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Hur ska
Allehandans

framtid se ut?!
Följ fortsätt-

ningen på
skogssocken.se

Tidskrift för Stråtjära Framtid Nr 5 2015
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Hej där!
Vi tackar för det gångna året  och alla
insändare, foton mm som kommit in

till tidningen. Redaktionen tittar tillba-
ka på förra julnumret och inser att det
är samma fråga på tapeten… hur ska

Allehandans framtid se ut?

Spännande fortsättning och God Jul
önskar redak!

E-post:
allehandan@stratjara.se

Nästa nummer
kommer ut v. 5

Manusstopp:
20/2

För ej beställt material
ansvaras ej.

Undantag korta insändare
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Önskar vi på Skogs Missionsförsamling

Gudstjänsttider i Skogs församling

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/soderala

Torsdag 10/12 kl 14.00 Julandakt, Eklunda, Maria
Stjerndorff, Lars-Gunnar Sahlin

Söndag 13/12 kl 18.00 Gemensam Luciafest, Skogs Missionskyrka,
Scouter, barngrupper, Lotterier, Lussefika

Söndag 20/12 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka, Maria Stjerndorff,
Lars-Gunnar Sahlin

Onsdag 23/12 kl 21.00 Vår Frälsare nalkas, Skogs kyrkokör, Maria
Stjerndorff, Nicklas Jonsson m fl

Juldagen 25/12 kl 08.00 Julotta, Skogs kyrka, Maria Stjerndorff m fl

Nyårsafton 31/12 kl 15.00 Nyårsbön, Skogs kyrka,  Maria Stjerndorff m fl

Söndag 3/1 kl 11.00 Mässa i Skogs kyrka, Maria Stjerndorff,
Nicklas Jonsson

Torsdag 14/1 kl 14.00 Andakt, Eklunda, Maria Stjerndorff och
Elisabeth Türck

Söndag 17/1 kl 11.00 Gudstjänst i Skogs kyrka, Janne Bolldén och
Lars-Gunnar Sahlin

Söndag 31/1 kl 11.00 Mässa i Skogs kyrka, Maria Stjerndorff och
Elisabeth Türck

Onsdag kl 12.00 jämna veckor Dagsyförening, S:t Staffans hus, Skog
Onsdag kl 12.00 ojämna veckor Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus, Skog
Onsdag kl 19.00 ojämna veckor Gemensam Bön, S:t Staffans hus, Skog
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Välkommen till gudstjänster och aktiviteter 2015
i Skogs Missionskyrka, en del av Equmeniakyrkan

Församlingsföreståndare Gunilla Gustavsson 070 2214459
Diakon Kerstin Renöfält 070-6896785
Ordförande vakant
Kassör Per-Olof Schönning 070-2434358

Önskar vi på Skogs Missionsförsamling

Välkommen till traditionella LUCIA festen
Missionskyrkan i Skog  Sönd 13 dec kl 18.00

Luciatåg med bygdens barn och ungdomar
Lussefika IM-lotteri, mm

Arr. Kyrkorna i Skog och barn- och ungdomsgrupper

Söndag 13 december kl.18.00
Gemensam Luciafest i Skogs Missionskyrka
med barn och unga. Lussefika

Söndag 27 december kl.18.00
Söndagskväll kring internationellt arbete.
Martina Sahlin och Jonas Eklund sång och musik.
Insamling  Servering.

