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Omslagsbilden
Bilden togs söndagen den 4 februari på förmiddagen - när solen plötsligt tittade
fram, gav relief till snödrivorna och fick björkens iskristaller att blänka litet extra. Det
man ser är utsikten söderöver från vårt hus i Västergrängsjö - och grannen Johans
hus på nersidan vägen skyms nästan helt av snön. Efter att denna bild togs har som
bekant en hel del mer snö kommit... En riktig vinter kan man påstå att det blev. Och
kanske är den inte slut än!
Möjligen kan de som hela tiden försöker skrämma oss med den ”globala
uppvärmningen” få litet att fundera över. Naturligtvis skall man inte dra några slutsatser av den lokala vädersituation vi just nu upplever i just vår del av världen, men
alla borde granska de uppgifter och mätvärden som de generella prognoserna bygger
på.

Beredskap
Det talas numera en del om beredskap inför krissituationer – att man skall ha mat
hemma för några dagar, batteridriven radio och ficklampor mm. Tidigare hade vi en
civilförsvarsmyndighet, som kunde ta över ansvaret, när allvarliga problem uppstod
i samhället. Då fanns det också beredskapslager av livsmedel, bränsle och annat, som
skulle räcka ett par år. I dag är våra ”beredskapslager” i stort sett endast de lastbilar
som hela tiden finns på väg till affärerna. Dessutom försöker nu myndigheterna få
oss att slänga ut våra vedspisar – och bli ännu mer sårbara! Idiotiskt, kan man tycka!
När nyligen ett elavbrott inträffade hos oss på en av vinterns kallaste dagar, så var
det kanske en och annan som inte var helt förberedd på denna banala händelse. Det
finns kanske anledning att tänka över detta.

De moderna vedpannorna är också beroende av el för att fungera. Här har jag
seriekopplat mina två båtbatterier till 24
V för att via en omformare kunna köra
pannan några timmar utan el från nätet. Omformaren kostar bara några
hundralappar - och kan vara värd det en
smällkall vinterdag...

Ett litet gasolkök kan vara räddningen, om
strömmen går. Det här har vi som reserv på
båten under sommaren. Nu kom det till
användning på vintern också. Att åtminstone kunna koka sig en kopp kaffe kan göra
livet litet behagligare, om man börjar känna
sig frusen i ett utkylt hus... /SE
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Ur HT för 32 år sedan

Olle Wallström, Älgered, Bergsjö, och en ovanlig byrå. Byrån är gjord av
en våldsamt stor björk-knosa, som Wallström med hjälp av motorsåg och
stämjärn gröpt ur.
En snidare i snickarboden

Det här är Olle Wallström, Älgered, Bergsjö – en riktig snidare.
Han tillbringar många timmar i
sin snickarbod. Näveraskarna
som du ser på bilden är rätt många
till antalet. De har blivit något
av en specialitet för Olle.
Han tillverkar även större saker
– som t.ex. den byrå han gjort av
en jätteknosa. I färdigt skick är
den 115 cm bred, 120 cm hög och
60 cm djup

Redaktionens kommentar: Olle Wallström var infödd Grängsjöbo, bror
med Pelle och Wilhelm Wallström - och
alltså farbror till Ann-Kristin Norlin/
SE
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Ellen, Inga-Greta och Ann-Kristin i kapellets ”hjärta” - köket.
Tisdag den 13/2 inföll i år fettisdagen. Den firades som vanligt på kapellet med
bruna bönor och fläsk, samt kaffe med semlor. Bönorna hade kokats av Gunnel
Östman, semlorna bakats av Ingrid Berglund, och fläsket var lokalt producerat av
Klas-Erik Andersson. Samtliga dessa byalagsmedlemmar skall ha all heder av sin
verksamhet - liksom naturligtvis ”köks- och serveringspersonalen”, som hela tiden servade oss på bästa sätt. Allt smakade utmärkt, och det var nog ingen som
gick hungrig från bordet. Tack alla som hjälpte till!/SE

Matfriska fettisdagsgäster förser sig av de traditionella godsakerna.
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I samband med fettisdagsfestligheterna
passade vi också på att en dag i förskott
gratulera en 50-åring. Det var inte helt
okände Mats Svedlund, som lyckats slita
sig loss från snöröjning och andra arbetsuppgifter med sina entreprenadmaskiner. Det är rent märkvärdigt vad
unga femtioåringarna är i dag. När jag
var ung fick de som fyllde femtio år
födelsedagspresenter i form av käpp med
silverkrycka, eller något annat som hörde
”ålderdomen” till... Tiderna förändras
på mer än ett sätt. Vi hoppas att både
Mats och hans maskiner håller i många
år än!.

