Från USKA till KSO till USKA
KSO betyder kommunstyrelsens ordförande. USKA betyder undersköterska.
Hur var det att gå från kommunalråd till undersköterska igen? Det var inte
så märkvärdigt säger Monica Olsson. Det var väldigt skönt att ha ett jobb att
gå till efter de två mandatperioder som jag suttit på kommunstyrelsestolen.
Det är skönt nu när man inte är så påpassad och inte behöver vara tillgänglig för
allt och alla jämt.
Natt och dag
Jag jobbar natt på Bergesta,
äldreboende. Det gjorde jag även
innan jag blev kommunstyrelsens
ordförande. Det kan vara stressigt
även på natten men det är inte lika
mycket som händer på natten som
på dagskiften. Jag trivs bra att
jobba i ett tvåmannalag. Man hjälps
åt. Det är ju också skönt med
lediga vardagar.

Monica och Bamse

Ett dygn kan se ut så här;
Om jag jobbat natt kommer jag
hem 7 – halv åtta på morgonen. Då
blir det en morgonpromenad med
Bamse. Sedan är det hunddagis
som gäller för Bamse. Jag sover
mellan ca. 8.30 till 15.00. Hämtar
Bamse. Vardagssysslor. Ska jag
jobba natt igen så vilar jag en stund
och ”går på” 20.45.
Med det här systemet kan jag jobba
5 nätter under 7 dagar. Då blir jag
långledig mellan 8 – 10 dagar.

Saknar du politiken?
Jag saknar inte politiken som heltidssyssla men har ändå några uppdrag under de
här fyra åren; Jag sitter i den gemensamma nämnden för Miljö och Räddning. Jag
är också Valnämndens ordförande.
Jag är ordförande i BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Man är trygg i Nordanstig men
det är oroande att narkotikan tycks ha slagit rot även här. Så vi har att jobba med.
Vad är du mest stolt över vad du åstadkommit under din kommunalrådstid?
Ungdomarna ville ha gratis busskort, det lyckades vi ordna med. Det är jag glad över.
Jag har alltid arbetat för stöd till föreningslivet- det är jag stolt över. Också glad
över att vi fick till Ungdomsfullmäktige.
Är det något du ångrar?
Nej, men det har ofta varit jobbigt att vi haft så lite pengar.
Så avslutar vi pratstunden med att konstatera att Monica själv valde att inte ställa
upp som KSO ytterligare en mandatperiod. Det räcker med åtta år – längre tid
kan bli slentrian och det är inte bra.

Alfs kepsar
Vem kan komma på iden att
ställa ut 150 kepsar i ett
konstgalleri? Jo, Alf Nordlund.
Det handlar om en installation
– och visst är det en kul idé.

En medlem i Byalaget har avlidit.
Vi beklagar Helena Brobergs bortgång och
önskar henne vila i frid.
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Vad vi gjort
På arbetskvällarna har följande blivit gjort;
• Vi har städat både ute, inne och i alla skrymslen och vrår.
• Häcken är klippt
• Fönstren på Rödkullen kittats
• Vi har varit delaktig i loppis på skolan och dragit in lite pengar
till Byalaget
• En skylt har tillverkats – så att man lättare hittar oss.
Den ska monteras vid vägen.
• Onsdagsfikat har börjat
• Träd har fällts för att ge plats åt nytt avlopp

Vad händer framöver
• 8 Oktober blir det en spännande musikkväll med häftigt fika.
• Nästa berättarlunch blir den 20 november.
• 14 december firar vi lucia med julauktion – det berättar vi redan nu så du
hinner sticka en kofta, virka en sjal eller spika en holk. Eller grädda alla
ostkakor och blodpalter….
• Nästa månadsträff blir den 5 november – Välkommen då!
• Varje onsdag är det dagträff - det vill säga vi käkar/fikar och pratar
mellan 11.00 och 13.00. En gång varje månad på ”måndagsfikat”
kommer någon att berätta något som är allmänt intressant.
Berättarlunch är det även den 2 oktober
Grängsjöbladet kommer 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.

Surströmming
Den 6 september gick den årliga surströmmingsfesten av stapeln. Det dukades för ca
60 personer och det visade sig bli lagom. Vi tror att Håkan Andersson, som syns på en
av bilderna, tog årets rekord med antal strömmingar.
Vi har egna virtouser, den här gången var det Håkan Jonsäll som stod för musiken. Vi
avnjöt sex låtar från hans fiol. Fantastsikt.

Senaste nytt från byn.
En stor brun björn sågs vid travbanan på Hästfarmen. Det finns
bildbevis.