Söndag 10 januari kl.11.00
Julens sånger och texter. Kerstin Renöfält  Servering

3

Som namnet säger så verkar vi för en framtid i Stråtjära… eller har åtminstone ett
intresse i att Stråtjära utvecklas och blir kvar som en levande landsbygd. Vi har
allihop i byn visat intresse för att få ha kvar affären i byn, samt skolan. Det är när
vi enas som vår kommun får upp ögon och öron för sin landsbygd. För att ena och
synliggöra oss har Hem och Skola startat hemsidan Skogsocken ….
Intresseföreningens styrelse tycker att detta är ett strålande initiativ och något som
vi själva har saknat resurser att genomföra. Men vi vill följa detta exempel och fö-
reslår att Allehandan ska slås ihop med Holmsveden Nytt. Tillsammans kan vi ge
ut tidningen Skogssocken. Med syftet att ena och stärka bygden! Vi ser ett samar-
bete med Allis, Hem och Skola samt alla de övriga föreningarna och invånare i
Skogsocken. De båda tidningarna har olika styrkor och svagheter, en hopslagning
sker inte med en handvändning men våran vision är att få till detta lagom till som-
maren. Jag som sitter bakom pennan och som står för all layout och större delen av
redaktionen kommer med stor nyfikenhet och engagemang stå bakom detta förslag
men vill även meddela att jag kommer att göra två nummer till av Stråtjära Alle-
handa och sedan tacka för mej!  //Åsa Melin
Fortsättningsvis från oss…
Det pågår lite trädfällning nere vid badstranden. De Tallar som blivit fällda har
hindrat kvällssolen bakom Strandkiosken, och de flesta björkarna som fällts har
haft skador och börjat torka. Ett dräneringsdike ska röjas och grävas upp, dessutom
ska torrakan längst bort ska fällas. Till nästa säsong kommer vi att finnas med i
tidningen Husvagn och Campings specialbilaga med Sveriges alla Camping- och
Ställplatser.
Nu är vårt nya förråd på plats…. Tack Berglund, Ludde i Holmsveden, Janne
Estman och Göran Nord samt vattenregleringsfonden!

God Jul & Gott Nytt år Önska Styrelsen!
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God Jul
&

Gott Nytt År
Önskas alla

Emmy & Rolf

God Jul Och Gott Nytt År
Kickis Allservice

Önskar
Kicki, Jonny och Åsa

Önskar vi
Mia & Stefan

Linnéa & Olivia

God Jul & Gott 2016

God Jul  & Gott Nytt År
Tillönskas er alla från
Mirja och Sven-Gunnar
Englund, Norrbo

God Jul &
Gott Nytt År
Önskas alla
Anna-Greta Lund

God Jul
&

Gott Nytt År
Önskar

Janne Estman

God Jul
&

Gott Nytt År
Önskar

Åke & Kristin
med familj
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Behöver du ett krafttag?!
Berglunds är alltid på väg!

Försäljning av:
Sand, Singel, Brunnar,

Grus, Vägtrummor,

Minireningsverk, Makadam,

Dammbindning

Tel/Fax 0270-420227

Mob Anders Berglund

070 398 42 40
bvab@soderhamn.com

Dräneringsarbeten
Avloppsanläggningar

Grävningsarbeten

Väghyveltjänster

Mån: 9-17
Tis: 9-17
Ons: 13-20
Tors: 9-17
Fre: 9-14

Välkomna in till mig på Bygdegården , Stråtjära
För tidsbokning ring  0270-420020
Mvh Anntonia

Jag Önskar er Alla en
God Jul & Gott Nytt År!
Tack till alla mina kunder

för det gångna året!
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Datorpaket från HP
Specifikation:
HP ProDesk 400 SFF Core i3, 3,4GHz
4Gb DDR3 WIN7/8/10, DVDRW,
500GB
HP ProDisplay P221 21,5"

Mus och T-Bord

Pris: 6 990:- inkl moms

Frenty Data AB har bytt namn och utökat verksamheten. Vi har nu även lokal i
Söderhamn. Välkomna att hälsa på oss på Flygstaden/Byggnad 111.

Janne 070-600 71 14, dfdata.se

Kontorsdator begagnad
HP 8100 Elite , Intel Corei3, 4GB ram,
320GB hårddisk, DVD-RW, WIN 7
PRO

Extern Hårddisk 1 TB

Multifunktionsskrivare
CANON PIXMA
MG2950
Pris: 590:- inkl
moms

Detta är bara ett litet axplock av vår
verksamhet. Kontakta oss om du vill ha
hjälp med:
Nätverk o Server, trådlösa installationer,
mm.
Felsökning/Reparation/Antivirus
Backuplösningar
Serviceavtal för IT-drift.

