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Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs vid prisutdelningen efter pimpeltävlingen, lördag den 14
mars i år. Den visar ”medaljörerna” i tävlingen - alltså de som belade de tre första
platserna, guld, silver och brons. Överlägsen segrare var Ann-Brith Carlén, som drog
upp 1615 g fisk - vilket alltså var nästan exakt ett kilo mer än tvåan, hennes far Rune
med 613 g... Trea blev Kalle Svensson med 516 g. Mer om evenemanget på mitt-
uppslaget.

Som av en händelse hittade jag i mitt arkiv en bild som togs på nästan samma
plats - men 56 år tidigare, d.v.s. i mars 1959. Här nedan syns den bilden. Det är Rolf
Bolander och Lars Andersson (”Busk-Lasse”) som poserar framför min kamera.
Långvariga och minnesgoda prenumeranter kanske erinrar sig bilden på förstasidan
av Grängsjö-Bladet nr 7 (september 2010). Där ser man hela pojkgänget som
pimplade på Gränsesjön den gången. Här är det alltså bara Rolf och Lasse som får
vara med på bilden. Anledningen till detta - och till Lasses glada min - är att någon av
oss lyckades placera en bit av ett apelsinskal på Rolfs huvud, utan att han märkte det.
I dag vet jag inte om jag tycker det är så gräsligt roligt, men den gången skrattade vi
efteråt så att vi nästan föll omkull på isen. Trots allt kanske ett ganska oskyldigt
skämt. Och nu kan alltså skämtet avslöjas - med bildbevis - hela 56 år senare./SE
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Några minnesbilder från krigets tid av Yngve Forss
Enl. uppgifter av vår mor och mina bröder tog min äldre bror Markus i unga år
värvning vid ett regemente i Umeå, men efter 6 månader drabbades han av
sjukdom och kom hem. Vilken sjukdom det var kom nog aldrig fram.

Men i november 1939 kom fjärdingsman Siléhn med order om snabb inkal-
lelse till I5 i Östersund – och det blev avresa samma dag med tåg. Andra världskriget
hade brutit ut, och nu inleddes ”beredskapstiden”, då våra soldater placerades ut
för att vakta vårt lands långa gränser…

Vid ett annat tillfälle, som jag personligen minns mycket väl, kom postiljonen
Verner Svedberg och väckte min mor och mig. Det var på midsommarnatten,
troligen 1941. Alla mina bröder var på fest på ”Hundskinnet” i Bergsjö. Nu var
det order till Markus igen. Han måste iväg till Gnarp för att där ta tåget till
Östersund. Min mor var förtvivlad över att behöva kvittera ut denna order.
Markus hade bara varit hemma kanske någon månad eller så. Sedan visste vi nu
under lång tid inte var Markus fanns. Men det kom brev från honom, och på
varje brevs baksida fanns ett returfrimärke, som man kunde använda, när man
skrev svar – som fick skickas till I5 i Östersund för vidarebefordran till den plats
han befann sig på (”Någonstans i Sverige”; man skulle inte ge en potentiell fiende
information om var våra soldater fanns). Det framkom senare, att han befunnit
sig i Storlien och bl.a. vaktat de s.k. ”Tysktågen” vid den matutdelning till dessa
resenärer som svenska lottor skötte.

Hur många månader Markus var där uppe minns jag inte, men han blev
senare förflyttad till Skalstugan (nordväst om Storlien). Det kom sedan ett brev
från honom, där han berättade att han skulle få några dagars permission. Han
ville därför ha en spark vid Åhs anhalt i Gnarp till ett visst datum, då han skulle
komma med tåg. Vilken tid på dygnet visste han inte. Mina bröder Göte och
Ingvar ”sparkade” därför ner en spark till avtalad plats, så att han med den skulle
kunna ta sig hem från tåget, oavsett vilken tid han anlände.

Efter ett eller två dygn kom han hem vid midnatt med full utrustning – gevär,
hjälm, ammunition, alltså allt som behövdes om han skulle bli snabbinkallad igen.
Inför hemresan hade han fått med sig litet i ”matsäck”, bl.a. minns jag att han hade
med sig något dom kallade för en ”kuse” (det var en liten rågbulle).

Hur många månader min bror Markus var ute i ”militärtjänst” under den här
perioden har jag inte kunnat få fram, men troligen var det först 10 – 12 månader
i ”rekryten”, och tillsammans med efterföljande tid i ”beredskapen” blev det
kanske 26 – 28 månader, d.v.s. mer än två år…

Under den här tiden hände det att mor och jag, där vi sov i kökssoffan,
vaknade på natten av att motorcyklar och bilar passerade på vägen utanför med
släckta lyktor, och som jag minns det med vita ränder målade på skärmarna. Det
blev kanske några sömnlösa nätter. Jag var ju 10 – 11 år, och ingen berättade för
mig att det faktiskt pågick ett krig i våra grannländer, men nog var det en hel del
oroliga tankar som rörde sig i mitt huvud ibland…
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Håkan sköter invägning av fångsten Överlägsen vinnare, Ann-Brith Carlén

