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Omslagsbilden
April... På dagarna gassande sol och snödrivor som faller sönder och förintas av
dagsmejans värme. Storspovens drillande när den går ner för landning på en söder-
sluttning vid sjön. Tofsvipornas flygkonster med tvära vändningar över knappt
snöfria åkermarker, med typiskt intensiva skrik vid kursändringarna. Flockar av nyss
anlända bofinkar på marken undert fågelborden. Högljutt kacklande kanadagäss på
sjöns allt störe isfria yta, där ån rinner ut...Med andra ord: Vår!

Vattenfyllda hjulspår på småvägarna, som under nätternas blixtrande kyla fryser
till is och skapar små konstverk av oregelbundna isytor. På morgonen den 20 april
2006 kl. 07.30 togs bilden på vägen mot Nolamyra - man ser ett av hjulspåren...

Viktiga moment från årsmötesprotokollet
§ 9
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10
Val av 2 styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att välja Viola Schavon för åren 2017-2018 och Svante Holm
för år 2017. (Kvarvarande ledamöter för 2017 är Sven Erik Nordin, Anna Johansson
och Urban Norlin).
§ 11
Val av revisor och revisorsuppleant
Årsmötet beslutade att välja Barbro Gunsth Norlin som revisor och som revisors-
suppleant Meta Svensson.
§ 12
Val av 2 adjungerade medlemmar till styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Mona Franzén-Lundin och Rolf Mattsson till ad-
jungerade medlemmar .
§ 13
Val av 3 personer till valberedning
Årsmötet beslutade att välja Mats Svedlund, Ove Sjödin och Thomas Lundin.
Thomas är sammankallande.
§ 14
Val av kassör och ansvarig för kontantkassan
Valberedningen presenterade förslag till kassör och ansvarig för kontantkassan.
Årsmötet beslutade att välja Stefan Kasos till kassör för 2017 och Carin Walldin att
vara ansvarig för kontantkassan.
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§ 15 Beslut om firmatecknare.
Årsmötet beslutade att ge ordföranden Urban Norlin rätten att ensam teckna
firman. Årsmötet beslutade att styrelseledamöterna Sven Erik Nordin och Viola
Schavon i förening ges rätten att teckna firman. Årsmötet beslutade att ge kassö-
ren Stefan Kasos rätten att ensam teckna firman upp till 20000.- kronor.

§ 16 Medlemsavgifter för 2018
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter:
50.-/person
100.-/familj

§ 17 Aktivitetsansvariga

Årsmötet beslutade att utse följande personer som ansvariga för följande aktivi-
teter:

1. Surströmmingsskiva - Carin Walldin som kontaktperson, övriga ansvariga
ännu ej utsedda.
2. Röjning runt sjön - Ove Sjödin, Thomas Lundin o Mats Svedlund.
3. Majbrasa - Urban o Anki Norlin.
4. Gökotta - Roger Svedlund med familj.
5. Vassklippning - Håkan Andersson, Thomas Lundin o Ove Sjödin.
6. Pimpelfiske -Håkan Andersson och Tomas Eriksson.
7. Lyskväll - Urban Norlin, Ingrid Berglund o Lovisa Svedlund.
8. Skidspår - Roger Svedlund, Thomas Lundin o Anders Sjödin.
9. Barnens dag - Familjen Svedlund-Johansson.
10. Badstrand, grillplats - Sören Hansson, Ingrid Berglund, Kajsa och Berra
Svensk.
11. Tomten i berget, Julafton - Lovisa Svedlund.
12. Cykelutflykter - Carin Walldin och Barbro Gunsth Norlin.
13. Grängsjöbladet - Sven Erik Nordin, Ola Wahlman och Ingrid Berglund.
14. Kakbuffé - Inga-Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin.
15. Flärdkväll - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin och Viola Schavon.
17. Lucia med auktion - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin.
16. Webbansvariga - Mia o Svante Holm.
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Mer om silver
Det är uppenbarligen så att många fortfarande är tveksamma till användningen av
kolloidalt silver. Pinsamt nog understöds denna tveksamhet också av okunniga
läkare. Det händer t.o.m. att de FÖRBJUDER sina patienter att använda silvret!

