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BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID! För 250:- blir du “andelsägare” i föreningen. Summan 
återfås vid utträde. Själva medlemsavgiften är 350:- (engångssumma). Årsavgiften för 2019 är 100:-. 
Betalning sker till bg 5846-8018. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll. Läs mer om vad som händer 
på www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”. 
BOBYGDSBLADET: Delas ut 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på 
hemsidan. Hör av dig om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annon-
sera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet 
material, dock utan att att innebörden ändras. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 
070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 
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Jubel
nummer!

I 25 år och 100 nummer har olika eld-
själar hållit igång Bobygdsbladet och 
informerat oss i Bobygden om stort 
och smått. Stort tack till alla som 
varit inblandade!! 

Förskolans brev februari/mars
Hej alla där ute i vårt gnistrande vinter/vårland. I samband med att vi avslu-
tat fritidsverksamheten har vi nu vår verksamhet i endast en del av huset. 
Det har blivit mycket stök och bök för att flytta över på en sida, men vi har 
nu börjat landa i våra nya miljöer. Fortfarande finns saker att få rutin på, men 
vi jobbar på, och ändrar vartefter.

Så här kan en dag på förskolan se ut: 

   Vi som är här på morgonen äter frukost vid 8:00. Därefter är det fritt att 
leka/pyssla med vad barnen önskar fram till ca 9:00. Då blir det samling på 
stora mattan där vi startar dagen. Syftet med samlingen är att barnen ska få 
en lugn start och information om hur dagen kommer att se ut i stora drag. Vi 
ser att det ger en trygghetskänsla. Därefter är det rörelse av någon sort, i 
form av sång eller lek där vi väver in olika kunskapsformer. Vi avslutar med 
något lugnt igen innan vi sätter oss för att äta frukt.

    Oftast går vi ut efter samlingen eller delar gruppen där vi har olika akti-
viteter. Vid 11 är det lunch. Efter lunchen sover några barn och resten har en, 
som vi kallar, ”läsvila”. Därefter blir det arbetsstund som är mer riktad åt 
åldersgruppen som är vaken. 

     Fri lek och eget val är sedan på agendan fram till mellis kl. 14. De som 
vill gå ut gör det och de som vill stanna inne för att måla/pyssla eller leka gör 
det. På fredagar är det SJÄLVKLART fredagsmys.

 Vi önskar er alla ett fortsatt trevligt mars och en fantastisk blivande april 
månad.

Mvh/Personalen på Västanängen.
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ALLT BÖRJADE MED EN GYMNASTIKHALL!
Efter ett stormöte i maj 1993 bildades arbetsgruppen “Bobygdens Fram-
tid” för att få till stånd en gymnastikhall invid skolan. Först tänkte de göra 
en stencil med info om hur arbetet fortgick, men sedan kom de på att de 
istället skulle göra ett “Bobygdsblad” för alla i Bobygden. Och på den 
vägen är det!
 
“Bobygdsbladet startade efter kontakt med Centerpartiet, om att Bobyg-
den likt Svågadalen, bland annat skulle få allaktivitetshus. En grupp tog 
tag i det hela för att utveckla bygden i både stort och smått. Många idéer 
föddes, men främst gällde det att få till en gymnastikhall. Det blev inget 
av med det bygget, men många lärdomar fick vi. Under dessa 25 år har 
dock många projekt realiserats, som åtminstone satt Bobygda  på Sveri-
gekartan. Det är många som tagit del av detta som läsare, eller delat med 
sig av resor, info och olika projekt i bygden. Ingen nämnd eller glömd av 
de som deltagit - eller deltar i denna fantastiska resa.”
Per Axelsson, Svedja

Första numret av Bobygdsbladet 1994

       VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN!

Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar sina medlemmar med en 
inbjudan till årsstämma lördagen den 6:e april 13:00 -15:00 på Bobygds-
gården. 
På kvällen 19:00 knyter vi ihop föreningsåret med en festlig middag, även 
detta på vår Bobygdsgård. Medlemmar som närvarat på stämman bjuds på 
mat och entré. 
Anmälan till middagen ska göras till Anders Östgård 070-256 19 55 eller 
Jonas Jonsson 072-240 22 35 senast den 24 mars, begränsat antal platser. 

