
Agnes och Alfred Sjöö var väldigt noga med att helgdag skulle vara en vilodag. 
Denna fina sommarförmiddag körde Alfred fram sin epatraktor och monterade en 
bilsoffa bak på traktorn. Om traktorn kan nämnas följande - att brodern Linus och Oscar 
Nilsson från Grönings hamnade i Boliden respektive Skellefteå, där Oscar arbetade som 
bussreparatör. Där byggdes traktorn av delar från olika bussar. Traktorn skulle förmodli-
gen inte vinna något skönhetspris men det var nog inte heller tänkt så.
När soffan var fastbultad bakom förarstolen bytte alla om till helgkläder. Alfred med 
svarta byxor och en brun bussarong samt svart hatt. Agnes med en sommarblommig 
klänning och ett huckle runt huvudet. Jag själv i kortbyxor och skjorta.
När resan startade kunde de flesta i byn höra ett öronbedövande dån eftersom traktorn 
saknade det mesta, bland annat ljuddämpare. När vi kommit fram till Karins affär svängde 
Alfred till vänster mor Orrsjön och drog ur en sprint som gjorde att en högre, ej tillåten växel 
kunde användas. 
Väl framme i Ortsjön svängde Alfred till höger uppför backen mot Midälvagården och 
parkerade mitt framför entrén. Vi stegade in och beställde kaffe, saft och bröd. Persona-
lens mottagande var nog inte annorlunda än om vi skulle ha glidit in med en Limosin.
Återresan gick via Knoppe där Agnes och Alfred under färden kommenterade vissa 
byggnader och folk samt hur olika sädesslag växte. 
Väl hemma igen var det bara att byta till vardagskläder eftersom ladugårdens djur måste 
ha sin tillsyn.

Per Sjöö

Yngve Fors provar den gamla Epa-traktorn som finns på hembygdsgården i Gnarp. 
Den påminner om Alfreds gamla traktor.

En strålande vacker sommardag 1949 Stugan på Rödkullsvallen

Stugan har byalaget fått i gåva av Per Sjöö. Per sitter som nummer fyra i nedre raden från vänster.
Stugan används för utflyckter och sammankomster. Vi är mycket glada över gåvan. Byalagets 

glada grabbar har restaurerat stugan och vattenkällan så att vi har Nordanstigs godaste vatten.

Vi har fått problem med värmepumparna i stora salen.
Urban försöker hitta vad som är felet. Kylan kan vara ett 

problem, men nu är all is borta men fläktarna går fortfaran-
de inte som de ska. Men vi jobbar på att lösa problemet.
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Bli medlem i Grängsjö Byalag - det är roligt för både gammal och ung.
Vi har många medlemmar men det vore kul om vi vore ännu flera!
Ring Urban Norlin 070-558 18 50, Ellen Sjödin 070-394 88 23 eller  Ingagreta 
Mattsson 070-660 83 11.
Ingen kan göra allt,men alla kan göra något.
Vill du vara med och påverka Grängsjö Byalag?
Många olika aktiviteter har genomförts under 2018. En del är gamla favoriter 
sedan flera år tillbaka, en del kanske behöver förändras eller tas bort och nya 
tillkomma.
Till exempel: Kakbuffé, vassklippning, valborgsbrasa, onsdagsträffar, långloppis, 
julauktion och skotercafé. 
Vi sköter om kapellet, Rödkullens fäbodstuga och badplatsen vid Grängsjösjön. 
Bredden av aktiviteter är stor.
Vill du vara med, planera och genomföra några av dessa aktiviteter eller har du 
några andra förslag på vad som kan ske inom ramen för byalaget. Hör av dig.
Kanske är du en fena på dator, gillar att fota, sjunga i kör, träna, skapa ett utegym 
eller starta en bokcirkel med Harry-Potter eller varför inte Agatha Christie. 
Alla förslag tas emot.

Vi letar efter dig!

Grängsjöbladet kommer även fortsättningsvis ut en gång varje månad, oftast i samma form som 
det här bladet, det vill säga en vikt A4a. Fram till Byalagets årsmöte kommer Anna Johansson, Carin 
Walldin och Urban Norlin att stå för innehåll och att det blir utdelat och sänt till prenumeranter.
Har du förslag på artiklar eller om du själv skriver så hör av dig till: Urban Norlin 070-5581850 
Om du är intresserad av att vara med i Grängsjöbladets redaktion eller av andra uppdrag i Byalaget
Så hör av dig till valberedningen som består av Thomas Lundin, Ove Sjödin och Mats Svedlund. 
Som det ser ut just nu så blir det årsmöte den 5 mars 2019.

Detta är vad som hänt sedan föregående träff.
• 16 januari hölls det första Öppet Hus efter årsskiftet. Mellan 20-25 personer deltar i onsdagsträffarna.
• 25 januari var stora salen i kapellet uthyrd för begravningskaffe.

Kommande aktiviteter
Böner och fläsk på fettisdagen 5 mars. 16.30-18.30.
Anmälan senast 3 mars till Ellen, Anki eller Ingagreta.
14 mars Årsmöte klockan 19.00. Vi överraskar med något att äta och andra trevligheter.
28 mars blir det teater, ”När Prinsen kom till byn”
29-30 mars är kapellet uthyrt till stickande damer.

Övrigt
Vi har fått 30 stolar från Swedbank i Bergsjö. Tack för det!
Vi påminner om medlemsavgiften till Grängsjö Byalag som betalas till Bankgiro 396-7221.
Glöm ej att ange namn! Bra om medlemsavgiften är inbetald innan årsmötet.
Avgiften är densamma även i år det vill säga, 100 kr/familj, 50 kr/person. Vill man ha Grängsjö- 
bladet hemsänt  via post, så kostar det 50 kr/år och skall anges på inbetalningen.

Vi funderar över att arrangera skotercafé och en angeltävling senare i vår.

Nu finns minnesblad att hämta i samband med gåvor till Byalaget vid begravningar.

Nästa månadsträff 
5 mars i samband med fettisdagsfirandet. kl 19.00 Välkomna!

Två medlemmar i byalaget har lämnat oss.
* Ingrid Bergström, Västergrängsjö 
* Gunhild Andersson, Byn
Vi önskar dem Vila i frid.