Thomas bjöd på färdiggrillade korvar

Pimpeltävlingen på Gränsesjön den 14 mars 2015
Pimpeltävlingen/skoterträffen den 14 mars blev i alla avseenden en fullträff.
Nätterna innan hade det varit rejält kallt, så isen var fast och fin. Solen sken och
värmde skönt, och det blåste bara något litet. Med andra ord perfekta förhållan-
den för pimpelfiske. Håkan Andersson, Thomas Eriksson och Mats Svedlund
skall ha all heder av arrangemanget – inte bara för sina lyckade förhandlingar
med SMHI, vilka alltså resulterade i utmärkta väderförhållanden, utan också för
själva genomförandet. Mats ställde sin kokvagn till förfogande, och det bjöds
på fika, korv och ärtsoppa, och dessutom for Thomas omkring som ett jehu
med sin fyrhjuling och fullkomligt perforerade Gränsesjöns is. Även den som
själv saknade isborr fick därför ett avsevärt antal hål att välja på. Bättre service
kunde man inte önska sig! Och att det verkligen gick att få fisk visade ju dagens
vinnare, Ann-Brith Carlén, som drog upp över 1½ kg abborrar på de två tim-
mar man hade på sig. Imponerande!



5

     Resultat
1.Ann-Brith Carlén 1615 g
2.Rune Carlén 613 g
3.Kalle Svensson 516 g
4.Kajsa Råbom 480 g
5.Åke Norlin 439 g
6.Gun Eriksson 417 g
7.Sven Erik Nordin 327 g
8.Valdemar Svedlund 224 g
9.Barbro Gunsth Norlin 185 g
10.Lovisa Svedlund 46 g
11.Roger Svedlund 19 g
Sedan drogs 13 lotter med vinster till dem som ej fått någon fisk. Totalt var
det 38 personer som fiskade, och ytterligare ca 30 som njöt av den fina dagen.
Tillskott till byalaget 2474:-

Ett stort tack till följande sponsorer.
Jonotech

Hydroscand
Swedol

Lepro Bygg
Ilsbo tools

Svedlund Entreprenad.
De som arrangerade pimpeltävlingen vill också framföra ett tack till alla som
deltog - fiskade och/eller fikade och åt korv och ärtsoppa. Det hela blev verkli-
gen en riktig ”folkfest”... /SE

Alla sorter räknades. Här har en mört, en
abborre och en snorgärs tagits i samma hål!
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Mer om kolesterol och statiner
Jag har redan i ett par korta artiklar försökt demonstrera det gigantiska bedrägeri
som den etablerade ”kolesterolhypotesen” innebär - d.v.s. myten om att högt
kolesterolvärde skulle innebära en hälsorisk, och att medicinering med statiner
därför är en metod att förbättra hälsan och rädda liv. Det statinerna otvivelaktigt
är mycket bra för är läkemedelsföretagens ekonomi. De drar in miljarder varje
månad året runt! Tyvärr får patienterna betala priset - både i pengar och i form av
försämrad hälsa...

Statinernas biverkningar är omfattande och ökända - men förnekas förstås av
de läkemedelsföretag som tjänar astronomiska summor på försäljningen av dem.
Man har t.ex. länge känt till att statiner också väsentligt ökar risken för diabetes
typ 2, men även detta har man förstås försökt att dölja och helt enkelt förnekat.
Dock blir det allt svårare att förneka fakta.
Nyligen publicerades en finlänsk studie
där man följt 8 749 icke-diabetiker, varav
2 142 personer fått statinbehandling.

Vid en sexårsuppföljning såg fors-
karna att statinbehandling ökade risken
för typ 2-diabetes med 46 procent. Dess-
utom minskade insulinkänsligheten och
insulinutsöndringen hos dem som fick
statiner jämfört med dem som inte fick
sådana. För övrigt kunde ju forskare i
Uppsala för flera år sedan konstatera, att
även en blygsam sänkning av kolesterolet
med statiner minskade betacellernas
insulinproduktion med uppemot 50
procent. Nuvarande rekommendationer
att ge de flesta diabetiker statiner förefal-
ler därför helt obegripliga!

Den svenske forskaren Ralf Sundberg  (som skrivit boken ”Forskningsfusket)
konstaterade också redan 2011 att data från "Womens Health Initiative"  visade
på en ökning av diabetes med drygt 70 procent för de kvinnor som behandlades
med statiner.  Mer än 160 000 kvinnor i åldrar mellan 50 och79 år, som från bör-
jan inte hade diabetes, ingick i nämnda studie.

Resultaten från den finska studien visar nu, enligt forskarna, att risken för
diabetesutveckling vid statinbehandling är mycket större än vad som tidigare
rapporterats, och av de statiner som användes i studien var det framför allt
Atorvastatin och Simvastatin som stod för riskökningen.

/SE
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Från årsmötet den 2 mars 2015
Några av de viktigaste besluten. Protokollet finns i sin helhet på hemsidan.