Årets Bobygding kommer att utses under kvällen, inkom gärna med 
nomineringar 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  2020
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år)  Avgående: Ord: Erik Eriksson, Anna 
Linde, Jonas Jonsson, Lars Nyman, Kristin Berg 
Sittande till 2020: Ord: Anders Östgård, Sune Ohlsson  
Suppleanter: Benny Nordli, Mats Olsson, Anders Wallman
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.), 
Per  Axelsson, Petter Dolk
17. Övrigt  
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Tack för gåva i samband med 
Ruth Bryngelssons begravning.
Bobygdens Framtid

Donation.
Om  ni  vill  skänka  en  gåva  till 
Bobygdens  Framtid  i  samband  
med begravning  kan  ni  betala  in  
på bankgiro  5846-8018  eller  swish 
1233440153. Ring sedan 070-340 
63 62 och meddela er hälsning så 
ordnar vi ett minnesblad till minnes- 
albumet som begravningsbyrån tar 
hand om.
Bobygdens Framtid

Tack till BL Info i Näsviken 
som sponsrar med bokförings-
program till Bobygdens Framtids 
verksamhet – det är betydelse-
fullt för oss!

Forts. Bobygda fritids:
skola, Stenhamreskolan och Västra skolan. När mina barn var små valde 
jag att jobba hemma som familjehem.
Vi har i dagsläget 39 barn inskrivna på fritids. Jättekul att vi blivit flera barn 
tycker vi! Nu är verksamheten i F1:ans klassrum och det fungerar bra. Men 
vi ser fram emot när vi kan flytta in i våra nybyggda lokaler nån gång till 
hösten/vintern 2019. 
Vi är ute mycket och mera kommer det att bli när våren och värmen 
kommer. Det känns som att vi kommit in bra i verksamheten och vi är glada 
att få vara en del av denna härliga skola!
Markus och Ulrika

Platser lediga i förskolan!
Vi på Västanängens förskola har ett antal platser kvar redan nu under våren. 
Vi bedriver verksamhet som har barnet i fokus och arbetar i enlighet med 
läroplanen för förskolan och  vi arbetar aktivt med trygghet och undervis-
ning för barnen. Vår organisation har ändrats från att under 20 år bedrivit 
fritidsverksamhet till att satsa helhjärtat på förskolan fr.o.m 2019.
Hos oss får du hemlagad och i största mån närproducerad kost, gratis blöjor 
och utbildade pedagoger i nära samarbete med  skolan.
Från och med hösten 2019 erbjuder vi 20 timmar istället för 15 timmar för 
arbetslösa samt föräldralediga, ni förfogar fritt över dessa timmar tre dagar 
i veckan.
Fin miljö med närhet till skog och sjö!
Vi håller öppet 6-18.
Välkommen att kontakta oss på 0653-21300

Utbyggnad av Fritidshem
I januari startade Bobygdens Framtid fritidsverksamhet i befintligt klassrum. 
Sedan dess har styrelsen beslutat att bygga ut skolbyggnaden med en fritids-
avdelning, för att få elevernas skoldag samlad under samma tak och för att 
ge dem ändamålsenliga lokaler! Vi har sen tidigare bygglov samt tillstånd att 
bedriva verksamheten färdiga. Delsbo Timmerhus kommer utföra byggna-
tionen, RP Byggledning upprättar kontrollplan och Handelsbanken Delsbo 
blir vår finansiär. Ritningar är färdiga och byggsamråd har hållits på kom-
munen, vi inväntar nu startbeskedet. Väggar produceras i Timmerhus fabrik-
slokaler i Delsbo och så fort tjälen går ur marken påbörjas markarbetet. Vi 
går en byggnadsmässigt spännande vår och sommar tillmötes!
Anna Linde

