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Ansvarig utgivare Henrik Thorèn.
Omslagsbild Magdalena Dahlqvist

Ungdomsgården har Stafetten i detta nummer
en del spelar pingis, andra sitter och spelar tv-spel,
lyssnar på musik eller bara sitter i soffan och pratar.
Musiken är på hög nivå och varierar allt från hårdrock
till dansband. Stämningen är vanligtvis väldigt bra och
de kommer ner med jämna mellanrum och sätter sig
med oss ledare och pratar en stund.
Nu snart tar vi jullov och den 6 december är det
avslutning. Sen ser vi fram emot ett nytt år.

Sitter och tittar i pärmen och går igenom lite protokoll
och bilder sen uppstarten av ungdomsgården. Inser att
vi har hållit på i 7 år och 7 månader sen uppstarten den
7 april 2011.
Tack vare alla som ställt upp ideellt med gemensamma
krafter har vi kunnat genomföra det och även kunnat
fortsätta år efter år. Vi gör det för att våra ungdomar
ska kunna träffas och umgås. Det startades upp som ett
projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet Leader,
som går ut på att utveckla landsbygden. Idén om en
ungdomsgård togs upp på ett möte i februari 2010 i
bygdegården Efter många möten och mycket jobb ett
drygt år senare var det klart.
Ledare har kommit och gått, och vi är inte så många
kvar sen starten. Men vi får in nya eldsjälar för varje år
som ställer upp två dagar i veckan efter schema. Totalt
brukar det bli ca 3 gånger per termin för var och en. På
grund av att ungdomarna har andra aktiviteter, ändrade
vi dagarna så vi har öppet tisdag och torsdag mellan kl.
18.00 -21.00. Ungdomarna har möjlighet att handla Pan
Pizza, godis och läsk. Antalet ungdomar varierar, men
de tycker det är väldigt kul Ibland hittar vi ledare på
andra saker, som att baka kakor, paj, pizza eller tacos.
Det brukar vara väldigt uppskattat. En dag på höstlovet
har vi de senaste åren gjort en resa till Boda Borg i
Karlskoga. Där bjuder ungdomsgården ungdomarna på
tacobuffé och inträde. En vanlig tisdag kan se ut så att

Nu skickar jag vidare stafettpinnen till
Hembygdsföreningen.
En god jul och ett gott nytt år, från oss på
ungdomsgården!
Annelie Recenius

Från vänster, David Engström, Lovisa Svensson,
Gunilla Svensson (ledare), Emil Johansson och
Manfred Svensson.

“Unga fångar livet på bild”
En utställning och projekt av och med våra unga. Under
sommaren har några ungdomar dokumenterat sin vardag. En
utställning har ägt rum i bygdegården under Kristinehamns
kulturvecka. Projektet var lyckat och utställningen kanske rent
av går vidare för att exponeras på andra platser i kommunen.
Projektansv. Rudskoga Bygdegårdsförening, Maria Lindqvist och
Johan Marshall.

Cornelia Engman valde att visa sin
Cornelia Engman valde att visa sin sommar i Gottbol.
sommar i Gottbol
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Bye bye 2018! – 2019 here we go!
www.flygandeveteraner.se
Naturligtvis finns vi även på Facebook, både med en
sida och en grupp. Gå gärna in och “gilla” sidan och
gå med i vår grupp.

Så ska 2018 år säsong för Daisy och Flygande
Veteraner sammanfattas. En säsong som inte riktigt
blev som någon av oss riktigt kunde se komma då vi
planerade den.
Säsongen kom igång sent i år, då diverse tillstånd
efter instrumentbytet drog ut på tiden. Men så blev
det också en världens modernaste DC-3 or, med
möjlighet att flyga i dåligt väder. Till slut kom vi
dock iväg, och första resan bar av till Värmland och
Karlskoga. Besök hos Rolls-Royce, Motala Verkstad i
Kristinehamn och Scana Björneborg stod på
schemat. Senare samma vecka var återigen
Karlskoga resmålet. Motorsportveckan och
flyguppvisningar var nu temat, där Daisy spelade en
stor roll. Bland annat så släpptes 6 stycken
fallskärmshoppare över flygplatsen. Något som
filmades och finns att se på vår hemsida.
Besöket på Teknikdagen i Rudskoga ställdes in i år
igen tyvärr. Även denna gång ville inte det tekniska
gå vår väg. "Favorit i repris" är kanske inte riktigt
rätt uttryck, men faktum är att även i år var det
motorbyte i Holland som tvingade oss ställa in.
Ett uttryck som däremot kan passa är "3:e gången
gillt"... För vi ger inte upp så lätt i föreningen. Vi
sätter Karlskoga flygplats på vår karta även då,
gärna tillsammans med Rudskoga och Teknikdagen!
Karlskoga är en av våra ”stora” destinationer i antal
resor och det vill vi inte ändra på.
Nästa säsong blir spännande med en blandning av
långt och kort resande. Långa resor till England och
Tyskland i samband med att vi ska delta i Daks over
Normandie. Den 6 juni precis 75 år efter D-dagen
ska 35-40 DC-3/C 47 fälla fallskärmshoppare över
Normandie. Denna gång kommer hopparna att
mötas av tusentals (fredliga) människor på marken.
De kommer att se den största samlingen av DC-3or
på ett ställe sedan andra världskriget. De flesta
flygplanen var med i Normandie och många har den
målning som de hade för 75 år sedan. Ett flertal av
planen fortsätter sedan till Tyskland där man firar
70-årsdagen av avslutningen av ”Luftbron till
Berlin.”
Det blir en aktiv säsong med möjlighet till mycket
varierande flygningar för våra medlemmar.
Under hösten har vi flyttat hangarplats till Västerås
Flygande Museum. Det blir en bra plats där man
kommer kunna se vårt flygplan i en fin miljö, när
den inte är ute och flyger.
För att ta del av de senaste nyheterna så kolla in
Flygande Veteraner på webben,
Teknikdagen ligger i programmet 2019 – tredje
gången gillt! Hoppas inga problem dyker upp den
här gången!

Mvh
Daniel Löfgren, Åtorp, reseledare
telefon 070-372 55 11
Lars Wissing, ordförande Flygande Veteraner

Mot England, Karlskoga, Normandie eller Berlin?
Kolla med Flygande Veteraner och Daniel, traktens
eget lokalombud i sammanhanget.

Äkta flygkänsla från förr med Daisy, historisk slitvarg
i modern upplaga, fylld med spännande historia.

Er lokala virkesköpare
Andreas Jansson 070-178
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En spännande skattjakt
Ju mer vi letat, desto mer har vi lärt oss förstå vilket kulturminne många äldre bilder är. Och vi vet, att än har vi inte
kommit till botten på bygdens bildskatt. Lika viktigt är det att hitta berättelsen bakom bilden medan det går. Det kan
vara ett detektivarbete, men vi har många gånger blivit förvånade över att det ännu kan lyckas.

Var finns denna bild?
Ett exempel: Någonstans finns en Rudskogabild på en mjölkbil som har vält i diket med alla flaskorna. Någon visade
den för många år sen när vi började dokumentera bygdens gamla bilder, men av misstag blev den aldrig scannad.
Det verkar inte ha varit någon allvarlig olycka och pinsamheten är väl avskriven efter ca femtio år. Vet du något?
Anders Höglund har en portabel scanner, som han enkelt scannar bilder med direkt ur album. Därför behöver du inte
lämna ifrån dig bilderna och det är inget hinder om de sitter fast. Tveka inte att slå en signal till någon av oss i
Bildgruppen! Vi är alltid intresserade av fler bilder till arkivet.

Anders H, Lillvor I, Hannu O, Gunn R, Håkan N, Märta S och Nina A.
Vi minns med tacksamhet och saknad Anders Jönssons medverkan och engagemang.

En ungdomlig

RUDSKOGA-ALMANACKA 2019!
”Ung i Rudskoga förr och nu” är årets tema.
Idén kom tack vare den fina utställning som
ordnades i Ungdomsgården under Kulturveckan,
där de som växer upp i bygden nu berättar om sin
vardag i bilder. Ett mycket bra initiativ som vi vill
hänga på litet grand. Vi kommer därför att
använda tre eller fyra stycken av de nya bilderna
och sedan fylla på med barn- eller ungdomsbilder
från förr.

En charmig bild, men den kommer INTE i nästa almanacka.
Innehållet i den får bli en överraskning.
Men vad tror ni den här lille ljushårige gossen heter?
Hästintresset höll inte i sig så länge, även om den här
kusen finns kvar och har fått 65 år på nacken.
Gossen har också blivit äldre och har skaffat sig bygdens
största samling av allt möjligt som går på fyra hjul. Helst
ska det vara objekt att skruva mycket på, då trivs han bäst.
Nu vet ni säkert!

Ett varmt tack till alla som har stöttat
oss i samband med Anders bortgång.
Eva
Jonas med familj
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Problemet har varit att vi nu beträffande de äldre
korten kommit in på den tidsepok när färgbilderna,
diabilderna och Instamatickamerorna tog över.
Album från den tiden ser inte roliga ut idag, då de
är fyllda med suddiga, blekta och missfärgade kort.
Då blir vi ännu mer imponerade över kvalitén på
svartvita bilder som kan vara mer än hundra år,
men är helt skarpa och opåverkade. Allt har inte
gått framåt!

Mycket nöje med Almanackan 2019
och Gott Nytt År!
Bildgruppen

Hurra! Vi har gjort En Svensk Klassiker!
Träning är roligt! Det är en av anledningarna till att jag
och Henrik, min man, bestämde oss för att göra en
Svensk Klassiker.

på startlinjen (om än längst bak), och få vara med om
denna folkfest.
Starten gick, tror vi, för till slut började det röra på sig
även bak hos oss. Vi gled fram över startfältet ihop
med de övriga femtontusen, som liksom vi bestämt sig
för att åka Vasaloppet. Vi kom fram till backen. Och där
höll vi till i en timme. Man fick småprata med folk runt
omkring, och ta det lugnt. Att försöka ta sig förbi och få
någon bra tid var det inte tal om. Vi kom fram till
Smågan till slut, fortfarande i gåsmarsch med flera
tusen andra. Ingenstans under loppet var vi så klart
själva, men vi höll ihop, Henrik och jag, och det var
toppen, för man kunde stötta varandra när man blev
lite trött, prata lite för att få något annat att tänka på
och se fram emot vätskekontrollerna! Vasaloppet blev
en härlig upplevelse och tänk vad glad man blir när två
välbekanta ansikten som dyker upp och erbjuder
choklad och vatten. Tack för det, Jenny och Helena!
Framåt 18.30-tiden skidade vi in under portalen i Mora.
Tänk att vi hade åkt 9 mil! En lyckokänsla som är svår
att beskriva infann sig. Det är ett lopp jag gärna åker
igen!

