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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 (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 innebörden ändras. 
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

Mobila biblioteket

Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och 
ljudanläggning. 
Medlem   Ej medlem 
1 000:-   1 500:-    Helghyra fredag e.m. t.o.m. sön e.m.  
   500:-       750:-    Heldag 12 tim. 
   250:-       500:-    4-timmarshyra 
2 000:-   4 000:-    Måndag till fredag 
      30:-         50:-    Utomhusbord med bänkar per dygn. 
Kontant eller Swish
Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. 

Hyr Bobygdsgården!

1

F.d. Bokbussen besöker Bobygda skola och förskola 
mellan 09.00 - 10.30.  Alla är välkomna!
Under hösten kommer den:
°  11 oktober
°    8 november
°    6 december
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se 
eller 070-602 52 72

Barn / ungdomsledare sökes

BOBYGDSBLA
Nr 114 SEPTEMBER 2022                    vvv bobygda.se

INFORMATIONSBLAD FÖR BOBYGDENS FRAMTID

Höst. Skörda, samla, värma...

För att bygdens barn och ungdomar ska få ha aktiviteter på 
hemmaplan behöver vi hjälp att hitta ledare till barngympa (2 tim/v) 
och ungdomsgård (3 tim/v). Man ska vara minst 18 år och lön utgår.
Man kan åta sig ett av uppdragen eller båda. Passar det dig eller vet 
du någon annan som skulle passa?
Ring Anna 070-340 63 62
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Föreningsnytt
På midsommarafton var det brännboll vid Bobygda skola och många slöt upp 
för att få umgås. Tack till ungdomarna Lillie och Simon som ordnade med 
spelet!
9-10 juli var det Loppisrunda i Bobygda med 12 gårdloppisar längs vägen. 
Många loppisentusiaster kom tidigt medan de som hade tid att även njuta av 
en �ka tog det lugnare - det blev en välbesökt helg med många fynd. Tack till 
arrangören Anna Bryngelsson!
13 aug under Delsbostintans dag gick det nya billoppet Stintans Cartrip runt 
Dellenbygden och däribland Bobygda, längs vägen fanns både frågor och 
uppgifter att lösa. Vid Bobygdsgården kunde man även stanna för en �ka eller 
korv. Ny�kna bybor och andra besökare kom och njut-glodde både på snygga 
bilar och stintor! Tack till alla som jobbade denna dag och till er som bakade 
ka�ebrödet!
Flera turer, både med bilar och mopeder, har gått genom Bobygda i sommar - 
roligt att se att vår väg uppskattas av så många!
20 augusti gick årets matstafett av stapeln! Det var en trevlig tillställning med 
15 deltagande par mellan Skog, Bruka och Norrberg. Det var i år många nya 
deltagare, så väl fastboende som fritidsgäster. Extra många "mixade par" som 
inte är sammanboende med varandra deltog så det �nns alla möjligheter att 
delta även om man inte varit med förr. I de 15 husen bjöds på antingen för-, 
varm- eller efterrätt med sex matgäster på varje sittning (inkl paret själva). 
Efter att man ätit bröt man upp och tog sig till nya middagsbord i Bobygda. 
Nya bekantskaper uppstod och smaklökarna �ck sitt! Kvällen avslutades med 
en efterfest på Micke Dolks loge i Oppsjö. Tack till Sune Ohlsson och Henrik 
Svensson som arrangerade årets stafett!  Sista lördagen i augusti tog vi avsked 

av sommaren och hälsade 
hösten välkommen! 
Äntligen tillät världsläget att 
slå på stort denna kväll igen! 
Arrangemanget på Glombo 
strand blev väldigt välbesök 
av stora som små och entrén 
var gratis. Duon Käcken & 
Garefors från Bergsjö under-
höll med låtar vi kände till 
och det ryckte i benen på 
många och några tog 
chansen till lite dans! 