SÖKES!
1) Ledare till vår ungdomsgård 
Trappan på Bobygdsgården. Omfat-
tar 3 tim. en vardagkväll i veckan. 
Mindre timersättning utgår. Vi ser att 
du är minst 18 år och ansvarsfull. 
OBS! Vi har nu en intressent som 
gärna delar uppdraget med någon, så 
man inte blir låst varje vecka. Skulle 
det passa DIG? Hör av dig i så fall till 
Anders Östgård: 070-256 19 55
2) Uthyrningsansvarig för Bo- 
bygdsgårdens samlingslokal. Lämp-
ligen bör du bo inom rimligt avstånd 
till Bobygdsgården. För information 
ring Britt-Inger: 070-632 50 83. 
För intresseanmälan ring Anders: 
070-256 19 55.
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Efter avslutat lopp bjöd vår husmor 
och vaktmästare på nygrillade ham-
burgare i grillstugan nere vid Dellen, 
en del av Friggesundsskolans fina 
skolgård. Tack för lånet!
Sedan förra numret av Bobygdsbladet 
har Bobygda skola vuxit med nytt 
fritids. Efter lång förberedelse och 
mycket planering känns det bra att 
verksamheten är igång och att vi har 
landat i nya rutiner med våra nya 
medarbetare. För att få ändamålsen-
liga lokaler för fritidsverksamhet 
kommer vi att bygga ut skolbygg-
naden. Byggstart blir när tjälen gått ur 
backen våren 2019 och bygget beräk-
nas vara klart under höstter-minen 
2019. En framtidstro på Bobygda med 
skolan som hjärtat i byn gör att vi 
vågar satsa! 
Hälsningar Johanna med 
personal

Ett förslag har framförts till Bobyg-
dens Framtid om att det borde finnas 
en hjärtstartare i Bobygda. I Delsbo  
finns sex hjärtstartare på bl.a. ICA, 
Senseair och Edshammar. 
Plötsligt andnings- och hjärtstopp kan 
drabba alla och en hjärtstartare i kom-
bination med hjärt- och lungräddning 
kan vara helt avgörande. Det skulle 
öka tryggheten för bobygdsborna om 
en hjärtstartare fanns även där och att 
den vore tillgänglig dygnet runt. 
Därför har styrelsen för Bobygdens 
Framtid beslutat söka finansiering 
genom sponsring av kostnaden för 
hjärtstartare och tillhörande skåp. 
Nödvändigt underhåll och utbildning i 
hjärt- lungräddning föreslår styrelsen 
kunna bekostas av föreningen.
Bobygda skola, Bobygdsgården och  
dieseltanken i Västanäng har nämnts 
som möjliga platser för hjärtstartare.
Det behövs inte bara en hjärtstartare. 

Viktigt är också utbildning i hjärt- 
och lungräddning. Det föreslås 
därför att  utbildning genomförs för 
intresserade bobygdsbor och  per-
sonal i Bobygda skola och Fritids. 
Även eleverna i skolan har stor nytta 
av att veta hur man kan rädda liv, 
även om de inte förväntas bli profes-
sionella livräddare.
Engångskostnaden för en hjärtstar-
tare plus skåp bedöms till ca 20 000 + 
8 000 kr.
Styrelsen hoppas att företag, organi-
sationer med anknytning till bygden, 
samt enskilda bobygdsbor vill stödja  
initiativet ekonomiskt. 
Swisha en hundring eller flera till 
123 344 01 53 eller sätt in på konto 
6408 527797642 eller bg 5846-8018.
 Märk insättningen med ”Hjärtstar-
tare”. Kvitto ges om så önskas och 
betalning kan även ske via faktura. 
Har du endast möjlighet att lämna 
kontanter, slå en pling till numret 
nedan så löser vi det såklart!
Har du frågor? Ring eller e-posta 
Lars Klöfver: 073-267 07 70. 
e-post: lars.klofver@gmail.com

Hjälp till att få en hjärtstartare till Bobygden!

Knut 100 år!
Knut Bergström från Svedja, boende 
på Edshammar i Delsbo firade 13/1  
på Tjugondedag Knut aktningsvärda 
100 år! Bobygdens Framtid upp-
märksammade honom med en korg 
med lite godsaker och gratulerade.

Nu har skolan åter slagit upp sina 
dörrar efter en veckas sportlov. Innan 
lovet hade vi vår årliga familjedag 
med skidor och pulka på schemat. 
Enligt traditionen har vi förlagt denna 
dag i Kajvall under många år, men 
eftersom de ej håller öppet i år flyt-
tade vi dagen till Hedebacken i 
Hudiksvall. Den ägs av Friluftsfräm-
jandet, men drivs och förvaltas i 
samarbetet med IF Hudik Alpin 
genom föreningen Hedebackens 
vänner. 
Det blev en lyckad dag med härlig 
uteaktivitet i vårlikt väder. Fredagen 
innan lovet åkte hela skolan till Frig-
gesund för att delta i Friggeloppet. 
Våra yngsta elever åkte 700 m. längd-
skidor och de äldre eleverna åkte 2 
km. Det var ett skidlopp utan tidtag-
ning och alla belönades med medalj. 