Janne Frisk - 070-600 71 14
Mattias Dahlberg - 073-500 26 10

Mikrotik W-less
Router RB941-2nD
Fantastisk liten router med bra pre-
standa och flexibilitet.
Pris: 340:- inkl moms

Bärbar smidig dator.
HP 4340S 13" Wide (begagnad)
4GB RAM, Intel Corei3
120GB SSD disk, Win 7 Pro
Pris: 3 590:- inkl moms
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Målar allt och lite till!
www.efa-art.se
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Skolkatten
Följer utvecklingen i Stråtjära Skola

Under hösten har vi fortsatt besökt olika ställen, tex Sagberg och Brandstationen
i Söderhamn, varit på teater samt simmat på Hällåsen, i december blir det kläd-
sim. På skolan är vi inne på den nordiska mytologin, vilket många tycker är
spännande.
En revidering av likabehandlingsplanen är på gång, där de tre punkterna är:

 Trygghet

 Trivsel

 Trovärdighet
En del i de ordningsregler vi har för Stråtjära skola som är bra att lyfta upp
och prata om hemma och med andra vuxna i banens närvaro. Sådant får
inte föregå på en arbetsplats inte heller på skolan som är barnens
”arbetsplats”

Ingen form av mobbing eller kränkande behandling är tillåten på skolan
Alla ska hjälpa till att skapa arbetsro
Alla använder ett vårdat språk
Alla är rädda om våra lokaler och vårt material, både inne och ute
Skolan har fått fem nya elever från Syrien och Irak, vi välkomnar barnen och de-
ras familjer och gör så gott vi kan för att dom ska få komma in i samhället och
skolan på ett bra sätt. Det blir mycket kroppsspråk i början, men barnen anpassar
sig snabbt och alla förstår varandra mer och mer för varje dag.

Hem och Skola
Vi har under hösten fortsatt med flyktingfrågan och det faktum att vår socken har
berikats med människor från andra länder. Karin Orvik Blanksvärd ordnade en in-
samling av allt möjligt till dessa familjer, saker samt kläder bara öste in till mis-
sionskyrkan. Missionskyrkan bjöd sen in familjerna på fika och att de fick hämta
husgeråd, kläder och annat.
Ulrika Hedlund
070-33 96 588
Hem och Skola Stråtjära/Holmsveden
Vill ni stödja vårt arbete för bygden ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807
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HansOls
i Strand

Aktivt jordbruk för en levande landsbygd

Henrik Bergman & Camilla Wengelin
Strand 383, Stråtjära

www.hansols.se
0270-42 02 18 eller 072-55 89 788

Grönsaker & Potatis
Försäljning av obesprutade grönsaker under skördetid.

Tomater, morötter, broccoli, blomkål, lök, purjo, rödbetor,
gurka, sallad, grönkål m.m. Potatis så långt lagret räcker.

Spannmålsodling
Korn, havre och vete samt oljeväxter. Försäljning av halm, spannmål,

havrekross och egenproducerat vetemjöl med hög proteinhalt, inga tillsatser.

Naturprodukter
Hudvårdsprodukter baserade på naturliga råvaror.

Gårdsförsäljning
Under skördesäsongen öppnar vi vår gårdsbutik med självbetjäning.

Önskar ni handla andra tider på året vänligen kontakta oss för
vidare information om vad som finns att tillgå för dagen.

Tjänster
Maskinkörslor, konsultationer, kurser m.m.

Nyår – Trettonhelgen öppettider
Nyårsafton 31/12  10.00 – 13.00
Nyårsdagen 1/1 2015 STÄNGT
Lör 2/1 – Sön 3/1 10.00 – 16.00
Mån 5/1 – Tis 6/1 10.00 – 18.00
Trettondag Jul, Ons 6/1 10.00 – 16.00
Måndag 11/1 2016 S
STÄNGT  för INVENTERING
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Lör 19/12 mellan kl 12.00 – 14.00
Är tomten här för att träffa barnen.!!!

