte hon att jag 
fanns alldeles för långt borta. Hon 
dog 1992, berättar Seppo.
Han kan inte avgöra om han på 
något sätt påverkats av det som 
hände. Möjligtvis att han blivit mera 
tolerant gentemot händelser och 
människor i sin omgivning.  Och 
även om han betraktar Sverige 
som sitt hemland så finns det lite 
hjärta också över för Finland.
    - När det är ishocky eller finnkamp 
på TV då sitter jag där med den 
blåvita flaggan. Men det kanske 
mest är för att reta sönerna, säger 
Seppo och skrattar. Han tycker att 
han hade tur och fick ett bra liv i 
Sverige, Rengsjö och Sandviken 
där han jobbat på Sandvik i alla 
år. Numera blir det bara en kortare 
resa till Helsingfors varje år för 
att hälsa på en kusin. Den enda 
kontakt som kvarstår med det 
gamla hemlandet.

Göran Bernstål

Finlandspojken som blev
en sensation i Västra Höle

Seppo tittar ut över Hölesjön och konstaterar att ”finnpojken” fick ett bra liv i Rengsjö.

Seppo Saari och hustrun Ann-Mari 
tillbringar en stor del av sin pensionärstid 
i stugan vid Hölesjön.
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Jiaman Tang, en ung kinesiska 
som studerar på högskolan i 
Gävle, berättade för barnen på 
Rengsjöskolan om sin skoldag i 
Kina.
  - Den började sju på morgonen 
och slutade inte förrän halv tio 
på kvällen. Dessutom blev det 
hemläxa! Det var tuffa studier i en 
klass som omfattade 72 flickor och 
18 pojkar. Ni är lyckligt lottade här 
i Sverige som inte behöver plugga 
på det sättet, sa hon bl a.
Jiaman Tang  kom till Rengsjöskolan 
för att informera om landet Kina, 
dess många miljoner människor 
och vad som skiljer Kina från 
Sverige. 

  - I stora städer som Shanghai t 
ex, med 20 miljoner invånare och 5 
miljoner bilar, är luften så förorenad 
av avgaser att man aldrig ser 
stjärnorna på himlen och man 
känner inga dofter från blommorna. 
I de flesta familjer finns bara ett 
barn eftersom myndigheterna 
inte vill att befolkningen ska 
öka mer, berättade Jiaman och 
Rengsjöbarnen lyssnade andäktigt 
och förvånat.
  Filippa och Andreas var två av 
de sjätteklassare som hörde på 
Jiamans berättelse och efteråt  
konstaterade de att  det lät väldigt 
stressigt och jobbigt i den kinesiska 
skolan.

   - Där vill man inte gå i skolan men 
jag skulle gärna vilja åka till Kina 
och uppleva landet, titta på alla 
historiska saker, sa Filippa.
Andreas vill också besöka Kina, 
mest för att handla spännande 
prylar, och han tycker det ska 
bli häftigt med det utbyte som 
nu planeras mellan en skola i 
mångmiljonstaden Heze och skolan 
i Rengsjö.
- Tänk om vi fick möjligheten att 
spela fotboll mot dem, sa han.
Filippa sa sig vara skrämd av 
luftföroreningarna och tyckte att 
det måste vara tråkigt för barnen 
att växa upp utan några syskon.
  Med globala vänskapsband och 
med miljön i fokus så vill Bollnäs 
kommun och staden Heze skapa 
förutsättningar för ett demokratiskt 
och kulturellt kunskapsutbyte. Ett 
kreativt och nyskapande sam-
verkansprojekt mellan två skolor i 
vitt skilda länder.
  I Bollnäs kommun har skolan 
i Rengsjö valts ut eftersom den 
ligger i en renodlad landsbygd 
och i en kulturellt intressant del av 
kommunen. Under tre ås tid är det 
tänkt att eleverna i de båda skolorna 
ska utbyta tankar och erfarenheter 
via s k geografisk IT.
  Barnen i Rengsjö har redan gjort 
teckningar och skrivit berättelser 
om sin vardag som lagts i en 
skattkista tillsammans med andra 
speciella saker just från Rengsjö. 
Kistan skall sedan överlämnas 

