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Den 21 september hade vi besök från flera europeiska länder här i bygden. Det handlar 
om ett EU-projekt för utveckling av landsbygd/glesbygd, som heter ”READ IT – Active 
citizens in rural areas” (LÄS DET – aktiva medborgare på landsbygden). Europahuset 
i Gävleborg är den svenska partern i projektet och X-ing Gävleborg samverkar med sin 
medlemsorganisation. 

Förutom Sverige var det representanter från Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Grek-
land och Polen. Målet med projektet är att öka social gemenskap och förbättra levnadsvill-
koren på landsbygden, utveckla metoder för att stärka aktivt deltagande, sprida erfarenhe-
ter av utvecklingsarbete och att utarbeta en digital gemensam manual.

Deltagarna besökte Skogsands bad- och campingplats, Kyrkudden, Sockenstugan, Kyr-
kan, och slutligen Stall Stråtjära. Av samtalen framgick att det fanns mycket gemensamt 
mellan de olika ländernas glesbygder. Så har till exempel Holland liknande orter där servi-
cen försvinner till förmån för stormarknader och urbanisering. Behovet av bostäder, kom-
munikationer, fiberutbyggnad och naturligtvis skolor diskuterades och jämfördes mellan 
de olika länderna. Samtalen som fördes på engelska tolkades förtjänstfullt av Inga Kölvik. 
Åsa Boberg Jonsson och Marie Nymark tillagade en god lunch och Jonny Goude visade 
ett bildspel.

Det är bättre att vara ute på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja! Så kan man 
uttrycka det om läget för oss här i bygden. När det gäller vår lokala lanthandel har några 
valt att bara se svagheterna i en nyöppnad verksamhet, när andra fortsätter vara positiva 
och köptrogna, trots fel och brister. Vi måste ha förståelse för att Akke inte fått ett enda 
öre i bidrag till affären ännu!

Efter ett möte med Akke där vi framförde synpunkter och klagomål från kunder i byg-
den har en förslagslåda satt upp på affären. Föreslå förbättringar! 

Den positiva utvecklingen är trots allt den dominerande trenden just nu. Den lokala 
utvecklingsplanen kommer snart att kunna läsas i tryckt form. Likaså den lokalekono-
miska analysen. Byggen, upprustningar och förbättringar sker runtom. Utvecklingen på 
stranden med alla ungdomar och engagerade vuxna är helt fantastiskt glädjande!

Redaktionen

Foto. K-G Ström

Klaga inte på mörkret, tänd ett ljus
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Stråtjära älgskyttebana i 
Bastnäs anpassad och klar
Andra måndagen i oktober drar älgjakten igång igen.  
Jägarna förbereder sig. Ser över sin utrustning, provskjuter sina vapen 
och träningsskjuter. Det gäller att vara på alerten när det sparkar igång.

I höstnumret förra året skrev vi om jakten i bygden med utgångspunkt från Löv-
tjära/Norrbos viltvårdsområde. Vi konstaterade då att det är få verksamheter som är 
så reglerad och övervakad som jakten. Den granskas av tillsynsmyndigheter ända 
ner på detaljnivå.

Säkerhetsbestämmelser
Nya exempel på detta är de senaste säkerhetsbestämmelser som nu gäller för jakt-
skyttebanor. Håkan Lundberg berättar att det efter besiktning av representant från 
polisen av älgskyttebanan i Bastnäs sommaren 2017 framkom att kulfånget bakom 
älgen var för lågt enligt de nya regler som börjat gälla. Ombyggnadsarbetet påbör-
jades under hösten 2017 av Anders Berglunds vägunderhåll och färdigställdes vå-
ren 2018 med bidrag från Länsstyrelsens viltvårdsfond, bidraget uppgick till halva 
kostnaden för ombyggnaden. 
Kulfångets, eller vallens, höjd reglerades för att anpassas till kraven på skottvink-
larna och för att minimera eventuella risker. Vallen måste med god marginal klara 
en skottvinkel på 22 grader uppåt från älgfigurens centrum. Ju längre bort från älg-
skylten desto högre vall således. Bakom kulfånget finns ett väl skyltat riskområde. 
Inom det området får man inte befinna sig vid bär och svampplockning om skjut-
ning pågår. Skyttebanan uppfyller nu de nya reglerna och är godkänd för övningar. 
I god tid före älgjakten.