Julöppettider
Lör 19/12 – Sön 20/12 10.00 – 16.00
Måndag 21/12 10.00 – 18.00
Tisdag 22/12 10.00 – 18.00
Onsdag 23/12 10.00 – 18.00
Julafton 24/12 10.00 – 13.00
Juldagen 25/12 STÄNGT
Lör 26/12 – Sön 27/12 10.00 – 16.00

Nyår – Trettonhelgen öppettider
Nyårsafton 31/12  10.00 – 13.00
Nyårsdagen 1/1 2015 STÄNGT
Lör 2/1 – Sön 3/1 10.00 – 16.00
Mån 5/1 – Tis 6/1 10.00 – 18.00
Trettondag Jul, Ons 6/1 10.00 – 16.00
Måndag 11/1 2016 S
STÄNGT  för INVENTERING

Handla online, hämta i butik
I vår butik online finns hela ICAs sortiment för kök, hem och fritid.

Prylarna hämtar du hos oss i butiken!
Gå in på: icahemma.se

Vi är ombud för: Apotek, Svenska Spel &Systembolaget
Beställ systembolaget tis före 12.45, lev tors eller ons före 12.45, lev fre.

(Ändringar av best & lev sker inför storhelger, se anslag på butiken!)

Tanka på Preem automatstation!

Vi önskar alla våra kunder, gamla som nya
God Jul & Gott Nytt År

Gudrun & ”tjejerna” i Stråtjära 0270-42 02 65

Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 19.00

Lördag – Söndag 10.00 – 16.00
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www.skogssocken.se
Vi fortsätter arbetet med hemsidan. Sidan är till för dig som bor i
Skogs socken, för dig som är på besök och för dig som är nyfiken

på livet på landet och funderar på att flytta hit!

Vårt mål är att uppdatera hemsidan om information om vår vackra
och trivsamma bygd. Vi vill också att Stråtjära samt Holmsveden

med byar arbetar mer tillsammans för vår överlevnad, tänk att få se
EN tidning men information om BÅDA och en intresseförening

som verkar över gränserna…

Vi marknadsför alla evenemang och tillställningar vi får till vår
kännedom, skicka ett mail på info@skogssocken.se eller sms till

Ulrika Hedlund 070-33 96 588

Hem och Skola
Vi har under hösten fortsatt med flyktingfrågan och det faktum att vår socken har
berikats med människor från andra länder. Karin Orvik Blanksvärd ordnade en in-
samling av allt möjligt till dessa familjer, saker samt kläder bara öste in till mis-
sionskyrkan. Missionskyrkan bjöd sen in familjerna på fika och att de fick hämta
husgeråd, kläder och annat.
Ulrika Hedlund
070-33 96 588
Hem och Skola Stråtjära/Holmsveden
Vill ni stödja vårt arbete för bygden ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807
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Välkomna till Stråtjära!
Migrationsverket har placerat tre asylsökande familjer här hos oss  i stråtjära.
Karin O-B och jag har varit och hälsat dem välkomna till bygden med en liten
blomma. Vi berättade om klädinsamlingen i Missionskyrkan och bjöd med någ-
ra av dem till Träffpunkt med soppa på Staffanhus.
De frågade efter kurs i svenska och nu har Inga-Marie Wahlström och jag lovat
svenska på onsdagar fram till jul, på Staffanshus. Vi hoppas på hjälp även från
Ewa Gidlöw Berg-
man.
Alla familjerna
kom första gången
och då presentera-
de vi oss för var-
andra.

Mamma Eptesam
från Syrien bor
med sina 4 barn på
Fyrkanten. Minsta
flickan går på
Stråtjäraskolan i
klass 1-2, tvilling-
paret 18 år gamla,
en pojke och en
flicka, väntar på plats på gymnasiet och äldsta sonen 23 år kommer gärna till
svenskan. Hela familjen väntar på att pappa ska kunna komma till Sverige från
Damaskus där de bott. Mamma är utbildad lärare och gör sej förstådd på engels-
ka. Annars är det arabiska som gäller

Makarna Faraa och Maroa bor också på Fyrkanten, tillsammans sina två barn.
Pojken går i 1-2 an och flickan kommer att börja på förskolan i Stråtjära.
Här bor också en bror till Faradj, som är 20 år. Familjen pratar bara arabiska
och kommer gärna på svenskan.