till ”systerskolan” i Heze och så 
förväntar sig  eleverna i Rengsjö att 
få en likadan skattkista från barnen 
i Kina. 
  Det här är ett projekt som 
initierats av den i Rengsjö bosatte 
Johan Bång och företagsnätverket  
Futurer Position(FPX) i Gävle och 
drivs i samarbete med Bollnäs 
kommun. Meningen är att det ska 
skapa förutsättningar för utveckling, 
samverkan och tillväxt i vår region.
   I höst kommer  FPX att bygga 
en speciell webbsida där kinesiska 
elever kan kommunicera med 
skoleleverna i Rengsjö. Kinesiska 
högskoleelever från Gävle kommer 
också att hjälpa till med kontakterna 
genom att medverka på olika sätt i 
Rengsjöskolan.
  Men vad har då lilla Rengsjö 
egentligen att erbjuda kineserna?
   - I Kina är allting så stort medan  
Rengsjö erbjuder det motsatta. 
Ta t ex det lilla fjärrvärmeverket 
i Rengsjö. Ett sådant skulle man 
kunna bygga på många olika 
platser i Kina och ta tillvara ett 
stort överskott av halm och på 
så sätt producera energi i mindre 
samhällen på landsbygden. Jag har 
redan talat med kineserna om detta 
och de är mycket intresserade, 
berättar Johan Bång som också 
har planer på att ta en grupp 
rengsjöelever och lärare med på 
en resa till Kina.

Göran Bernstål

Rengsjöelever:

Vi vill gärna besöka Kina
                men inte gå i skolan där

En grupp rengsjöbarn överlämnade en speciell skattkista till borgmästaren i en av 
Hezes stadsdelar när en delegation kineser besökte skolan i Rengsjö i somras.
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Den första riktiga regndagen – oj, så 
efterlängtad! - grep jag mitt paraply 
och tog mig runt till Rengsjös 
olika turistinrättningar för att kolla 
stämningen och läget. Är man 
lika nöjd med turisttillströmningen 
i år som förra året? Efter denna 
otroliga, varma, ljuvliga sommar!
   Det första som möter en på STF-
vandrarhemmet Olandersgården i 
Knyssla är en ko med kalv i hagen, 
vilket förstås förstärker känslan 
av att vara på landet. Höns och 
en tupp finns där också!  Kristina 
Bratt gläder sig i år åt en nymålad 
huvudbyggnad och utökad yta i 
vandrarhemmet. I dess övervåning 
har den gamla höskullen nu gjorts 
om till ett stort härligt allrum, två 
fräscha sovrum och en toalett. Och 
gästerna har strömmat till, både nya 

och, glädjande nog, tidigare gäster 
som återkommer. En rejäl ökning 
av antalet gäster i år. Från första 
maj till sista oktober bor Christina 
här. Att driva ett vandrarhem är en 
heltidssyssla!
  I Västerby, Rengsjö Hembygdsby 
pågår ju flera aktiviteter: midsom-
mar- och hembygdsfester förstås. 
Hembygdsföreningen och Hilding 
Mickelsson-sällskapet ordnade 
för första gången en Hildingfest 
med filmer, musik, tipsrunda och 
supé. Värmen kan väl tänkas ha 
bidragit till att barnaktiviteten På 
Gammelmormors tid inte hade fullt 
så många besökare - badsjöarna 
lockade väl! Men Lena Thyrén som 
även i år har skött Norrgårdens 
Café är ändå nöjd: hon älskar att ta 
hand om gäster i den unika miljön 
på hembygdsgården. Hon noterar 

att fler och fler unga intresserar sig 
för ”det gamla”, börjar släktforska 
med mera. Bland hennes sista 
initiativ denna sommar var en härlig 

wok-afton med fiolmusik.

   I vävstugan har man haft öppet he-
la sommaren, med Karin Forsman 
som suttit och vävt och kunnat sälja 
ur förrådet av dukar och handdukar. 
Det har varit mycket uppskattat av 
besökare att få besöka vävstugan.
   Idéknuten med lokala hantverkare 
har fått hålla till i Norrgården för 
första gången och är nöjda med 
det. ”Det är ett trevligt ställe att vara 
på och vi vill nog gärna vara kvar 
om vi får”, säger Uno Eriksson.
   ”Majas café” har haft en alldeles 
lysande sommar. Fler och fler hittar 
dit, från olika platser i Hälsingland, 
och de flesta både handlar och 
fikar. Nya ”Little shop of India” går 
bra.
   Glössbogården har i år mest 
satsat på sina square-dance-kurser 
dit även norrmän och folk utifrån 
övriga Europa har hittat. Men de 
en gång så entusiastiska Mona 
och Bosse har nu gården ute till 