Ni värmer upp huset med el? Ja. Är ni inte oroliga för prishöjningarna som 
kommer? Nä inte speciellt. Även om det blir tre eller fyra gånger så dyrt så klarar 
vi det. Har ni någon eldstad? Nej, inte ännu, men vi tänker installera en senare
Varken Adam eller Emma har nånsin funderat på att �ytta till Stockholm eller 
någon annan större stad. Adam tyckte det räckte med att bo i Sveg en tid. 
Erik Strömdahl

Rapport från �lmklippet
Många frågar hur det går med �lmen om Bobygda och jag kan nu svara att 
det går bra! Jag har grovklippt en version som är 2 timmar lång och som 
består av ett tjugotal episoder, som handlar om skolan, roliga och intressanta 
pro�ler, verksamheter, orter, och spännande historik. Jag är oerhört tacksam 
för alla som deltagit! Ingen nämnd och ingen glömd. Projektet har pågått 
länge och första intervjun gjorde jag redan 2002! D.v.s. för tjugo år sedan då 
jag ännu inte visste att det skulle bli en �lm...
Infallsvinkeln är en stockholmares perspektiv på Norrland, där grundfrågan är 
”hur kan man bo så långt borta (från Stockholm) och vad gör man där?”  En 
preliminär titel är följaktligen ”LÅNGT IFRÅN VAD DÅ? - dokumentär om 
Bobygden, Hälsingland.” 
Jag kommer att försöka få �lmen klar under vintern och därefter självklart 
visa den på Svea Bio. En kortare version kommer jag att försöka få SVT in- 
tresserad av. Väl mött framöver i biomörkret!
Erik Strömdahl

Herman Jonsson med dotterdottern My             Astrid Eriksson med Bengts anfader ”Knifven”

Stubb Folke Henriksson på sitt hygge                      Bobygdas skolas lärare och personal
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Grållegrillen, den kringresande hamburgerrestaurangen som serverar mat 
från sitt kök på Grållen var på plats och hamburgare och korv hade mycket 
god åtgång! Klass 4-5 från Bobygda skola sålde ka�e, hembakt ka�ebröd och 
popcorn till förmån för sin skolresa. Runt stranden tändes marschaller när 
skymningen började komma och vi kunde alla njuta av stämningen!

På kvällen den 1 september drog ett gäng entusiaster iväg med lite packning 
till Öråsen. Stugan städades, det sågades och klövs ved, staplades tegel,  
rester från gamla stugan bars därifrån. Och såklart blev det �ka. Vi måste säga 
att det såg �nt ut där i år och ingen skadegörelse har skett sedan förra som-
maren. Vi hoppas det får fortsätta vara ett välskött och uppskattat ut�yktsmål. 
Tack till alla som hjälpte till!
Fler utebord har köpts in till föreningen.
 Innan skolstart monterades sol�lm på �era av klassrummens fönster för att 
förhindra att det blir alltför varmt på sensommaren. 
Orsaken till den tidigare vattenläckan i Bobygdsgårdens golv är fastställd, 
orsaken var läckage från luftvärmepumpen. Återställning är på gång.
Tack till Röda Korset i Delsbo som skänkt en hel del textilmaterial till förskola/-
skola/fritids!
Tack till er som �xat med �yt�otte, simlina, volleybollplan, dasstömning och 
gräsklippning på Glombo strand i sommar!
Tack till smeden Jannes Jonasson som förstärkt grillgallren på föreningens 
nya grillar så de klarar hettan bättre!
Bobygdens Framtid gm. Anna Linde

De har en 
vidunderlig 
utsikt genom 
de stora 
fönstren och 
trivs väldigt 
bra. Ännu så 
länge är de 
ensamma 
herre på 
täppan, men 
snart får de 
grannar, för 
bakom deras 
hus �nns 
fem färdiga 
tomter som 
redan är sålda. Det är Henrik ”Spin-
deln” Dolk som ligger bakom hela 
projektet. Spindeln? Ja, han är spin-
deln i nätet här. Adam skrattar när jag 
påpekar att det blir en helt ny förort 
där uppe på berget. Jo, men vi känner 
redan några av våra blivande grannar, 
men ingen har börjat bygga ännu.
De berättar att de saknar tidigare 
anknytning till Bobygden. Adam 
kommer från Medelpad och Emma 
från Dalarna. Emma pluggar till lärare 
i Sundsvall på distans och har två år 
kvar. Efter totalt fyra år får hon under-
visa i alla ämnen i klass 1 – 3 och 
snart ska hon praktisera i Ljusdal. Är 
du orolig för stökiga elever? Det 
skrivs ju en hel del om lärare som 
slutar… Nej, jag kommer ju att jobba 
på särskola, så det blir ganska lugnt.  
Adam är egenföretagare med egen 
grävmaskin och har länge samarbetat 
med Henrik, som hade tipsat honom 

