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BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID! 
För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 eller swish: 1233440153
(insats/andel: 250 kr som kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid 
inbetalningen. 
Årsavgift för 2022 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 150 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. 
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Mobila Biblioteket
f.d. Bokbussen besöker Bobygda skola
och förskola mellan 09.00 - 10.30
° 29 mars
° 10 maj
° 7 juni

Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se       

Nr 112 MARS 2022 

BOBYGDSBLA

Hyr Bobygdsgården!

Det känns omöjligt att begränsa innehållet  
i detta nummer till enbart  Bobygda. 

Läs om människor som gjort skillnad 
och stöd  det ukrainska folkets starka och 

envisa kamp mot Putins terror. 
Som påverkar även oss. 

Radiohjälpen 90 1950 6       https://www.radiohjalpen.se/ 
Röda Korset                              https://www.rodakorset.se/stod-oss/ge-en-gava/
Läkare utan gränser            Googla! Det �nns många bidragsalternativ.   

Samlingslokal med kök, storbildsprojektor 
och ljudanläggning. Kontant eller Swish.

Helghyra fre e.m - sön e.m
Medlem                      Ej medlem
1000:-                           1 500:-

Heldag 12 timmar
4-timmarshyra
Måndag - fredag
Utomhusbord med bänkar styck/dygn

  500:-                               750:-
  250:-                               500:-

  2 000:-                           4 000:-
  30:-                                 50:-

Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95.  

Seniorträ�ar
torsdagar kl 11-13 jämna veckor 
på Bobygdsgården.
Ka�e kokas på plats, medtag 
eget ka�ebröd/smörgås.
Info Britt-Inger 070-632 50 83, 
0653-230 50.Nu börjar kycklingarna kläckas

på Spjutsviks gård. GLAD PÅSK!

Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se  eller 070-602 52 72



152

Brev från Bobygda skola
Hej alla ute i bygden!
Nu har vi kommit fram till sportlovet och skolan tar en välförtjänt paus. 
Fritids anordnar sportlovsfritids med roliga aktiviteter i Bobygda med 
omnejd och förskolan tu�ar på som vanligt. Innan lovet genomförde försko-
la, skola och fritids en gemensam familjedag i Hedebacken i Hudiksvall. Det 
blev en rolig och aktiv dag med full fart i slalombacken och pulkabacken. 
Runt eldarna samlades familjer för att grilla lunch och umgås. Fritidsbanken 
höll öppet för att låna ut utrustning till de familjer som behövde låna. 
Fritidsbanken betjänar barn som vuxna med sport- och fritidsutrustning året 
om, ett tips till er alla som vill ut i naturen. 
 Trots en mild vinter har skridskoisen på skolgården varit �n och välåkt både 
på raster, idrottslektioner, fritids och under ledighet. Tack till er som spolat 
och vårdat isen i vinter! 
 Efter lång period med restriktioner p.g.a. pandemin är vi nu glada att kunna 
öppna upp och välkomna externa aktörer på skolan. Under vecka 7 gästades 
Bobygdsgården av Trivselgruppen från Hudiksvalls kommun. Det är en 
grupp som besöker skolor runt om i kommunen och genomför aktiviteter 
med elever som stärker samarbete och problemlösningsförmåga. Under 
veckan fylldes salen av aktiviteter som lyste i mörkret, såsom minigolf, 
pussel, shu�eboard och memory. Aktiviteterna roade barnen på förskolan, 
eleverna på skola/fritids samt personalen. 
 

 