Många år på nacken
Älgskyttebanan har många år på nacken numera. Stråtjära jaktskytteklubb bildades 
1974 och banan är lika gammal. Det handlar om att skjuta rätt mot det träffområde 
som markerar var på älgen träffarna skall sitta. Provet består av fyra skott i tre se-
rier där alla skotten skall sitta inom träffområdet, för att få ett så kallat bronsmärke. 
Högt ställda krav, med tanke på att det handlar om en liten träffyta på en tavla som 
rör sig relativt snabbt på en horisontell rälsbana. De flesta jägarna i bygdens jaktlag 
använder älgskyttebanan och årligen skjuts omkring två tusen skott där. 
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Det går att skjuta fritt stående 
utanför skjutkuren och då hörs 
det rejält, men det undviker man 
helst. Skjutkuren är byggd med 
flera lager ljuddämpande skikt 
som tar upp det mesta av knallen. 
Om du står direkt utanför hörs ett 
dämpat ljud. När du är utom syn-
håll från kuren hörs inget alls.

Övningsskjutning varje år
Jägarförbundet rekommenderar 
övningsskjutning varje år, jaktle-
daren i varje jaktlag ansvarar för 
att det genomförs och de flesta 
provskjuter innan man skriver 
på en försäkran att man tagit del 
av lagets krav och regler inför 
jakten. Varje deltagare måste vi-
dare ha en jägarförsäkring och ett 
statligt jaktkort som förnyas varje 
år till en kostnad om 300 kronor. 
Håkan Lundbergs erfarenhet och 
beräkningar talar för att skicklig-
heten har ökat markant under de 
senaste tjugo åren. Träffsäkerhe-
ten är större och medvetenheten 
om hur man uppträder i skogen 
har ökat betydligt.

Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman
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Lars första fru var Anna Sjöberg född 1867 i Svärdsjö Dalarna, död 7 september 
1932. Hon kom efter arbete i Ljusdal som piga till Myntsings i Lötbacken. Där träf-
fades Lars och Anna. Hon blev med barn och flyttade därför till Lars i Kallbäck. Bar-
net föddes 1891 och fick namnet Anna Elvira. Gift senare i livet med byggmästaren 
Abraham Larsson.

 Lars Engman och Anna Sjöberg flyttade antagligen till ”Larses” 1891.De gifte sig 
först 1897.

 Lars andra fru kom från Bergkarlås i Mora. Hon hette Bogg Anna Olsdotter och 
kallades Kulla. Hon var född den 19 april 1885 och dog 1967.

Kulla kom till Kallbäck 1936. En kort tid sedan Lars gick bort 1948 flyttade hon till-
baka till Mora där hon levde ett tillbakadraget liv.

Lars hade sju syskon, Anna 1885, Per 1858, Mari 1862, Karin 1865, Per Olov 1868, 
Per Olov 1873, Karl Enock 1881. Anna var gift med Jonas Östlund i Bodarne. Karl 
Enock var gift med Anna Kallbäck i Bodarne, vilka var farfar och farmor åt bland an-
nat Sven Engman och Kent Westlund.

Gården Larses i Kallbäck, uppfördes under 1700-talet, stall, ladugård, loge tillbygg-
des i början på 1900-talet. Storleken på jordbruksfastigheten var ungefär 40 ha, därav 
7 ha täckdikad åkermark resten var skogsmark. Åkermarken gav föda åt 2 hästar, 10 
kor, några grisar och får.

Ett flertal personer har varit ägare till Engmans bland annat Nils Fredrik Bäckman, 
senare boende på Bäckmans båtmanstorp i Bodarne. Han sålde fastigheten till Per 
Engman dä, och hans hustru Karin Olsdotter.

Lars var inte bara bonde han drev även ett Gästgiveri på gården. Han handlade även 
med Tidaholmskärror så kallade ”Jiggar” och 1918 den 27 mars beställde han 12 st, 
vilka levererades i december månad samma år. Sex levererades till järnvägsstationen 
i Kilafors, de övriga till Holmsvedens station. De hade tillverkningsnummer 6927-
6938. Huvudsakligen byggdes Tidaholms Jiggar av askvirke, men det förekom att 
man även använde furuvirke. De målades med linoljefärg utan moderna tillsatser. 

Människor att minnas

Lars Engman i Kallbäck, född den12 april 1871, död den  
27 juli 1948. Lars far var Lars Olov Persson Engman från Prästbordet, och 
hans mor var Karin Olsdotter från Lövtjära.

Lars Engman, bonde 
och Gästgivare
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Förmodligen såldes 6 st i Kilaforsområdet. De som levererades till Holmsveden sål-
des i dess närhet. Enligt uppgifter finns ett flertal i Stråtjäraområdet. Göte Persson i 
Strand har Jiggen med nummer 6936 och är lycklig ägare till den, en finns hos Erik 
Olssons i Bodarne samt en finns på sommarstugeområdet i Strand hos Reino. Ros-
mari Eriksson i Kallbäck har också en  Tidaholms Jigg.