Det fanns snö förr också!
Den som tycker att vi fått mycket snö
denna vinter kanske tror att det är
mycket ovanligt med dessa snömängder i våra trakter. Sannolikt
hinner det väl också komma mer,
innan våren är här, men den som
upplevde vintern 1965-66 har verkligen något att jämföra med.
Jag råkade ”göra lumpen” på I5
i Östersund just den vintern, och
om man klev av skidorna ute i terrängen där uppe, så var det nästan
risk att man försvann i snön. Det
hade inte töat på ett par månader, så
det var bara ”fluffig” kallsnö, som
man sjönk ner i.
Och vintern ville aldrig ta slut.
Hemma i Grängsjö ville jag hjälpa
våren en smula på traven och skottade
upp en väg från huset till ”möbelaffären”. Bilden till vänster togs söndagen den 24 april 1966. Bara en vecka
till 1:a maj alltså! /SE
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Information om fiber och bredband
I byalaget har vi länge efterfrågat information om situationen, när det gäller den
optiska fiber vi skulle ha fått tillgång till redan för ett par år sedan. Onsdagen den
14/2 fick vi besök av tre damer, som hade vänligheten att ställa upp och försöka ge
oss sådan information. Det var en representant för Nordanstigs kommun, och två
från Fiberstaden. De kunde berätta något om de olika turer som varit under de
senaste åren – med ett antal olika aktörer inblandade och de konkreta problem som
funnits (och fortfarande finns). Vi kunde förstå vad de sa - men tyvärr blev vi inte så
mycket klokare, när det gällde just Grängsjö och om/när vi kan få tillgång till optisk
fiber. Som jag förstod det, så kan man som enskild medborgare och boende i
Grängsjö inte själv göra någonting för att påverka processen. Sedan åtskilliga år
finns en optisk kabel dragen alldeles utanför vårt hus, men vi kan inte få tillgång till
den, hur mycket vi än betalar... Kommunen och andra aktörer fattar de avgörande
besluten - som vi bara har att vänta på.
Sammanfattningsvis kan vi väl konstatera, att om man envisas med att bo i
glesbygd, så får man ”skylla sig själv”. Man är helt beroende av ekonomiska realiteter
(förstås), och inte ens med avsevärt stöd av samhället blir vi tillräckligt intressanta
för marknadskrafterna. Vi är helt enkelt inte lönsamma. Det trådlösa system jag nu
använder för att komma åt Internet fungerar hjälpligt, men vad modern forskning
säger om den strålning vi därigenom utsätts för vill jag helst inte tänka på. Våra
barnbarn borde i alla fall inte utsättas för den.../SE

Från vänster: Monica Olsson från Nordanstigs kommun, Bia Larsson och
Anna-Carin Pålsson från Fiberstaden
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I samband med informationsträffen på kapellet, då ett avsevärt antal bybor samlats passade vi också på att gratulera ett par födelsedagsbarn. Det var Kalle Svensson och Inger Hedman, som uppvaktades med tulpaner och samfällt hurrande

Det hör ju till god ton att inte avslöja damers ålder, men möjligen kan redaktionen avslöja, att den för Ingers del är betydligt högre än man skulle kunna tro, när
man ser henne. Kalle är också ”still going strong” - men den som vill veta exakt
när födelsedagsbarnen är födda får fråga dem!

Ovanlig gäst
Den 9 mars 2010 – alltså för ganska exakt
8 år sedan - hade vi en relativt ovanlig
gäst vid fågelbordet. Det var en gråspett
(Picus canus).
Gråspetten är en hackspett, som förekommer i Europa. Den är mellan 27 och
32 centimeter lång, har en vingbredd på
38 - 40 centimeter och väger 130 - 80 gram.
Den svenska populationen av gråspett
har fluktuerat över tid i Sverige och utbredningen har minskat och ökat. Dess
huvudsakliga utbredningsområde i
Sverige är Mellansverige och södra och
mellersta Norrland./SE.
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Från årsmötet den 5 mars
Kapellets lilla sal var ordentligt uppvärmd av den effektiva vedkaminen, när 23
byalagsmedlemmar efter hand bänkade sig där. Årsmötesförhandlingarna leddes som vanligt av ordföranden Urban Norlin - som också fick förnyat förtroende i den rollen för innevarande år. Detta gällde för övrigt samtliga poster i
styrelsen, och även de som har andra ansvarsområden i föreningen. Särskilt
glädjande var det att vår professionelle kassör, Stefan Kasos, lovat fortsätta i den
rollen åtminstone ytterligare ett år.
Urban föredrog årsberättelsen, som innehöll en avsevärd mängd aktiviteter
under 2017. Möjligen är vårt byalag ett av de mest aktiva inom rikets gränser.
Grängsjö-Bladets journalistkår tycks också ha bevakat många av aktiviteterna och
redovisat detta i ord och bild i bladet.
I övrigt genomfördes mötet som vanligt i god stämning och utan några
onödiga formella krångligheter, och ganska snart kunde vi också konstatera, att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Byalaget fortsätter
alltså på samma sätt som tidigare - som vi tror till allas gemensamma trevnad.
Även Grängsjö-Bladets redaktion fick förnyat förtroende, varför den publikation du just läser förhoppningsvis kan utkomma även i fortsättningen.
Mer detaljer från mötet finns sannolikt i följande nummer av Bladet - och
protokollet kommer i sin helhet att publiceras på vår hemsida.
Genomförda aktiviteter
Tisdagen den 13 februari genomfördes fettisdagsfirandet som planerat. Några
bilder från evenemanget finns på sidorna 4 och 5. Där framgår också att vi
samtidigt kunde fira en nybliven 50-åring...
Onsdag den 14 februari fick vi sedan besök av tre damer, som efter byalagets
önskemål varit vänliga nog att infinna sig för att så långt möjligt försöka förklara
detta med den optiska fibern som ”försvann”. Referat på sidan 6.
Kommande aktiviteter
Möjligen kommer tiden fram till påsk nu inte att innehålla några större evenemang, utan huvudsakligen begränsas till vårt traditionella ”Öppet Hus” på
onsdagarna, då alla från klockan 11.00 och ett par timmar framåt är välkomna till
kapellet för trevlig samvaro och en kopp kaffe (eller té). Alla som vanligt mycket
välkomna. Men för säkerhets skull kan man ju hålla uppsikt på våra anslagstavlor i byn - om något nytt skulle tillkomma...
Måndag den 9 april kl. 19.00 blir nästa månadsmöte
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