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Nr 105 Juni 2020 

BOBYGDSBLA

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID! 
För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 (insats/andel: 250 kr som 
kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen. 
Årsavgift för 2020: 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll.
Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Meddela 
om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet 
så är vi tacksamma! Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material utan att att innebörden ändras. 
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

i vår fina natur som vi har alldeles runt knuten! Och glöm inte att ringa ett 
samtal till den som sitter ensam i hemkarantän! Gå gärna med i facebook-
gruppen ”Vandringsleder i Dellenbygden” för att få och ge tips om ställen 
man kan vandra. Med önskan om en fin och frisk sommar i en annorlunda 
tid!
Styrelsen Bobygdens Framtid gm. Anna Linde

DET BLIR EN
ANNORLUNDA 
MIDSOMMAR 
I ÅR...

...men ändå midsommar,
med allt vad det betyder.
Långa ljusa dagar, bad i 
havet eller våra sjöar, 
grönska som gror och 
möjlighet att kunna 
umgås med varandra - 
främst utomhus. Sedan är
det bara attt hoppas att pandemin tröttnar och lägger av 
innan höstens mörker och kyla väller in över oss i Bobygda. 
Om inte så får vi fortsätta umgås virtuellt via nätet. Där finns 
det många olika möjligheter! WhatsApp, Zoom mfl. 
Man måste inte ha fiber indraget för att kunna utnyttja dessa. 
Mobilt internet via mobilen eller en dosa funkar riktigt bra. 
Kan vara lite långsamt ibland, men funkar. Nu när IP-Only ver-
kar ha gett upp fullständigt finns en annan möjlighet till hyfsat 
snabbt luftburet bredband. Det går via länk till en antenn på
Anders Wallmans silo i Svedja och därefter ut via en sändare.
Läs mer på sidan 7! 

Sommarträning 
måndagar 18.00-19.00 utomhus vid Bobygda skola.
Styrka och kondition med olika upplägg. Träningsskor efter årstid alt. 
barfota och en vattenflaska är bra att ha med. Denna säsong tar man 
med eget liggunderlag/matta/filt, vi använder inga redskap och undviker 
närkontakt. Vid förkylningssymtom stannar man hemma. För att 
begränsa antalet deltagare har vi i sommar beslutat att hålla träningen 
öppen endast för Bobygdens Framtids medlemmar och det är gratis att 
delta! Läs i bladet hur du blir medlem om du inte är det. Följ oss på 
Facebook: ”Träning i Bobygda” för aktuell information.
Kontakt: Anna Linde 070-340 63 62, Elin Broberg 076-220 55 94.
Välkomna!

Jag efterlyser 
en hoddie-tröja som det står Bollnäs bandy på. 
Försvann 30/5 från Glombo strand.
Kan återlämnas i nedersta brevlådan i Prettingberg.
Tobias Mittjas 070-556 84 95
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Hej!
Sommarlovet är här och vi rundar av det gångna läsåret. Vi har skickat 
våra 69 elever på ett välförtjänt sommarlov. Vi lägger Bobygda skolas 
16:de läsår bakom oss. Vi fick avsluta läsåret med en annorlunda 
skolavslutning i en annorlunda tid, coronatid. Det blev ändå en fin 
avslutning med flaggan i topp, björkar, ballonger, sång, instrumentspel 
och tårta. Det blev en annorlunda skolavslutning som vi aldrig kommer 
att glömma. En avslutning utan publik, för förskoleklassarna var det 
deras första avslutning och för 6:orna deras sista avslutning på 
Bobygda skola. Två elever från klass 6 har skrivit ner sina minnen från 
sin tid på skolan, Tim och Lukas som har gått hos oss sedan förskole-
klass. 
 
Vi i personalen vill tacka elever, vårdnadshavare och styrelsen för 
förtroendet under året. Sommarfritids håller öppet för anmälda barn 
och mycket skoj väntar. 
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till skolstart torsdag 20 augusti 
kl. 8.45. 
 
1 juli står vi inför nya utmaningar genom att vi samlar förskola, skola 
och fritids under samma huvudman och rektor och skapar en röd tråd 
från 1-12 år och lägger grunden för ett livslångt lärande. Under som-
maren kommer lokalen att rustas för att stå redo för en förskola i 
tiden. Sofia, Birgitta och Carina jobbar kvar och vi välkomnar Cecilia 
Persson och Olivia Karlsson som nya medarbetare på förskolan. 
Förskolan erbjuder 24 platser och från hösten och har vi några lediga 
platser. 
Välkommen med er ansökan!
 
Info hittar ni på skolans hemsida www.bobygdaskola.se.
Vi önskar alla en skön, vilsam och frisk sommar!
Hälsningar Bobygda skola genom rektor Johanna Nordqvist

Sommarhälsning från 
Bobygda skolas rektor 

Föreningsnytt
Under denna rubrik har jag för vana att berätta om trevliga aktiviteter 
som redan varit och andra som vi har att se fram emot. 
Under våren fick vi ställa in kolbulledagen, majkasan och vårloppisen 
liksom föreningsmiddagen i samband med årsstämman p.g.a. rådande 
pandemi som ingen kunnat missa. Även veckoaktiviteterna lades abrupt 
ned. 
Under sommaren anordnas av samma anledning inget midsommarfi-
rande, ingen Bobygdsdag, ingen lyskväll och ingen matstafett. Skulle 
läget ändras går vi ut med information på ”Bobygda” på facebook så kan 
vi hjälpas åt att sprida från mun till mun. 
Det vi kan erbjuda i sommar är badplatser, tex Loppet med härlig 
kvällssol och Glombo med ny flytbrygga och simlina på plats. All badning 
sker på eget ansvar och tänk mycket att även här hålla avstånd och inte 
ge er iväg om ni har förkylningssymtom. 
I Glombo står flera bord uppställda, låt dessa stå med gott avstånd ifrån 
varandra så man bara samlas familjevis vid dem. Borden är endast 
avsedda att sitta vid uppe på land och ska hålla många år. 
Ett stort tack till Erik Eriksson som byggt den fina flytbryggan! Tänk också 
på att ta med er era egna sopor när ni lämnar badplatserna!
På Bobygdsgården har ny väggbelysning i salen, spotlights på scenen och 
ny takbelysning i entrén monterats. Kristin Berg har upprättat ett 
kontrollprogram för skolans vattenanläggning. 
Under sommaren ska fritidsutbyggnadens fasad målas en sista omgång 
och får därmed samma kulör som den gamla delen av skolan. Skolköket 
kommer att rustas upp under sommaren för att klara av fler antal mat-
portioner; en större kokgryta och en större varmluftsugn ska monteras, 
ventilationen uppdateras, en ny golvbrunn behövs vid kokgrytan och 
elcentralen behöver säkras för mer ström.
Den gamla föreningen Bobygdens Jultomteförening har donerat sina 
pengar till Bobygdens Framtids Donationskonto, knappt 2 000 kr. Mats 
Olsson med son har monterat upp nya flaggor i lysestolparna längs 
vägen – dessa hälsar alla välkomna hit!
När, och om höstens aktiviteter drar igång kan vi inte förutspå utan bara 
följa landets riktlinjer.

Forts. nästa sida

Då styrelsen inte fick närvara på årets examen hälsades glad sommar 
med en varsin smultronplanta på sista styrelsemötet inför sommaren 
som en hälsning från rektor.
Var nu rädda om er själva och andra i sommar och passa på att komma ut 
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Elevtexter från Lukas och Tim: 
 
Jag började på Bobygda skola efter Tim. Och jag vet inte så mycket av 
klasserna som jag har gått i. Jag kom ihåg att vi har fått betyg nu i 6:an. Jag 
har valt cykeltur på alla Elevens Val-dagar. Jag har skött ljuset och skug-
gteater när klassen gjort teater. Jag och Liam gjorde gipsmasker till senaste 
teatern. Tyska har varit mitt bästa ämne och det fortsätter jag med i 7:an.  
 Lukas Olsson
 
Jag heter Tim Fredin och har gått på Bobygda skola. Jag började i Bobygda 
skola när jag gick i förskoleklass och slutade i sexan. Första dagen jag kom 
så fick jag många kompisar och dom visade mig runt. Men i min klass så 
var vi inte många så det var enkelt att lära känna alla. Jag hade kul alla år 
och dom åren som jag har fått här är helt otroliga. Jag kommer inte ihåg så 
mycket men jag kan säga att jag alltid hade någon att vara med och leka 
med. Det är två kompisar som jag har varit med väldigt mycke som jag vill 
tacka. Det är Oliver och Wilhelm. Dom har varit som småbröder till mig. 
De är väldigt kul och va med dom.
Men jag gillar att skolan har en fotbollsplan som är i gräs det är bra och jag 
har spelat minst 200 matcher på denna plan och den funkar hur bra som 
helst. Jag har alltid fått stöd av mina klasskamrater, fröknar och mina 
föräldrar och syskon. Tack till alla er som har stöttat mig.Jag kommer att 
sakna allt om den här skolan lärare, mat, kompisar, rummen och mer. 
Även
 dom jag gick med i sexan. Det var Lykke, Lukas, Jack, Max och Liam. Alla 
lärare, stort tack till er som har lärt ut allt ni kan. Det har varit en ära att få 
gå här. Tack Johanna för alla saxlektioner i Förskoleklas, det hjälper verkli-
gen. Tack Ann-Sofie för alla bildlektioner, jag har verkligen blivit bättre och 
du har gjort hela grunden i 1-2 för mig. Tack Mark för att du har hjälpt mig 
och förstå att man inte kan vara för snabb och med matten. Tack Maria för 
alla tyskalektioner snart så kan jag nog flytande tyska. Tack Markus för alla 
idrottslektioner och att jag har blivit en mindre vinnarskalle. Tack Lina för 
alla berättelser och historier och skrivningen och mycket mer. Åsa tack för 
alla HKK-lektioner du har lärt mig mycket.
 Tim Fredin

Årsstämma
Bobygdens Framtid ek. för. höll årsstämma 6 april kl 18 på Bobygds-
gården. P.g.a. Corona hölls stämman mycket kort, med spridda platser, 
utan förtäring och med ett fåtal medlemmar som åhörare. Alla hand-
lingar delades ut på papper med möjlighet att läsa mer hemma. Den 
planerade föreningsmiddagen med underhållning och korande av årets 
Bobygdsbo fick ställas in och många är vi som ser fram emot när den 
kan genomföras!
Föreningens ordförande Anders Östgård hälsade medlemmarna 
välkomna till stämman.
Till ordförande valdes Anders Östgård. Till sekreterare valdes Anna 
Linde. Till justerare av protokollet valdes Lasse Östgård och Henrik 
Svensson. 14 personer närvarade. Stämman har utlysts i Bobygds-
bladets mars-nr, i HT:s Föreningsnytt samt på bobygda.se och facebook-
gruppen ”Bobygda”. Verksamhetsberättelsen samt rektors rapport om 
skolan lästes av var och en. Resultat och balansräkningen redovisades 
av Jonas Jonsson och ekonomin fanns redovisad skriftligt i handlin-
garna. Revisionsberättelsen lästes av medlemmarna och fanns i utde-
lade handlingar. Stämman svarade med ett enhälligt ja till fortsatt 
ansvarsfrihet för styrelsen. Förvaltningsberättelsen redovisades. Beslut 
att föreningens överskott ingår i det löpande. Årsavgiften för 2020 
beslutades som oförändrad, d.v.s. 100 kr/ hushåll. Inga motioner har 
inkommit till stämman. Stämman beslutade oförändrade arvoden för 
styrelsen.
Henrik Svensson från valberedningen berättade att Sofia Gjerdet 
hoppar av som suppleant och föreslog att Tommy Vall, nyinflyttad till 
Sala väljs in på 1 år. Förslaget godtogs. Omval på två år för Anders 
Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson som ord. ledamöter samt Anders 
Wallman som suppleant. Anders Östgård omvaldes av stämman som 
föreningens ordförande för 2020. Omval av revisorer på ett år: Sten 
Linde och Mats Rolfhamre, suppleant Lars Linde. Omval av valberedn-
ing på ett år: Petter Dolk (sammankallande), Henrik Svensson, Henrik 
Dolk. Sofia Gjerdet avtackades med en Delsbobricka som gåva.
På det konstituerande mötet 3 maj valdes följande konstituering av 
styrelsen: Erik Eriksson vice ordf, Anna Linde sekr, Kristin Berg vice sekr, 
Jonas Jonsson, Sune Ohlsson, Mats Olsson ledamöter. 1:a suppleant: 
Lars Nyman, 2:a suppleant: Anders Wallman, 3:e suppleant: Tommy 
Vall
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Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i 
samband med begravning, kan ni betala in till bg 
5846-8018 eller swisha 1233440153. Ring sedan 
070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar vi 
ett minnesblad till minnesalbumet som begravn-
ingsbyrån tar hand om.

Stort TACK
för gåvor i samband med Jonas Brodéns begravning!
Bobygdens Framtid

Öråstornet
 
Tornet är ca 17 m högt och ligger på 
Holmen Skogs fastighet Näsbyn 2:9  på 
Stora Öråsen som är Hudiksvalls kommuns 
högsta berg med 458 m.ö.h.
1939 byggde flera försäkringsbolag tillsam-
mans ett brandtorn och tillhörande 
raststuga.