Hälsning från Bobygda skola!

 Jag heter Markus Pålsson, är 41 år 
och bor med min fru och två grab-
bar i en villa i Delsbo.
Jag har ett stort idrottsintresse och 
fiskar gärna med mina söner.
Förutom nio år på PO Radio har jag 
en barnskötarutbildning och många 
års erfarenhet av arbete med barn 
och ungdomar. Närmast kommer 
jag från fyra års arbete på Ede skola 
fritidshem.

Jag heter Ulrika Bergström och är 44 
år. Min familj består av mina tre 
tonårsbarn; Viktor, Ella och Vilma 
samt min särbo Daniel. Vi bor i 
radhus i Delsbo.
Jag tycker om att umgås med familj 
och vänner och att pyssla hemma. 
Jag är gärna ute i naturen.
År 1999 gick jag ut fritidspedagog-
utbildningen i Härnösand. Jag har 
jobbat på Svågadalens skola, Norrbo 

Bobygda skola fritidshem.
Presentation av personal:
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Hyr Bobygdsgården!
Samlingslokal med kök, storbilds-
projektor och ljudanläggning.
Helghyra: (fre e.m. - sön e.m.) 
medl. 1 000 kr, ej medl. 1 500 kr.
Heldag: 12 timmar, medl. 500 kr, 
ej medl. 750 kr.
4-timmarshyra: medl. 250 kr, 
ej medlem 500 kr.
Må-fre: medl. 2 000 kr, 
ej medl. 4 000 kr.
Bokning: Britt-Inger Sandström
0653-230 50, 070-632 50 83.
Betalning: kontant eller Swish.

Föreningsnytt
Tack Elin Broberg i Glombo för väl 
utfört jobb med Bobygdsbladet under 
flera år, TACK!! Hon lämnar stafett-
pinnen vidare till sin granne Erik 
Strömdahl och vi välkomnar honom 
varmt!

Det ska bli roligt att ta över efter 
Elin Broberg. Jag är visserligen doku-
mentärfilmare, men har fuskat i tid- 
ningsbranschen tidigare. Som 11-12 
åring gjorde jag en klasstidning som 
hette Slumpen med hjälp av skriv-
maskin, knottrig ritplatta och vaxade 
stenciler där man inte såg vad man 
gjorde. Vaktmästaren skötte kopie-
ringen och jag glömmer aldrig doften 
av trycksvärta från de färska arken! 
Nu har jag tack vare  en lyckad slump 
hamnat på Bobygdsbladet!
Erik Strömdahl

Tack till Ellen Johansson, Västan-
äng för din tid på ungdomsgården 
Trappan! Platsen är vakant tills ny 
ledare hittats. 

7 mars bildades ett Bygderåd i 
Hudiksvalls kommun! Från Bobyg-
dens Framtid finns Erik Eriksson 
invald som ersättare. Bygderådet  
samlar byalag, hembygdsföreningar, 
idrottsför., bygdegårdar, övriga sam-
lingslokaler, företagarföreningar och 
andra lokala utvecklingsgrupper. 
Dessa kan vara nätverk, ideella fören-
ingar, ekonomiska föreningar och 
andra sammanslutningar. ”Tillsam-
mans blir vi starka”. Bygderådet ska 

på kommunnivå bli ett slags mots-
varighet till Länsbygderådet X-ing. 
Gävleborgs länsbygderåd X-ing, 
som liksom sina andra länsmotsva-
righeter är medlemmar i Hela Sverige 
ska leva, samlar cirka 300 lokala 
utvecklingsgrupper i länet. I och med 
dess tillkomst finns bygderåd / kom-
munbygderåd i tre av länets tio kom-
muner: Hudiksvall, Sandviken och 
Söderhamn. 
Nyvalda ordföranden Lisa Holmberg 
från Norrbo skriver: ”Jag ser vårt 
bygderåd som en blåslampa, som 
påminner kommunen, myndigheter 
och andra att sex av tio hudiksvalls-
bor bor utanför Hudiksvalls stad. Vi 
är landsbygdens, småorternas och 
tätorternas röst utanför staden men 
vill arbeta med staden och kom-
munen för att utveckla Hudiksvalls 
kommun som helhet. Bygderådet vill 
jobba nära Hudiksvalls kommun med 
att utveckla hela kommunen och 
bidra till att kommunen också växer 
utanför staden.”