Bobygden har haft sin egen sångkör! 
Den här bilden är tagen på Vålåsberget vid en ut�ykt med Bobygdens amatör-
sångkör och teatergrupp 1918 eller -19.  Anna Östgård berättar: 
Det var en sådan där �n vårmorgon i maj. Luften var ren och klar och gräset stod 
grönt efter dikeskanterna. Vi gick tidigt på morgonen från Svedja över Prättingberg 
upp till Vålåsberget. Och tänk vad roligt vi hade! Vi bytte rockar och hattar och klädde 
ut oss och kokade ka�e.  Kortet togs av Lassas Lars från Oppsjö. Vi tyckte det var 
knepigt av honom att kunna fotografera oss och själv vara med på bilden!
Längst  till vänster mästerfotografen själv Lassas Lars, och nedanför honom Stina Lindqvist,  
På andra sidan tallen står Anna Sundell, gift Nordgren, Prättingberg, utklädd till pojke i svart 
hatt och med pipa i munnen. Utklädd till �icka med schalett runt huvudet är Mickels Erik 
Eriksson, Svedja, medan hans syster Marta strax intill har både karlhatt och kavaj och nå- 
gonting i munnen, som skall föreställa en cigarett. Mickels Axel, har lånat en fruntimmershatt 
och låtsas läsa i en bok. Till vänster om tall två står Anna Östgård, Svedja. Till höger  Ors Sigge 
Andersson, Västanäng.  "Kvinnan" med väska i handen är Jonors Olle Jonsson, Västanäng, och 
"karlen" Eckens Anna Eriksson, gift Gavell, Västanäng. i mitten på bilden sitter lärarinnan 
Amanda Olsson-Rudolphi Västanäng, till vänster om henne sonen Hubert och till höger 
Mowitz hustru, Brita Lindqvist. Intill henne sitter Mowitz själv, med en prydlig damhatt på hu- 
vudet. Längst ner sitter från vänster Jonas Östgård d.ä., Svedja, Per-Erik Persson, Prättingberg 
och slutligen Sigvard Olsson, son till lärarinnan  och hennes make, Snickar-Jonas Olsson.

Nu tänkte vi återinföra en bobygdskör!
Intresset �nns att starta upp en sånggrupp och vi har för avsikt att starta 
upp den under våren, och vem vet, kanske det blir en premiär vid brasan 
på Glombo strand till Valborg?
Info och intresseanmälan: Anna Bryngelsson 073-812 42 69

Nedanstående text är hämtad från en tidningsartikel av Bror Jonsson. 
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Kolbullar
Långfredagen 15 april serveras nygräddade kolbullar i jaktstugan i Gravbacka 
kl. 11-15. Kolbulle med sylt, grädde och dryck samt ka�e och kaka 80 kr/pers. 
Swish eller kontant. Även glutenfria kolbullar �nns. Njut av en vårpromenad till 
jaktstugan! Överskottet går till vår nya grill och Gravbackas skyltar.
Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76.

Det blir hänvisningsskyltar från vägen och efter en promenad på 200 m en 
rostfri lasergraverad informationsskylt, som vi hoppas ska hålla i många år! 
Passa på att besöka denna historiska plats och ta del av dess historia närhelst 
det passar. 

                

Tack till Erik Eriksson, Pelle Linde och Dan Sedendahl som spolat skridskoisen 
vid skolan, Jonas Jonsson som kört upp skidspår på Glombosjön, Tannin 
Dangnoi som skottat en isbana och Marcus Larsson som skottat till stranden 

Majkasa
Lördag 30 april vid Glombo strand. 
Välkomna att �ra in Valborg och våren i 
Bobygda! Majkasan tänds kl. 20 men kom 
gärna från 19. Ris och obehandlat trä kan 
köras till kasan innan. Vi hoppas att en 
skolklass kan sälja korv och ka�e, håll utkik 
på "Bobygda" på Facebook innan eller ring 
070-340 63 62 för info.
//Bobygdens Framtid

Tack till Tommy Vall som monterat en ny 
ljudisolerad dörr mellan stora och lilla 
matsalen under jullovet. Nu kan lilla 
matsalen bättre användas även till grupp-
rum utan störande ljud från matsal och kök. 
Tack till So�a Gjerdet och Fredrik Eriksson 
som löste transporten av dessa Blocket-fyn-
dade dörrar!

I samband med kolbulledagen 
hoppas vi kunna inviga våra nya 
skyltar vid Gravbacka Gravkullar. 

Föreningens TACK!
Vi är så stolta och glada att årskurs 5 har gått vidare till kvart�nal i Vi i 5:an i år 
igen. Två år i rad �nns Bobygda skola representerad! Årets tävlande är 
Matilda Brink Karlow och Oskar Wallman. Kvarts�nalen sänds live från Bobygda 
skola fredag 25/3. Då hoppas vi att ni sitter bänkade vid radioapparaterna 
och heja på våra duktiga 5:or!
 
Torsdag 7/4 kl. 18-19.30 bjuder vi in till informationskväll på Bobygda skola. 
Representanter för förskola, skola och fritids �nns på plats under kvällen och 
informerar om vår verksamhet. Vi bjuder på �ka och rundvandring! Kvällen 
riktar sig till dig som är ny�ken på vår verksamhet i största allmänhet och till 
dig som är intresserad av en plats för ditt barn i vår verksamhet i synnerhet. 
Varmt välkomna!
 