I många år har jag lett grupper, först ledde jag
motionsgympa efter bästa förmåga och nu hjälps vi åt
att hålla liv i löpningen på orten (för de som vill ha lite
hjälp). Den nya fina hallen som byggdes blev ett
fantastiskt lyft för hela Idrottsföreningen mot tidigare,
då det bara fanns matsalen på skolan att gympa i.
Gruppidrott har alltid passat mig som hand i handsken,
så varför bestämmer man sig då för att göra en
Klassiker? I mitt fall handlade det mycket om
inspiration, den jag får av mina vänner i löpargruppen
och på de övriga passen, men även av de program som
gick på tv under ett par års tid. Där fick man följa ett
gäng helt vanliga människor som hade bestämt sig för
att genomföra de fyra lopp som ingår: Vasaloppet /
Engelbrektsloppet, Vättern-rundan, Vansbro-simmet,
Lidingöloppet. Kunde de göra det, då kan vi också. Men
när? Det gällde att passa in mellan jämna födelsedagar
och studentfiranden – vi gör det nu!
Lidingöloppet
Ungefär ett år innan första start bestämde vi oss för att
börja med Lidingöloppet hösten 2017. Sagt och gjort.
Mycket löpning blev det under sommaren och hösten
förra året. Vi höll oss både friska och hela och tränade
bra, tyckte jag, inför loppet. Den stora dagen kom, med
bra väder och en fin stämning. Henrik startade en
timme före mig, så jag vankade runt i väntan på min
start. Till slut var det även dags för mig att ge mig iväg.
Jag höll skaplig fart den första milen. Sedan blev det
jobbigt. Då insåg jag att mina träningspass här i
Rudskoga inte innehåller några backar. Inga. (Hur är
det möjligt?) Men på Lidingö fanns det backar, många
och långa och de gick visst både upp och ner, för hu,
vad det gjorde ont i knäna i nerförsbackarna. När jag
sprungit 22 km hade jag så ont i knäna att jag trodde
jag skulle få bestående men för livet (jo, det kändes
så!). Sista 8 km gick jag och småjoggade fram där det
var platt och tyckte inte det var särskilt roligt med
Lidingöloppet. Jag kom i mål på 3.35 och då var jag nog
20 minuter från den tid jag hoppats på. Oerhört
besviken, men ändå lättad! Nu behöver jag aldrig
springa det loppet igen (fast man vet ju inte…). Henrik
nådde nästan sin måltid, han sprang på 3.05.
Vasaloppet
Hur många gånger har jag inte suttit vid Tv:n och sett
starten, följt åkarna i täten och slutat titta vid 12-13
tiden när de gått i mål! Vilken upplevelse att själv få stå

Cykla har man gjort i hela livet, men som mormor så
klokt sa; Man håller igång tills man blir 18, sedan får
man körkort och då blir man slö. Ligger lite i det
(mormor var Rudskoging, så hon var klok hon!)… Lätta
landsvägscyklar inhandlades och försök att bemästra
dem inleddes. I början kändes det som om man blåste
iväg om vinden tog i från sidan, men vi vande oss. När
det gällde det här delmomentet var Henrik och jag
väldigt överens om att det var tur att vi gjorde det
tillsammans. Vi gjorde några långa träningsrundor som
tog större delen av dagen. En tur till Grythyttan är värd
att berätta om. De har väldigt god mat, men en
trerätters blev för mycket! Jag fick så ont i magen att
jag tvingades stanna och lägga mig i gräset och vila,
somnade som en klubbad och sov i 20 minuter. Sedan
kunde vi cykla vidare hem. Vi passerade massor med
små sjöar på en snirklande, smal asfaltväg. Toppenbra
träning! Den dagen cyklade vi 18,5 mil. Bra, då kommer
vi att fixa Vättern.
Vätternrundan
VI startade på kvällen, jag strax efter 8 och Henrik en
timme senare. Lätta vindar, men sol. Helt ok. När solen
gick ner kändes det lite äventyrligt. Där satt jag och
cyklade på in i mörkret och skulle cykla en hel natt. Det
här var det lopp jag funderat mest på. Så långt. Nåja.
Kilometer för kilometer, mil efter mil.
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Cykla är ju inte svårt. Vid varje depå smet jag på
toa och smörjde rumpan med salva, och det
hjälpte! Mycket vatten, blåbärssoppa, saltgurka
och kaffe slank ner den här natten.
I Jönköping åt vi köttbullar och mos och i Hjo var
det lasagne (kl 5 på morgonen!). Blev du inte trött?
frågar säkert någon. JO! Efter 15 mil kändes det
som om jag skulle kunna sitta och sova på cykeln,
men då kom en man från Dalarna upp bredvid mig
och vi småpratade i 2 mil! Med 10 mil kvar blev jag
trött igen och vände mig till mina medcyklare. En
tjej från Stockholm svarade på mitt desperata rop
på samtalspartner och sedan följdes vi åt
resterande biten in i mål. Jättebra för oss båda och
väldigt trevligt! Henrik kom ifatt mig när det var ca
5 mil kvar. Då hade jag upptäckt våra vänner som
stod och hejade på oss (tack för det Agnetha,
Jenny, Ola och P-O!), men han svischade förbi (var i
en så bra grupp, sa han!). Efter totalt 300 km var vi
mycket nöjda och inte alls avskräckta från att åka
igen.
Vansbrosimmet
Sista deltävlingen 3 km simning, i öppet
strömmande vatten. En fantastisk fin dag där
värmen i vattnet 20 grader, och i luften, samt
strömmarna var på vår sida Loppet börjar i Vanån,
där man simmar med strömmen i 2 km innan man
viker upp i Västerdalälven, där det blir motströmt
sista kilometern. Men i år inte så farligt alltså. Det
blev ett roligt lopp. Mycket folk i vattnet, det var
inte tal om att försöka hålla ihop, men jag drog
nytta av mina simkurser i crawl och växlade mellan
bröst- och frisim. Så skönt det kändes när man klev
upp ur vattnet, sträckte armarna i luften och kände
sig som en vinnare, för det var ju det vi var. På vårt
sätt hade vi klarat av alla deltävlingar, haft ett
fantastiskt år som till stor del bestått av träning
både fysiskt och mentalt och gjort något som vi
båda var stolta över
.
Till er som läst kan jag bara säga att detta var
roligt OCH genomförbart. Det var bra att ha någon
att träna ihop med, för när man inte har lust (det
händer ibland) så drar man med varandra. Vill du
börja med något mindre krävande missa inte vår
Rudskogaklassiker, som består av Jordgubbslunken,
Rudskoga-trampet och Rudskogaloppet! Då har du
dessutom allt i Rudskoga! Camilla Thorén

Rudskoga Idrottsförening
Verksamhet i höst och vinter
Framgången från i fjol, Marschallvandringen,
genomförs 25e november.
Vi tänder marschaller utefter slingan som är
släckt i övrigt. Barnen får leta reflexer s k
”ugglor”. Var en mysig tilldragelse förra året.
Löpgruppen träffas söndag och torsdag.
Det finns alltid alternativ även för den som
inte ska springa några lopp, utan bara bättra
på sin kondis.
I Hallen är det Barngympa på måndagar då
det även är Yoga.
Motionsgymnastik tisdag förmiddag för
daglediga.
Cirkelträning på kvällen.
Zumbadans på onsdag.
Inget i Hallen på torsdag men då är det ju
löpning.
Badminton på fredag och Tabata på lördag.
Innebandy på söndag.
Reservation för förändringar.
För tider mm se www.rudskoga.se
Välkomna till Rudskoga Ifs aktiviteter!
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Här bredvid ses årets
deltagare. Väl mött nästa
år igen, förmodligen då
kanske 14/9 så reservera
det datumet i din
kalender redan nu!
Och ni som är
intresserade av
nybörjarkurs - håll utkik
på Rudskoga.se nån gång
i mars 2019 .

Rudskogagolfen en fullträff på vackra Ribbingsfors
Även detta år blev en väldigt lyckad och trevlig dag på Ribbingsfors Golfbana.
Vi som har någon form av anknytning till Rudskoga deltar i tävlingen, som är en avslappnad spelform i fantastiskt vacker
miljö. Vi har ju såklart också några sponsorer som bidrar med priser. Nytt för i år var att vi hängt en tumstock vid ett hål
för att dela ut pris till just ”närmast hål”, ett uppskattat inslag.
Väldigt roligt att deltagarantalet ökar för varje år och eftersom Jörgen fortsätter att hålla nybörjarkurser fortsättningsvis
varje vår så kommer det säkert öka. Det är ju det som är det fina med handicapsystemet, att oavsett om du är nybörjare
eller väldigt duktig, så spelar det ingen roll. Det är ju inte ovanligt att en nybörjare vinner i poäng räknat p g a det.
Vid det här laget har vi ställt bagen i förrådet i väntan på nästa säsong. Vem vet… om några år kanske det finns intresse
att ordna en gemensam resa från Rudskoga till varmare breddgrader för några dagars golfspel tillsammans.
Jörgen & Agneta Linder.

… och Cruisers de rullar vidare…

15 år sedan klubben bildades. 15 år, det är rätt lång tid egentligen. En hel del av dom som startade det hela är kvar och
några nya har kommit till. Vi putsar och kör omkring i våra entusiastbilar som vanligt och försöker besöka så många
träffar man hinner med.
Vår egen träff, Rudskoga-Träffen, hade lite otur med ostadigt väder och konkurrens på andra håll i vårt land.
Vi fortsätter att göra reklam för bygden genom att Rudskoga-namnet finns på våra ryggar. Gissa om det är en
"dörröppnare"!
Vi ses å hörs! Harry ordf CCR

Evenemang på g? - Fastighet att
sälja el hyra ut? - Annat av
intresse?
Meddela webmaster
www.rudskoga.se
Då syns det även på Rudskoga
Fb och Instagram!

Skogsfastighet köpes!
Vi är en skogsintresserad barnfamilj som bor
halva tiden i Rudskoga. Vi söker nu efter en egen
skogsfastighet eller lantbruksfastighet med skog
att följa och vårda!
//Anna o Henrik Ahlin, 070-4799219
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Grunnebacka Föräldraförening Höstterminen 2018
I början av terminen ordnande Föräldraföreningen en brännbollskväll i Grunnebacka där elever och föräldrar möttes
traditionsenligt. Jag har bestämt för mig att eleverna vann även detta år… det brukar vara jämnt men det slutar alltid
med några poäng mer för den yngre generationen.
Föräldraföreningen har haft årsmöte och konstaterat att ännu ett år har gått då mycket engagemang från föräldrar lett
till många roliga aktiviteter för barnen i skolan.
I september ordnade vi Grunnebackadagen då ett 20-tal föräldrar och ännu fler barn hjälptes åt att rensa ogräs och
snygga till på skolgården och tänk vad fint det blev! Stort tack till alla som var med!
Efter att en längre tid pratat om att vi borde bjuda hit våra kommunpolitiker för att visa vår fina skola har det äntligen
blivit av. Den 27 oktober hade drygt 20 politiker hittat hela vägen till Rudskoga ! Syftet med att bjuda hit politikerna var
att de som diskuterar skolpolitik i Kristinehamns kommun ska få en bild av Grunnebacka skola och veta vad det är de
pratar om. Vi berättade om skolan, Föräldraföreningen och visade runt politikerna i lokalerna. De var mycket positiva till
engagemanget i vår bygd och till skolan i övrigt.
Den 6 november ordnade föräldraföreningen en föreläsning med Ursula Ekman (Sigges gåva).
Till 1 advent kommer eleverna att baka bröd, lussebullar, kakor och godis som de kommer att sälja vid slöjdarna för att få
in pengar till kommande skolresa. Jag hoppas att vi ses då! 
Paula Dahlin, ordf Grunnebacka Föräldraför.
Anna
Cederholm
och Linnéa
Werner
berättade
engagerat för
besökarna om
barnen och
sitt arbete på
skolan.