 Tidaholmjigg som användes tidigare av lantbrukare när de skulle utföra sina ärenden uti bygderna.                                                                                                                
 

Lars bror, Per var en inbiten jägare, vilket inte Lars var. Per sköt älg i tid och otid och 
några rågångar existerade inte för honom. Dom jagade mest kring Strands fäbodar 
och låg i ständig konflikt med Bolagets skogvaktare. De flesta av de många älgar som 
Per skjutit var tjuvskjutna. Lars ställde upp i ur och skur med att transportera djuren 
hem var än de hade skjutits.

Prästen Samelius, hade inga högre tankar om bröderna Engman. Han skriver i För-
samlingsboken om Lars,” hänsynslös, oberäknelig, drinkare” och hans bror var inte 
mycket bättre.
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Lars mest omtalade affär var nog när han inköpte en bil, T-ford av 1923-års 
modell med registreringsnummer X 2220. Priset var nog ungefär 2000 kr. Vid den 
tiden fanns inte så många bilar i Skog. Den här T-forden har varit med på många olika 
äventyr här i trakterna. Det har berättats att gång låg den upp och ner vid Öratjärnen 
på vägen till Bergvik. En annan gång hade den havererat i ett träd efter gamla vägen 
till Prästgården. Många fler historier finns. När den inte användes stod den parkerad i 
stallslidret på gården. Många av byns pojkar smög sig in i lidret för att sitta i T-forden 
trampa  på pedalerna samt vrida på ratten.

 Längst till vänster: Lars Engman med sin T-Ford X 2220, Johan Olsson, Arnold Johansson, Okänd, och 
Gerhard Olsson. Sittande Evert Strandberg och Saga Engman. Den andra bilen tillhör Arnold Johans-
son från Granön.

En person som ofta var chaufför på fordonet var Sigurd Engman. Den personen fick 
överta ratten när de andra gubbarna inte var i stånd att framföra fordonet.

En T-ford av 1923-årsmodell är inte som en bil av dags datum, den är betydligt svå-
rare att starta och köra. Bilen är utrustad med hel och halvfart, det finns 3 fotpedaler, 
en för halvfart en för backen samt pedal för bromsen. På rattstången sitter reglage för 
magnetisering och gashandtag.  

Vad hände med T-forden när Lars Engman avled 1948. Kulla var ju hans hustru 
så hon bestämde dess öde. Den nye ägaren blev Sven Larsson i Östervåla. Han har 
ägnat många timmar åt bilen för att få den i det skick som den idag befinner sig i. 
När reparationen var klar kom Larsson till Stråtjära och visade upp hur fin en gam-
mal T-ford från 1923 kan bli. Ett flertal personer från Kallbäck blev bjudna på åktur 
genom byn.
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Efter Sven Larssons frånfälle hamnade T-forden i Västerås hos en släkting till honom.

Undertecknad har hela tiden var medveten om var T-forden har varit och vilka som 
har varit dess ägare. För 10 år sedan var jag ute och provåkte den, men ägaren hade 
då inte något intresse av att sälja den. För några år sedan besökte jag honom på nytt, 
men inte nu heller fanns något större lust att avyttra T-forden.

Men i början av maj månad i år, träffade jag ägaren på nytt. Och nu fanns ett intresse 
att avyttra bilen. Den 11 maj 2018 var affären gjord. T-forden finns nu åter så nära 
Kallbäck som den kan komma. Min önskan har alltid varit att Lars Engmans T-ford 
skulle återvända till den ort där den en gång kom från.

Ett tack till Kent Westlund för bidrag med uppgifter om Lars Engman, Kallbäck i 
maj 2018.

Text och Foto: K E Laurin 
 

Så ser Lars Engmans T-ford ut idag där den står parkerad i Skog.
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Sommaren på stranden

 Linda Hjort och Emma Hyll.
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Gruppen Aktiv Ungdoms sommaraktiviteter på Skogsands badplats har varit en av 
de största och mest hoppingivande händelserna i Skogs socken på mycket länge. De 
lyckades mobilisera ungdomar, föräldrar och andra vuxna för att göra badplatsen 
till en bred samlingsplats för bad, evenemang och festligheter. Spontan folkfestlig-
het som man måste gå långt tillbaka i bygdens historia för att se motsvarigheten till.