Torsdag 16/6 kl. 18.00 bjuder vi in till skolavslutning 
på Bobygda skola. Varmt välkomna!
 Vi har lediga platser i förskoleklass, 1 och 2
på Bobygda skola från hösten 2022!
Tipsa gärna släkt och vänner! Information och ansöknings-
blankett hittar ni på vår hemsida www.bobygdaskola.se.
Vi välkomnar även era ansökningar för framtiden!
 Vi önskar er alla en �n och solig vår! 
Personalen på Bobygda skola genom Johanna Nordqvist
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Villa i Bänbro uthyres 
5 rum och kök, förråd och inglasad 
veranda. Det är den vänstra villan 
som det står B på.  
Vid intresse, ring Emilia 072 - 505 00  66

UKRAINA
Det som händer är skrämmande, fruktansvärt och helt förjävligt!

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/v51bVp/kon-
voj-ukraina-humanitar-hjalp-johan-landewall-

https://www.facebook.com/104657222166878/posts/108161075149826/

https://www.facebook.com/SkickaVidareTillUkraina/videos/284508043748994

Många skänker pengar till hjälporganisationer, men många lyckas hjälpa till 
rent praktiskt.  
Min gode vän Mårten i Stocka känner Johan Landewall i Strömsbruk som höll 
på att organisera en stor hjälpsändning till förmån för Ukraina. Mårten hakade 
på och den 2 mars for han och 12 personer med fem bilar ner till Polen via 
färjan mellan Nynäshamn och Gdansk 
Någon är sjuksköterska och ett par talar ryska eller ukrainska. Vid den ukrain-
ska gränsen lyckades de föra över förnödenheter via en fullstor lastbil och en 
buss. 
Den 5 mars körde Mårten och ytterligare en person med minibuss över till 
Ukraina, där de levererade sjukvårdsmaterial till bl.a. en militärförläggning 
strax utanför Lviv. Han berättade för sin fru att läget var extremt kaotiskt, men 
att leveransen hade gått bra. På återresan till Polen den 7 mars var minibussen 
fylld med �yktingar. Nu fortsätter de att hjälpa till med den omfattande logi-
stiken för att få hjälpsändningarna att fungera i fortsättningen.
F.n. råder Mårten dem som vill hjälpa till att inte åka utan att först ha kontaktat 
och fått OK av svenska ambassaden och de stora hjälporganisationerna. 
Läget förändras dag för dag. För info och uppdatering av hjälpsändningen följ 
nedanstående länkar: 

Träning på Bobygdsgården
För vuxna och ungdomar tisdagar kl 18-19. Vi tränar styrka och kondition med 
och utan redskap med olika upplägg och efter egen förutsättning. Skicka en 
anmälan via ett sms till 070-3406362 senast kl 16 samma dag, vid för få 
deltagare ställs träningen in. Vid förkylningssymtom stannar man hemma.
20 kr/ tillfälle eller 200 kr/ termin.
Swish eller kontant. Facebook-grupp: "Träning i Bobygda".
Vid intresse �yttar träningen utomhus på vårkanten.
Välkomna! Anna 070-340 63 62

FODER
Vi har börjat att sälja foder från Lantmännen och Kraft. 
Äntligen har vi fått vår beställning, vi har nu fått hem för höns
och musli för hästar, men tar hem det ni behöver.
Det går att beställa foder för hästar, får, gris, nöt och höns, även 
vitaminer och tillskott. Saltstenar för alla djur även stenar för vilt (jaktlag).
Hästfodret kommer från Kraft.. 
Vi kan även dela vissa säckar ex startfoder för höns och kalkon.
Om vi inte är hemma så ställer vi ut så ni kan hämta själva.
Vi har fått prisjusteringar sen vi lade ut på Facebook tidigare.
Ibland �nns det ägg, även kalkonägg till salu.
Finns i Nyåker.
Vid intresse av foder ring eller skicka sms:
Hasse 070-602 56 75
Yvonne 073-033 07 78
Elin 073-808 02 81
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Flykt från Ukraina 1944

Rolf Bogatir bor i Delsbo. Rolfs mamma och pappa. Pappan kom hit som krigs�ykting 1944.