Vikarie?
Är du intresserad av att vikariera på 
Bobygda skola och fritids? 
Kontakta rektor Johanna Nordqvist 
rektor@bobygdaskola.se
070-278 65 65 

Öppen  Ateljé 
Kristihimmelsfärdshelgen 
tor 30/5 - sö  2/6  11-17.  
Dessa  ställer  ut  i Bobygden: 
Ann Envall, Vitterarv 306,  
070-661 82 74, måleri & skulptur. 
Eva Ljungdahl, Glombo 110,  
070 - 642 97 14, måleri & grafik, 
Veroni Ankarcrona  (gästutställare  
hos  Eva), måleri. 070-7822149 
Skyltat ifrån RV84!

US Cartrip 2019 
som den 25 maj anordnas av MAD 
Delsbo  kommer i år att köra med 
sina veteranbilar bl.a. genom Bo-
bygda. Start vid 11/12-tiden från 
Bygdegården i Delsbo. Då ekipa-
gen förväntas bli många kommer 
de köra i två riktningar vilket bety-
der att läckra bilar kan beskådas 
ända fram emot eftermiddagen. 
Möt upp vid Bobygdsgården eller 
packa picknickkorgen och sätt er 
utefter vägen denna dag!

Skolavslutning 
på Bobygda skola torsdag 13 juni kl. 
18.00. Varmt välkomna!

Sådana är vi!
Befolkningen i Delsbo som 
ännu bibehåller en särskild 
dräkt, är arbetsam och ihärdig 
och saknar icke bildning, utan 
alla kunna läsa och skrifva, 
känna derjämte ett och annat ur 
geographien och historien samt 
följa med sin tid och läsa tidnin-
gar. Men Delsbo-boerna äro 
derjemte sluga och beräknande, 
försiktiga, styvsinta och stolta; 
aristrokrater äro de alla.
(ur Historiskt Geografiskt och statis-
tiskt lexikon öfver Sverige 1860)

Tack!! 
till Per-Evert Svensson som skänkt 
ytterligare en tavla till matsalen. 
samt till Inger Emretsson som 
skänkt sportartiklar till skolan. 

Tomter till salu i Skog
En tomt är redan bokad men fyra 
finns kvar.
Henrik 073-060 00 48
Per 070-655-56 48
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Bobygda-angling på Skogs-
sjön lör 23 mars 06.30-12.00 
Regler: 10 don per lag, bara angel-
krok får användas. Don får ej flyttas 
efter startskottet och endast gädda 
kommer att vägas in.
Nytt för i år är att det "gamla" rutsys-
temet (pinnarna) kommer att använ-
das då tävlingen har blivit sponsrad.
Anmälan sker på Olle Fredins 
udde/travbana från kl. 06:30. 
Start kl. 08:00 och tävlingen avslutas 
kl. 12:00, därefter prisutdelning. 
Pengavinster till de tre lagen med 
högsta totalvikter. 
Anm.avgift: 200 kr/vuxenlag el. 100 
kr/ungdomslag. (t.o.m. gymnasister). 
Vid frågor ring Daniel Hermansson 
073-062 65 60 eller 
Micke Dolk 070-662 95 17.

Kolbullar  Långfredagen 19 april. 
Nygräddade kolbullar serveras i 
jaktstugan i Gravbacka kl. 11-15. 
Kolbulle med sylt, grädde och dryck 
samt kaffe och kaka 70 kr/pers. Swish 
finns! Även glutenfria kolbullar 
finns. Njut av en vårpromenad till 
jaktstugan! 
Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76.

Majkasa ti 30 april vid Glombo 
strand. Välkomna att fira in Valborg 
och våren i Bobygda! Majkasan tänds 
kl. 20. Ris och obehandlat trä kan 
köras till kasan innan. 
Info: Lars 076-803 83 34.