Barnvänligt och vacker musik i Rudskoga kyrka
Hemkyrkans dag den 30 september blev extra högtidlig med
musiker som Ylva och Yngve Wåhlstedt samt Bengt Haster.
Kyrklunchen njöt vi av i vår "caféhörna", där vi nu har
spotlight och senare ska få en skänk.
Vi har barnvänligare gudstjänster med lekmatta och leksaker.
I vapenhuset hänger bårtäcket vävt av damerna hos Slöjdarna
väl synligt för alla besökare.
13 oktober var det härlig sång av mor och dotter, Rebecka
och Moa, med insamling för Hjärnfonden. Deras
uppträdande kallades för "Sjumilasånger".
22 oktober bjöds på Insamlingskonsert med Nysund Gent
Quartet och Marie Tjärnbro vid pianot. Vilken kväll! Många
pratar om den efteråt. Insamling och information om bröstoch prostatacancer som gav drygt 10 000 kr och över hundra
personer njöt av kvällen.
2 december kl. 16 är det Adventsgudstjänst med kör och
Adventslotteri.
17 december kl.19 Julkonsert med Tre-i ett-kören.
31 december kl 16 året avslutas med Ekumenisk nyårsbön i
Betania.
Agneta Eriksby
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Här ses några få av de som jobbade med skol-gården. Viktigt att barnen får uppleva att vi jobbar tillsammans för deras bästa och att de bidrar själva.
En sån skola blir alla rädda om.

Grannsamverkan och Rudskogainfo
Vi har varit väldigt förskonade från inbrott o dyl i år. Vad det beror på kan det finnas många orsaker till. En
anledning är att polisen burat in aktuellt bus och en annan är att det inte förekommit några ligor i
vår/sommar. Jag har varit i kontakt med polisen och nu florerar det många öststatsligor över hela Sverige. Det
finns all anledning att hålla ögonen öppna. Nu är ju även sommarbostäder ett hett objekt att länsa, men även
cyklar, fyrhjulingar, motorcyklar mm. Lås in allt stöldbegärligt, det går fort när de väl är framme med sina släp
och bussar.
Vad gör jag om jag ser något avvikande?
En del undrar litet vad folk i bygden gör när de ser något mystiskt eller avvikande?
En del av oss går helt enkelt fram till vederbörande och undrar vad de gör/letar efter och frågar om man kan
hjälpa till. Man stör och visar buset att de är iakttagna. Andra drar sig för detta då de tycker att det är
obehagligt, och det måste vi ju acceptera. Huvudsaken är att det kommer till Grannsamverkans kännedom så
att jag kan skicka ut sms till alla.
Ibland kan det bli lite tokigt, som när jag skickade ut en misstänkt personbil förra helgen och det visade sig
vara reklamutköraren. Men ingen skada skedd, det positiva är ju att någon uppmärksammade en för dem
skum bil och andra kunde informera om att det var reklamutköraren. Det är väl ändå fantastiskt!
Facebook ett komplement
Jag har startat en Facebooksida i höst. Denna är endast tänkt att vara ett komplement till SMS, det är ju
långtifrån alla som har Facebook och hänsyn tas givetvis till detta. Fördelen är att man kan ta foto och lägga in
där som jag sedan kan vidarebefordra till polisen, om så skulle behövas. En del tycker också att det är ett
lättare sätt att kommunicera. Det är endast jag som kan godkänna medlemmar och jag förbehåller mig rätten
att ta bort irrelevanta inlägg. All information och eventuella återkopplingar går alltså fortfarande ut via SMS.
Hur går man tillväga för att få meddelande från Grannsamverkan och Rudskoga-info?
Det enda som krävs är att bli medlem i Hembygdsföreningen här i Rudskoga. I det medlemskapet ingår info
från Grannsamverkan, endast polisiär sådan.
Det ingår även att du får meddelande från Rudskoga-info, som innefattar allt som händer i bygden när det
gäller evenemang, bortsprungna hundar, kor på vift och annat.
Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och ett inbrottsfritt Gott Nytt År!
Carina Pettersson, Samordnare i Grannsamverkan
RUTINER VID LARM

BLI MEDLEM
Registrering rudsk.gran@gmail.com
eller till samordnaren
Tel 073-096 82 97
Meddela
Namn, adress, e-post telefon och mobil
Meddela även
ev nytt medlemskap i Rudskoga Hemb.för
Bankgiro 812-8209
Avgift 100 kr/år.

Kontakta polisen 112 för att snabbt komma
fram vid pågående brott
Övriga fall 114 14
Kontakta sedan Grannsamverkan
Samordnaren 073-096 82 97
eller rudsk.gran@gmail.com

.
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Wisconsin - Tallmon enkel biljett
När jag som 11-åring köpte min första traktor, en
Epa, av Ivar Larsson i Skotttlanda, trodde jag väl
inte att det skulle bli så här! ☺
Många traktorer har köpts och sålts genom åren,
men ingen har jag köpt från USA förrän nu.
Jag satt en kväll och kollade på en hemsida i USA
som heter Yesterday tractor och hittade där en
John Deere R från 1951 som verkade intressant.
Traktorn fanns på ett museum i Wisconsin där
ägaren till museet avlidit och sönerna sålde nu ut
samtliga traktorer. Sedan många år är jag bekant
med en traktorsamlare från Skåne som brukar
importera veterantraktorer från USA och han
erbjöd sig att

titta på traktorn när han ändå skulle till USA inom
kort. Han tyckte att den verkade ok och det blev så
att han också köpte några traktorer där.
Traktorn kom till Trelleborg i en container i mitten
av juni och nu står den på Tallmon för litet översyn
innan den kan köras med.
Att jag fastnade för just den här är för att jag aldrig
ägt någon John Deere, det är deras första
dieseltraktor och att den har ju mitt årtal 1951.
Sedan är det en utmaning att starta upp en traktor
som har stått länge, men det är sånt jag gillar, som
ni kanske redan räknat ut.
M v h Hannu Olsson
Efter ett
ganska långt
traktorliv i USA
blev det dags
att emigrera till
Tallmon och
Rudskoga, där
den nog
kommer att
kunna ses på
Teknik-dagen.

Grunnebacka skola Höstterminen 2018
har varit på studiebesök till brandstationen i
Kristinehamn.
Musik och annan kultur
Musikskolan har varit i Grunnebacka under åtta veckor
med två olika projekt. Dans för de yngre och blås
instrument samt gitarr för de äldre eleverna.
Skådespelaren Björn Söderbäck från Västanåteatern
besökte skolan med en föreställning utifrån Selma
Lagerlöfs verk och liv. Kommande aktiviteter på skolan
är en övernattning för 4-6 i början av november, firande
av Nobeldagen med finare middag och dans och två
temadagar i familjegrupper. Dan Bornemark kommer
och besöker åk 4.
Och snart blir det jul!
Lucia kommer att firas enligt traditionen med Luciatåg
på skolan, på Grunnebackagården för Pensionärsföreningen och på Rudskoga Servicehem.
Julavslutning i kyrkan torsdagen den 20/12 kl 18.00.
Efteråt serveras det fika i Grunnebacka-gården.
Med vänliga hälsningar
Personalen på Grunnebacka skola
gm Anna Cederholm och Linnea Werner

Höstterminen började med gemensam uppstart vid
flaggstången där alla elever och personal på skolan
samlats för en sångstund. Efteråt bjöds eleverna på
glass. Vi har också gjort mycket annat trevligt som vi vill
berätta om.
Idrott
Skoljoggen har genomförts med hela skolan. Eleverna i
4-6 sprang långa Lunken på 11 km och de yngre eleverna sprang den korta på 6 km. Aktiviteten avslutades
med en gemensam grillning på skolgården.
Springpengen gick till Sigges Gåva.
I oktober var eleverna i åk 3-6 till Åtorp på en friidrottsdag tillsammans med elever från Svartå och Åtorp. De
tävlade i blandade färggrupper i 6 olika grenar.
På elevens val arbetar vi i åldersblandade grupper F-3
och 4-6. Elever i 4-6 som valt idrott, har cyklat mountainbike på skogsvägarna i Rudskoga. Längsta rundan
blev ca 1,7 mil.
Studiebesök
Eleverna i åk 2 och 3 har varit på studiebesök hos Lars i
Gammelgården. Detta var i samband med ett projekt i
NO som handlade om bondgården. Eleverna i åk 2 och 5
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Någon som vill hänga med på kajaktur?
Vi tänkte slå ett slag för en trevlig aktivitet som passar vår, sommar och höst. Nämligen att paddla kajak.
Jag och Nils Tjärnbro paddlar ibland men vi vill gärna ha sällskap.
Vi har paddlat i Stockholms skärgård, på sjöar i Västra Värmland, på Vänern, i havet runt Västervik och på Skagern.
Det finns ett antal kajaker i Rudskoga så varför inte samlas för en prova-på-dag någon gång under 2019!
För många är det den där spegelblanka vattenytan som lockar mest. Jodå det är mysigt, men också en tjusning att ta sig
an lite vågor så att man får jobba lite.
Vore kul om vi blev lite fler där ute på Skagern.
Hoppas vi ses i en kajak nästa år.
Paddelhälsningar Leif Nordström
Här är två
bilder
från
Nisses
och mina
turer.
Jag tror
att de
talar för
sig själva.

Gång- och cykelvägen:
Lägesrapport och behov av sponsring sista etappen
För det första ett stort tack för de generösa gåvor vi fått till G/C-vägen. Insamlingen har hittills gett ett
tillskott på 66 800:-. Dessutom har Rudskoga Energi AB skänkt 60 000:-. Mycket generöst och
välkommet. Årets skrotinsamling har gått över förväntan och inbringat 43 300:-.
Tack vare dessa bidrag och tidigare gåvor, ideellt arbete, Hembygdsföreningens inkomster från
Teknikdagen och kommunens bidrag närmar vi oss målet. Men än är vi inte riktigt där.
Kommunens upphandling av broräcket vid Tursåsen har dragit ut på tiden, vilket inneburit att sträckan
Eriksbol – Sjötorp försenats. Vi har ännu inte något besked om när upphandlingen beräknas vara klar.
Ekonomiska läget är nu sådant att vi kan färdigställa sträckan Eriksbol – Sjötorp. Men för att klara
återstående arbete Bjursnäset - Eriksbol krävs ett tillskott på c:a 200 000:-. Därför fortsätter insamlingen
och naturligtvis även skrotinsamlingen.
För att skänka skrot (ej vitvaror och elektronik) kontakta Pelle Tjärnbro 070-659 86 89.
För penninggåvor använd Hembygdsföreningens bankgiro 812-8209 och ange G/C-vägen vid
betalningen.
Alla bidrag stora som små är välkomna!
Nisse Tjärnbro, Rudskoga Hembygdsförening
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En sommar ingen kan glömma
bönder som har möjlighet att söka stöd och risken är
att många får lägga ner sin produktion.
Höst och Pulling
Efter denna sommar var det nästan skönt när hösten
klev in. Vi anordnade som vanligt Veteran
Traktorpulling i Käbberud. Men på grund av torkan så
var även vi tvungna att skjuta på datumet. Efter en
regnig och gråmulen lördag morgon lyckades solen
klämma sig fram och vi fick en väldigt trevlig dag, med
ca 30 deltagare som tävlade i sina maskiner och ca 350
besökare som ivrigt besökte försäljningen av
hamburgare och kaffe mm. Barnen åkte gladeligen
höbalsvagn hela dagen, eller bara gick runt och tittade
på alla maskiner.
Nu ser vi fram emot en mysig jul och nyår, och kanske
lite lagom med snö. Styrelsen LRF Rudskoga önskar alla
en god jul och ett gott nytt år!
Annelie Recenius

Våren började bra, i april vi hade öppet hus hos Niklas
och Sandra i Undersbol, som visade upp sitt nya
djurstall. De hade för tillfället 360 tjurar som de ca 100
besökarna fick gå runt och titta på, samt köpa
hamburgare och kaffe. Djurstallet byggdes 2016 där
det börjades i liten skala som ökades ut under 2017,
idag finns det plats för 400 djur.
Sen kom sommaren…
Sen kom sommaren som ingen kommer att glömma i
första taget, speciellt våra bönder och lantbrukare.
Torkan slog hårt mot dem och hela landet och för en
lång tid framöver.
Spannmål och mjölk och kött
Adam Cederholm, som är spannmålsodlare, berättar
att årets skörd var 40 % sämre än normalt. Hans
förhoppning är att det ska kompenseras av priset.
Bevattning har inte varit till hjälp, på grund av att
gärdena ligger på för långt avstånd till sjön.
Bland får, nöt-och/eller mjölkproducenter har de
kunnat sökt extrastöd från Jordbruksverket. Lars
Persson är en av dem som sökt och som får ersättning.
Sommaren har påverkats mycket för hans del. Det blev
mycket extrajobb, och många körningar för det lilla
som blev. Skörden var betydlig mindre än normalt.
Tack vare att det är en mild höst kan ungdjuren
fortfarande gå ute och beta i hagen. Han har kunnat
använda bevattning från sjön, men blir det fler somrar
med en sådan torka kan det bli bevattningsförbud även
här, som det blev på många andra ställen i vårt land.
Då finns det inga resurser. Han måste då ev. dra ner på
djurantalet.
Sandra och Niklas Ohlzon, som har nötproduktion, ser
lika på situationen På grund av torkan så var det långa
slaktköer. Det ger påföljden att de får ha kvar djuren
längre och det krävs mer foder. Deras första
ensilageskörd var dålig, medan den andra blev nästan
obefintlig. Tack vare regnet på sen-sommaren kunde
de få ihop så de klarar sig. Spannmålet som var tänkt
till försäljning har gått till att bli foder istället. Och efter
en analys på fodret så har torkan gjort att det är sämre
kvalitet på det.
Skogen
Även skogen har tagit stryk av värmen.
Bo Cederholm har konstaterat att 50–60 % av hans
nyplanteringar har dött. En ökning av barkborre har
setts, på grund av torkan verkar det som de har lättare
an angripa träden. Lars, som har en nyplantering från
2017, upptäckte att endast 25 % av träden som lever. I
stort sett är allt annars dött.
Förhoppningsvis kommer fler att kunna söka stöd från
2019, då dessa även kommer att rikta sig till växtodling
och grisproduktion. LRF har - och har under hela
sommaren - haft en tät dialog med politiker och
myndigheter för dispenser, regellättnader och
stödpaket. Men än så länge är det tyvärr inte alla
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Grannsnack med Magda och Linus

En omvänd revolution i Torpet!
För ungefär hundra år sedan kopplades de första gårdarna i Rudskoga upp till det elnät som då började byggas
ut i större omfattning i landet. Det var fantastiskt, en revolution, något liknande hade ju aldrig funnits. Att
strömmen, som vi idag är så beroende av, produceras i olika former av kraftverk som ofta ligger långt borta
har vi tagit för givet. Men nu händer det mycket på energifronten och hos Magdalena Dahlqvist och Linus
Andersson i Linnevalstorp finns exempel på nya spännande lösningar.
Sommaren 2017 såg vi här från Ugglebol tydligt att
det började hända något nytt uppe i Linnevalstorp;
hela det stora lagårdstaket började fyllas med
solpaneler och snabbt gick det. När vi hade
vägarna förbi såg vi att också magasinstaket var
fullt. Sedan dess har vi fått tillfälle att prata
solenergi med Linus ibland och nu kändes det rätt
att fråga om de vill dela med sig till Bygdebla’ts
läsare av sina erfarenheter och tankar om hela
energiprojektet? - Jodå, absolut! Jag var
välkommen på en fika!
Här har man tänkt till
Ett så väl genomtänkt projekt som detta har krävt
mycket förberedelser och att Linus då har gedigna
kunskaper och behörigheter inom det eltekniska,
är en stor tillgång. De berättade att de har klurat
och forskat länge för att få till helheten.
Även om besparingen på sikt blir stor, handlar det
om mycket pengar i genomförandet. När de
kinesiska panelerna sjönk i pris och det blev möjligt
att genom det egna företaget själv importera
direkt från Kina via Tyskland och sedan till Sverige
var det dags att komma igång.
Först byggdes en ställning längs med hela
söderväggen. Sedan måste underlaget på det
gamla lagårdstaket göras plant med hjälp av ett
skensystem och de tog då hjälp av Björns Byggplåt
för undermontaget. När det var dags att få upp de
tunga pallarna med paneler var det ovärderligt att
Nicklas Ohlzon kunde komma med sin
teleskoplastare och lasta upp dem på ställningen.
Sedan var det egen muskelkraft som gällde när de
40 kg tunga cellerna skulle på plats. Obekväma att
bära var de också. Fanns ingen barnvakt så kröp
Magdalena och Linus där på taket när barnen
somnat. Totalt tog det ca 3 veckor.
Men det är inte nog med ca 250 kvm solceller, här
har de tänkt till på allt!
Ett stort antal batterier kommer att laddas så
eltillgången blir stabil dygnet runt under större
delen av året.

Magasin och lagård, täckta med ca 250 kvm
solceller. Drönarbild Per Johansson

De har tidigare installerat bergvärme som nu
naturligtvis drivs med solel. Bergvärmen och
vedpannan är integrerade i ett automatiskt
system. När pannan slocknar kopplas bergvärmen
in. Hushållsmaskinerna programmeras så de körs
under dagen med egen el.
Växthuset får tillskottsvärme av solelen för att
kunna användas tidigt på våren. Ännu längre kan
säsongen bli när Linus satt upp ett litet
vindkraftverk, en s k litet gårdsverk som han visar
mig vingarna till. Magdalena, som gillar att odla,
blir säkert glad när det blir klart.
Hönorna är inte heller bortglömda, så de har fått
en egen dragning till värmelampan och musskrämman.
Magdalena berättar, att här har gården grävts upp
mer eller mindre varje år för kulvertar och annat.
Snart blir det dags igen, när det ska grävas för en
laddstolpe på 35 A (22kW). För naturligtvis blir det
en elbil!
En stor besparing har också gjorts genom att tre
hus inom samma fastighet numera går på ett elabonnemang. - Det är mycket det här, men jag har
ändå glömt att nämna det lilla reservkraftverket.
Det klarade man sig på när det var totalt
strömavbrott i elva timmar.
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jag kollar in vilka tak som har de bästa sollägena.
För ni vet kanske, att i Rudskoga har vi fler
soltimmar än självaste Karlstad?
Det är alldeles sant.
Lillvor

Och vedspis och kamin finns i huset, så nu vet vi
att det här är en av de grannar vi nog kan knacka
på hos när det blir strömavbrott och kaffetörsten
sätter in.
Lätt omtumlad efter allt jag fått se och veta åker
jag hem till Ugglebol. På hemvägen märker jag, att






Fakta om bidrag
Solceller = Statligt bidrag på 30 % av
totala kostnaden
Det tar tid innan bidraget kommer ca 2
år
Laddstolpe = Statligt bidrag på 50 % av
totala kostnaden
Elbil = Statligt bidrag supermiljöpremie
på 60 000 kr

I Linnevalstorp ska ingen behöva frysa i vinter.
En nöjd Linus i självaste högkvarteret för ved och
bergvärme.







Linus tipsar!
Installera inte mer effekt än vad max
av din huvudsäkring klarar av, detta
för att optimera avbetalningstiden.
Var Mikroproducent dvs producera
inte mer el än vad du gör av med på
årsbasis.
Om man går i planer att skaffa sig en
elbil kommer det krävas en högre
huvudsäkring, för att ha möjlighet att
snabbladda elbilen. Om man nu går i
dessa tankar vilket också skulle ge
mer utrymme för mer installerad
effekt. Det man måste ha med sig är
att då kanske man går över gränsen
till att bli Producent. När man är
producent tappar man möjligheten
att göra 60 öres avdrag per
producerad kWh.
Bästa affären gör man genom att
använda den producerade elen själv

Det du Magda, så ska vi ha’t!
I Linnevalstorp är de riktigt glada när solen skiner på taken
på dagarna och det regnar lagom på Magdas odlingar på
nätterna.
Allra gladast är de när Fortum blir skyldiga dem pengar på
elräkningen! Bra att ha till vintern.
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Politiker besökte Grunnebacka skola
Grunnebacka Föräldraförening bjöd in
kommunpolitiker från alla partier till en
informationsträff i Grunnebacka skola.
Omkring 25 politiker från samtliga partier
i kommunfullmäktige deltog.
Paula Dahlin, ordförande i
Föräldraföreningen, presenterade skolan
som idag har 61 elever. Det är en F-6skola och den har möjlighet att utan
vidare ta emot 80 elever. Under 2015 var
det 78 elever, varav det var
ett tjugotal från Migrationsverkets
boenden i Nybble.
Övriga som presenterade skolan var
Helena Olsson, Linnéa Werner, Anna
Cederholm, Sandra Nordström och Lillvor
Ivarsson. Byggnaderna är välinvesterade
och har inget stort behov av upprustning.
Den fina utemiljön och sjön Skagern i
skolans omedelbara närhet, var några
intryck som ett antal av besökarna
nämnde under rundvandringen.

Sporthallen fyller även ett mycket stort
behov hos bygdens befolkning och det är
aktiviteter i den varje dag större delen av
året. Fibernätet ger snabb IT-teknik för
alla, och skolgårdens miljö uppvisade
många aktiviteter, allt från den stora
kullen med rutschbana (som Rudskoga
Energi AB sponsrat med) till olika
klätterställningar.
Många frågor blev det, och politikerna
verkade både nöjda och imponerade över
vad de fått se. En del tog även tillfället att
få prova den separata cykelväg som
numera täcker en lång sträcka av länsväg
204’s sträckning genom Rudskoga. Denna
cykelväg, som till stor del bekostats av
bygdens insatser plus kommunalt stöd för
det översta gruslagret, ger alla en trygg
cykelväg parallellt med den tungt trafikerade länsvägen.

Bo Bengtsson

Många frågor och mycket att berätta om
undervisningen, Föräldraföreningens
arbete och om Rudskoga i allmänhet.



Ca 25 politiker valde Rudskoga denna
blåsiga lördag förmiddag i november.

Fortfarande 70 km vid skolan

För ett par år sedan gick Hembygdsföreningen till högsta instans för en sänkning till 30
km vid skolans parkering. Begäran avslogs och frågan ligger nu hos kommunen.
Vid lördagens besök blev det ett bra tillfälle att visa på plats hur situationen ser ut.
Man tog till sig problemet och lovade jobba vidare för att hjälpa oss.
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Att bo på landet…
Vi är egentligen stadsbor från början, men har alltid haft
funderingar på att flytta ut på landet. Har sett
möjligheterna att få närheten till naturen, lite lugnare
och tystare än inne i stan. Men allt eftersom åren gick
och barnen började skolan så dröjde det tills barnen
hade flyttat hemifrån.

ett sätt enkelt att komma in i bygden. Nu när jag är
pensionär kan jag ägna mer tid åt det, det ska bli kul.
Den stora skillnaden med att bo på landet jämfört med i
stan, är hjälpsamheten grannar emellan. Det märkte vi
direkt. Där vi bodde i stan hade vi bara en granne vi
umgicks med, för övrigt var det bara lite småprat, ibland
bara hej när vi sågs ute. Ändå är Kristinehamn en liten
stad.
I Rudskoga är vi grannar även om det är flera km.
mellan oss och när grannar möts här så tas mer tid till
prat och umgänge. Jag tror det är viktigt att komma ihåg
det, för det kan alltid hända att man behöver hjälpas åt
med något, då är det bra att det finns ett stort nätverk.
Vi har alla lika långt till affären, sjukhuset, brandkåren
etc. I stan är det närmare så då får var och en klara sig
själv. Här är man inte heller lika anonym.
En annan stor anledning till att vi trivs på landet är
livsstilen. Det är lugnt, tyst, ingen ”tävlan” mellan
grannar hur noga man rensar ogräs eller klipper
gräsmattan,(nu försöker vi hålla ordning i trädgården
ändå eftersom det också är ett stort intresse). Här får
man vara ”som man är”. Det livet passar oss utmärkt
(introverta som vi är). Oj nu blev ett litet sidospår, men
en av mina käpphästar är att förmedla vad som innebär
att vara introvert eller extrovert. Det kommer jag inte
att skriva mer om nu. Det blir för långt. Jag vill bara
uppmärksamma er på det. Kanske blir ni lite nyfikna.
Om ni vill veta mer om hur det gick till att vi hamnade
just på Rönningen och hur det går med vår renovering
så kan ni gå in på annerudskoga.blogspot.com

Nu har vi bott här i 15 år och inte en dag har vi ångrat
oss. Vi har inga rötter i Rudskoga (vad jag vet) utan det
var tack vare mitt arbete som vi hamnade här. Varje dag
som jag gick ur bilen vid förskolan Skotten var det som
om all stress ramlade av och ett behagligt lugn infann
sig.
När vi flyttade hit så arbetade vi båda, det blev många
mil till och från arbetet. Det gjorde också att vi inte
riktigt har hunnit med huset så mycket som vi skulle ha
önskat. Men från den här sommaren är vi båda
pensionärer så nu har vi börjat med det utbygge vi har
tänkt på länge.
Nu kan jag också känna att jag kan ägna mig mer åt alla
mina intressen. Det är nästan så jag flödar över. Det
arbete jag haft har krävt så mycket tid och ork, så
mycket av det jag är intresserad av har fått stått tillbaka.
Som tur är så finns det så mycket att välja på i
Rudskoga. ”Jag brukar säga att om man har lite tråkigt
så är det bara att gå ut så kommer det alltid någon och
drar iväg med en på äventyr”, det har gjort att jag fått
lite draghjälp under tiden som jag fortfarande arbetade.
Nu har jag inte hakat på så många Äventyr, men jag har
försökt att prioritera vävningen. Det har varit viktigt för
mig att göra någonting utöver mitt arbete som har varit
”mitt eget”. Vävstugan har varit min räddning där. Även

Tack för mig! Anne Magnusson
T v Rönningen 1945.
Då bodde Nelly och
Douglas Sahlström på
gården. Barnbarnet Arne
i farfars knä.
Nästa ägare Tage och
Frida Pettersson, gjorde
en större ombyggnad.
Nu är det dags för nästa
stora förändring och
utbyggnaden på
framsidan har rivits.

Certifierad
Kontrollansvarig
vid byggnation
Emil Andersson
Södra Råda
070-810 14 53

Varför är det bra att ha ett Bygdebla’?

Ett Bygdebla ska berätta om stort och smått.
Ett Bygdebla’ gör så att alla får ta del.
Ett Byggebla’ bidrar till en levande bygd.
Ett Bygdebla’ är viktigt.
Texter till
Annonsbokning
ivarsson.ugglebol@telia.com
pelle.tjarnbro@telia.com
hakan.nordstroem@telia.com
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Barn lär teknik på Förskolan Skotten.
Vi på förskolan Skotten började med att jobba med
programmering i förskolan hösten 2017. Detta för att
barnen hade ett stort intresse för att spela spel på
i-pads och vi ville vidareutveckla deras kunskap inom
teknik. Många idéer av hur vi skulle jobba med
programmering fick vi från boken ” Programmering i
förskolan av Karin Sönnerås.
"Om vi ska vänta med att ta in barnen tills alla
pedagoger känner sig säkra och känner att de vet allt
om de digitala verktygen, så kommer barnen att få
vänta. Vi pedagoger kan läroplanen och pedagogiken
och barnen kan tekniken tillsammans kan vi utföra
storverk" enligt Karin Sönnerås.

det ett sätt att arbeta med olika begrepp, samarbete,
färg och form, lästeknik, matematik ja hur mycket som
helst. Det ska vara kul att lära sig nytt!
Nästa steg blir att komma igång med den 3D printer vi
har fått tillgång till, där barnen kan rita och programmera in egna figurer. Barn är fantastiska! De kan!
Hälsningar Personalen på Skotten

När vi har programmerat så har vi bland annat jobbat
med kompis-bot och Blue bot. Blue bot är en robot som
man kan programmera med hjälp av knapparna på
ryggen eller med hjälp av en i-pad. Barnen programmerar Blue bot till att utföra olika uppdrag. T ex. så har
ett rutat papper använts och i rutorna finns olika färger
eller former m.m. Barnen kan då be Blue bot att gå tre
steg fram, två steg åt höger etc. för att gå till ”rätt” ruta.
När vi har programmerat med Blue bot så har vi tränat
på form och färg, sammansatta ord höger vänster
framåt bakåt, mm. Se bild.t h Blue bot.

Se bilderna med barnen på rad.

När vi har kompisbotat så har barnen turats om att ge
varandra kommandon. Ta ett steg framåt, två steg till
höger. Kompisbot var ett sätt att få in mycket värdegrund i vårt arbete. T ex. att ta hänsyn och lyssna på
varandra. För att underlätta för barnen så fick alla barn
ha en vante på höger hand för att själva kunna skilja på
höger och vänster. De yngre barnen på förskolan har
jobbat mycket med QR koder. Där har barnen haft
möjlighet att själva välja vilka sagor och sånger dom vill
lyssna på. Ju mer vi använder i-pads och datorer så är
det viktigt att vara källkritisk till det man ser och hör.
Det är ett ämne som vi har pratat mycket om med
barnen i förskolan. Allt man ser och allt man hör
behöver inte vara sant. Med hjälp av ”Green screen do
by ink” så har vi fått barnen att förstå att; med teknik så
kan man luras. Man kan t ex. klistra in ett barn i en bild
eller en film som barnet inte är med i på riktigt. En fråga
vi ställde till barnen var om Pippi kan lyfta sin häst på
riktigt. Vilket barnen tyckte var självklart att hon kunde
för det har ju alla sett. Med hjälp av ”Green screen do
by ink” kan man enkelt visa barnen hur det faktiskt gick
till när Pippi ”lyfte” hästen. Programmering blir inte
bara ett sätt att utveckla det tekniska kunnandet utan
också ett pedagogiskt hjälpmedel som de flesta barnen
är intresserade av. Genom att använda sig av
programmering i den pedagogiska planeringen så blir

Bilden ovan med grön bakgrund är ”på riktigt”.
På den andra bilden ser ni hur det ser ut när man
klippt och klistrat.
Ännu mer intressant blir det om man gör en film
av det.
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På spåret - projekt för ny belysning och bredare spår
En stor del i Rudskoga Ifs verksamhet rör sig runt
elljusspåret i Sjötorp. Här åker man skidor på vintern,
motionerar och löptränar eller är bara ute och går och
lyssnar på skogens sus.
I början på 1980-talet kom tanken på ett elljusspår. Bo
och Dag Cederholm upplät mark och arbetet började.
En gata röjdes i skogen så den blev användbar för
Gymnastikföreningens (numera Rudskoga If) medlemmars aktiviteter. För att kunna nyttja slingan vid mörker
behövdes belysning. Begagnade stolpar och armatur
införskaffades, ledningar drogs och allt kopplades ihop.
Med tiden steg driftskostnaderna och anläggning blev
sliten. Det behövde göras en uppfräschning.
Belysningen behövde ersättas med modernare armatur.
Dock insåg man det var bäst att först genomföra utbyte
av armatur på halva slingan då det innebar mycket jobb
och stora investeringar.
Planering, jaga kostnader och sponsring
Under 2017 gjordes upphandling av ljusarmatur dels via
auktioner, dels direkt via tillverkaren. På detta vis fick vi
armatur till i stort sett halva priset. För att hålla nere
risken för störningar på grund av nedfallna träd med
mera, beslöts att kabeln skulle grävas ned istället för att
ha luftledning. Armaturen var införskaffad, men vi
behövde lampor, stolpar, kabel och grus. Dessutom
skulle det grävas för kabeln och naturligtvis göras elinstallationsjobb. Allt detta kostar pengar. Vi kontaktade
Svenska Idrottsförbundet, men efter många turer
förstod vi att det var till Värmlands Idrottsförbund vi
skulle vända oss. Värmlands Idrottsförbund krävde att
det skulle finnas energibesparings-vinster att göra för
att ge ekonomiskt stöd. Kristinehamns kommuns
energiexpert studerade vårt projekt och gav nödvändiga
intyg. Här skulle kvicksilverlampor ersättas med LEDlampor vilket ger ca 1/3 energiåtgång och bättre ljus.
Från Värmlands Idrottsförbund fick vi 75 000 kr där
hälften utbetalades vid start och resten när projektet är
slutfört.
Vi kontaktade nu Kristinehamns kommun och härifrån
utgick stöd med 200 000 kr. Dessa sponsringar skulle
täcka utgifterna i budgeten.
Vi var osäkra på hur fort vi kunde få detta gjort, men
lade en tidplan för projektet fas 1 med start i maj 2018
och slut i september 2019
Årets etapp inkl breddning av spåret
Då var det bara att sätta igång. Grävningen startades
under sommaren. Kabeln lades ned, grus lades på och
det gjordes gropar för stolparna. Fundamenten sattes
ned och kabeln märktes. Det gjordes också en
breddning av spåret för att lättare kunna skrapa ihop
snö och kanske kunna ha 2 spår vid god snötillgång.

”Den som gräver en grop åt andra…”
Nej, det var inte grävar’n själv som hamnade i
gropen.
Det gjorde däremot en av spårets trognaste stöttepelare Leif Andersén.

Innan stolparna sattes på plats gjordes nödvändiga
kopplingar i själva stolparna.
Så i september restes stolparna och allt kopplades in. I
oktober var NKP’s reporter på plats och kunde
konstatera att det lyste fint från de 21 nya stolparna
och han följde träningsgruppen som körde
intervallträning på slingan.
70 000 kr egna medel och 250 timmar ideellt
Projektet var alltså slutfört ett år före plan.
Det har gått över förväntan men naturligtvis har det
varit mycket jobb. Utöver det stöd vi fått har Rudskoga
IF själva lagt ut ca 70 000 kr för armatur med mera och
nedlagd ideell tid är ca 250 timmar inklusive planering
och hantverk.
Vi tackar alla som hjälpt till och bland de lokala
entreprenörerna har vi:
Gräv-Per, Linus Andersson El och Moo Grus.
Leif Nordström, R If
Nu startar planeringen för fas 2 för att göra samma jobb
på återstående delen av spåret.
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Vilda grisar på frammarsch
Frågan har inte varit om de skulle komma i större antal, vildsvinen, utan bara när det skulle ske.
Nu har antalet ökat mycket, då både 2017 och 2018 bjudit på goda förhållanden för nya kullar med rekordskördar av
bland annat ekollon och dessutom gynnsamt väder.
Dagsläget vecka 46
Den senaste tiden har det varit många observationer både från åtelkamerorna och på vägarna och skadorna har ökat.
Det finns många sådana rapporter från hela Södra Råda, området runt Gränsen och Bräckabacken och vidare upp emot
Hällemo och Eriksbol bland annat. Vid Brotorp tycks grisarna ha blivit en vanlig syn när de korsar vägen. De rör sig också i
trakten av Rotetorp och Gren. Runt de norra byarna, som till exempel Gjordsbol, där de hållit till länge, sägs det just nu
vara lugnare. I östra delen av bygden har det för tillfället heller inte rapporterats något, men det kan ändra sig snabbt.
Vatten är inget hinder, då de kan simma långt. Det finns belagt att de har simmat åtminstone ett par kilometer.
Lantbruket
Det är för jordbruket deras framfart är ett allvarligt bekymmer och de ekonomiska skadorna kan bli mycket stora. Men
det är såklart inte någon rolig syn med uppbökade gräsmattor. Tomten går ändå i viss utsträckning att skydda, men då
krävs det elstängsel. Det finns rekommendationer på nätet hur ett sådant skall byggas och färdiga paket att köpa. I Södra
delen av Råda och på andra sida Gullspångsälven har flera fastighetsägare stängslat akut, då vildsvinstrycket ökat snabbt.
Se upp i trafiken!
Håll koll efter vägarna! Om du kör på en gris ska du inte gå ur bilen! Ett skadat vildsvin går lätt till attack och är livsfarligt.
Ring 112 och vänta tills eftersöksjägare kommer.
Även själva krocken kan bli förödande, då en vuxen galt kan väga ca 200 kg. Ett sådant exemplar rör sig till exempel i
gränsområdet mellan Rudskoga och Råda och har setts till både på åtelkamera och när den korsat vägen. Se upp, alltså!
Jakt
Även om grisarna nu finns i stort antal är det inte lätt för jägarna att komma åt dem. Vildsvinen är skygga och smarta, de
vet hur de ska hålla sig undan och dessutom är de mest nattaktiva. Vi ska vara medvetna om att jägarna gör allt de kan,
men vildsvinen har just nu övertaget.
Lillvor Ivarsson

Gubbdagis med frukost på GG!
En stund för att träffa gamla vänner och göra nya bekantskaper.
Välkomna till Gubbfrukosten på Grunnebackagården fredagar kl 10.
Anmälan på torsdagar senast kl 14 till mob 070-582 10 71.
Skicka gärna anmälan via sms, men det går också bra att ringa.
Ses i GG!
Hälsningar
Håkan och Björn

Info från Rudskoga Fiber
Rudskoga Fiber har under året överlämnat fibernätet och all tillhörande dokumentation till Telia.
Om någon nu önskar ansluta fastigheten är det alltså Telia som ska kontaktas.
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar
om stationen blir strömlös. Detta är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men vi har jobbat med frågan allt sedan vi
upptäckte problemet. Vi kommer att gör allt för att få en lösning, då detta inte är acceptabelt.
Vi har för övrigt ett nät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. Antalet anslutningar är idag 374 st, ett
mycket gott resultat. Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019 då vårt uppdrag nu är avslutat.
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen. / Göran Ivarsson, sekr
.
.
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Melanderstugan i
Södra Undersbol
Axel Herman Teodor Melander
bodde i Södra Undersbol 1:3
mf, från år 1946 till några år in
på 1960-talet. Stugan revs i
mitten på 1960-talet. Stugan
stod på ofri grund. Marken
ägdes av familjen Ohlzson i
Undersbol. Numera står en
tegelvilla där den gamla stugan
stod.
Axel Herman Teodor Melander
föddes i Södra Unnaryd,
Jönköpings län 1897-07-09. Han dog 1974-11-18 i Degerfors. Han hade då en postlådeadress i Strömtorp.
Melander var aldrig gift, men han hade en sambo i Strömtorp. Under andra världskriget var han sjöman, och var
med om en torpedering och blev allvarligt skadad.
Under åren i Undersbol försörjde han sig som kringresande försäljare. Han betraktades som ett original under
åren i Undersbol.
Tidigare ägare till
fastigheten, från år 1892, var
hemmansägaren Karl Gustaf
Karlsson och
småskollärarinnan Anna-Lisa,
född Svensdotter. Anna-Lisa
var också söndagsskollärare.
Paret hade inga barn.
När Karl Gustaf Karlsson dog
år 1944, ärvdes fastigheten
av Anna-Lisas brorsdotter
Wega Maria Karlsson, gift
med Herrmann Kappner.
Wega och Herrmann bodde
aldrig där, utan sålde huset
till Melander och köpte ett hus i Upplanda.
Kvaliteten på bilderna
är inte den bästa, men
pryder ändå sin plats
som illustrationer till
historien om
Melanderstugan.
Anders Höglund
PS. Det finns mer att
berätta om Melander,
men det kommer du
kanske att få läsa i nya
bygdeboken. Minns du
Melander eller har
bilder? Kontakta mig!
/A H
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Bygdevandringar 2018
Torbjörn Larsson fanns också med och berättade om
svunna tider i byn.
Vi fick veta att Missionsförsamlingen har haft lokal i
Persbol i cirka 150 år.
Vandringen gick vidare mot vägkorset där vägen leder
ner mot badet i Gottbol. Där berättade Nisse Tjärnbro
om gång- och cykelvägen från Edet till Revsten. Det
återstår inte så mycket innan den är färdig, men
färdigställandet har saktat av i brist på pengar.
Vi närmade oss Revsten igen. Berättelsen om
rörmokaren med mera, ”Gustaf Vasa” och ”MurarAnton”, var intressant att lyssna till.
Vandringen avslutades på sedvanligt sätt. Vi fikade med
medhavda läckerheter.
Anders Höglund

Juni, Gottbol, Persbol
Regnet det bara öste ner! Det präglade förra årets
första bygdevandring. Vid första vandringen i år
behövdes varken regnställ, stövlar eller paraplyer. Vi var
mitt uppe i en värmebölja som saknar motstycke på
många årtionden. Mot slutet av vandringen hotade ett
åskoväder vid norra horisonten. Det försvann, som tur
var, mot Degerfors.
Vi startade som vanligt från Slöjdarna i Gisselbacka. Vi
åkte till hembygdsgården i Revsten, där bilarna
parkerades. Där konstaterades att hembygdsföreningen
fyller 40 år i år, och att föreningen ägt hembygdsgården
Erk Orsas i 39 år. Erk Orsa hette egentligen Erik
Ferdinand Olsson. Hans far, Olof Gustaf Persson köpte
gården år 1891. Eriks son, Gustaf Eriksson, övertog
gården år 1959. Hembygdsföreningens del av
fastigheten är en avstyckning, gjord år 1961, då Åke
Engström köpte in- och utägor.
Vandringen fortsatte snett över landsvägen, Där hade
Hilma Petterssons tidigare en lanthandel. De flesta av
oss känner mer till Hilmas sista efterträdare, allmänt
känd som ”Britt i boa”. Hilmas barnbarn, Rolf
Pettersson, berättade om butikens intressanta historia.
Mellan Revsten och Persbol, går en ”väg” över gärdet
mor Persbol. Den kallas för Hönsgången. Där fortsatte
vandringen. En liten bit in på Hönsgången, stannade vi i
närheten av den så kallade Skönlyckan, där före detta
soldaten Anders Jansson Skön bodde. Han var soldat,
städslad av Östra Guttebols hemmansägare.
Vi fortsatte på Hönsgången till Persbol. Pelle Tjärnbro
berättade om lanthandelns historia. En av innehavarna
av lanthandeln var Martin Johansson. Hans syster,
Märta Svensson, bidrog med minnen från broderns
verksamhet.

Juli Gjordsbol
- Vet ni att det bott en soldat som var trumslagare på
soldatbostället i Gjordsbol?
- Eller att den driftiga lärarinnan i Gjordbols skola såg till
att det byggdes en bybastu?
- Eller att det funnits en liten kvarn i bäcken där det nog
maldes en del som man inte redovisade till kronan.
”Näcken” malde ju i småkvarnar under mörka nätter.
Ibland för att mota svälten och ibland för att lura
fogden. Många roliga och intressanta berättelser kom
fram den där kvällen. Janne och Anneli Johansson tog
väl emot oss och berättade om sin gård och sina
verksamheter och Nina Andersson talade levande om
sin uppväxt i byn. Det blev också ett kärt återseende för
tre gamla klasskamrater som delade minnen från
skoltiden vid f d Gjordsbols skola. En härlig sommarkväll
som vi avslutade i trädgården hos Janne och Anneli.
Lillvor Ivarsson

TACK FÖR OSS!
Runt millenieskiftet började vi så smått med det
som kom att kallas Bygdevandringar. De första
åren fyra stycken varje sommar, sedan blev det tre
och nu i många år har det varit två. Totalt blev det
minst 50.
Mycket har vi sett, mycket har vi lärt och trevligt
har det varit att träffa er alla!
Tack till alla i bygden som hjälpt oss och tagit emot
oss generöst och Tack till alla som vandrat!
Lie, Pelle, Anders, Lillvor
Fr v Christina (Stina) Vannestam, f Olsson,
Torgny Gustafsson och Nina Andersson pratade
barndomsminnen. T h Torgnys fru Ingrid.
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Vävning av mattor och dukar, ett kulturarv!
27/10 hade vävstugan hos Slöjdarna Öppet Hus som en del i Kulturkalaset som kommunen anordnar varje höst. 41
personer kom och tittade, fikade, pratade om vävning mm. Besökare kom från, Åtorp, Fjugesta, Gullspång, Kristinehamn
och förstås Rudskoga.
Vävalster, alltifrån olika typer av mattor till plädar och schalar. Dukar i olika teknik, tuskaft, olika typer av dräll, damast
mm.
En lyckad tillställning som vi gärna upprepar!

Vävstugan/ Maria Lindqvist

I vävstugan träffar man gamla vänner, men
det är även lätt att få nya här. Inte heller
behöver man kunna något om väv, det finns
många som gärna hjälper en nybörjare och
delar med sig av det de kan. Gerd Rönnblom
t v och Nina Andersson var två av de
vävdamer som tycket det var roligt att ta
hand om besökarna under Kulturkalaset.

Trendigt med hantverksklappar nu

Hållbart är inne, unika produkter letar många efter och
närproducerat och korta inköpsresor är helt rätt!
Och vad kan det då vara som passar in på den beskrivningen?
Jo, hantverk från Rudskogaslöjdarna!
Med hantverket följer också en speciell känsla, för detta har
någon omsorgsfullt lagt sin kunskap och känsla på.
Du kanske till och med känner den slöjdaren? Inte otippat, för
Slöjdarnas tillverkare bor i närområdet eller har anknytning här.

Vackert, unikt och hållbart att ge bort eller unna sig
själv.

Köp Rudskoga-Almanackan 2019!
Handla bröd och godis av skolbarnen.
Ta en fika eller glögg.
Stressfritt och mysigt är det också.
Så börjar Julen hos Rudskogaslöjdarna!
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Två gravstenar –
en familj?
Två gravstenar, bredvid varandra, i kvarter
A, grav nummer 051-056b, vid sydvästra
hörnet av kyrkan.
Likadana stenar, nästan likadan dekor.
Personerna som har sitt sista vilorum där,
kommer alla från Undersbol.
Här upphör likheterna. Personerna i den
äldre graven hette Jansson i efternamn,
personerna i den yngre graven hette
Karlsson.
Likadana stenar, likadan dekor, placering
bredvid varandra. Något samband måste
det finnas, trots de olika efternamnen.

Delar av en familjehistoria
Jodå, en kontroll i husförhörslängder och
församlingsböcker, ger beskedet att Karl
Johan Jansson och makan Eva var föräldrar
till syskonen Karlsson. Dessa fick, som
brukligt var på den tiden, sina efternamn
efter pappa. Karl blev alltså Karlsson.
Karl Johan Jansson föddes i Visnum 1833,
hustrun Eva Olsdotter föddes i Rudskoga
år 1836. Alla barnen föddes i Södra
Undersbol. Karl Johan övertog 1/8 mantal i
Södra Undersbol någon gång mellan 1858
och 1860. Gården ägdes då av styvfadern Petter Andersson, född i Rudskoga 1794-05-06. Nästa ägarbyte skedde år 1897,
då sonen, Niklas Karlsson övertar gården. Karl Johan Jansson blir så kallad undantagsägare. Nicklas tre ogifta syskon bor
kvar på gården under hela sina liv. Anna noteras år 1930–1939 som hushållerska.
Karl Johans och Evas äldste son Karl Gustav Karlsson, född 1859-08-09, köper år 1892 en fastighet i Södra Undersbol. Karl
Gustav gifter sig 1894-12-26, med Anna Lisa Svensson, född 1857-06-29 i Labacka.

Fosterbarnet Knut Ivar dog i Kongo
I januari 1899 kommer barnhusbarnet nummer 9461, Knut Ivar Petersson till familjen. Han föddes 1894-05-30 i Katarina
församling i Stockholm. Föräldrarna var järnarbetaren Karl Johan Petersson och hans avlidna hustru Karolina Sofia
Sjöberg. Karl Gustav och Anna Lisa fick inga egna barn.
Karl Gustaf Karlsson dog i Södra Undersbol 1944-09-25. Hustrun Anna Lisa dog där 1941-03-21.
Ingen av de fem barnen Karlsson förde släkten vidare in i nutid.
På syskonens gravsten står det Sv. Ps.571 v 2. (Psalm 571, vers 2). Se rutan till
Väktare, vad lider tiden?
höger.
Skall ej natten snart förgå?
Barnhusbarnet Knut Ivar Petersson flyttade 1912-10-24 från Rudskoga, till
Gryr ej morgonen med friden?
Dungen i Södertälje. Vidare till Skeppsholm församling i Stockholm 1913-10-17.
Hörs ej dödens klocka slå?
Under tiden i Skeppsholm, var han korpral. Nästa flytt gick till Jakobs församling
Vaka blott, låt lampan brinna,
1918-10-11. Han gifte sig 1915-08-01 med Erika Augusta Maria Jonsson, född
så dig manar Jesu ord.
1892-01-07 i Lunds domkyrkoförsamling, död 1975-02-08 i Huddinge,
Stockholms län. Knut Ivar arbetade vid sin död 1926-09-06 som eldare. Platsen
Den som sover skall ej finna
för hans bortgång kittlar nyfikenheten. Han dog i Leopoldville, Belgiska Kongo.
plats vid Lammets
Vid bortgången var han folkbokförd i Oskar Fredriks församling i Göteborg.
bröllopsbord.
Dödsanmälan från Kungliga Utrikesdepartementet den 29/8 1927, till
hemförsamlingen. Idag bor Gun och Sören Ohlzon på gården. Anders Höglund
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Kommentar:
Anders hittade en annan gravsten som väckte hans nyfikenhet och här kan ni läsa om vilka ringar på vattnet det gav. Det
händer också varje år att vi, oftast via hemsidan, blir kontaktade av släktforskare från olika delar av Sverige och även från
USA. Det brukar bli mycket trevliga dagar med rundtur till berörda platser och intressanta samtal. /Lillvor

Tack från släktforskarbesök till Anders Höglund
Av en underlig anledning hade Anita tittat på gamla kort
kvällen innan vi skulle ses och då tagit med sig just
dessa två kort till vårt möte!
Det resulterade i att jag, Anita och våra respektive, for
till Kristinehamn efter en inbjudan från Anders och hans
hustru Sonja. Efter varmt mottagande i deras hem fick
vi vara med på en resa i vår farfars spår. Vi fick komma
till de platser som Anders skrivit om i sin berättelse om
torparsonen och storbondedottern. Jag kan också
berätta att jag själv träffat Kristina Andersdotter hos vår
farfar och farmor i Hunge, Bodsjö församling, i
Jämtland, där hon bodde sina sista år. Jag minns henne
mycket väl fastän jag bara var högst tio år. Jag har alltså
fått ingå i sex generationer hitintills, farfar Fritiofs
mor Kristina, farfar Fritiof, pappa Edvard, jag Sonja,
mina barn och barnbarn.

Efter att ha läst Anders Höglunds berättelse om
Torparsonen Erik Johansson och Storbondedottern
Kristina Andersdotter i Rudskoga Bygdebla´, vill jag skriva
om den glädje vi anhöriga, nu levande, känt, när vi fick
ta del av den forskning Anders bedrivit och den
tillfällighet som gjorde att vi fick kännedom om vår
farfars bakgrund mer i detalj, samt våra övriga
släktingar på vår farfars sida.
En kusin till mig, Gunilla, ringde en dag och berättade
att hon blivit kontaktad av Anders Höglund. Han hade
vid en inventering av Rudskoga kyrkogård funnit en
gravsten, som fångade hans intresse. (Bild på
gravstenen fanns med i Bygdebladet). Varför var en
banvaktare E.J. Johansson begravd här, på denna plats,
där ingen järnväg fanns? Gravstenen var också vacker.
Anders har sedan släktforskat på denna Erik J.
Johansson och kommit fram till Gunilla och sökt henne.
Att jag vid telefonsamtalet satt i en bil, på väg att träffa
mina två systrar, Anita och Åsa, var ju så bra. När jag
berättade för dem om Anders´ släktforskning går Anita
och hämtar två kort, som hon tagit med sig av någon
anledning. Kortet föreställde gravstenen i Rudskoga.
Dessutom hade hon med en bild på banvaktarstugan i
Värmlands Säby, taget innan den flyttades till Knutsbols
hembygdsgård.

Vi i vår familj är mycket tacksamma för vad alla
medlemmar i landets hembygdsföreningar uträttar på
sina hemorter, och i detta fall tackar vi särskilt Anders
som med sitt intresse för hembygdsfrågor gett oss så
mycket intressant att ta med oss.
Med hälsningar Sonja Angerdal, Uppsala

Nyfiken på släktforskning?
Vill du veta hur man kommer igång? Har du börjat men kanske kört fast?
Du kan få hjälp av Anders!
Kolla rudskoga.se och Bygdeinfo-sms i januari. Anmäl gärna intresse redan nu!
anders.hoglund@tele2.se
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Nya Företag
Arbetsmiljö & Hälsa Rudskoga AB
Företaget startades av Sandra Nordström-Ohlzon under hösten 2018. Sandra har sedan 2010 varit anställd som leg.
Sjukgymnast och på senare år arbetsmiljöingenjör på Varnumhälsan AB företagshälsa i Kristinehamn och Karlskoga. I
samband med starten av företaget gjordes en överenskommelse med Varnumhälsan AB om fortsatta uppdrag där men i
egen regi. Varnumhälsan är således den största uppdragsgivaren och alla uppdrag mot kunder som är knutna till
Varnumhälsan går i det företagets regi.
Arbetsmiljö och hälsa Rudskoga AB erbjuder tjänster, precis som namnet anger, inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.
Vardagen för en arbetsmiljöingenjör innebär ett brett spektra av arbetsuppgifter såsom utbildningar i exempelvis buller
eller kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma på ett företag. Det kan också innehålla mätningar av luftkvalitet,
buller- och vibrationsmätningar som en del i ett företags systematiska arbetsmiljöarbete och uppfylla de lagkrav som
ställs på respektive område. Vidare tillhandahålls tjänster att hjälpa till att implementera ledningssystem inom arbetsmiljö för att få en systematik i sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågor lyfts mer och mer hos företagen, då man vet att
en god arbetsmiljö för företaget och dess anställda betalas tillbaka i form av god kvalitet och bra produktion.