Nere på Trekanten bor familjen Safaa och Intesar med tre barnen.
Äldsta sonen väntar på plats på Bergviksskolan, troligtvis i åk 8 medan de två
yngre pojkarna går i 1-2 och 3-4 an. Familjen pratar bara arabiska men med Go-
ogle översätt går det att förstå lite. Och så träningen på svenskan. De var ange-
lägna!

Vid vår första träff hade jag Hanan med från Ljusne/Palestina.
Hon har bott i Sverige i fem år och tolkade, berättade och svarade på frågor.
Carin Gisslén Shönning
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Öppet: Mån-Fre 9.30-17.00  Lör 9.30-13.00 Välkommen in!

21/12 är det Kvällsöppet
tom 20.00

50% på julsaker

Fina julgrupper
till försäljning!

God Jul &
Gott Nytt År!
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Torbjörn Söderlund
070-557 67 87

www.bergviksror.se

VVS-service · Golvvärme · Badrum
Pelletspannor · Värmeanläggningar

DET LOKALA
VVS-ALTERNATIVET

Strids El

Utför all installation av belysning,
elvärme och elbesiktningar.

Försäljning och installation av
hushållsmaskiner, armaturer, Hager
jordfelsbrytare och Thorin & Thorin

golvvärme.

Tänk på säkerheten
– Installera jordfelsbrytare.

Tel: 0270-705 20
Mobil: 070-395 12 50

Hans Strid
Söderhamn hager

9

Det är i Stråtjära det händer ;)

Söderhamns Lucia
Idrottsgården i Holmsveden
Fredag 11 december kl.19.00

Lindbergs Café sköter serveringen.
Underhållning till kaffet.

Varmt välkomna!

Arr. Lucia-företaget och
Holmsvedenbygdens Intresseförening

Omstrukturering i byn!
Nya hyresgäster, men gamla bybor på Bygdegården. Sockerbiten har
fått också fått en hyresgäst som även han har bott i Stråtjära sen en tid
tillbaka.

Stråtjära Gården
Efter en snabb intervju över telefonen med Conny Rinnström, ägaren
av Stråtjära gården kan jag delge följande. Boendet har en trevlig
stämning med 20 killar mellan 14-18.  De går i skola i Söderhamn
eller Bergvik. Eva Andersson från byn kommer och lär ut svenska
utanför skoltid. Conny berättar att han är imponerad av de-
ras vilja och positiva inställning och hur snabbt de plockar
upp språket. Grabbarna älskar fotboll och har ett eget gym
och biljardbord på boendet. Det finns 15 anställda och en
ny föreståndare är på gång. Allehandan ser fram emot att
följa utvecklingen på Stråtjäras nya stora arbetsplats. //åsa
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Allis träffade föreningarna i
Stråtjära och Holmsveden

Den 24 november hade Kommunbygderådet
Allis bjudit in alla föreningar i Stråtjära och
Holmsveden med omnejd samt enskilda
som är intresserade av landsbygdsfrågor och
specifika frågor för orten till Stall Stråtjära.

Temat behandlade främst hur utvecklingen
på landsbygden kan gestalta sig, graden av
service och för- och nackdelar med integra-
tion. Deltagarna var rörande överens om att
de normer som gäller för stad och stadsbe-
byggelse inte kan överföras till landsbyg-
den, där oftast andra förutsättningar råder.
Deltagarna tror inte, har i varje fall inte sett,
att det finns någon utvecklingsplan för kom-
munens landsbygdsdelar. De känner sig inte
heller involverade i den typen av frågor. En
småskalig utveckling som tillvaratar de spe-
cifika förutsättningar som gäller för bygden
och dess frågor om företagande, service och
infrastruktur efterlyses. Liksom att lämpliga
delar av Resurscentrum mycket väl skulle
kunna ligga i t ex Stråtjära.