Den andra juli startade gruppen med att städa stranden. Campingen var då redan 
fullbelagd. Mer än tjugo personer slöt upp och Johan Rönning körde bort skräpet 
med traktorn. Folk krattade och röjde för att få ordning och reda innan kiosken 
öppnade. Ungdomarna skötte kiosken som var öppen nästan varje dag, de sålde 
kaffe och bröd, godis och glass i sommarvärmen med hjälp av föräldrar eller någon 
annan vuxen person, och solen strålade! 

Inplanerade aktiviteter
Emma Hyll och Linda Hjort från Aktiv Ungdom var de som organiserade och höll 
samman hela arrangemanget. Varje fredag serverades hamburgare, utsökt tilla-
gade med kärlek och omsorg, komplett med senap, ketchup, lök, bacon och sallad 
samt Lindas berömda, hemlagade dressing. (Receptet är tyvärr hemligt.) Nästan 
varje fredag var det inplanerade aktiviteter såsom bakluckeloppis, veteranbilsupp-
visning, tipspromenader och annat. 
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Vinnaren av veteranbilsvisningen, Karl Erik Laurin.
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86 sålda hamburgare
Första fredagen bedömde Emma och Lin-
da att de nog skulle sälja femtio stycken, 
men inte räckte det! De blev tvungna att 
komplettera och skyndsamt åka iväg och 
hämta fler. Det slutade med 86 sålda bur-
gare och en känsla av succe´! En känsla 
som stegrades för varje vecka.

Helgen därpå beräknade de att 150 burgare 
borde räcka, men innan kvällen var slut och 
efter nya kompletteringar hade 270 ham-
burgare tillagats och sålts. Nu smög det sig 
in en känsla av att det hela kunde växa dem 
över huvudet och därför beslöt sig Emma 
och Linda att köpa in färdigstekta burgare 
från Söderhamn Catering till sommarens 
återstående hamburgerkvällar. Det visade 
sig vara ett klokt beslut, för fredagen därpå 
såldes 320 hamburgare. Det var samma 
fredag som bilutställningen och tipspro-
menaden dragit extra många besökare. 

En av fredagarna tvingades gruppen ser-
vera varmkorv istället, på grund av det to-
tala eldningsförbudet som rådde. Det kom 
ändå mycket folk och alla var nöjda, för 
samtidigt var det nämligen allaktivitets-
kväll med olika bollsporter såsom bad-
minton, beachvolley, fotboll osv. Helgen 
därpå hade gänget fått dispens att steka 
hamburgare som förut, men med förnuft, 
brandvakter och eldsläckare på armlängds 
avstånd.

 Disco och trubadurkväll
Sista helgen på sommarens aktiviteter på 
stranden avrundades de strålande insat-
serna med barndisco och trubadurkväll. 
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Apan Pim Pim - som egentligen heter Robin Wikström i det civila och är tolv år - 
var med och dansade med barnen till deras stora förtjusning. 

Innan aktiviteterna drog igång inför sommaren hade vi i Stråtjära intresseförening 
kommit överens med gruppen Aktiv Ungdom att inkomsterna från försäljningen i 
kiosken oavkortat skulle gå till barnen och till att finansiera fortsatta aktiviteter av 
samma slag. 

Rejäl avlöning
Efter avräkning för en rejäl avlöning till ungdomarna har Aktiv Ungdom lagt 
undan pengar till ungdomsfest och fortsatta aktiviteter samt till en grundplåt för att 
kunna fortsätta nästa sommar.

Det måste sägas att det har varit många som hjälpt till att ro sommaren på stranden 
i land. Många privatpersoner har hjälpt till med att baka och med praktisk hjälp på 
stranden hela sommaren, företag och föreningar har sponsrat med pengar och gåvor 
av andra slag.
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Text: B-Å Wadell
Foto: Marie Nymark, Monica Auder Wadell, Emma Hyll

Tacksamhet
Emma och Linda vill uttrycka sin tacksamhet. I munnen på varandra säger de att ”det 
spelar ingen roll vad vi frågat efter så har alla varit tjänstvilliga och ställt upp, hel-
hjärtat. Bygdens engagemang har varit fantastiskt!” Ett särskilt tack riktar de till alla 
föräldrar och andra vuxna som ställt upp tillsammans med ungdomarna i arbetet. Tack 
också till Lindqvist och söner, Hem och Skola, Mobackes, Stråtjära Intresseförening, 
Hembygdsföreningen, IKH, Bygdegårdsföreningen, Karl Gunnar Ström, Mats Hyll, 
Marie Nymark, Elis Persson, Gerd Kastman, Ann Östrand och många fler som bidra-
git till att skapa detta genombrott av samarbete och gemenskap. 