De tycks inte känna till, att silver före penicillinets tid var en etablerad antibak-
teriell produkt, som användes inom sjukvården. Det har funnits ett antal silver-
produkter registererade i FASS som ”godkända läkemedel”. Ändå tycks man i
dag tro, att detta är något alldeles nytt och oprövat. Pinsamt!

Ur ett dokument från 2008 har jag saxat följande rader:
”Silver i medicintekniska produkter har en dokumenterad antimikrobiell ef-

fekt, vilket ger patienter med t.ex. svårläkta sår en i många fall snabbare sårläkning
och därmed förbättrad livskvalitet.

Produkter innehållande silver har använts för behandling av brännskador
och sårbehandlingar under många år. Till skillnad från antibiotika har silver
multipla verkningsmekanismer, vilket gör det troligt att utvecklingen av resistens
mot silver skulle kräva mutation i mer än en genetisk lokalisation. Vid kontrolle-
rad användning av medicintekniska produkter med silver finns i dagsläget ingen
känd dokumenterad resistensutveckling, när det gäller t.ex. moderna förbands-
produkter med silver”.

(Ovanst. är alltså inget jag själv har ”hittat på” - utan det skrevs av specialister
på området redan för nio år sedan).

På Astrid Lindgrens barnsjukhus tar man hand om några av de allra svårast
brännskadade barnen i vårt land. Där fick man tidigare ofta söva barnen vid
omläggningarna, eftersom det var så extremt smärtsamt för barnen. Sedan man
för några år sedan började använda silverförband har man inga sådana problem.
Dessutom har den vid brännsår ofta kraftiga och missprydande ärrbildningen
minskat dramatiskt. Och den genomsnittliga vårdtiden för dessa barn har nu
minskat från elva till två dygn! Genom användningen av silvret sparar sjukhuset
också ca 40 000 kronor per patient.

Man kan också tillägga, att ”USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart”
(NASA) använder kolloidalt silver för decinficering av ”rymdskeppen” vid sina
bemannade rymdfärder. Är det någon som tror att NASA:s vetenskapsmän är
okunniga klåpare, som skulle använda en produkt som var overksam eller hälso-
vådlig? Anmärkningsvärt är detta precis vad vår statliga myndighet Livsmedels-
verket påstår - att kolloidalt silver skulle vara både overksamt och farligt!



5

När det gäller farligheten kan jag faktiskt också referera till min egen erfaren-
het. Jag har sedan snart tre år dagligen svalt närmare ½ dl kolloidalt silver
(fördelat över dagen i mindre doser) - och jag har inte upplevt några problem.
Vid en koll nyligen av mina elektrolyter (”salter” i blodet - natrium, kalium,
calcium, fosfat, albumin mm) kunde jag konstatera, att samtliga femton under-
sökta parametrar låg exakt inom normalzonen. Det verkar alltså inte som att
denna form av silver skulle vara särskilt hälsovådlig - åtminstone inte för mig.

Däremot vill jag sedan gärna påpeka, att kolloidalt silver trots sina i flera
avseenden förnämliga egenskaper ändå inte är något mirakelmedel, som ensamt
t.ex. kan bota cancer – utan några andra åtgärder! Man kan inte fortsätta att
leva och äta som vanligt och förvänta sig att bli frisk direkt bara av silvret. Även
om kolloidalt silver onekligen har kraftfulla anticanceregenskaper, så är cancer en
sjukdom som berör hela det fantastiska system vår kropp utgör - och att dricka
litet kolloidalt silver och t.ex. fortsätta med en osund diet blir litet som att gasa
och bromsa samtidigt.

Däremot tycks det alltså faktiskt finnas goda möjligheter att bota även allvar-
liga, kroniska sjukdomar, om man också så långt möjligt undviker ”gifter” i
maten (färgämnen, konserveringsmedel, konsistensgivare, smakförstärkare etc,
etc.) - och dessutom ger kroppen de viktiga byggstenar den behöver t.ex. i form
av vitaminer, mineraler och spårämnen, för att kroppens immunförsvar skall
kunna fungera optimalt.