Hem och skola-föreningens representanter
säger sig åtminstone för de närmaste åren
inte vara särskilt oroade för skolans fortsatta
existens. De pekar på att det finns nyinflyt-
tade barnfamiljer och att även integrationen
nått hit. Integrationen kan de facto vara en
hörnsten för bygdens, skolans och servicens
fortlevnad! De har också tagit fram en ny
sajt www.skogssocken.se, till vilken alla
föreningar i Holmsveden och Stråtjära är
länkade. Att den fick namnet ”skogssocken”
har en historisk förklaring.

Tidigare har det funnits en rätt hög grad av
lokalpatriotism mellan Holmsveden- och
Stråtjäraborna och det har stundom varit
svårt att samarbeta. Hem och skolas styrelse
vill en gång för alla ta loven av den gamla
inställningen och jobba utifrån att Holmsve-
den och Stråtjära med omnejder inte är nå-
got annat än den gamla Skogs socken. Devi-
sen ”ensam är stark” gäller inte utan styrkan
ernås genom gemensamma ansträngningar.
Olle Frisk uttryckte en mycket positiv syn
på deras arbete.

Intresseföreningen i Stråtjära gav också ut-
tryck för de svårigheter som finns inbyggda
här när det gäller att få människor engagera
de i olika saker, att faktiskt kunna åstad-
komma något mera när det gäller besöksnär-
ingen än Skogsand och campingen och att
finna former för att få ungdomar engagerade
och delaktiga.

Mötet präglades av stor diskussionslusta
omkring dessa frågor. Allis fick en del saker
att ta med sig för fortsatta kontakter med bl
a kommunen. Allis vill här också uttala sitt
fortsatta stöd till föreningarna i Stråtjära och
Holmsveden (läs Skogs socken!) och åter-
kommer gärna när föreningarna så önskar.

Allis vill också inför de stundande helgerna
tillönska invånarna i Skogs socken en God
Jul och
ett Gott Nytt År!

Sven Gunnar Englund, Ordförande
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Mobil 070-686 68 66
823 91 Kilafors

Jag monterar ner
& pumpar ur

det sista, gör rent,
& fraktar bort

din tank!

Erik Olsson  Bodarne
tel 070 631 69 56

Det lokala alternativet när du
ska bygga om, bygga till,

bygga ut, gräva,
teleskoplastare/skylift.

Carina 070-248 42 22, kontor.
Stefan 070-251 23 19

Ingemar 070-392 76 88
E-post: algnasaservice-

ab@gmail.com

11

SKOG S   BYGDEGÅRDSFÖRENING

Hyr av oss för din föreningsträff, möten. kalas, bröllop mm
Ring 0270-420084, 073-5007601 eller 076-1079906

Filmaftnar
27 jan, 24 feb och 30 mars 2016

Önskar alla en God Jul & Gott Nytt År

Tomten i skogen
Söndag 20 december kl.14.00 – 15.30

Lämna din önskelista till tomten.
Varm saft och pepparkaka till alla barn som lämnar in sin lista.

Vi ses vid brasan i skogen ovanför Holmsvedens skola.

Parkera vid skolan eller Idrottsgården och
följ stigen upp där marschaller är tända.

Arr. Holmsvedenbygdens
Intresseförening
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Insändare!

Reflektera över reflexen.
Vi måste skärpa oss mer i trafiken. Måste synas ordentligt, skaffa reflex eller en
väst med reflex i.  Särskilt angeläget om man är iklädd mörka plagg. Våra vägar
har tyvärr inte gatubelysning överallt.
GOD JUL.

Önskar Olle Frisk

UTÖKAD BUSSTRAFIK BOLLNÄS-GÄVLE

Sjukreselinjen, (buss 173) till Gävle med hållplats i Stråtjära var un-
der våren nedläggningshotad men fick efter protester vara kvar. Nu,
efter den 14 december, har linjen utökats till sex (6) dubbelturer
vardagar enl följande:

Avgångar mot Gävle Central

Från Stråtjära: 5.35, 8.05, 10.05, 13.40, 16.25, 21.15
Lördagar: 21.15
Från Bollnäs 35 min tidigare

Avgångar mot Bollnäs

Från Stråtjära 7.15, 11.30, 13.35, 16.15, 19.00, 23.00
Lördagar: 23.00
Från Gävle Central  45 min tidigare