Kraftfull början
Nu ser vi med tillförsikt fram emot fortsättningen på denna kraftfulla början på 
något nytt, ungdomligt och friskt i bygden.
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DansPlats Skog initierar till möten
3-9 september arrangerades Dansfestivalen av scenkonst kollektivet   
PHIDR på DansPlats Skog. 
Arrangemanget var kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. 

Under veckan erbjöds 3 föreställningar och 6 workshops och utöver  
det en residens som pågick  3-8 sep med scenkonstnärerna Viktor  
“Slim Vic” Zeidner, Marcus Baldemar, Manochehr Endalib och Destiny Johannah af 
Kleen. Workshopsen innehöll allt från “Seniordans för alla” till “Bodypercussion”. 
Det var fullt hus!

Regionens Danssommarjobbare med 16 dansare på scen visade föreställningen 
“Valet.nu” som de turnerat med i regionen under sommaren. De var under lördags-
kvällen förakt till urpremiären av “Kitties say NO!” som var resultatet av residensen 
som pågått under veckan.

Teater Millicent från Södertälje gästade DansPlats Skog med föreställningen "Men 
Säg nå't då!" dit bl.a. Stråtjära skola var inbjuden som publik. Dansfestivalen besök-
tes av 200 personer- en av dom- koreograf Erwin Semler som under söndagen höll 
en workshop i golvteknik och partnering skickade följande hälsning efter helgen:

”Dansplats Skog är unik i sin lokal och läge. Det är en väldigt harmonisk, nyttig och 
rehabilitering att få dansa utan de hårda intrycken från reklamskyltar, trafik m.m.

Sen att kunna erbjuda dans/kultur i en hög nivå med en bra lokal för lokalbefolk-
ningen är otroligt värdefullt. Tack för eran varma välkomnande, starka positiva 
energi och för att ni gör det ni gör!”

Erwin Semler- koreograf

Dansfestivalen avslutar den förstudie som PHIDR bedrivit under året där målet var 
att undersöka på vilka sätt scenen kan drivas och utvecklas. Hitta samarbetspartners 
och skapa en länk mellan danskonstnärer i regionen, kommunerna i regionen och 
regionen. PHIDR har även sett över vilka behov som finns inom danskonstområdet. 
Vi har även arbetat med att etablera tanken på en dansscen i regionen hos regionens 
invånare och skapat förutsättningar för en aktiv delaktighet och dialoger mellan de 
olika aktörerna.

Dansfestivalen gjordes möjlig genom stöd från Söderhamns Kommun, Sparbanks-
stiftelsen, SV Gävleborg, Center Stage och Region Gävleborg.

"Men det här är bara början!" hälsar Destiny och Hanna af Kleen.
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Text och Foto: Destiny af Kleen.

Välkommen till Bygdegården Skog
•	 Filmafton 31 oktober.

•	 Loppis 6 oktober 10-14.  

•	 Älgvaka samma dag kl 20.

Bokningstel 0270-420084
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FIRANDET AV HEMBYGDSDAGEN PÅ TORPARBACKEN 
BLEV EN LYSANDE TILLSTÄLLNING

Trots värmen och eländig torka, med eldningsförbud och ute-
blivna kolbullar mm som följd, så är vi glada över att det gjordes 
en fin och välbesökt fest av dagen; flaggor hissades i bygden och 
vi känner stödet för fortsatta arrangemang.

HEMBYGDSDAGEN
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Text: Svenning Forsling 
Foto: Anne-Christine Engman
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Leif är synnerligen aktiv i bygden. Han är född och uppvuxen i Söderhamn men flyt-
tade till Stråtjära för trettioåtta år sedan och engagerade sig genast i föreningslivet 
för att lära känna den nya omgivningen och dess invånare. Han är idag ordförande 
i Bergviks Sportfiskeklubb, ordförande i Bastuföreningen, sekreterare i Lövtjära-
Norrbo VVO och slutligen är han styrelsemedlem i IKH sedan 1982. Han har också 
genom ett samarbetsavtal mellan Bastuföreningen och Intresseföreningen för Strå-
tjära Framtid på senare tid gjort viktiga insatser för att förbättra badstrandens och 
campingens bekvämlighetsutrymmen vid Skogsand.

Nu har Leif byggt ett snyggt och ändamålsenligt vindskydd på idrottsplatsen på Myra 
för de boulespelare som möts och tränar där. Den lilla redskapsboden intill är fram-
flyttad, nymålad och upprustad. Tack vare anläggningsbidrag och god sponsring, från 
bland annat Östanåsågen där Kenneth Lundstedt är produktionschef, blev bygget en 
relativt billig investering. 