Den 26 februari, två dagar efter invasionen av Ukraina skrev Rolfs son 
Paul Bogatir:
Farfar kom till Sverige 1944 från Ukraina som krigs�ykting efter att ha slagits 
mot Hitler och suttit fängslad i Stalins läger. Han �ydde via Finland, efter att ha 
varit tvångsinternerad i Stalins röda armé.  År 2000 hittade jag spillrorna av 
min släkt i Ukraina tack vare min vän @vitaly_skrynsky. Nu sitter han och hans 
familj i ett bombskydd med en tvåårig dotter. Samma megalomaniska ledare 
som härjade på trettiotalet har fått grepp om Europa igen. Ondskan går igen, 
men förhoppningsvis också allt det goda som människor kan uppbringa. Nu 
gäller det att vi som tror på alla människors lika värde står upp och hjälper till. 
Nästa gång är det vi och våra barn som står inför valet att splittras och riskera 
livet för andras frihet.

Pappa Rolf:
Den 2 mars lämnade jag och min son Paul Delsbo för att åka till Arlanda. 
Eftersom mitt pass gått ut �ög Paul ensam till Warszawa och sen vidare till 
Lublin i Polen. Där hämtade han upp Vitalis fru Vita och deras knappt tvååriga 
dotter Nina. Därefter �yg till Warszawa och efter byte  kom de till Arlanda där 
de vilade ut på ett hotell. Därefter biltransport hem till Delsbo och Säfsholm 
där Vita och Nina nu be�nner sig i säkerhet hemma hos Paul. Lill�ickan Nina 
hade inget pass, men gränspolisen gjorde ett kanonjobb och efter en halv-
timme hälsades de välkomna till Sverige. En sådan här gång stod den svenska 
byråkratin åt sidan och man blir glad i hjärtat för att man är svensk. Heja 

(forts. nästa sida)

Barnsgympa 
Söndagar kl 17-17.45 för 2-5-åringar.
Vid varje träningstillfälle skall barnet ha en ansvarig vuxen (över 15 år) med 
sig som aktivt kommer att delta i vissa delar av träningen. Barnen ska vara 
lämpligt klädda och barfota, medtag gärna egen vatten�aska. Begränsat 
antal deltagare och förtur till barn på Bobygda förskola.
Söndagar kl 18.00-19.00  för barn från förskoleklass t.o.m. klass 4. 
Barnen ska vara lämpligt klädda, med skor eller barfota/strumpor, medtag 
gärna egen vatten�aska.
Anmälan till Bella på 070-235 53 06.
Kostnad: 100 kr per barn, betalas med swish el kontant till ledare.
Välkomna!
//Bobygdens Framtid

Äntligen, efter 2 års uppehåll, 
är det dags för ÖPPEN ATELJÉ, 
konstrunda i Hudiksvall och 
Nordanstig! Öppet under Kristi 
himmelfärdshelgen 26 - 29 maj 
mellan kl 11 - 17.
I BOBYGDEN deltar Ann Envall i 
Vitterarv och Eva Ljungdahl 
i Glombo tillsammans med 
gästutställare Agneta Farm.
Vi bjuder på �ka.
VÄLKOMNA! Öppen ateljé  med musik 2017

Ungdomsledare sökes
till ungdomsgården på Bobygdsgården 3 tim/ vecka, kvällstid. 
Du ska vara minst18 år, timlön utgår. Kan man bara varannan vecka är 
det bättre än inget alls!
Ring Anders 070-256 19 55 eller Anna 070-340 63 62.

Öppen ateljé med måleri och gra�k
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Heja SVERIGE. Hela operationen, för att tala i krigsrubriker, Delsbo – Arlanda – 
Warszawa - Lublin - Warszawa - Arlanda - Delsbo tog 30 timmar av mitt och 
Pauls liv. En liten insats när man betänker att många andra förlorar sina liv 
Ukraina. Nu gäller det att vi alla ställer upp och hjälper till med vad vi kan. 
Betänk att nästa gång kan det vara vi som står vid en gräns för att �y. 