Marshall Art, räddar gamla familjebilder och fotograferar högtider m m

Snart startar Johan Marshall upp sitt fotoföretag Marshall Art i Skottlanda.
Har ni gamla fotografier som blivit suddiga och blekta, fått sprickor eller andra skador kan Johan hjälpa er. Vi kan få diabilder och negativ överförda till kopior med framtidssäker kvalitet och missfärgade färgbilder kan ofta förbättras. Johan
erbjuder dessutom förstoring av fotografierna om man önskar. Rädda familjebilderna åt kommande generationer!
Vi har i tidigare Bygdeblad berättat att han vunnit utmärkelser som fotograf och nu kan han även komma och på plats
föreviga till exempel familjehögtider. Företaget inriktar sig mot både privatperson och företag.
Ni kan nå Johan via hemsidan www.artphoto.in som är under uppbyggnad.

_______________________________________________________________________________________

Vi minns Teknikdagen 2019
Så här långt
fram på
sommaren
hade vi vant
oss litet vid
hettan och
tur var det.
En del
aktiviteter
gick inte att
genomföra
på grund av
eldfaran,
men det
fanns ändå
fullt upp så
att alla
besökare
blev nöjda.
Höskörd är ett väldigt trevligt tema där det finns mycket kul för barnen att göra.
För övrigt var det som det ska vara på en Teknikdag, en härlig blandning och glad stämning.
Skulle ni kunna tänka er en sommar utan en Teknikdag på Erk Orsas den sista söndagen i juli?
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Teknikdagens framtid avgörs nu
Teknikdagen är något alla i Rudskoga ska vara stolta över.
Teknikdagen står för något speciellt och positivt som utåt stärker bilden av Rudskoga.
Det har tagit många år att komma dit vi är idag, därför ska vi vara rädda om den.
Själva vinner vi att sammanhållningen, som alltid funnits här, lever vidare.
Det är trevligt att vara en i gänget!
Men som ni vet har Dagen växt och trots att många engagerar sig, så står vi vid en tröskel.
Nu måste vi bli fler! Ju fler som delar desto lättare går det.
Grundorganisationen finns

Det finns en grundorganisation med arbetsgrupper. Den är bra, men behöver stärkas. I dagsläget ligger för stort
ansvar på för få personer. Dessutom behöver flera av dessa trappa ner och vi måste även jobba för en föryngring.
Vid det möte som hölls i Grunnebackagården 18 oktober var deltagarna helt eniga om dagens positiva betydelse för
bygden och att den därför absolut ska drivas vidare. Ett förslag till hur vi ska organisera oss för att bli effektivare
presenterades och godkändes.

Olika uppgifter i grupperna
En del grupper jobbar med tidiga förberedelser av olika slag.
Andra har ansvar strax före eller under själva dagen.
Fråga var det finns hål att fylla. Man kan välja det som passar bäst!
Nu påbörjas arbetet med att fylla upp organisationen med intresserade personer.
Några anmälde direkt sitt intresse för att ingå i någon av grupperna. Fler kan lämna intresseanmälan till Nisse
Tjärnbro nils.tjarnbro@telia.com. Tänk efter vad just Du skulle kunna göra. Du behövs! Hälsningar Nisse Tjärnbro

Vad är det som är så bra med Teknikdagen?
En fråga med många olika svar. Som att alla åldrar kan ha trevligt hos oss. Att vi tillfredsställer många olika intressen
och att stämningen är positiv. Vi som jobbar med det kan svara, att det är roligt och värdefullt att vara med där
bygdens alla åldrar engagerar sig gemensamt för Rudskogas bästa. I den riktningen måste vi fortsätta.
Det kan göra även en liten bygd som vår till vinnare.

Våra musiker bjuder verkligen på sig själva och bidrar till den goda stämningen.

27

SÖKES:
SÖKES:

HUS
HUS ATT
ATT HYRA
HYRA eller
eller KÖPA!
KÖPA!
har
bostadsbrist!
har
det
varit
länge
kan
komma
ihåg.
ViVi
har
bostadsbrist!
SåSå
har
det
varit
såså
länge
vi vi
kan
komma
ihåg.
Ungdomar
och
familjer
letar
med
ljus
och
lykta
efter
lämpligt
boende
Ungdomar
och
familjer
letar
med
ljus
och
lykta
efter
lämpligt
boende
i Rudskogabygden,
men
vi vi
har
ofta
inget
eller
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objekt
erbjuda.
i Rudskogabygden,
men
har
ofta
inget
eller
objekt
erbjuda.
Det
ärär
positivt
attatt
många
villvill
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här,
men
vi vi
måste
lösa
bristen
bättre.
Det
positivt
många
här,
men
måste
lösa
bristen
bättre.
Annars
kan
yngre
tvingas
flytta
och
andra
kan
inte
uppfylla
drömmen
attatt
återvända.
Annars
kan
yngre
tvingas
flytta
och
andra
kan
inte
uppfylla
drömmen
återvända.
Alla
åldrar
lika
välkomna,
men
kan
vi vi
inte
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ungas
behov
blir
det
konsekvenser:
Alla
åldrar
lika
välkomna,
men
kan
inte
fylla
ungas
behov
blir
det
konsekvenser:

Trenden
Trenden
visar
visar
klart
klart
attatt
det
det
finns
finns
ettett
nytt
nytt
intresse
intresse
förför
attatt
leva
leva
påpå
landsbygden.
landsbygden.
Det
bör
vi vi
utnyttja.
Det
bör
utnyttja.
ViVi
har
enen
attraktiv
bygd
med
fiber,
barnomsorg,
skola,
äldrevård,
korta
pendlingstider,
närhet
tilltill
har
attraktiv
bygd
med
fiber,
barnomsorg,
skola,
äldrevård,
korta
pendlingstider,
närhet
annan
service
och
bra
utbud
förför
fritiden
och
vacker
natur.
Det
ärär
enkelt
attatt
leva
här.
annan
service
och
bra
utbud
fritiden
och
vacker
natur.
Det
enkelt
leva
här.

Har
Hardudunågot
någotatt
atterbjuda
erbjudaeller
ellerkan
kandudutipsa
tipsaom
omett
etttänkbart
tänkbarthus?
hus?

Kontakta
Hembygdsföreningen
Kontakta
Hembygdsföreningen
eller
eller
webmaster
Elin
Johansson
påpå
www.rudskoga.se
. .
webmaster
Elin
Johansson
www.rudskoga.se
Rudskoga
Rudskoga
har
har
även
även
Facebook
Facebook
och
och
Instagram
Instagram
som
som
sköts
sköts
avav
Elin.
Elin.
ViVi
visar
gärna
alla
objekt
påpå
webben.
visar
gärna
alla
objekt
webben.

Rudskoga
Hembygdsförening
Rudskoga
Hembygdsförening

HUS ATT HYRA eller KÖPA!

jobbaralltid
alltidför
föratt
attRudskoga
Rudskogaska
skaleva
leva
ViVijobbar

Vi har bostadsbrist! Så har det varit så länge vi kan komma ihåg.

- - Större
Störreobjekt
objektlättare
lättareattattsälja
säljaom
omuthus
uthusoch
ochevevlitet
litetmark
markingår.
ingår.

Ungdomar och familjer letar med ljus och lykta efter lämpligt boende
i Rudskogabygden, men vi har ofta inget eller få objekt erbjuda.

Det är positivt att många vill bo här, men vi måste lösa bristen bättre.
Annars kan yngre tvingas flytta och andra kan inte uppfylla drömmen att återvända.

Skola och barnomsorg drabbas på sikt.
Negativ utveckling för företag, service och föreningslivets utbud.
Antalet lokala arbetstillfällen minskar.
Då sjunker även huspriserna.

Se möjligheterna:

Finns det hus som nu används bara delvis eller inte alls? Tänk efter!
Efterfrågan finns alltid att hyra eller köpa större och mindre hus.
Lönsamt att rusta till rimlig standard för uthyrning.
Även möjliga renoveringsobjekt ofta attraktiva för köpare.

Större objekt lättare att sälja om uthus och ev litet mark ingår.

Alla åldrar lika välkomna, men kan vi inte fylla ungas behov blir det konsekvenser:

-

-

-

SeSemöjligheterna:
möjligheterna:

Finns
Finns
det
det
hus
hus
som
som
nunu
används
används
bara
bara
delvis
delvis
eller
eller
inte
inte
alls?
alls?
Tänk
Tänk
efter!
efter!
Efterfrågan
finns
alltid
attatt
hyra
eller
köpa
större
och
mindre
hus.
Efterfrågan
finns
alltid
hyra
eller
köpa
större
och
mindre
hus.
Lönsamt
attatt
rusta
tilltill
rimlig
standard
förför
uthyrning.
Lönsamt
rusta
rimlig
standard
uthyrning.
Även
möjliga
renoveringsobjekt
ofta
attraktiva
förför
köpare.
Även
möjliga
renoveringsobjekt
ofta
attraktiva
köpare.

Vi jobbar alltid för att Rudskoga ska leva

-

Trenden visar klart att det finns ett nytt intresse för att leva på landsbygden.
Det bör vi utnyttja.
Vi har en attraktiv bygd med fiber, barnomsorg, skola, äldrevård, korta pendlingstider, närhet till
annan service och bra utbud för fritiden och vacker natur. Det är enkelt att leva här.

-

Skola
och
barnomsorg
drabbas
påpå
sikt.
Skola
och
barnomsorg
drabbas
sikt.
Negativ
utveckling
förför
företag,
service
och
föreningslivets
utbud.
Negativ
utveckling
företag,
service
och
föreningslivets
utbud.
Antalet
lokala
arbetstillfällen
minskar.
Antalet
lokala
arbetstillfällen
minskar.
DåDå
sjunker
även
huspriserna.
sjunker
även
huspriserna.

Har du något att erbjuda eller kan du tipsa om ett tänkbart hus?

-

Kontakta Hembygdsföreningen
eller
webmaster Elin Johansson på www.rudskoga.se .
Rudskoga har även Facebook och Instagram som sköts av Elin.
Vi visar gärna alla objekt på webben.

-