försäljning. De är desillusionerade 
och menar att talet om ”om vikten 
av turismen” i varje fall inte är något 
som har gynnat deras verksamhet.
   Fäbodjäntans Ostbod har upprepat 
förra årets succéförsäljning, ”tag 
själv”.
   Det finns ju två möjligheter att bo 
på hälsingegård, Hägers i Björtomta 
och Västergården i Höle. Berit 
Wahl på Hägers har haft det lite 
lugnare i år, men är rätt nöjd med 
det – förra året var det för jobbigt! 
Kerstin Ewertsson i Höle blir riktigt 
lyrisk när hon berättar hur hon 
ordnar till det för de brudpar som 
övernattar i bröllopsgemaket på 
Västergården. Tre av fyra lördagar 
i juli har det varit bokat. Miljön är 
ju redan i sig magisk, med utsikten 
över Hölesjön och Höle Klack och 
den vackra gårdsbildningen, och 
därtill marschaller och levande 
ljus och ”bubbel” och annat gott!  
Undra på att nyheten spridit sig och 
bokningarna ökat,

   Det som slår mig allra mest är den 
samstämmighet som råder mellan 

Rengsjö på 
turistkartan

Kristina Bratt i sitt stora nyinredda 
uthyrningsrum

Andlig och lekamlig spis bjöds på 
Norrgårdens tun av Linnéa och Staffan, 
Lena och Lasse.

Lena Thyrén sätter Norrgårdens Café 
på kartan

Tiden talar för Marianne Sörlin i Majas 
Café
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   YOGA

Kurser i Kundalini Yoga 

Söndagar kl 17.30-19.00
i Rengsjö

Prova en lektion för 100 kr

Välkommen!

Hannu Kiviranta och Anne Marie Green
Övra Vägen 32 i Rengsjö, Tel 0707-102556

www.greenyoga.se, info@greenyoga.se

Med hjälp av ett bidrag på 15000 kr 
från Sedwallsfonden har Rengsjö 
skoterklubb i sommar röjt klubbens 
olika leder. Man har satt upp nya 
ledstolpar och skyltar och reparerat 
eller byggt nya broar. 
  Lederna  har delats upp i 15 
olika områden där varje område 
fått en ledansvarig som samlat 
medlemmarna till röjardagar. 
Dessutom har flera föreningar delat 

Skotermedlemmar röjer
inför en aktivare vinter

En kvartett klubbmedlemmar som deltar i arbetet med att röja skoterleder

på sommarjobbande ungdomar och 
i skoterklubbens fall så har Pontus 
Frisk på så sätt kunnat arbeta med 
att sätta ut ledstolpar. 
    - Vårt mål inför den här säsongen 
är att kunna öka medlemsantalet 
samt erbjuda välpreparerade leder 
som i sin tur ska locka skoteråkare 
från våra grannklubbar, säger 
Jan-Olof Bodin, ny ordförande i 
skoterklubben. 

alla dem jag talat med – var och en 
på sin arbetsplats säger ungefär 
så här: ”Det är så ROLIGT det jag 
håller på med! Jag älskar att ta 
hand om folk och få dem att trivas! 
Det är så fint att få hjälpa dem att 
hitta våra hälsingska pärlor av olika 
slag.” Och det är klart att med den 

inställningen och entusiasmen hos 
våra ”turist-operatörer” så har väl 
Rengsjö goda möjligheter att hävda 
sig i konkurrensen om turisterna! 
  
Christina Berg-Tylöskog
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När Glösbos yngsta invånare 
samlas i Jonses en regnig 
sommardag känns det som att 
befinna sig på en öppen förskola 
eller ett dagis, det är barn överallt. 
Inom sex månader och en 
kilometer har fem bebisar fötts i 
Glösbo: Tindra, Edvin, Leia, Wilda 
och Albert. Idag är storasystrarna 
Ronja, 2 år, och Ellen, 3 år, också 
med och leker.  
  Tindra föddes innan årsskiftet. 
Som -09:a är hon den enda i 
Glösbo. Så har statistiken ungefär 
sett ut de senaste åren. Därmed 
är årets baby-boom förstås jättekul 
för både föräldrar och barn och 
speciellt Tindra.  

 Mamma Jenny m. familj är 
nyinflyttade i Glösbo. Jenny 
befarade att hennes barn nog skulle 
komma att få leka själva men… så 
blev inte fallet! Under en promenad 
med barnvagnen träffade Jenny en 
annan Glösbo-mamma som var ute 
och gick med sin barnvagn. Hur man 
nu kan föra en konversation under 
en promenad med sammanlagt 
fem barn + hundar förstår inte jag 
men något så när gick det nog i 
alla fall för Jenny fick höra om byns 
nytillskott. Vips visade det sig att 
det fanns en hel hög med ungar att 
leka med! Det är dessutom fler på 
väg, tro det eller ej. 
  Ronja och Ellen leker med 

Baby-boom i Glösbo

Bakifrån: Wilda, Leia, Tindra, Ronja, Edvin, Albert och Ellen

Emma föddes på Hudiksvalls BB 
den 4 juni, hon var 51 cm lång och 
vägde 3 644 g. Syskon är Emelie 
6 och Anton 5 år. Föräldrar är Anna 
Börjesson och Mikael Olofsson, 
Fromskroken.