Att göra nytta för oss alla...i det tysta
boulebanan….
Det	finns	några	enskilda	per-
soner i bygden som arbetar, 
mer eller mindre i det tysta och 
gör väldigt mycket nytta. Leif 
Jägeving är en sådan person. 
En mångsysslare som snabbt 
och skickligt bygger och kon-
struerar nya skapelser samt 
reparerar det som håller på 
att förfalla.
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Leif Jägeving är också en viktig del av 
de ideella krafterna i bygden som nu 
tagit itu med att upprusta isrinken vid 
Gamla Söderhamnsvägen. Underlaget 
är nytt, laseravvägt och vältat. Nu ska 
sargerna på plats innan vintern kommer. 
De är gamla, begagnade och måste byg-
gas om, så det krävs en del för att passa 
in dem. 

Planen blir mindre än den varit och 
endast hälften av en fullstor plan, men 
mycket lättare att spola för att anlägga 
is och att sköta. El finns redan men det 
kommer att bli ny belysning. Kommu-
nen har ännu inte bidragit med något 
annat än ett nytt ”lägenhetsavtal”, det 
vill säga en nyttjanderätt av kommunens 
mark. Däremot har Vattenregleringsfon-
den sponsrat ungdomsaktiviteterna som 
bland annat skolan kommer att utnyttja i 
sin verksamhet. 

IKH kommer att finnas med i skötseln, 
även av denna verksamhet. Genom att 
ragga folk för löpande underhåll, med 
skottning och annat. Målsättningen är, 

...ishockeybanan

Att göra nytta för oss alla...i det tysta

Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman

säger Leif, att rinken ska vara klar för 
drabbning innan vintern tar sitt grepp 
över bygden.

I nästa nummer av Stråtjära Allehanda 
kommer ett fylligare reportage om vilka 
som bidragit till upprustningen av rinken 
och hur det blev.

I dagens bouleträning deltog Manfred Kramar, Ingrid Norle´n, Ola Fredin, Anna-Karin 
Karlsson Sundkvist, Tor-Gunnar Wolker, Margit Forsberg, Bror Sundkvist, Gerd Hed-
ström och Astrid Larsson. Stämningen på banan var god!
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Den 17 november bjuds alla medlemmar i IK och del för-
eningar i bygden – ”de närmast sörjande” in för att på 
Bygdegården fira idrottsföreningens 90-årsjubileum!

Det blir förtäring från Rengsjö Catering, tal och under-
hållning av lämpligt slag.Till jubileet framställs en för-
nyad och uppdaterad dokumentation i häftesformat av 
den skrift som gavs ut vid 75-årsfirandet. 

Skriften redigeras av Karl Erik Laurin, korrekturläst 
av styrelsen och kompletterad med de 15 år som gått se-
dan förra jubileet. Styrelsen, genom ordförande Torgny 
Stålberg hälsar välkomna!

IK-Hälsingbocken fyller 90 år!

I julnumret av Allehandan kommer ett reportage 
om festligheterna, med bilder och närgångna be-
skrivningar.

Text: B-Å Wadell
Foto: Anne-Christine Engman

Sotarlunch på bygdegården
Gott, välbesökt och slutsålt!

Foto: Marie Nymark
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Equmeniakyrkan Skog hösten 2018

OKTOBER
Onsdag   3 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka
Onsdag 17 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka
Lör-sön 20-21  Equmenisk höstkonferens i Equmeniakyrkan 
   Söderhamn, Kyrkorna i Söderhamn
Tisdag  23 19.00 Sångarglädje på Lindbergs Café
Onsdag 24 12-14 Träffpunkt Skog, sopplunch med program i Staffanshus
Söndag 28 14.00 Stugmöte, Olle Sundin, servering
Onsdag 31 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka

NOVEMBER
Söndag   4 11.00 Gemensam Allhelgonagudstjänst i Skogs kyrka, 
   Maria Stjerndorff
Onsdag 14 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka
Söndag 18 11.00 Gudstjänst i Kilafors Missionskyrka, Ragnhild och 
   Lennart Thorsell
Tisdag  20 19.00 Sångarglädje på Lindbergs Café
Onsdag 21 12-14 Träffpunkt Skog, sopplunch med program i Staffanshus
Söndag 25 14.00 Gemensam familjegudstjänst i Staffanshus
Onsdag 28 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka

DECEMBER
Söndag   2 11.00 Gemensam gudstjänst på första advent i Skogs kyrka
Lördag   8 18.00 Gemensam Luciafest med barn och unga i Staffanshus.  
   Lotteri och Lussefika
Onsdag 12 19.00 Gemensam bönesamling i Skogs kyrka 
Onsdag 19 12.00 Träffpunkt Skog, julsånger och julgröt i Staffanshus

   Alla är varmt välkomna!
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Insändare

Skicka in din lösning på krysset till: Kerstin Sellin, Haparandavägen 203, 857 31 
Sundsvall, senast den 3 dec. 2018. Den först öppnade, rätta lösningen vinner en triss-
lott. Vinnare till krysset nr 3 - 2018 blev Martin Andersson, Solna. Grattis!

