
Barngympan på Bobygdsgården börjar ons-
dagen 21/9. Barn födda mellan -07 till -04 är 
välkomna klockan 18.00-19.00. Barn födda 
mellan -03 till -99 klockan 19.00-20.00. 

                   Veronika 076-848 16 77

Ta Jägarexamen med oss i Bobygden.    
Ledare: Per Brodén

Start: November 2011 Antal ggr: 15 ggr teori 
+ 5 ggr grundläggande skytte, sammanlagt 
60 studietimmar. tillkommer ett skyttetill-
fälle på Rovdjurscentret i Järvsö på skyt-
tesimulatorn med skytteinstruktör C-G 
Smålänning Pris: Teori + grundläggande 
skytte och skyttesimulator 1900:- böcker 
Jägarskoleboxen 695:- (Avgift för uppskjut-
ning och examensprov tillkommer) (Start vid 
minst 10 deltagare) Välkommen med anmä-
lan till: 
Studiefrämjandet : 0651-16350 eller 
ljusdal@studieframjandet.se eller 
via webben www.studieframjandet.se 
välj kommun Ljusdal

Höst och sugen att gå på kurs?!
Det är inte länge tills hösten väntar utanför dörren, vad passar inte bättre än 
att gå en kurs och lära sig något nytt eller fördjupa tidigare kunskaper?! Bobyg-
dens Framtid har samarbete med två studieförbund och vi välkomnar nu för-
slag på kurser som ni är intresserade av? Maila anna.linde@bobygda.se eller ring/
smsa på 070-3406362 och berätta vad ni är intresserad av så ska vi försöka lösa det!

Man brukar ju säga att vid regnbågens slut hittar man en skatt. Jag vet inte hur det var 
med regnbågen men en riktig skatt har hittats, en historisk skatt,  den är från Västanäng!
En unik dagbok/anteckningsbok nästan 300 år gammal…Sture Norberg forskar om de 
gamla häxprocesserna i Hälsingland-Ångermanland, när han sökte efter material så 
fann han en gammal anteckningsbok. Det visade sig att det var en dagbok som skrivits 
av en bonde, Elias Jonsson som bodde i Västanäng från år 1750 till 1779 då han avled 
endast 54 år gammal. Han förde anteckningar om vädret (och ovädret), sysslorna på 
gården, hur man röjde upp och gjorde nya vägar, hur man måste hjälpa till med ”de 
allmänna” i socknen bl.a mycket jobb av å med kyrkan, när pesten härjade, personupp-
gifter på folk som föddes – vigdes och dog å mycket mer. Ja man får en mycket bra bild 
av hur livet gestaltade sig i Delsbo i mitten på 1700-talet. I Västanäng fanns då bara 
4 hemman. Elias bodde i Västanäng:3.  Kanske någon har hört berättas om händelser 
eller de människor han beskriver, det vore intressant att höra. Vill du läsa dagboken/
anteckningarna så finns den på min hemsida, www.delsboonline.se det är en bearbetad 
upplaga av Sture N. med en massa kommentarer och faktauppgifter. Om du så bara är 
lite intresserad av vad som hände förr så rekommenderar jag verkligen att du tar dig en 
stund i lugn och ro, gå in på min hemsida och läs igenom den här Västanängs-skatten.

Hälsningar från Sven-Åke Nordin, Iggesundspojken som hamnade i Delsbo på gamla dar
i Ede på  Ol´månsas å nästan ingift i Käckars från Myra..

BOBYGDSBLA
Informationsblad för Bobygdens Framtid                        www.bobygda.se

Nr: 70 September 2011      

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID
Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie” i föreningen. Insatsen 
betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 
så blir ni medlem. Årsavgiften är från och med 2010 100 kronor/år. Medlemsantalet ligger nu på ca 200 familjer. Läs 
mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se BOBYGDSBLADET DELAS UT 4 ggr per år till samtliga 
hushåll i Bobygden och publiceras på vår hemsida www.bobygda.se. Hör av dig till oss om du bor utanför Bobygden 
och vill ha bladet hemskickat. Om du vill skriva något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så är vi väldigt 
tacksamma. Kontakta Anna Linde 21330 eller maila info@bobygda.se

Ungdomsledare till Bobygdens ungdoms-
gård Trappan. 3 tim/veckan, kvällstid. Vi 
ser helst att du är över 25 år. Lön utgår. In-
tresserad? Ring Petter 070-632 46 48                                                                              

Personalkooperativet Västanängen behöver 
utökas med en:

 Förskolelärare/ Förskolechef 
Kvalifikationer: Du är en engagerad och 
utbildad förskollärare med goda ledaregen-
skaper och erfarenheter som pedagog. Din 
arbetsuppgift är att utveckla och leda verk-
samheten för att nå uppsatta mål gentemot 
barn-, personal-, och föräldragruppen. Detta 
innebär bland annat att leda och utveckla den 
pedagogiska verksamheten samt vara arbets-
ledare för personalgruppen. Och även utföra 
dokumentation av verksamheten. Tillträde: 
Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställ-
ning med 6 mån. provanställning. Fast lön, 
kollektivavtal finns. Kontaktperson: Birgitta 
Axelsson 0653-21300 (dagtid) Sista ansök-
ningsdatum: 2011-10-07 
Skicka ansökan till: 
Bobygdens Omsorg & Service 
Västanäng 402 
820 60 Delsbo

SÖKES

DETTA HÄNDER
Återvändardag med sopplunch, lördag 8 
oktober kl. 14.00 på Bobygdsgården. Anmä-
lan senast 3 oktober. 50 kr/person betalas på 
plats. Varmt välkomna.

Birgitta 0653-212 34
             Ann-Christine 0653-211 52

Matlagningskurs planeras ev. starta under 
hösten. Intresseanmälan till: Petter Dolk tel 
070-632 46 48

Är regnbågens slut i 
Bobygden, i Västanäng?

 

Stick-Café ta med ditt handarbete eller hant-
verk och kom och umgås! Gammal som 
ung, nybörjare eller erfaren. Vi ger varandra 
tips och en hjälpande hand. Drop-in mel-
lan 18.00-21.00. Torsdagar ojämna veckor 
på Bobygda skola matsalen: 29 sept, 13 okt, 
27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec. Fika finns till 
självkostnadspris. Ingen föranmälan, info på 
tel 0653-21231.



Ny rektor
Nu är det fyra veckor sedan sommarlovet 
tog slut och det var dags för skolstart. Det är 
full aktivitet i skolan. Klasserna börjar landa 
i sina nya konstellationer och i dagliga ruti-
ner. 5-6:an har gett sig iväg på långresa, de 
reser ”Jorden runt”. I arbetet får de in många 
olika ämnen genom att räkna reskassa, 
skriva hälsningar hem, räkna ut restid och 
forska om platser de besöker. De får många 
stämplar i sina pass och många upplevelser.

Jag heter Johanna Nordqvist och är ny rektor 
på Bobygda skola. Jag har jobbat som lärare 
på skolan sedan starten år 2004, men i som-
mar fick jag frågan av styrelsen att ta steget att 
bli rektor då Lisa Fransson valt att gå vidare på 
annan skola. Tack för styrelsens förtroende!
Nu har vi 58 elever på skolan och även elev-
er som önskar plats, men tyvärr har vi fullt. 
Alla bänkar och jackhängare är upptagna 
:-). Ni som ännu inte har skickat in en an-
mälningsblankett, gör det så att ni har en 
plats för ert barn när det är dags för skol-
start. Barn födda 2011 har redan anmält sig. 
På skolan hemsida hittar ni anmälnings-
blanketten. Välkommen med er anmälan! 

Personalen på Bobygda skola
  
Tack!
Jag minns när jag åkte in i Bobygda en strå-
lande vinterdag i mars 2006. Jag njöt av ut-
sikten och har gjort det varje dag i de 5 år 
jag arbetat på skolan. Morgondimman över 
Glömbosjön på hösten är en vacker syn. Att 
vara rektor är ett stort ansvar och har ibland 
varit riktigt tufft och svårt. Men med stöd 
från föräldrar, arbetskamrater, styrelsen och 
“fôlk” i byn har det varit mycket roliga och 
utvecklande år i Bobygda skola. Glädjen över 
att få vara tillsammans med eleverna, se dem 
växa och utvecklas är en lärares bästa stunder.
Många är de gånger som jag ringt “en vän” för 
att få hjälp med olika göromål. Många är ni 
som ställt upp för mig och skolan. 

Efter drygt ett och ett halvt år som bobyg-
ding får jag väl ännu betrakta mig som rela-
tivt nyinflyttad och ska väl kanske börja med 
att presentera mig. Elin heter jag, uppvuxen 
i Delsbo men har varit stockholmare några 
år innan jag vid lucia 2009 flyttade in med 
Jonas i Svensas i Glombo. Ni kanske har sett 
någon streta bobygdsvägen fram och åter 
skjutandes en bred barnvagn innehållandes 
ett par tvillingar? Det är jag som går där.

Nog om mig – anledningen till att jag skriver 
är att jag tänkte berätta lite om mitt yrke, vil-
ket är ganska okänt och som fler nog skulle ha 
nytta av att känna till. Jag arbetar som skriv-
tolk, eller vuxendövtolk som det ibland också 
kallas. Det innebär att jag tolkar åt döva och 
hörselskadade som inte kan teckenspråk. Jag 
använder mig alltså inte av teckenspråk, utan 
skriver på en dator ner allt som sägs i rummet 
så att tolkanvändaren kan läsa det direkt på 
skärmen. Om det bara är en person jag tol-
kar åt så har jag oftast bara laptop med mig 
och sitter bredvid tolkanvändaren som läser 
på datorskärmen. Är det några fler användare 
samtidigt, så kopplar jag lösa skärmar till da-
torn så att alla användarna kan läsa. Är det 
ett stort sällskap som behöver tolk, så kopplar 
jag datorn till en projektor och texten syns på 
en stor projektorduk. Jag skriver inte på ett 
vanligt datortangentbord, utan på ett speciellt 
snabbtangentbord där jag trycker ner flera 
bokstäver samtidigt för att det ska gå fortare. 
Jag kan säga att det tog många, många svet-
tiga timmar att lära sig! För övrigt är det sam-
ma typ av tangentbord som undertextarna på 
SVT använder när de textar i direktsändning.

Vilka är det då som använder skrivtolk? Det 
kan vara personer som hör ganska bra, men 
som ibland missar ett ord här och där, och 
som bara tittar på skärmen ibland som stöd. 
Det kan också vara personer som plötsligt har 
förlorat hörseln helt på grund av sjukdom el-

ler olycksfall, eller äldre som med åldern har 
fått sviktande hörsel. Det är dock så gott som 
aldrig personer som är födda med dövhet 
som vill ha skrivtolk, för de får lära sig teck-
enspråk från det att de är små, och föredrar 
därför att använda sig av teckenspråkstolk.
Det är viktigt att betona att vem som helst som 
tycker sig behöva tolk har rätt till det. Man be-
höver alltså inte höra under någon viss gräns 
eller ha läkarintyg på att man hör illa för att få 
tolk. Det är alltid gratis för den enskilde att an-
vända tolk – det är landstinget som bekostar.
Till vilka tillfällen kan man då beställa 
tolk? Man kan få tolk till nästan vad som 
helst, alltifrån bröllop, födelsedagskalas, 
dop och begravning till föreläsningar, kur-
ser, föreningsmöten, bankbesök, besök på 
arbetsförmedlingen, läkarbesök, föräld-
ramöten, rättegångar, guidade bussturer, 
teaterföreställningar och mycket annat.
Det ska också sägas att alla tolkar har tyst-
nadsplikt – inget som sägs vid en tolkning 
förs vidare och vi får heller inte föra vidare 
namnen på personerna som har deltagit vid 
tolkningen eller exakt var vi har varit. Vi an-
vänder också ett särskilt program i datorn 
när vi skriver där ingenting sparas. När tex-
ten är borta från skärmen finns den inte mer.
Man beställer tolk via Gävle tolkcen-
tral dit man bl.a. kan ringa: 026-15 51 94
och mejla: tolkcentralen@lg.se Se även http://
lg.se/tolkcentralen för mer information.
Så ni som tycker att ni brukar ha svårt att 
höra vad som sägs, tveka inte att beställa tolk! 
Och ni andra – tipsa vänner och släktingar 
om den här möjligheten för det är alldeles 
för få som vet om att den finns. Vi vill hel-
ler inte att servicen dras in på grund av att 
för få använder den, så utnyttja möjligheten!

För övrigt kan jag passa på att tala om att jag från 
och med nästa nummer kommer att vara med 
och sätta ihop Bobygdsbla´t. Det ska bli kul!

Elin

Texttolk ett annorlunda jobb!Jag är er tacksam och jag är glad att jag fått 
vara en del av Bobygda. Jag lämnar nu över 
till Johanna Nordqvist som tillsammans med 
ett starkt lärarlag kommer att driva “byns 
hjärta” skolan och hoppas att ni alla stöttar 
henne i sin nya roll.

Varma hälsningar Lisa Fransson 

Föreningsnytt juli-sept -11
Skolan har nyanställt en ny lärare Lina Bäck-
ström. Föreningen har fått 7000 kr i Byapeng 
från kommunen, pengarna går till driften av 
föreningen. Bobygdens Framtid har även an-
sökt om pengar hos Iggesunds sociala fond 
till barngymnastiken och fritidsgården, vi 
fick pengar till fritidsgården för ny tv och 
datorutrustning. En del av investeringen 
måste vi stå själva. Det är tänkt att göras så 
fort vi hittat en ny ledare så vi kan dra igång. 
Bobygdsdagen genomfördes i år med hant-
verksmässa, traktorcruising och en musik-
kväll med egen medhavd grillmat – ett bra 
koncept! Stort TACK till alla ideellt hårt 
arbetande hjälpande händer samt alla besö-
kare! Övre lägenheten på Bobygdsgården är 
uppsagd och ska renoveras under hösten inn-
an den står redo för ny hyresgäst. Eftermid-
dags-bussturen för gymnasiet är bortplockad 
och detta försöker att åtgärdas då det drabbar 
både gymnasieelever och fritidsbarn. Tack till 
Jan-Arne Larsson, Anna & Ralf Krantz samt 
Per Axelsson som under flera år ideellt delat 
ut Bobygdsbladet och till Mia Brandström 
som senaste åren arbetat med texter och lay-
out för bladet samt delat ut det på slutet. Det 
ligger mkt arbete bakom ska ni veta! Välkom-
men till Per-Anders Lindqvist och Anders 
Persson som nya brevbärare samt till Elin 
Broberg som ska börja arbeta med bladet! En 
ny åkgräsklippare har investerats i sommar 
och skolkökets diskmaskin har reparerats.
                                                               Styrelsen