Hugo föddes den 7 april, han var 
53 cm lång och vägde 3 902 g. 
Syskon är Emelie 12, Jennifer 
10 och Meja 1,5 år. Föräldrar är 
Annelie och Niclas Wallin, Löten.
 

Truls föddes längs E:4:an i 
Lindefallet den 14 maj, han var 
53 cm lång och vägde 3 778 g. 
Syskon är Noah, Frej, Therese, 
Måns och Mårgan. Föräldrar är 
Karolina Eriksson och Magnus 
Mickelsson, Lapphagen.

Wilda och Leia föddes den 11 april. 
Wilda var 49 cm lång och vägde 
2 764 g. Leia var 47 cm lång och 
vägde 2 528 g. Syskon är Ronja, 
2 år. Föräldrar är Jennie Krull och 
Andreas Holmberg, Glösbo

Nya Rengsjöbor

kaninen, Tindra spänstar med en 
fotboll, Leia sitter med och är social 
vid fikabordet, Edvin och Wilda 
ligger nöjda och filosoferar och 
Albert sover gott i pappas armar. 

Det är jättemysigt att få vara med 
och uppleva en regnig sommardag 
i Glösbo. Nu väntar busiga tider!

Cecilia Kovatch
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Nu söker föreningen Rengsjö 
Framtid ytterligare två miljoner 
kronor för att fortsätta utbyggnaden 
av Rengsjö centrum. Det är 
framförallt en lek och badplats 
som föreningen vill färdigställa i 
en kommande etapp. 
   - Hittills tycker jag att det gått 
bättre än väntat även om det mot 
slutet av sommaren stannade 
upp lite. Men vi har i alla fall 
fått en vacker campingplats 
och en pir med båtplatser 
och grillstuga, säger Ingvar 
Ingeroth som är projektledare för 
centrumbyggnationerna.
   Servicehuset blev inte färdigt 

till den här sommaren men nu är 
de två barackerna på plats och när 
tak och brädfordring ordnats så blir 
det en vacker byggnad som inte 
bara innehåller toaletter och kök 
utan även en mindre samlingslokal 
där Rengsjö Framtid kan ha 
sina styrelsemöten och andra 
aktiviteter.
   - Det är en del målnings och 
finslipningsarbeten som återstår 
men i och med att vi kunde få till 
huset med hjälp av de färdiga 
barackerna så har vi nog sparat in 
150.000-200.000 kr. De pengarna 
kan vi istället använda till att bygga 
en utescen i hörnet mot kvarnen, 

De två barackerna med färdiga vvs-installationer har sparat in mycket pengar till 
färdigställandet av ett servicehus.

Rengsjö Framtid söker nya 
miljoner till centrumbygget

säger Ingvar.
   Han berättar också att det skall 
dras in fjärrvärme via Lötens affär 
till servicestugan. På det sättet 
spar man in en hel del pengar i 
driftkostnader.
   Nästa steg  i utbyggnadsplanerna 
blir sedan att göra ett centrumbad 
och en ordentlig lekplats på 
området. Men till det behövs mera 
pengar och så naturligtvis tillstånd 
från kommun och länsstyrelse. 
Den byggplan som skall göras över 
området är fortfarande inte klar 
och i väntan på den kan Rengsjö 

Framtid inte göra mycket mera än 
att söka nya pengar hos Leader 
Hälsingebygden. Den ansökan 
skickas in nu i höst.
   - Beträffande badet så tycker en 
del att vi har ju redan ett vackert 
bad vid Skidtjärn men det här blir 
ingen konkurrent utan ett fantastiskt 
komplement till campingplatsen., 
säger Ingvar.

Göran Bernstål

Skogsröjningar, planteringsarbeten, 
frötallshuggning 

samt diverse andra arbeten utföres till bra priser.

Östlunds Skog & Marktjänst 070 6253740 
epost johanostlund80@hotmail.com
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Stefan Dagh
Rengsjö

070-290 59 15  e post stefan.dgh@spray.se

Allt inom el,
tele och data

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya


