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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 + medlems-
avgift: 100 kr. Notera namn och adress vid inbetalningen. Årsavg. 2021: 
100 kr.  Aktuellt medlemsantal: ca 150 hushåll.
Hemsida: www.bobygda.se eller Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och 
publiceras även 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 innebörden ändras.
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla 

nfo@bobygda.se

MOBILA BIBLIOTEKET
Hållplats Bobygda skola kl 09.00 -10.30
• 24 aug
• 28 sept
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se  070-602 52 72

PROBLEM MED TELIA?  
Flera Bobygdingar upplever svårigheter med att ringa och sms:a med Telia. 
Även mobilt internet krånglar. Telia uppmanar de som upplever problemen 
att anmäla dessa till: https://www.telia.se/privat/support/tackningskartor. 
Ange adress och lämna synpunkter. Ju �er i samma område som anmäler, 
desto större chans att dom gör något åt det!

FIBER I BOBYGDA
Open Infra projekterar för �ber. Kontakta Axel Haglund 073-800 04 19 eller 
Richard Andersson 073-981 53 55 om ni har frågor. Fiber kan beställas här: 
https://portal.openinfra.com/

Loppis och �na färska hemägg!
Norrberg 112. Öppet 12-18 varje dag under sommaren.
Elin Eriksson 073-808 02 81, Robin Edström 076-806 27 48

Du lindar av olvon en midsommarkrans
Och hänger den om ditt hår
Du skrattar åt mångubbens benvita glans
Som högt över tallen står

I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn
I långdans, i språngdans på glödande järn
I natt är du bjuden av dimman till dans
Där Ull-Stina, Kull-Lina går...

Sjung eller lyssna: https://www.youtube.com/watch?v=mCR7Dq1PTos

Glad midsommar! 
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FÖRENINGSNYTT
° En påskpromenad med tipsrunda i påskharens skog och ett tillfälle att 
besöka påskkärringen vid sitt hus erbjöds i Västanäng under påsken.
° Hudiksvalls kommun beviljade Bobygdens Framtid en byapeng på 5000 kr för 
fortsatt arbete och tryckning av Bobygdsbladet.
° Nio mc-entusiaster från bl.a. Järvsö, Delsbo, Hudiksvall, Ramsjö och 
Järbo körde en hemlig tur i mitten av maj under ledning av Hasse "Sök och 
�nn" Persson 
. Hasse besökte skolan vid �era tillfällen under startåren och ville nu låta sina 
vänner få höra om Bobygda skolas resa från start till idag. Detta presenterades 
utomhus på skolgården av Anders Östgård och Anna Linde. I  denna coronatid 
kunde vi inte bjuda in besökarna på studiebesök.
° Hudiksvalls kommun har satsat mycket på Öråsen i vinter med vindskydd, 
grill- plats, bord med bänkar och kamin i stugan. Under våren har de bytt ut 
alla avsatser i tornet och klätt fasaden på toppstugan. De har monterat 

En lördag i slutet av maj hade en grupp från Bobygdens Framtid arbetsdag 
uppe på Öråsen. Stugan storstädades, marken krattades och städades, ved 
klövs, leden från parkeringen röjdes och stugan målades utvändigt. Ett sånt 
�nt smultronställe vi har att tillgå där! Men det är lite jobb kvar där uppe bl.a. 
målning. Är du intresserad att hjälpa till nästa gång, anmäl intresse till 
Anna: 070-340 63 62.

Arbetslaget på Öråsen. Fr.v : Janne Brattlund, Dennis Axelsson, Lars Nyman, Anna Bryngels-
son, Tor Axelsson, Pia Dahlkvist och Fredrik Jonsson. Foto Anna Linde

Många var vi nog som vred på huvudet när vi såg och hörde det lågt 
�ygande �ygplanet i maj och funderade på vilket ka�e vi skulle bjuda på om 
vi �ck oväntat besök?! ;) Nädå inget besök �ck vi men här är förklaringen:
Från 10 maj till slutet av juli utför SGU geofysiska �ygmätningar i främst 
Gävleborgs och Dalarnas län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet 
är att kartlägga berggrunden. SGU utför �ygmätningarna i samarbete med 
Wermlands�yg AB. Mätningarna görs med ett litet �ygplan som �yger fram 
och tillbaka med 200 meters linjeavstånd när vädret är lämpligt, vanligtvis på 
morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 
och 22.00, men kan pågå även andra tider.
Med �ygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i 
otillgängliga områden . Det som registreras vid SGUs mätningar är jordens 
magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berg-
grund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de �yggeofysiska mätningarna visa egenskaper 
hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till �era kilometers djup. 
Informationen som samlas in är ett viktigt underlag för bland annat berg-
grundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering. Mätning-
arna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 
1960-talet.

Källa: SGU - Sveriges Geologiska Undersökningar

Vad är det för plan som bevakar oss 
i Bobygda?
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När värmen kom dök även många hjälpande händer upp på en spontan 
arbetsdag på stranden i Glombo. Flytbryggan och simlinan sattes på plats 
och hela beachvolleybollplanen �ck ett lyft med jordfräsen och nätet 
kom på plats. Lagom innan både nationaldagen och skolavslutningen 
monterade Mats Olsson, Jerker Persson och Leslie Hörnqvist upp svenska 
�aggor på lyktstolparna - tror vi är många som gläds åt dem dagligen!

När FHM släppte något på restriktionerna 1 
juni �ck Anna Bryngelsson och Elisabeth 
Ohlsson en idé att ordna nationaldagscafé 
utanför Bobygdsgården. Solen sken och 
50-talet besökare med den, då det blev många 
glada återseenden efter så lång isolering. Det 
serverades en god nationalbakelse på hem-
gjord jordgubbsrulltårta med grädde och som 
pricken över i var det både Sverige�agga och 
ett B som i Bobygda på toppen. Ka�et hade 
strykande åtgång! 

Under vintern har Dan 
Sedendahl som f.d.  båt- 
reparatör renoverat och 
målat föreningens rodd- 
båt som �nns i Glombo- 
sjön. Den får fritt nyttjas 
på eget ansvar av bybor 
och medlemmar och den 
används också för att få 
ut och in brygga och 
simlina. På nationalda-
gen kunde man lämna 
namnförslag på den �na 

båten och vann gjorde Eva-Lena Olsson med namnet Bölja af Glombo. 
Margareta Wallmann har konstnärligt målat båtens namn. Passa på att ta en 
roddtur med Bölja på böljan den blå i sommar eller bara beskåda den!
° Under sommarlovet kommer utemiljön utanför fritids färdigställas då 
detta är ogjort sedan utbyggnaden. Det blir gräs, trädäck och asfalt.
Med önskan om en skön sommar där vi är rädda om varandra och umgås med 
förstånd hoppas vi på ett aktivare föreningsliv till hösten!
Anna Linde, Bobygdens Framtid

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.

Enligt Folkhälsomyndighetens smittskyddsåtgärder får lokaler för privata 
fester hyras ut för max 8 personer. Antalet deltagare kan komma att ändras 
1 juli, följ myndigheternas direktiv!
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Fiskekort för Sarvtjärn
Nysatt �sk i Sarvtjärn. Öppet för �ske. Ingen premiär i år heller. Fiskekort för
regnbåge i Sarvtjärn �nns att köpa vid automaten på Svedja Gräv & Schakts 
verkstadsvägg eller använd I-�ske. Vägbeskrivning från Bobygda till Sarvtjärn: 
Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger det på höger sida. 
Pris 120 kr för max 4 �skar/dygn.
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO

Vallgudstjänster i sommar
27 juni kl 11 Nyvallen, 11 juli kl 14 Råbergsvallen, 25 juli kl 14 Lillvallen
8 aug kl 14 Julingvallen
Arr: Svenska kyrkan i Dellenbygden

DONATION
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med begrav-
ning kan ni betala in till bg 5846-8018 eller swisha 1233440153.
Ring/smsa 070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar vi ett minnes-
blad till minnesalbumet som begravningsbyrån tar hand om.

Stort TACK
…för gåvor i samband med
Stig Setterlinds och Karin Valborg Perssons begravningar.
Bobygdens Framtid
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Vi lägger nu detta läsår bakom oss, ett läsår som 
går till historien, ett helt läsår med pandemi. 
Även fast vi har fått ställt in och ställt om och 
saker inte har varit som de brukar så är vi i 
personalen tillsammans med barnen och 
eleverna ett bra team. Vi har tillsammans 
genomfört det här året med bravur. Våra vård-
nadshavare och styrelsen har varit ett bra stöd i 
detta arbete. Tack för ert engagemang!

FRÅN SKOLA OCH FRITIDS
Sommaren är här och förskola, skola och fritids går in i sommarstämning. 
Förskola och fritids håller öppet i sommar för anmälda barn och mycket skoj 
väntar.

 Den 11 juni �rade Bobygda skola skolavslutning. Det blev åter ett år med 
avslutning endast med elever och personal, ingen publik. Det blev en �n 
avslutning med �aggan i topp, sånguppträdanden av alla klasser och �era 
elever från Kulturskolan uppträdde med instrumentspel. Efter avslutningen 
bjöd 6:orna alla elever på bakelser som de hade bakat och dekorerat. Så 
trevligt initiativ från 6:orna!

 Den 17 juni �rade förskolan sommaravslutning med aktiviteter på gården 
med �skdamm, lekar, ballonger, såpbubblor och glass. Sommaravslutningen 
blev ett avslut på vårens stora tema inom naturkunskap där fokus har varit 
planteringar, Hitta skräpet och arbete med djur och insekter. På kvällen bjöds 
de barn som slutade på förskolan, för att gå vidare till förskoleklass, på en 
överraskning. Det blev middag med pizza och en �n stund att umgås. Barnen 
förärades med diplom och medalj. 

Det har varit en ära att vi under året har fått haft våra verksamheter öppna, 
jämfört med många andra länder som har stängt p.g.a. pandemin. Förskola, 
skola och fritids är så mycket en plats för gemenskap, där vi tränar oss att vara 
tillsammans, tränar på att vara goda kamrater och tränar på att samarbeta 
och kompromissa. Det vi tränar är viktig kunskap i livet och viss kunskap är 
svår att träna ensam vid undervisning på distans. Dock hoppas vi på en mer 
normal vardag till hösten med öppna dörrar och �er fysiska möten. 
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till skolstart onsdag 25 augusti!

Hur trä�ades ni? 
– Det är en lång historia, men 
jag studerade waldorfpedagogik 
i Stuttgart och Reinhard stude-
rade biologi och kemi i Türingen. 
Jag hade då ett förhållande med 
en ung man och genom honom 
trä�ade jag Reinhard... Det var 
den korta versionen! 
Och du lyckades släpa upp honom till den kalla Norden? 
– Ja, vi var studenter och hade inget eget boende, så när vi ville vara för oss 
själva åkte vi upp till Sverige och bodde på den gamla skolan i Högtomt.    
Var det svårt att få kontakt med människorna i Bobygden? 
– Vi har tyvärr inte så många kontakter, eftersom vi för det mesta har en massa 
gäster hit, barn och barnbarn, ofta från Tyskland. I byn kallas vi också 
”Tyskarna på Tappers”. Men jag gjorde teater på skolan för två år sedan, 
Råttfångaren från Hameln och sedan dess känner i alla fall många barn mig! 
Dessutom känner vi �era från tiden på Sta�ansgården. 
Förutom att odla, har ni visst ett annat starkt intresse? 
– Ja FÅGLAR! Det �nns väldigt många olika arter här uppe och jag hoppas det 
förblir så. Det är därför viktigt att man låter gräset vara kvar efter vägkanterna, 
så att fåglarna hinner ruva klart innan skörden! Här nere på täkten har vi en 
hel familj med sånglärkor som jag hälsar på varje dag och jag hoppas täkten 
får vara i fred tills de är färdiga!  Fåglar som är rödlistade i Tyskland �yger 
omkring här och det är väldigt skönt att se dem. 
Nu börjar vi förhoppningsvis komma ur pandemin som jämfört med Tyskland 
inte har påverkat samhället lika mycket här som där. 
Reinhard, vad tycker du om Hälsingland? 
– Alltså vi kommer från ett område där det bor 16 miljoner människor och där 
städerna går in i varandra! Att komma hit till friheten och naturen är helt 
fantastiskt!  Vill man besöka en sjö i Tyskland måste man nästan ställa dig i kö. 
Nästan all mark är privat, så det är svårt att hitta ett ställe där man kan komma 
ner till vattnet. Så om man vill bada får man hålla till godo med o�entliga 
badanläggningar. Vi ser inga berg och sjöar ifrån gården, men det tycks vara 
något med naturen här som är så pass vitalt, så alla våra barn och gäster som 
kommer hit njuter otroligt mycket och vill alltid komma tillbaka. Och vi 
hoppas verkligen att det får fortsätta att vara så även i framtiden. 
Erik Strömdahl

9
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Bobygda skola erbjuder ett fåtal lediga platser i höst:
Förskoleklass, Klass 1-2
Information och anmälningsblankett hittar ni på www.bobygdaskola.se. 
Välkomna med er anmälan! 
 Till hösten är alla våra platser fyllda på förskolan. Det går dock bra att ställa 
sig i kö för framtiden. 
 Vi önskar er alla en �n solig sommar! 
Hälsningar Bobygda skola genom rektor Johanna Nordqvist

ELEVER OM SINA ÅR PÅ BOBYGDA SKOLA
Hej, jag heter Oline och tänkte berätta för er om mina år på Bobygda Skola. Jag 
började här i trean och kunde inte läsa, men det lärde jag mig fort här.
Det var mycket drama det första året!  Till exempel hade jag och två kompisar ett 
riktigt stort gräl om en så liten sak!  Vi bråkade om vad vi skulle leka!  Om vi skulle 
leka häst och hoppa hinder eller gunga.
Jag och min ena kompis ville leka häst och min andra kompis ville gunga. Då 
gick jag och kompisen som ville hoppa hinder ihop. Det tog typ tre veckor innan 
vi blev vänner igen.
Två år senare i femman så hade vi väldigt kul med sexorna. Vi hade en dubbel 
klass så det året var vi en fem-sexa. Men i alla fall, vi spelade basket med sexorna 
och dom vann alltid!
Jag har många bra och mindre bra minnen, men kul har det varit att gå här och 
jag vill helst inte lämna Bobygda Skola, men tyvärr har de inte högstadie här :(
Oline Krutzen klass 6

Jag heter Irmelin och har gått på Bobygda skola i 3 års tid. Mina tid
har varit upp och ner, men jag har iallafall delat den tiden med min
underbara klass som jag älskar enormt mkt. Det kommer vara jobbigt och
ledsamt att lämna den här underbara skolan och min underbara klass men
vi har haft så �na minnen tillsammans som jag aldrig kommer glömma.
Jag saknar våran klassresa som vi hade förra året då vi åkte med
förra sexorna till Mid adventure. Jag har både mindre bra minne och bra minnen 
men trots allt så har det varit kul och gå här. Första åren var jag blyg och osäker i 
mig själv men idag har jag lärt mig mkt på grund av att gått på den här skolan. 
Tack otroligt mkt för den här �na tiden jag fått dela med dom underbara lärare 
och eleverna, kram och ha en �n sommar!
Irmelin Sundberg klass 6

“TYSKARNA PÅ TAPPERS”

I veckan gjorde Bladet ett besök hos Margareta och Reinhard Wallmann på 
Tappersgården. Den ligger lite dolt för sig själv en bit bortom skolan, med 
utsikt över Göstas täkt. Det är Margareta som har målat namnet på båten 
”Bölja af Glombo” och även målat de båda stora välkomstskyltarna som står 
vid sidan av vägen vid båda infarterna till Bobygden. 
Margareta berättar att hennes mamma köpte Tappersgården 1971 när 
Tapper �yttade ut. Själv är hon född i Dalarna. 
– Mamma jobbade på Sta�ansgården men hade oturen, eller turen, vad vet 
jag, att alla vi barn hade bosatt oss långt bort, så hon köpte det här stället för 
att ha en plats där vi alla kunde bo när vi kom hem på semester. Vi bodde 
nästan alla nere i Tyskland. Men det fanns inte så mycket utrymme här, så vi 
har fått bygga ut och bygga om väldigt mycket. 
Reinhard suckar lätt. 
– Vi har byggt och målat varje sommar. Men tre - fyra år jobbade vi också på 
Sta�ansgården i Delsbo. Jag undervisade i biologi och kemi.
– Och då lärde han sig svenska av byborna och barnen på Sta�ansgården!
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Jag heter Agnes. Jag började på Bobygda Skola våren i 3:an. Jag var på besök 
med min tvillingbror. Efter någon vecka så började vi. Jag kände väldigt fort att jag 
kunde vara mig själv på denna skola. Vi var dubbelklass och det var också roligt. 
Jag �ck vänner väldigt fort och de var bra.
Vi gjorde en teater i 3:an tillsammans med Margareta Wallmann och det var
väldigt roligt. Vi gjorde Råttfångaren från Hameln.  Det var mycket skratt men 
mycket jobb. I 4:an så gjorde vi en teater Karl XII. Det tog tid men vi klarade det. Vi 
åkte på klassresa i 5:an. Vi hade en mysig tid innan de förra 6:orna skulle sluta och 
börja på en ny skola. Nu är det våran tur att lämna denna vackra, underbara och 
�na skola.
Agnes Strömgren klass 6

Välkommen till Bobygdsgårn 
onsdag den 7 juli kl 17-20 på 
cafékväll. Ka�e/te, saft, smörgås 
och godbit 70 kr, barn i målsmans 
sällskap gratis. Vi bjuder på en 
tipsrunda med frågor med anknyt-
ning till Bobygda. Frågorna kan 
även besvaras vid bordet.
Så länge vädret tillåter håller vi till 
utomhus och följer FHM:s restrik-
tioner.
Arr: Bobygdens Framtid, Elisabeth 
Ohlsson och Anna Bryngelsson. Info: 
073-812 42 69
PS! Ev. blir det ett till tillfälle i 
augusti, håll koll på "Bobygda" på 
Facebook eller ring oss!

CAFÉKVÄLL
Onsdag 7 juli kl 17-20

Eventuellt även i augusti...

SAMMANDRAG AV ÅRSSTÄMMAN
Bobygdens Framtids årsstämma hölls i år digitalt den 18 april.
Föreningens ordförande Anders Östgård hälsade medlemmarna välkomna till 
stämman och valdes sedan till ordförande för stämman. 
Till sekreterare valdes Anna Linde, till justerare av protokollet valdes Theres 
Bergström och Henrik Svensson. Verksamhetsberättelsen lästes.
Rektor Johanna Nordqvist hade lämnat en skriftlig årsrapport.
Resultat och balansräkningen redovisades av kassör Gösta Eriksson.
Revisionsberättelsen redovisades skriftligt.
Stämman beviljade fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om oförändrad årsavgift, d.v.s. 100 kr/ hushåll. 
Inga motioner har inkommit till stämman.
Stämman beslutade oförändrade arvoden för styrelsen för år 2021.
Henrik Svensson från valberedningen presenterade ett omval på ord.  Erik 
Eriksson, Anna Linde, Kristin Berg, Jonas Jonsson samt suppl: Lars Nyman, 
Tommy Vall. Samtliga 2 år. Stämman röstade ja till detta.
Anders Östgård omvaldes av stämman som föreningens ordförande för 2021.
Revisorerna omvaldes på ett år: ord. Sten Linde och Mats Rolfhamre, suppl. 
Lars Linde.
Förslag på omval av valberedningen på ett år på Henrik Svensson och Henrik 
Dolk, förslaget godtogs. Petter Dolk avgår. 
Förslag på Fredrik Björk, förslaget godtogs. Henrik Svensson utses som 
sammankallande. Petter Dolk avtackades med en Delsbo-skärbräda som 
gåva.
På det efterföljande konstituerande mötet blev konstitueringen av styrelsen 
enligt följande:
Anders Östgård ordf (redan vald på stämman.)
Erik Eriksson vice ordf, Anna Linde sekr, Jonas Jonsson vice sekr.
Kristin Berg, Sune Ohlsson, Mats Olsson ledamöter.
1:a suppleant: Lars Nyman, 2:a suppleant: Anders Wallman, 3:e suppleant: 
Tommy Vall.

(Enligt tidigare beslut att plats för suppleanter går efter längst tid i styrelsen. 
Vid lika lång tid får lotten avgöra.)

Det norrgående tåget rullade just iväg från stationen när tre män kom 
springande för allt vad de var värda längs perrongen. Alla tre rusade efter 
tåget. De två männen som var närmast tåget hann i sista stund kasta sig 
upp på den sista vagnen. Den tredje blev kvar på plattformen. Mållös stod 
han först och stirrade efter det bortrullande tåget och brast sedan ut i ett 
hjärtligt skratt. Stinsen gick förbi och frågade:
– Vad är det som är så roligt? Du missade ju tåget.
– Ja, jag gjorde det! Men mina övervakare hann med!