Kostens avgörande betydelse för hälsan har många upptäckt för länge se-
dan. Redan ”läkekonstens fader” - Hippokrates - uttalade omkring 400 år f Kr
följande kända ord: ”Låt maten vara din medicin, och medicinen din mat”!

I dag verkar tyvärr den första tanken vid sjukdom för de flesta vara att man
behöver ”medicin” för att bli frisk. Och då tänker man på kemiska preparat, som
så gott som samtliga har mer eller mindre allvarliga biverkningar. Särskilt är detta
fallet, om man ordineras fler mediciner samtidigt.

Att det dagliga intaget av föda skulle ha någon avgörande betydelse för
hälsan tycks man numera inte ägna en tanke. Och att påstå att naturliga medel
som gurkmeja, ingefära, vitlök, blåbär, selleri, mm, mm skulle kunna bota sjuk-
dom - det är närmast som att svära i kyrkan. Detta trots att det finns gedigen
vetenskaplig forskning som bekräftar att detta är fallet!

Många tycks alltså fortfarande också tro, att kolloidalt silver skulle vara något
”ovetenskapligt” och potentiellt farligt. Det är helt fel. Mängder av vetenskapliga
studier visar silvrets effekter och dess ofarlighet för människor (och andra däggdjur).

Slutligen vill jag bara påpeka, att jag inte är läkare - vilket de flesta läsare nog
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redan vet - och att den som vill använda sig av mina erfarenheter och kunskaper
förstås gör det på egen risk. Och att jag tycks ha blivit av med min cancer (skivepitel-
canccer med spridning i lymfan, för den som ev. kan något om cancer) med hjälp av
kostomläggning, kolloidalt silver, tillägg av vissa vitaminer och mineraler, måste
förstås i det perspektivet betraktas som en osannolik tillfällighet.

Eftersom en enig läkarkår förklarade att detta var absolut omöjligt, så kan det
väl egentligen inte ens ha hänt!  (Jag kommer osökt att tänka på Tage Danielssons
berömda monolog on kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979).

När det gäller min egen ”osannolika” historia, så kan jag i alla fall tala om, att
den är i högsta grad självupplevd och sann. Den som tvivlar får gärna komma hem
och läsa mina journaler - som jag begärt ut från sjukhuset.

Och om någon sedan undrar, så vill jag bara betona, att jag inte har några som
helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver. Jag köper detta till ordiarie pris som
alla andra./SE

Förutom brevet på sidan sju har kände Yngve Forss också bidragit med ovan-
stående bild. Fotot är från 1950 och taget framför Yngves föräldrahem i Väster-
grängsjö. Det visar en annan byalagsmedlem, som demonstrerar sin muskelstyrka
genom att hålla en cykel högt över huvudet. Den armstarke är Thure Eriksson
(Böl-Thure), som numera bor i en mer central del av kommunen. Vi är glada att
han trots sin ”utlokalisation” valt att vara medlem i sin gamla hemtrakts byalag.
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Brev från Yngve Forss
Som bekant är byalagsmedlemmen och f.d. Grängsjöbon Yngve Fors en av dem
som då och då bidrar med material till Grängsjö-Bladets sidor. Det är vi glada för.
Här kommer ett försök från redaktionen att göra rättvisa åt hans senaste brev:

”Har varit på besök hos min bror Ingvar, nu snart 92 år. Han har fortfarande
levande minnen från vår hembygd Västergrängsjö. Vi är ju båda bekanta med Olle
Sundin (som 1938 byggde huset där fam. Nordin nu bor) och hans föräldrar.
Ingvar var i sin ungdom i kontakt med Olle – som då frågade om han ville tjäna
litet pengar. Han skulle få sälja tidningen Hemmets Journal. Bekantskapen fort-
satte. Det fanns ett avloppsdike från husgrunden ner mot landsvägen. Detta skulle
fyllas med sten – vilket säkert var ett tungt arbete för en trettonåring.

Olle visade ett särskilt intresse för den unge pojken, och Ingvar minns bl.a. en
gång att han frågat vad Ingvar ätit till frukost. Ingvar frågade samma sak, och Olles
svar blev ”ägg och ansjovis”.