På X-trafiks hemsida finns mer information.
Undertecknad har flerfaldiga gånger efterfrågat och önskat en
kvällsförbindelse lörd-sönd från Söderhamn men inte fått gehör,
bussen vänder i Lynäs. Men nu finns möjlighet att åka från Bollnäs
och Gävle kvällstid även lördagar. //Margit F

Tack för all uppvaktning på min 75års dag
God Jul och Gott Nytt år

Jonny Goude
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Nyinstallationer
Rustningar
Felsökning
Industri-el
Jordfelsbrytare
skyddar liv och
egendom

Hemstädning Flyttstädning Fönsterputsning
Handling Trädgårdsskötsel m.m.

Ring eller maila mig angående just dina behov!
tel. 0735007601 / kickis.allservice@hotmail.se

www.kickisallservice.se

Kom
ihåg
att
använda
rut -
avdrag!

Finns till för er med en rad
olika hushållsnära tjänster!

Ring så drar vi!
Tel. 0270-42 49 59

Bil 070-520 20 92
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Kilafors Begravningsbyrå

Till Er hjälp, dygnet runt, med allt i
samband med dödsfall.

Telefon: 0278-65 07 20
Mobil: 070-520 54 98

E-post: k-begr@telia.com
www.kilaforsbegravningsbyra.se
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Reflektera över reflexen.
Vi måste skärpa oss mer i trafiken. Måste synas ordentligt, skaffa reflex eller en
väst med reflex i.  Särskilt angeläget om man är iklädd mörka plagg. Våra vägar
har tyvärr inte gatubelysning överallt.
GOD JUL.

Önskar Olle Frisk

Varje/varannan vecka Missionskyrkan Skog:
Tisd 18-20 Tjejscout, kontakt Carin G-S 070-398 378 3
Ons 13.30 Samtalsgrupp Kerstin R, jämna veckor
Ons 12.00 Träffpunkt med soppa i Staffanshus, ojämn vecka

13.30 Samtalsgrupp Tore Björklund, 18.30 Gemensam bön

Festligt värre när Hanan
och Ghidey ordnade ka-
las för oss när vi besökte
dem i Ljusne! Vi lekte,
intervjuade och åt gott.
Pratade framtidsplaner
och tänk så lika vi är: här
finns blivande poliser,
läkare, förskollärare,
journalister, djurskötare
och frisörer. Nu har
vi bjudit dem att komma
till Kvarnudden i vår,
kanske med övernatt-
ning! Vi blir inne nu
några gånger för att öva
till vårt Luciafirande den 13 dec kl 18.00,i Missionskyrkan.
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Spån späntning på Marknadsdagen 2015
En rapport från späntningen av takspån och vad resultatet blev.
På torsdagen synade vi, Kent, Kalle och undertecknad, ut en gran i lämplig grovlek och
som var rak i veden på Kents skog skifte, ett bra ämne för späntning. Efter fällning kvis-
tade och barkades den del som skulle användas, vi kapade kubbar direkt på plats, 50
stycken 45 centimeter
långa som Kent lasta-
de i traktorskopan för
transport till platsen
där späntning och vis-
ning av takläggning
skulle ske på lördagen.
Kent fraktade dit Man-
ne Nygrens spånspänt
och Lars Eriksson kom
med sin gamla Ford-
son traktor med rem-
skiva som drivkraft för
det hela.

Runo med erfarenhet av spånläggning på tak (b.l.a läggningen av taket på sågen vid
kvarnen i
Söderhamn)
kom med på
lördagen. Ett
underlag för
läggningen
2.40 x 2.40
spikades ihop
där vi kunde
visa principen
för läggning av
spåntak.

Foton Karl Gunnar Ström
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Runo slutförde läggningen på visningstaket ca 400 spån i 3 lager på 5,76 m2. Vid det här
laget var beslutet att det skulle vara tak på ett älgpass.
Det enda passet i Sverige med spåntak. Så här blev slutresultatet.

Foton & vid pennan Sivert EngblomSvängbar stol.

Laxen kamin.