om att det fanns lediga tomter i 
Bobygden, så de nappade på det. 
Hur länge har ni bott här? I snart fem 
månader och trivs redan jättebra. Men 
vi bodde tidigare nere hos Henrik, så vi 
har bott i Bobygden i drygt tre år. 
Björkslyn växer snabbt och snart 
försvinner er utsikt! Den kommer att 
hållas nere genom väg- och vattenför-
eningen. Vad har ni för vatten?  Vi har 
borrat och det blir gemensamt för alla 
tomterna. 
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Bobygdas julmarknad
Lördagen den 12 november
Kl 11-15 på Bobygdsgården.
Försäljning av olika hantverk.
Passa på att inhandla årets julgåvor!
Hembakat och �ka kommer att �nnas
till försäljning.
Bordsbokning:
Inomhus 100 kr / bord
Utomhus 100 kr / plats ( med eget bord)
Arr: Bobygdens Framtid
Lisa 070-292 99 95
Varmt välkomna!

Stickcafé
Stickcafé har dragit igång för hösten på torsdagar jämna veckor, start kl 18-21 i 
Bobygda skolas matsal. Vi kokar ka�e och te på plats (10 kr), medtag egen mugg 
och macka/ka�ebröd/frukt samt eget valfritt handarbete, eller kom bara och 
umgås! 
Ingen anmälan utan drop in när man kan! Varmt välkomna nya som gamla 
besökare!
//Bobygdens Framtid

Regnbåge
Det �nns regnbåge kvar i Sarvtjärn!
Fiskekort �nns att köpa vid automaten på Svedja Gräv & Schakts verkstads-
vägg, eller använd I-�ske. 
Obs! Dålig mottagning vid sjön. 
Pris 120 kr för max 3 �skar/dygn.
Vägbeskrivning från Bobygda till Sarvtjärn:
Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger den på höger sida.
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO

Bobygdas sångfåglar
På måndagar kl 17.30-18.30 trä�as sånggruppen på Bobygdsgårn med 
sångcoachen Lars -Ove Hedqvist. 
Vi vill gärna bli �er så välkommen att sjunga med oss! Man får prova en gång 
utan kostnad. Tveka inte! Det är helt prestigelöst.
Anna Bryngelsson 073 812 42 69

ställer vi elevernas samlade varv. Tillsammans sprang de i år 311 varv vilket 
motsvarar 31 mil på 1 timme. Härlig energi! 
I klassrummen jobbar vi nu enligt ny läroplan, LGR 22. Fakta och förståelse 
betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. 
Även skollagen är uppdaterad under sommaren med mer tydlighet och 
befogenheter för personalen för att skapa trygghet och studiero. Ett sätt att 
skapa trygghet på rasterna är att aktivera eleverna i styrda aktiviteter av oss i 
personalen. Under �era raster i veckan har vi rastaktiviteter där personalen 
leder en lek, ett uppdrag eller liknande. Ni kanske hör musiken från gården 
när aktiviteterna är igång. 
Vi har en ny lokal matleverantör till skolan. Det är Marie Astorsson som 
levererar grönsaker till köket. Fin kvalitet och kort leverans! Vi värnar lokalt 
och handlar lokalt i den utsträckning det är möjligt. Följ oss gärna i vardagen 
genom att hålla utkik i våra informationskanaler! www.bobygdaskola.se. Vi 
�nns även på Facebook och Instagram under titel Bobygda skola. 

Till vårdnadshavare till yngre barn i Bobygda: 
Välkommen med en anmälan till förskola och skola! Anmälningsblanketter 
hittar ni på www.bobygdaskola.se Väl mött på Bobygda skola! 
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola

Nya bobygdingar
När man åker genom Skog, kan 
man bakom en djungel av sly 
skymta ett svart hus högst uppe 
på höjden. Tidigare gjorde Skog 
skäl för sitt namn, då var det 
verkligen mycket skog där. Men 
sedan den avverkats för ett antal 
år sedan har björkslyn tagit över 
och om inget görs, så kommer 
snart Skog åter igen att vara skog.
Efter att ha åkt upp för den branta 
backen knackade jag på och blev 
välkomnad av Emma, lilla Alma 
och hunden Sally. Hennes Adam 
kom in strax därefter. 
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Seniorträ�ar
Första seniorträ�en ägde rum onsdag 21 september mellan 11-13. Följande 
trä�ar blir vid samma tid på onsdagar jämna veckor. Observera ny veckodag! 
Ka�e kokas på plats, medtag eget bröd. Meddela gärna de som inte använ-
der facebook. Ingen anmälan, dyk bara upp för en stunds samvaro!
Välkomna!
//Bobygdens Framtid