Paul:
Igår morse landade jag, Vitali Skrynskis �ickvän Vita och hans lilla dotter Nina 
på Arlanda. När vi kom till Stockholm trä�ade jag en svensk polis i en extra 
gränskontroll mellan Warszawa och Stockholm. Jag bröt ihop av anspännin-
gen, för �ickan har nämligen inget pass utan vi reste på bara en födelseattest. 
DÅ BLEV JAG STOLT ÖVER SVERIGE! Polisen lyssnade, tog Vitas pass och Ninas 
födelseattest, ringde några samtal. Sedan sa han välkommen. Då fattade jag 
vilket JÄVLA BRA LAND VI BOR I! Det är något vi måste komma ihåg och 
försvara varje dag. Man kan skjuta sönder ett tv torn och spränga ett sjukhus 
där det �nns oskyldiga. Men man kan aldrig knäcka VÄLVILJA, VÄNLIGHET 
OCH FÖRSTÅELSE med vapen. Ägna en tanke åt alla pappor som nu är kvar i 
Ukraina. Nu stoppar vi Putins mordmaskin som rullar i Europa så att alla får 
återförenas igen.
Texten är transcriberad från deras Facebooksida.

Erik är byggnadssnickare och Linnéa jobbar på Hudiksvalls kommun. Erik är 
tvungen att köra mycket bil, eftersom han är egenföretagare och måste ha 
verktyg med sig till olika byggjobb. Jag kör ca nio mil om dagen, säger han och 
skrattar lite uppgivet åt de galna dieselpriserna. Sedan blir han allvarligare och 
fortsätter:  Ingen hade väl i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att det skulle 
kunna bli krig i Europa!
Hur ser er närmaste framtid ut?  Förutom att jobba, skall vi fortsätta att renove-
ra huset. Erik gillar att jaga och har tidigare bland annat jagat älg med den äldre 
hunden Nivo. Linnéa siktar på att ska�a ridhästar. 
Husets boyta är på ungefär 240 kvm, så det �nns väl plats för barn här? 
Vi har rum så vi kan ha barn, säger Linnéa och ler. 
Erik Strömdahl 

Linnea och jämthundarna Freija och Nivo.

Vita och Nina på väg från Arlanda och deras första måltid i Sverige.

Söker boende i Bobygda! 
Jag och min dotter söker en 2:a till 4:a att hyra någon gång till sommaren. 
Gärna ett gårdshus men allt är av intresse. Även enklare standard. 
Bidrar gärna med skötsel av det gemensamma. 
Ordnad ekonomi och goda referenser. 
Mvh Hans Hermansson 070-443 33 22
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Foto Britt-Marie Pettersson Foto Britt-Marie Pettersson 

ÅRSSTÄMMA
Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar sina medlemmar med en 
inbjudan till årsstämma lördagen den 2 april 13:00 - 15:00 på Bobygdsgården. 
På kvällen 19:00 knyter vi ihop föreningsåret med en festlig middag, även 
denna på vår Bobygdsgård. De som närvarat på stämman bjuds på mat, dryck 
och underhållning, men alla medlemmar är förstås välkomna! Anmälan till mid-
dagen görs till Anders Östgård 070-256 19 55  el. Jonas Jonsson 072-240 22 35 
senast den 21 mars, begränsat antal platser.
Årets Bobygding kommer att utses under kvällen, inkom gärna med nomine-
ringar till ovanstående personer!

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
2. Val av två justerare
3. Fråga om stämman utlysts rätt
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Rektors rapport om skolan
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
11. Beslut om årsavgift 2023
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år) Avgående: Ord: Anders Östgård, Mats
Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Anders Wallman
Sittande till 2023: Ord: Erik Eriksson, Anna Linde, Jonas Jonsson, Kristin
Berg
Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall
14b. Val av ordförande
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år) Avgående: Ord: Sten Linde, Mats
Rolfhamre Suppleant: Lars Linde
16. Val av valberedning (1 år) Avgående: Henrik Svensson (sammank.), Henrik
Dolk, Fredrik Björk
17. Övrigt

Nya Bobygdingar
För inte så länge sedan såg jag att gården på Skog 78 hade fått ny ägare, så 
jag bestämde mig för att sticka dit och hälsa på.
Läget invid Skogsjön är hänförande och på väg mot mangårdsbyggnaden 
passerade jag en stor hästhage. 
När jag knackade på öppnades dörren av Linnéa, tätt åtföljd av de båda 
jämthundarna Freija och Nivo, som tydligen kände att jag själv har hund, för 
de blev förtjusta och nosade glatt på mig överallt. Eftersom jag inte är 
hundrädd tyckte jag bara det var kul. Sedan hälsningsbestyren var över-
stökade och hundarna lugnat ner sig lite, vinkade Erik in mig i köket där 
ka�ebryggaren stod på. Vi satte oss vid köksbordet med varsin kopp. Köket 
var ljust och fräscht och uppenbarligen nyrenoverat. På ena väggen syntes 
rester av en gammal murad spiskåpa. 