Albert Nordgren (f. 1904) arbetade sommartid som brandvakt på 
Öråstornet och bodde då i stugan på Öråsen. Han bevakade bränder i 
området eftersom utsikten var milsvid. Det fanns telefon där och om 
han såg en skogsbrand rapporterade han till dåvarande räddningstjänst. 
Även jät-jäntorna (fäbod-jäntorna) gick upp från Örvallen för att låna 
denna telefon och ringa hem. 
Dottern Anna-Lisa Strand (född Nordgren) berättar att hon följde sin 
mor dit för att hälsa på bodde ibland över och har ett inramat foto från 
ett sådant tillfälle 1954 där hon själv är bara liten, de båda bröderna var 
äldre och följde inte då. Många kom upp och hälsade på Albert och de 
gick ofta upp i tornet men många behövde hjälp ned av Albert då 
höjdskräcken satte stop. Albert själv var inte rädd för höjder, enligt hans 
son han höll han sig i båda ledstängerna, lyfte fötterna och åkte ned! 
Han målade också tornet under tiden han arbetade där. Totalt tillbrin-
gade han 17-18 somrar där och sedan 70-talet har F4 MAL Frösön 
disponerat tornet och flyget tog då över ansvaret.

Vallgudstjänster i sommar
21 juni kl 11 Nyvallen
12 juli kl 14 Råbergsvallen
9 aug kl 14 Julingvallen
Arr: Svenska kyrkan i Dellenbygden

Klädloppis i husvagnen! 
20kr/plagget. Från 19/6 öppnar dörrn, Västanäng 61 (mitt emot 
skolan). Endast swish-betalning och ett sällskap i vagnen åt gången. 
Nathalie Alcaraz 070-353 02 64

Grönsaks- och blomplant samt perenner säljes 
Senare blir det försäljning av grönsaker m.m. samt catering. 
Öppettider läggs ut på "Siry's Garden" och "Bobygda" på Facebook 
eller ring! All försäljning sker utomhus vid Nyåker 205. 
Emma Furberg 072-710 00 57

Fiskekort för Sarvtjärn
Nysatt fisk i Sarvtjärn. Öppet för fiske. Ingen premiär i år. Fiskekort för 
regnbåge i Sarvtjärn finns att köpa vid automaten på Svedja Gräv & 
Schakts verkstadsvägg eller använd Ifiske. Vägbeskrivning från 
Bobygda till Sarvtjärn: Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km 
ligger det på höger sida. Pris 120 kr för max 4 fiskar/dygn.
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO
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1997 kom en förfrågan från F4 MAL till dåvarande MODO Skog om 
bolaget var intresserade av tornet. Då de inte hade något eget intresse 
utan såg hellre att det kunde nyttjas av lokalbefolkningen så då bollades 
frågan vidare till dåvarande Bobygdens Kamratförening (i dagsläget 
Bobygdens Framtid) om intresse fanns att bevara tornet och i och med 
detta äger föreningen det och nyttjanderättsavtal skrevs med föreningen 
på 50 år. Från F4 Frösön lämnades då ett bidrag på 10 000:- kr för 
upprustning av torn och stuga.
Den gamla raststugan är i nuläget ganska uttjänt så en ny sattes upp för 
ca 15 år sedan.
Tillträde till tornet är enligt en skylt ”endast på den besökandes eget 
ansvar”. Tornet och stugan disponeras fritt av allmänheten. Sjuvallsleden 
passerar berget och många är dom vandrare som besöker och även 
övernattar på denna plats.
Utsikten från tornet sträcker sig till fem kommuner i Hälsingland; Hudiks-
vall, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig! Enligt gästboken är det 
några hundratal besökare här varje år.
På Stora Öråsen ligger även ett vackert naturreservat som bildades 2005 
och är 51 ha stort. Det bildades för att bevara den biologiska mångfal-
den, att vårda och bevara den värdefulla natur-miljön i området samt att 
tillgodose friluftslivets behov av områden. Om man går från vändplanen 
via naturreservatet är det en ca 700 m lång väg till tornet. Både den och 
vägen via Sjuvallsleden är relativt flacka vägar medan den 1,5 km långa 
sträckan från Örvallen har en delvis mycket brant stigning.

11 juni gjorde Mats Carlsson Lenart ett 
radioreportage för Radio Gävleborg 
från Öråstornet. Det ingår i en serie i 
åtta delar som handlar om torn i vårt 
län och kommer att sändas någon gång 
i sommar. Om ni har möjlighet så 
rekommenderar jag er ett besök hit i 
sommar; packa med lite gott fika, välj 
den väg som passar er bäst och gör en 
utflykt. Vill man inte klättra upp i 
tornet kan man ta en rast ovanför den 
branta stigningen där man också ser 
fin utsikt!
Anna Linde

När skolbussen passerar genom 
Bobygden flera gånger om dagen är 
det flera som tänker att det vore 
praktiskt om man fick åka med. Men 
tyvärr är detta inte möjligt enligt 
X-trafik på grund av olika formaliteter. 
Av den anledningen skrev jag i slutet 
av februari följande till X-trafik:

Busslinje genom Bobygden?

