
Grängsjö - Washington tur och retur Bondefamiljen i Böles

Kattmarodör.
Vi tror att vi har en kattmarodör i Grängsjö – han gillar kattjejerna men gör dom 
illa. Vore bra om alla katter kastrerades. Och har dom inget hem så måste dom få 
sluta sina dagar eller tas om hand av någon som har tålamod att få dom hemtama.

Jag, Carin Walldin berättade om min 
och Owes tid i USA. 1991-92. 
Städerna har olika karaktär i det stora 
landet. Washington består mest av 
adminstration, banker och kontor. 
Handeln ligger utanför stadskärnan och 
består av gigantiska ”mal”. Birsta gånger 
20 i storlek. 
Men det var spännande med motsvarighe-
ten till riksdagshuset och förståss, Vita 
huset och Watergate som jag lärde känna 
ordentligt. Alla svenska besökare ville ju 
se Vita Huset. En gång var jag inne i 
Capitol Hill. Det enda som behövdes var att 
gå igenom bågar, som när man ska in i gaten 
på flyget, sedan kan man flanera fritt.
Jag tittade in i ett kontor där dörren stod 
öppen och där satt Ted Kennedy. 
Vi hejade bara på varandra. Det är förmod-
ligen större säkerhetsåtgärder där nu.  
New York myllrar av människor av olika 
kategorier. Härlig stad. 
I Detroit mötte jag Bill Clinton och i Las 
Vegas Baptistpastorn Jessie Jackson.  

Ja, det var en härlig tid – vi hade 
ganska kul.  Men mer lockade 
Hassela Sport och konferens.
Kanske mer för mig och mindre för 
Owe.
Det här berättades vid onsdagsfikat 
på onsdag den 20 november. Istället 
för fika fick vi hamburgare – riktigt 
amerikanskt.

Varg i byn
För en tid sedan kunde vi rapportera att björnar siktats och nu kan vi meddela att 
en varg var på väg att hälsa på hos Rune Carlén häromveckan. Men när Rune kom 
ut på bron valde den att dra vidare. 

Bondefamiljen i Böles Andreas 
Hellmont och Emma Hed. Till 
glädje för oss alla här i Grängsjö har 
vi sedan några år tillbaka en ung och 
glädjesprudande familj i Böles.
Det är pappa Andreas och mamma 
Emma med sönerna Albin 4 1/2 år och 
Bengt 2 år. De driver gården med 
drygt trettiotalet mjölkande kor samt 
därtillhörande ungdjur. Vid byalagets 
besök på gården var inte Albin 
hemma, Albin är som man brukar säga 
dubbelarbetande. Förutom att han är 
uppe och deltar i mjökningen så 
tjänstgör han även på ett ställe som vi 
äldre benämner dagis, men som heter 
något annat numera, därför blev han 
inte med på bilden över familjen.
Andreas härstammar från Mariestad 
men har etablerat sig väl i Grängsjö, 
Emma har flyttat hela vägen från Ilsbo 
till Grängsjö med gott resultat. 
Andreas och Emma sköter allt på 
gården. Mjölkning är en daglig 
sysselsättning, men om någon traktor 
eller annan maskin skulle gå sönder, 
då är båda vana vid att ta fram verk-

tygslådan. En del igenvuxna åkrar 
håller på att odlas upp igen. Som 
Grängsjöbor behöver vi inte vara rädda 
att det kommer att växa igen. 
Djurbeståndet är uteslutande fjällkor, 
de är tåliga och trivs i vårt landskap.
I familjens ägo ingår även Holm-Olles 
(känd som travgubben holmolle), den 
ligger en kilometer från Böles. 
Där finns för närvarande ungdjur på 
uppfödning samt hyresgäster i bostaden. 
När vi besökte familjen var det en liten 
paus i allt arbete, ty dagarna blir rätt 
långa när kor ska mjölkas och all övrig 
syssla utföras mellan dessa pass. 
Gott hopp om fortsatt levande lands-
bygd i Grängsjö. 

Två medlemmar har lämnat oss
Vi beklagar Elsa Erikssons och Helge Svedlunds 
bortgång och önskar dem vila i frid. 
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Vad vi gjort
På  arbetskvällarna har  följande blivit gjort;
• Det har bakats bröd i Gunnels bakstuga – vi kan köpa vid auktionen.
• Ove har tagit björkris till kvastar

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 Carin Walldin och Urban Norlin att stå för 
innehåll. Det är Urban och Ann Kristin Norlin, Ove och Ellen Sjödin, Rolf och Ingagreta Mattson 
som far runt till era brevlådor och delar ut ”bladet.” 

Ströms Bruksorkester

Vad händer framöver
• 13 december  Lucia med tärnor och julauktion. 
     Vi behöver både vuxenpaket och barnpaket
• 18 december blir det INGEN lunchträff
• 19 december 16.30 – 18.30 blir det julgröt med underhållning. 
    Anmälan till Ellen Sjödin 070-394 88 23, 
    Ann Kristine Norlin 070-630 92 52, 
    Ingagreta Mattson 070-669 83 11.
    80 kr i entréavgift.
• 24 december kl. 11.00 kanske vi får besök i Grängsjö av en tomtenisse!
     Håll UTKIK!!  
• 27 december har svenska kyrkan gudstjänst hos oss
• 7  Januari blir vårt nästa månadsmöte
• Under december har vi dessutom två uthyrningar.

Den 8 november spelade Ströms Bruksorkester i vårt kapell. Det var en härlig stund 
med alldeles ljuvlig musik. Och elva underbara gubbar och två tjejer. Tusen Tack för att 
ni upprätthåller er tradition! Vi hoppas att ni vill komma tillbaka – så att dom som 
missade den här kvällen får en ny chans.
I pausen fick vi fruktsallad med grädde. Och hembakta rullrån.  
Det var en kväll att minnas!

Medlemsavgift 2020
Bifogar inbetalningskort, går även att swisha på nummer: 123 613 88 61
50 kr/ person, 100 kr/ familj. OBS! Märk betalningen med namn.
Alla medlemmar i Gnarp får bladet via utkörning. Alla utanför Gnarp kan 
prenumerera för 100 kronor och få Grängsjöbaledet tillskickat per post.