En gång blev Ingvar erbjuden att köpa en cykel med ballongdäck av Olle för 40
kronor (i dagens penningvärde ca 1125 kr). Men det saknades pengar. Då ordnade
vår mor Emma och Olle med en växel via Handelsbanken i Bergsjö. Märket på
cykeln var ÄLG, och den monterades ihop hos Sjölanders i Bergsjö. Vid den här
tiden hade både Olle och hans far Adolf (kallades alltid Adel) köpt varsin bil av
märket DKW. Med sin bil körde nu Olle Ingvar till banken i Bergsjö, där han alltså
fick sina 40 kronor – och Ingvar häftade sedan i skuld till banken på motsvarande
belopp (plus ränta).

Jag var själv tydligen intresserad av allt som hände i vår närhet. Sedan bensin
åter blev tillgänglig för privatbilister (efter krigets ransonering) fick jag också ett
flertal gånger åka med Adolf Sundin i hans dåvarande bil av märket Adler (tysk bil
som tillverkades i flera modeller mellan år 1900 och 1940). Bl.a. minns jag en resa
till Ortsjön, dit han sålt en ”elektrisk låda”, som försedde häst- och kohagar med el
till de stängsel som omgärdade dem. (Konstruktionen används som bekant fort-
farande).

Vi hade vid den här tiden en matkällare strax väster om mitt föräldrahem.
Knappt hundra meter ovanför denna anlade vår granne Anders Norin en brunn.
Det sprängdes otaliga gånger, och vatten fanns det där. Men sedan skulle det
förstås grävas för en ledning ner till bostaden. Det uppdraget fick Olle Melin och
Verner Fredlin från Gränsfors. När man skulle gräva över vägen, så måste detta
göras på en och samma dag – för att inte störa trafiken onödigt länge – och då
minns jag att det var flera man i arbete samtidigt. Hur många dagar/veckor hela
arbetet tog har jag ingen aning om.

Olle Melin var svåger till min bror Markus. Namnen på grävarna har jag fått av
min bror Ingvar. Grävningen ägde troligen rum åren 1938 - 1939. Jag har försökt
få tag i namnen på dem som grävde grunden till din fastighet också, men inte
lyckats.

Ja, det var några minnen som dök upp, händelser som ligger många årtionden
tillbaka i tiden”. /Yngve
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Måndag den 8 maj kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 3 april
Årsmöte avhölls den 6 mars (protokollsutdrag sidorna 2 och 3)
Traditionells fettisdagsfirande hade vi den 28 februari (bilder och reportage

i föregående upplaga). Närmare 100 gäster - vilket var rekord.
Den 11 mars anordnades angeltävling på Gränsesjön i samarbete med

Gnarps Fiskevårdsområde.  På isen fanns 48 lag. Hälften av lagen fick fisk, och
man drog sammanlagt upp drygt 60 kg gäddor.. Det vinannde laget kom från
Hudiksvall.

Den 22 mars serverades våfflor vid kapellets ”Öppet hus”. Hela 27 bybor
infann sig och smorde kråset. Sanslöst goda våfflor. Ett stort tack till ”köks-
personalen” som kämpade tappert med våffeljärnen!

Den 1 april anordnade  byalagets Håkan Andersson, liksom föregående år,
pimpeltävling på Gränsesjön. Resultatet redovisas i nästa upplaga.

Kommande aktiviteter
Traditionell kakbuffé den 25 maj (femte året nu) kl. 11.00 - 15.00.
Svenska Kyrkan traditionell gudstjänst i kapellet annandag påsk, 17 april kl.

11.00, med kyrkoherde Sofia Aspling och kantor Irina Nutti. Kyrkkaffe efteråt.
Städning av vägrenarna på sträckan ”mellan broarna” tisdag efter påsk (18

april). Planera för gemensam fika på kapellet efteråt ca kl. 19.30.
Traditionellt valborgsmässofirande söndag kväll den 30 april, strax sydost

om kapellet, med sedvanliga aktiviteter..

Bild från angeltävlingen den 11/3 med några representanter från
arrangörerna - Grängsjö Byalag och Gnarps Fiskevårdsområde.