KRYSSET!

Att bygga på landsbygden 
Under det temat anordnades den 30 augusti en debattkväll med politiker från Söderhamn 
i Föreningarnas hus i Marmaverken. Arrangör var en arbetsgrupp från kommunbygderå-
det Allis tillsammans med medlemsföreningar. Jag ingick i gruppen och representerade 
Stråtjära-Holmsveden. Politiker från samtliga partier och Faxeholmens ordförande var 
där och bildade en panel. Mötet var välbesökt, upp emot 60 debattglada åhörare.

Kvällen började med att en representant från Sandvikenhus berättade om deras pro-
jekt att bygga 20 bostäder i Järbo. Jag tror att politikerna fick sig en tankeställare där. 
Därefter vidtog utfrågning av en moderator. Många tillfällen gavs till frågor och påstå-
enden från åhörarna. Det märktes en viss ideologisk skillnad från partierna om lands-
bygden och dess frågor. Så här i valtider var de dock ganska överens om betydelsen 
av en levande landsbygd. Därifrån till att bygga bostäder på andra orter i kommunen 
än inne i stadskärnan gavs det dock inga utfästelser om. Jag framförde flera gånger 
behovet att få flera hyresbostäder och trygghetsboende i Stråtjära.

Det är ju faktiskt så att i Stråtjära finns, än så länge, service avseende skola, äldre-
boende, affär som servicepunkt, mack m m. En rätt enig panel framhöll också att den 
servicen är mycket viktig för en levande landsbygd. För att vi som bor och verkar här 
ska ges rimliga förutsättningar att kunna behålla och utveckla befintlig service så krävs 
det att det finns tillgång på bostäder. Det är en mycket viktig och strategisk fråga!! Det 
behövs lämpliga hyreslägenheter eller trygghetsboende för äldre som vill avyttra sina 
fastigheter och ändå kunna bo kvar i bygden. Jag gjorde väldigt klart att de som bott här 
hela sitt liv också ska ha möjlighet att kunna bo kvar här bland släkt och vänner och att 
t ex Söderhamn som ny bostadsort inte är ett bra alternativ även om vi bor i kommunen.

Förhoppningen är ju att vi kan få in barnfamiljer som av olika skäl väljer att bo här och 
som också utgör en garant för att vi framöver ska kunna behålla dagens servicenivå. För 
att klara det på ett bra sätt måste det också finnas en flyttkedja, d v s den som säljer får 
ett annat boende på orten och andra flyttar in. Idag har Faxeholmen 48 hyreslägenheter 
här. Jag framhöll att det antalet borde höjas till ca 60 lägenheter. Från Faxeholmen har 
ju framförts att det är osäkert att bygga i Stråtjära. Det innebär ju bara ett företagsekono-
miskt tänkande. Från flera åhörare krävdes att kommunen som ägare av Faxeholmen ska 
ge direktiv om att byggande också ska ske på orter utanför stadskärnen. Det kan vara så 
att det framtida politiska läget i kommunen kan vara av betydelse då det gäller det kom-
munala ansvaret för att hela kommunen ska leva. Det kommer att krävas politiskt mod 
att fatta beslut om t ex bostadsbyggande som gynnar kommunens landsbygd. Där är vi 
inte än – men en bit på väg.

Sven Gunnar Englund
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Annonser

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/soderala där du alltid har aktuell infor-
mation. Se också Kuriren/Ljusnans veckoannons varje fredag.
OBS!! Om Du vill ha kontakt med pastorsexpeditionen: Ring Söderala 0270-42 17 70 när det gäller 
allmänna ärenden.0270-42 17 72 när det gäller gravskötsel och ekonomi, 0270-42 17 75 när det gäller 
gravrätt eller grav allmänt.
Telefontider: Mån- Fre kl 10-12.
INGEN KONTANTHANTERING ÄR TILLÅTEN 
PÅ VÅRA EXPEDITIONER. 
Vid inbetalning till fond. Kontakta begr.byråerna