Hej!
Bobygden är en livaktig bygd bestående av ca 20 byar. Den tidigare 
nedläggningshotade kommunala skolan, Bobygda skola, är numera en 
mycket populär friskola. Den har just byggts ut kraftigt och inrymmer nu  
fritids och låg- och mellanstadieskola och en förskola i närheten. I 
Bobygden finns också flera arbetsplatser och i Bobygdsgården anordnas 
ofta publika evenemang. 
Jag är en av redaktörerna för den lokala tidningen och har uppmanats av 
läsare att till nästa nummer ta reda på om det finns planer på en 
busslinje genom Bobygden och om inte, orsaken till det. Tidigare 
trafikerade buss nr 24 Bobygden och med tanke på utvecklingen vore 
det rimligt och önskvärt med en busslinje genom Bobygden. För 
närvarande finns det bara en skolbuss som allmänheten inte har rätt att 
åka med.

5 mars 2020
Tack för din förfrågan! 
När vi jobbar med trafikutveckling i Gävleborg utgår vi i stor utsträck-
ning från hur stor en ort är. Ibland är det dock lite missvisande, bl a när 
det gäller Bobygden, som har en geografiskt väldigt utspridd befolkning. 
Vi har under många år arbetat för en satsning på kollektivtrafiken i 
Hudiksvall, och vi är glada att kunna konstatera att bl a den tätare 
trafiken på linje 53 har blivit så populär.
Tyvärr dras Region Gävleborg med ekonomiska problem, vilket gör att vi 
måste spara. Därför måste jag tyvärr säga att det i dag, och även i den 
närmaste framtiden, inte är aktuellt att börja trafikera Bobygden. 
Med vänliga hälsningar
Rickard Sjökvist
X-trafik Trafikutveckling
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Hyr Bobygdsgården!
Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 tim. medlem 500 kr, ej medlem 750 kr. 4-timmarshyra,
medlem 250 kr, ej medlem 500 kr. Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem
4 000 kr Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej
medlem 50 kr/ st och dygn.
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Skrot hämtas och mottages!
Jerker 070-399 05 99
 
Paviljonger uthyres!
3x6 meter.
För mer info ring Jerker 070-399 05 99

Bobygda Skola

Välkommen med er ansökan!
www.bobygdaskola.se

Från 1 juli driver vi även förskolan i Bobygda, Bobygda förskola. 
(tidigare Västanängens förskola)

Verksamhet mellan 1-12 år för ett livslångt lärande

Förskola
Lediga 

förskoleplatser

Skola F-6 år
Lediga platser HT-20:

Förskoleklass
4-5:an

Fritidshem
Nybyggda lokaler
 invigda jan 2020

- en möjlighet för dig och ditt barn 

Välkommen med er ansökan!
www.bobygdaskola.se

På en stolpe intill noden satte han upp en parabol som skickade 
vidare wifi-signalen till Anders Wallmans silo i Svedja. Där satte han 
upp en mottagare som kopplades till en sändare som i sin tur skick-
ade signalen till en parabol på pappans tak. Sedan hade denne prima 
WiFi på 100/100 mb! (Går att höja ytterligare mot extrakostnad om 
man har stort IT-behov )
Men självklart är det inte bara pappan som kan ta del av anlägg-
ningen. Alla som har fri sikt till Anders silo i Svedja kan utnyttja 
tjänsten. I nuläget är 12-13 hushåll anslutna. 
Installationsavgiften som inkluderar parabol och anslutning in i huset 
är 5 000:- Abonnemangsavgiften är på 260:-/mån.
För info och/eller intresseanmälan: Henrik Östberg 070-278 67 52 
eller www.cssuite.se > CS WBH

Luftburen fiber (Airfiber) 
I Svedja finns sedan 2-3 år en anläggning som ger möjlighet till riktigt 
snabb och bra internetuppkoppling i bygden runt Svedja. Orsaken till 
detta är att Henrik Östbergs pappa i Sala hade riktigt dåligt internet… 
Men eftersom Fiberstaden hade dragit fiber till en nod mellan Svedja 
och Oppsjö, så insåg Henrik att det fanns en möjlig lösning...