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.
Stort TACK …för gåvor i samband med Bengt Perssons begravning

Återvändardag
med sopplunch på Bobygdsgården lördag 8 okt. kl 13. 
100 kr/ pers, kontant.
Anmälan till Ingrid: 0653-210 30, senast 5 okt. Välkomna!
//Bobygdens Framtid

Söker släkt!!
Hej på er. Min mor kom från Bobygden. Född 1935 och jag har tappat allt 
om hennes barndom mm sen mamma och pappas hus brann ned. Mamma 
hette Anna Britta Wallström och min mormor och morfar hette Iris och Adolf 
Wallström. Morfar var skogvaktare åt Iggesunds bruk. Finns det någon här 
som vet nåt om det här eller har någon bild? Själv har jag svårt nu att ta mej 
till Bobygda genom att jag sen 5 år bor i Ungern. Jag kan ju tillägga att det 
hette visst Svedja där dom bodde. Senare �yttade dom in till Delsbo. Hör av 
er på mikaelgideryd@hotmail.com eller vill ni inte maila ring Anna på 
070-340 63 62 f.v.b. 
Micke Aqui

Släktforskning
Vill du också dela med dig av dina kunskaper inom släktforskning eller är du 
intresserad av börja att släktforska? Hör gärna av dig till mig vid intresse 
eller ev frågor.
Jenny Hellron, Norrberg 107 Tel. 070-821 45 64

Hälsning från Bobygda skola! 
Hej! Här kommer en hälsning från Bobygda skola och våra tre verksamheter 
förskola, skola och fritidshem. På förskolan har vi under hösten skolat in nya 
barn och vi har nu 26 barn på två avdelningar, Ängen och Skogen. Vi välkom-
nar Therese Westerlund som ny kollega på förskolan. Therese är utbildad 
barnskötare från Slottegymnasiet och hon är tidigare elev på Bobygda skola. 
Vi har tackat av So�a “Fia” Gjerdet som har valt att gå vidare i yrkeslivet. Fia är 
nu rektor för tre förskolor inom Ljusdals kommun. Vi tackar Fia för sina år hos 
oss och ett stort lycka till. 
På skolan har vi 62 elever uppdelade i fyra klasser; f-1, 2-3, 4-5 och 6. På fritids 
har vi 47 inskrivna elever. Vi välkomnar Malin Jonsson och Fredrik Brolin som 
nya kollegor på fritids. Malin är även skolans kurator. Vi tackar Camilla “Millan” 
Larsson och Ulrika Bergström som har slutat hos oss för nya uppdrag inom 
skolvärlden. Stort tack för åren hos oss och lycka till! 
Nu är alla våra tre verksamheter i full gång. Vi jobbar för att trygga alla 
barn/elever för att tillsammans skapa en �n miljö för inlärning. Höstaktiviteter-
na är i full gång. På förskolan är höstens barn inskolade och nu jobbar vi för att 
landa i de nya grupperna med rutiner, samlingar, vila och matsituationer. På 
gården är det full aktivitet under de �na höstdagarna och inomhus har de 
precis öppnat en egen mata�är där barnen leker en �n rollek. 
26 augusti genomförde skolan den årliga vandringen till Julingvallen. De 
yngsta eleverna gick från Flötsten till Julingen och de äldsta gick från Prätting-
vallen. Det blev en dag med härligt väder och pigga ben! Väl framme på vallen 
bjöds vi på tacosoppa och underhållning. Föräldrarna Jonas Jonsson och 
Mårten Karlow spelade dragspel och �ol och underhöll till lunchen, trevligt 
initiativ. 
7 september hade vi en gemensam arbetskväll för förskola, skola och fritids. 
Tillsammans gjorde vi �nt på gården under full aktivitet. Det rensades, röjdes 
och målades för fullt. Vi bjöd på hamburgare för väl utfört arbete. Samma kväll 
bjöd vi även in till föräldramöte. Det var första gången efter pandemin som vi 
hade föräldramöte efter två år utan möten. Härligt med en mer normal 
vardag! 
14 september serverades det kolbulle till lunch ute på gården. Ni kanske 
kände doften genom byn! Eleverna �ck själva göra sin kolbulle med god 
assistans av eleverna i klass 6. 
15 september genomförde förskolan och skolan Skoljoggen. Det är en årlig 
löpfest som uppmuntrar till rörelse. Eleverna springer en slinga på 1 km (från 
skolan, upp för backen mot Gösta, ner i skogen mot tanken, vägen åter till 
skolan. För varje varv får eleverna en stämpel och efter avslutat lopp samman-
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Brev från Ingrid Rosén Norrlid
Det har kommit ett brev från Nicke Roséns syster Ingrid Rosén Norrlid, som  
tagit över intressanta bilder och anteckningar från sina föräldrar. Hon skriver:
När jag tittar på några skolfoton ser jag några av de �nska krigsbarnen som kom 
till Sverige. Minnen från dessa kommer fram i samband med Ukraina-tragedin. 
Aira Väisänen blev ju bjuden till Michels över sommaren efter kriget. (Hon var ju 
krigsbarn hos dem). Då tände det till mellan henne och min bror Nicke. Sen blev 
hennes storasyster Terttu bjuden till Michels också. Då blev hon och Michels Lasse 
kära och gifte sig sen. Flera ättlingar till familjen Väisänen bor ju i Delsbo.
Varma hälsningar från Ingrid Rosén Norrlid.