Bokbussen kommer följande 
tisdagar under våren 2019: 2 april, 7 
maj, 11 juni. De stannar vid Bobygda 
skola och Västanängens förskola kl. 
9.00-10.30. Alla välkomna!
Skridskois och skidspår 
finns då vädret tillåter och vaktmäs-
taren har kört upp. Alla  välkomna! 
Håll koll på ”Bobygda” på facebook. 
Bekostas av Bobygdens Framtid och 
den som känner för det kan swisha 
valfri summa för bruk av spår till 
1233440153 eller kontakta kassör 
Gösta Eriksson på tel. 0653-210 20. 
Använd gärna vår nya belysning vid 
skridskoisen och pulkabacken på 
rutschkanekullen! En timer finns på 
stolpen, men man får ändå gärna 
vrida av när man är sist därifrån.
Ungdomsgården Trappan 
Återkommer med öppettider när vi 
har ny ledare!
Träning på Bobygdsgår-
den tis kl. 19.30-20.30. Vi tränar 
kondition och styrka, alla efter egen 
förutsättning. Medtag vattenflaska 
och håll gärna koll på ”Träning på 
Bobygdsgården” på Facebook för 
aktuell info. Pris 20 kr/gång alt. 200 
kr/termin (kontant eller Swish). 
Ingen anmälan. Info: 076-220 55 94 
Elin, 070-340 63 62 Anna. Ingen 
träning sista april. Vi kör må 29 april 
istället, samma tid. Så fort vädret 
tillåter flyttar vi utomhus. Håll koll 
på facebook! Välkomna!

Det händer i Bobygda! Seniorträffar på Bobygdsgår-
den tors ojämna veckor kl. 11-13. 
Trivsamma förmiddagar med mycket 
gemenskap! Ingen anmälan. Kaffe 
finns, medtag eget bröd. 
Ansvarig: Yvonne Svensson Goodh 
070-272 21 11.
 
Textilcirkel i Bobygda skolas 
matsal tors ojämna veckor kl. 18-21. 
Vi lär av varandra – allas kunskap är 
lika viktig! Avgiftsfritt, medtag egen 
symaskin och textilier samt eget 
fika/frukt. 
Anm. Anna Linde 070-340 63 62. 
En kamratcirkel i samarbete med 
Vuxenskolan.
 
Stickcafé tors. jämna veckor kl. 
18-21 träffas vi i skolans matsal. 
Kaffe och te finns till självkost-
nadspris, medtag eget bröd. Uppehåll 
på Skärtorsd. Info: 073-022 37 42 
Margareta. Välkommen önskar Mar-
gareta och Yvonne. En kamratcirkel i 
samarbete med Vuxenskolan. 

                            Hitta ut i Bobygda!
I sommar sätter orienterings/friskvårdsprojektet “Hitta ut till Bobygda” 
igång! Nyreviderad karta över Oppsjö/Glombo/Västanäng/Svedja, dvs 
”Norr-om-Bobygdsvägen” finns och ett tiotal checkpoints (kontroller) 
kommer att släppas på vårkanten. Papperskartor kommer att finnas på 
Hälsocentralen och ICA i Delsbo. 
Kolla på på www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/hudiksvall/ samt 
”OK Dellen” och ”Bobygda” på facebook. Ett tips är att redan nu ladda ner 
appen ”hittaut” på din mobil.
Representant för OK Dellen finns i Oppsjö: Lars Nyman 070-803 83 34.

Småbarnsgympa ons 17.45-
18.30. Barn födda 2014 eller senare, 
dock måste barnet ha fyllt 2 år. 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 vattenflaska. 
Kostnad 100 kr/barn och termin 
(kont. e. Swish). Vid syskon tillkom-
mer 50 kr/barn. Håll koll på ”Bo-
bygda” på Facebook för aktuell info. 
Uppehåll 1 maj! Anmälan/info: 
Jonna Eriksson 072-705 00 44.
 
Barngympa ons kl. 18.30-
19.30. För barn födda 2008-2013, 
alt. t.o.m. klass 4. Barnen ska vara 
lämpligt klädda, med skor eller 
barfota/strumpor, medtag gärna egen 
vattenflaska. Kostnad 100 kr/barn 
och termin (kontant eller Swish). Vid 
syskon tillkommer 50 kr/barn. Håll 
koll på ”Bobygda” på Facebook för 
aktuell info.  Uppehåll 1 maj! 
Anmälan/info: 
Jonna Eriksson 072-705 00 44.