Onsdag 3/10 kl 12.00 Dagsyförening, S:t Staffans hus
Lördag 6/10 kl 15.00 Konsert, Skogs kyrka
Söndag 7/10 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Tisdag 9/10 kl 10.30 Andakt,musik & gemenskap, Eklunda
Onsdag 17/10 kl 12.00 Dagsyförening, S:t Staffans hus
Söndag 21/10 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka
Onsdag 24/10 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, 
  S:t  Staffans hus
Onsdag 31/10 kl 12.00 Dagsyförening, S:t Staffans hus
Lördag 3/11 kl 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, Skogs kyrkokör
Tisdag 6/11 kl 10.30 Andakt,musik & gemenskap, Eklunda
Söndag 11/11 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Onsdag 14/11 kl 12.00 Dagsyförening, S:t Staffans hus
Onsdag 21/11 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus
Söndag 25/11 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Onsdag 28/11 kl 12.00 Dagsyförening, S:t Staffans hus
Söndag 2/12 kl 11.00 Adventsgudstjänst, Skogs kyrkokör, Skogs kyrka
Tisdag 4/12 kl 10.30 Andakt,musik & gemenskap, Eklunda
Söndag 16/12 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka
Onsdag 19/12 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, S:t Staffans hus
Lördag 23/12 kl 21.00 Vår frälsare nalkas, Sång dan före dan, Skogs kyrka
Juldagen 25/12 kl 08.00 Julotta, Skogs kyrka
Söndag 30/12 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka
Nyårsafton 31/12  kl 15.00 Nyårsbön,Skogs kyrka

Gudstjänsttider i Skogs församling
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Öppettider
Måndag-tisdag   9-17
Onsdag  13-20
Torsdag    9-17
Fredag    9-14

Välkommen in!
0270-420020

Kallbäcksvägen 6A Stråtjära

Behöver du en klippning,
toning eller vårdande produkter
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36

Annonser

 

Har du i dina gömmor gamla 
gräsklippare, snöslungor, motor-
sågar, trimmer, buskröjare, hög-
tryckstvätt mm. som kan lagas 
av skickliga människor i Litauen? 
De lagar och säljer och får på så 
vis en liten extra inkomst.

Ring mej så kommer jag och 
hämtar och vidarebefordrar 

till Litauen.

Erik Olsson Bodarne
Tel 070-631 69 56

Kolla dina förråd!



3331

Annonser

Öppettider
Måndag-tisdag 9-17
Onsdag  13-20
Torsdag  9-17
Fredag  9-14

Jag vill tacka alla mina 
fina kunder för detta år 
och jag önskar er alla

 en God Jul
 och Gott Nytt År!

”Nu finns årets julboxar att köpa till nära och kära!
Det är julboxar från märken som: Maria Nila, Grazette, 

Wella SP & Fudge”

Annonser

Idrottsgården i Holmsveden går bra att hyra!
Här finns möblemang och porslin för upp till 200 personer, en fin scen  
och härlig akustik.

Priser 2018 per dag:
Lokal, sällskap mellan 1 -  49 st  200 kr
Lokal, sällskap mellan 50 - 99 st  400 kr
Lokal,	sällskap	fler	än	100	st	 	 6	kr/person
Barnkalas (1-10 pers) inklusive kök 200 kr
Kök, matlagning samt porslin  300 kr
Kök, enbart porslin/diskmaskin  200 kr

Lämna lokalen i fint och städat skick/HAIK
Kontakt: Ulrika Hedlund, 070-33 96 588 eller Edit Hedlund, 0270-42 11 50
Läs mer och villkor på: www.skogsbacken.se/foreningsliv/holmsvedens-aik
Stöd HAIK och Ungdomsgården (UG) ekonomiskt på bg. 5395-5182
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Allt inom Städ!

Innehar F-skattsedel

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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Norrtullsgatan 8, 
Söderhamn 
0270-42 65 85
www.dina.se

 826 69  
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God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
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3531

Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Söderhamn.

För mer information ring 0270-149 10
eller maila oss på info@helsingehus.se

Letar ni bostad?

AnnonserAnnonser
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3531

Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Söderhamn.

För mer information ring 0270-149 10
eller maila oss på info@helsingehus.se

Letar ni bostad?

AnnonserAnnonser
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Stråtjära Allehanda
Tfn: 070-758 25 35

E-post: bengan66@icloud.com

Tänk dig att sitta där i myrkanten en tidig älgjaktsmorgon, tyst och stilla...

Plötsligt så knakar det till och så tror du dej se den stora älgtjuren uppen-

bara sig långt där borta mellan tallarna...

Text-Foto: Anne-Christine Engman