Rad 1 bakifrån: 
1 Vallsta - Henry Persson
2 Permas- Erik Eriksson
3 Joxar - Sven Olshäl     
4?
5 Ingrid Rosén
6 Kveckar - Gun Eriksson
7 Lydia Rosén
8 Karin  Wästgård
9 Ingrid Svedberg
10 Helge Nordgren
11 Permas - Erik Eriksson

Rad 2:
1, 2, ?
3 Inga - Lisa Linde
4 Margareta Rosén  
5 ?
6 Karin Nordgren
7 Ingrid Östgård
8 Eva Östgård
9 Margit Jonsson (?)
10, 11, 12 ?

Sittande på bänk:
1 ?
2 Betty Sjöberg
3 Sta�an Sjöberg
4, 5, 6,  ?
7 Gunilla Ranebo
8 Permas - Sigrid Eriksson
9, 10, 11 ?
12 Vallsta - ?
13, 14 ?
15 Matti Ukkola (?)

Sittande längst fram:
2 Permas Rune Eriksson
3, 4 ? 
5 Vallsta -  ?

Konserveringskurs hos Michels

Söndagsskolan i Västanäng 25/9 1949

Stående
1. ?
2. Joxar karin (Olshäll)
3. Tomta Ingrid Jonsson
4. Hushållsläraren
5. ?
6. Valsar - Anna - Stina
7. Kerstin Nordgren
8. Michels - Kerstin

Sittande
1. Michels - Stina (Eriksson)
2. Michels Lasse (Axelsson)

Västanängs skola åk 3 - 6, aug. 1947

Bakre raden
1. Lydia Rosén, lärare
2. ?
3. Eskil Linde
4. ?
5. Permas - Erik Eriksson
6. Henry Persson
7. Börje Svedberg
8. ?
9. Elvy Jonsson
10. Lillemor Ferm
11. Anna - Brita Wallström
12. Maja-Liisa Ukkola

Mellanraden
1. Margit Svedberg
2. Ingrid Svedberg
3. Marianne Eriksson (?)
4. Gun Eriksson
5. Margareta Johansson (?)
6. ?
7. Majvor Ferm

Sittande längst fram
1, 2,3,4, 5 ?
6      Bleck-Erik   7?
8      Bengt Svedberg  9?
10   Peckens - Henry
11   Åke Becksarv   12?
13   Matti Ukkola
14   Ingrid Östgård, Svedja
15   Margit Östgård, Tolbo
16   Astrid Persson
17  Margareta Rosén

Stående t. vänster:
1) Barbro Nordh, 2) Britt Andersson 3) Lillemor
Ferm, 4) Eivor Andersson, 5) Ingrid Rosén, 
6) Elvy Jonsson, 7, 8 ? 9) Henry Persson

Stående t. på plan ute:
1) Aira Väisänen, 2) Börje Svedberg, 3) Harald ?
4) Bengt Andersson, 5) Harald Linde, 6) Elsa
Good, 7) Sven Olshäll, 8) Bitte Wallström

Sittande på sluttningen:
1)  2) ?. 
3) Eivor (Skog), 4) Annie Eriksson (Tolbo)
5) Martina (Skog) 6) Stolt - Margit (Skog)

Västanängs skola klass 3-4, 13/10 1959
Lärare Lydia Rosén

Sören Edh
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