Erik  berättade att de bara bott där sedan den 18 december 2021 och att de 
hade hittat gården på sju hektar på Hemnet. Ursprungligen hade det hört 
en del skog till fastigheten, men den hade säljaren behållit. 
Så fort köpet var klart började de renovera och bygga om köket. De hade 
tidigare bott i Fäskär utanför Hudiksvall där Erik hade byggt ett hus, efter-
som han hade tröttnat på att bo i lägenhet. Du är bara 24 år och har 
hunnit med att bygga ett hus i Fäskär och dessutom renoverat en hel del 
här!  Ja, jag är väl lite tidig av mig sade han och skrattade. Och ni hade 
ingen som helst anknytning till Bobygden? Nej, ingen alls, vi var ute efter 
en gård med lite mark och det var bland annat sjöläget som gjorde att vi 
föll för det här stället. 
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Foto Britt-Marie Pettersson 

Vad är det som har bidragit till hans höga ålder? Han hade turen när han 
bodde på semin, att få trä�a föl varje år och det tror jag bidrog till att han 
behöll livsgnistan länge. Man lever väl upp lite själv när man umgås med 
yngre, det gör ju vi människor också!  
Äter han något speciellt? I och med att han är så gammal har han nästan 
inga tänder kvar och därför får han kraftfoder som är upplöst i vatten och det 
har han levt på i tio år. 
Ute i hagen trodde förmodligen Salka (en 14 månaders Kromfohrländer) att 
Fritte var en stor hund och bjöd upp honom till lek, men sådana barnsligheter 
ville han inte vara med om och gjorde därför ett oväntat snabbt utfall, som 
�ck Salka att hoppa undan. Det är fortfarande lite krut i honom! 
Vad har du för tankar om Bobygden? Jag har bott här i trettio år och känner 
mig mycket som en Bobygding, trots att jag ursprungligen kommer från Järv-
sö. Jag tycker folk generellt har ett öppet sinnelag och har lätt för att ta emot 
nya människor här. Man är accepterande både i Delsbo och Bobygda och jag 
tror att in�yttade gröna vågare på 70-talet säkert har inverkat. 
Det �nns väl en anledning till att folk �yttar hit, kan jag tänka mig och det är 
skönt att vara en av dem! 
Erik Strömdahl

Fritte – 47 årig Shetlandsponny i Sättjära
En vacker dag tog jag en promenad med vår hund Salka ner till Sättjära. I ett 
par hagar såg jag hästar som stod och åt hö. Jag blev lite ny�ken på en av dem 
som var väldigt liten - och som det verkade - var väldigt gammal. Jag antog att 
det inte var en islandshäst utan snarare någon slags ponny eller russ. Jag har 
lättare att skilja på  bilmärken än hästraser.
Ägaren till gården, Per Nyström, kom ut och bjöd in mig i köket där han också 
hade sin dator och tillfälliga arbetsplats. Efter att jag kopplat loss Salka (som 
inte brydde sig om hans katt och som inte heller brydde sig om Salka) berätta-
de han att den lilla hästen var en 47 årig shetlandsponny. 
Fyrtiosju år, det måste väl vara rekord? Han nickade. Jag känner inte till någon 
som blivit äldre. Shetlandsponnys användes tidigare inom gruvdriften och var 
anpassade just för trånga gruvgångar. I höstas blev vi uppringda av några 
bekanta i Forsa som sålt sin seminverksamhet och som undrade om vi kunde ta 
hand om Fritte, som liksom blivit över.  Vi tackade ja och han har nu varit här 
sedan augusti och i och med att vi har fyra ridhästar själva, så får han ju sällskap 
och verkar trivas bra. Han får dessutom ganska mycket vänner, för det är 
många som stannar till här och hälsar på honom! 

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 minnesblad till 
minnesalbumet som begravningsbyrån tar hand om. Det går nu också att 
donera en gåva via tjänsten "Min gåva" - då ordnar de ett minnesblad.
Bobygdens Framtid

STICKCAFÉ
torsdagar kl 18-21 ojämna veckor i Bobygda skolas matsal.
Ka�e/te kokas på plats, medtag egen smörgås/ka�ebröd/frukt och handar-
bete/syssla.
Info: Margareta 073-022 37 42.