Namnen på de ansvariga för olika aktiviteter finns där under ”På gång”
§ 9

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen och ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10
Val av 3 styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för tiden 2015 – 2016 omvaldes Viola Schavon och Ur-
ban Norlin. Svante Holm nyvaldes i styrelsen (Sven Erik Nordin och Stefan
Kasos t.o.m. 2015).

§ 11
Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor för 2015 beslutade årsmötet välja Barbro Gunsth Norlin, och som
revisorsuppleant Meta Svensson.

§ 12
Val av 2 adjungerade medlemmar
Fastighetsgruppen har upphört fr.o.m. 2015. Mona Franzén-Lundin och Rolf
Mattsson från Gruppen valdes av årsmötet att vara adjungerade medlemmar
till styrelsen.

§ 13
Val av 3 personer till valberedning
Till valberedning omvaldes Mats Svedlund, Ove Sjödin och Thomas Lundin.
Thomas är sammankallande.

§ 14
Beslut om firmatecknare
Årsmötet beslutade att ge ordföranden Urban Norlin rätten att ensam teckna
firman. Årsmötet beslutade att ge kassören Stefan Kasos rätten att ensam
teckna firman upp till 20 000 kr. Årsmötet beslutade att två i förening från
styrelsen ges rätten att teckna firman.

§ 17
Medlemsavgifter för 2016
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, 50:-/person och 100:-/familj

OM BYAFIBER
För några veckor sedan hade 357 fastighetsägare i Gnarp anmält intresse för
Byafiber. Vi MÅSTE bli fler som hjälps åt med projektet, annars kommer
det inte att vara möjligt att genomföra. Gnarps Fiberförening söker efter perso-
ner som vill ingå i projektorganisationen och vara en del av genomförandet av
detta projekt. Man behöver personer som vill hjälpa till med projektledning,
administration, ekonomi, upphandling, avtal, logistik mm mm. Så du som kan
tänka dig vara en del av detta spännande projekt – Tveka inte att anmäla dig! Som
huvudprojektledare för Gnarp kommer Isaac Gomes att ha det övergri-
pande ansvaret för projektledningen. Tyvärr är inte Jordbruksverket och EU
överens kring bidragsreglerna vilket gör att beviljandet av bidrag är förskjutet.
Tidigast i höst måste vår slutliga ansökan vara inskickad. Hur reglerna ser ut för
bidragsansökan kommer sannolikt också att ändras under denna tid.
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Nästa månadsmöte måndag den 4 maj kl. 19.00

 Från månadsmötet den 13 april
Lördagen den 7 mars ordnades skotercafé - men antalet deltagare blev litet.
Följande lördag, den 14 mars, blev det kombinerad pimpeltävling-skoterträff
nere vid sjön - och då var det sammanlagda antalet deltagare över 60 pesoner (se
sidorna 4-5)...
Den 24 mars hyrdes våra lokaler av ”Civilförsvarsförbundet Norra Hälsing-
land”, men endast en person kom... Dock verkar nämnda föbund imponerat av
Byalagets verksamhet, och man kommer gärna och informerar om ev. utbild-
ning etc. Diskuterades nu ev intresse av ”hjärtstartare” och/eller inf. om hur
man t.ex. klarar ett längre eleavbrott eller andra krissituationer.
Sv Kyrkan hade traditionsenligt högmässa på kapellet annandag påsk.

Kommande aktiviteter
Sand till badstranden kan inte längre läggas ut på isen, så det får lösas på annat sätt.

 Trubaduren Kurt Dahl uppträder på kapellet tors-
dag den 23/4, kl. 19.00. Inträde 60 kr/person. Kaffe
och smörgås ingår. Omfattande repertoar. Allsång.

Valborgsmässoafton, 30/4, kl. 20.00 blir det som van-
ligt brasa med tillbehör på vanliga platsen sydost
kapellet.

Kristi Himmels-
färds Dag, den 14 maj, blir det åter
”kakbuffé”, med en kaksort för varje
bokstav i alfabetet. Fler ”bagare” behövs!
Meddela vilken bokstav du vill bidra med!
Det behövs 100-125 kakor av varje sort...

”Öppet hus” på onsdagarna fortsätter april
månad ut.

Den 5 maj börjar tisdagarnas arbetskvällar kl. 18.00 - 20.00. Vi inleder med
städning längs vägen. Följande tisdag, den 12/5 blir det städning av tomten,
utsättning av utemöbler mm. Klippning av häcken måste göras snart, mer radi-
kalt denna gång.
Dålig täckning för mobil telefon och Internetuppkoppling noteras. Byalaget
sammanställer gemensam skrivelse till Telia efter nästa månadsmöte.
Blommande bergviol på kapellets tomt uppmärksammas. Svante Holm tar
särskilt ansvar för den sällsynta blomman.
Stefan och Sven Erik undersöker möjligheter att ordna bättre belysning i stora
salen med tanke på olika aktiviteter där (utställning, försäljning mm)


