
Detta händer 

Bobygda-angling på Skogssjön. Lördag 28 mars, 2-

mannalag med 10 don/lag. Anmälan sker på plats 

från kl. 6, startskottet går kl. 7 och tävlingen pågår 

till kl. 12, därefter prisutdelning. Anmälnings-

avg.150 kr/vuxenlag el. 50 kr/ungdomslag (t.o.m. 

gymnasieålder). Nytt för i år är att de vinnande laget 

inte behöver arrangera tävlingen året därpå! Vid 

frågor kan ni ringa Daniel Hermansson 073-062 65 

60 eller Micke Dolk 070-662 95 17.  

Påsklunch för seniorer skärtorsdag den 2 april kl. 

11 på Bobygdsgården - välkommen på drop-in. 

Info: Yvonne Svensson-Goodh 070-272 21 11.  

Kolbullar på långfredagen den 3 april. Nygräd-

dade kolbullar serveras i jaktstugan i Gravbacka kl. 

11-15.  Kolbulle med sylt, grädde och dryck samt 

kaffe och kaka 60 kr/pers. Även glutenfrita kolbul-

lar finns. Njut av en vårpromenad till jaktstugan! 

Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76.  

Bokbussen besöker Bobygden 14 april, 12 maj och 

9 juni och stannar vid Bobygda skola kl. 9-10.30. 

Barn på skola och förskola samt allmänheten är 

välkomna! Tel Bokbussen: 0650-19652, 19650 / 

070-6025272.  

Arbetsdag och trivselkväll på förskola, skola och 

fritids tisdag 12 maj kl 16-19. Välkommen att arbeta 

och göra fint på gården samtidigt som vi umgås och 

grillar hamburgare tillsammans. Info Bobygda skola 

0653-210 04.  

Cykelloppet Bobygda Runt 2015 går av stapeln på 

Kristi Himmelsfärds dag tors 14 maj. Start och mål: 

Delsbo Idrottsplats. Första start: kl. 10. Rastplatser: 

Loppet och Fabians vika, där bjuds på fika. Anmä-

lan till delsbo.if@telia.com senast mån 11 maj. Ef-

teranmälan kan göras på plats den 14 maj t.o.m kl. 

09.30. Anm.avg. 150 kr, efteranmälan: 200 kr. Arr: 

Delsbo IF.  

Öppen Ateljé Kristihimmelsfärdshelgen to 14 maj 

t.o.m. sö 17 maj kl. 11-17. I Glombo ställer Eva 

Ljungdahl själv ut sitt måleri och grafik tillsammans 

med gästutställaren Maria Österberg som visar sil-

versmide. Hos Maja Textil i Nyåker visar Mariann 

Eriksson sina kläder i återbruk och annat natur-

material. Skyltat ifrån R84. Info: Eva 070-642 97 

14, Mariann 070-230 10 95.  

Skolavslutning på Bobygda skola ons 10 juni 

kvällstid. Tid meddelas senare.  

Ungdomsgården Trappan har öppet på Bobygds-

gårdens övervåning måndagar kl. 18-21, fr. klass 6 

och uppåt. Ledare Johanna Östgård: 070-274 13 47.  

Innebandy för vuxna tisdagar kl. 18-19.30 på Bo-

bygdsgården. Ingen  anmälan. Medtag egen klubba 

och inneskor (ej svarta sulor). Info: Micke Dolk 070

-662 95 17.  

Motions-gympa på tisdagkvällar kl. 19.30-20.30 

fram t.o.m. 28 april på Bobygdsgården. Av-

gift  30  kr/ gång. Medtag vattenflaska. Info: The-

rese Lindberg 070-597 47 49, Jonna Eriksson 072-

705 11 84.  

Seniorträffar på torsdagar jämna veckor kl. 11-13 

på Bobygdsgården för umgänge och olika aktivite-

ter. Kaffe/te finns att koka, medtag eget bröd. Info: 

Yvonne Svensson-Goodh 070-272 21 11.  

Barngympa på Bobygdsgården torsdagar kl. 18-19 

t.o.m. 23 april. För barn födda 02-10. Medtag vat-

tenflaska! Duschmöjlighet finns ej. Kost-

nad  100  kr/barn  och  termin.  Vid syskon  tillkom-

mer  50  kr/ barn. Ledare: Anthonia Axelsson 073-

805 42 07.  

Stick-café torsdagar ojämn vecka kl. 18-21, i 

Bobygda skolas matsal – drop-in! Medtag eget 

handarbete, eller kom bara för att fika och umgås. 

Fika 20 kr/gång. Info: Margareta Nordlöv 073-022 

37 42. 

 

Uthyres 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslokal 

med nytt kök, storbildsprojektor och nya möbler! 

Att hyra en hel helg kostar som medlem 1 000 kr 

och för icke medlem 1 200 kr. Att hyra lokalen i 4 

tim kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej. 

Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 0653-212 05 

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”. Den betalas en 

gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på plusgiro 76 31 50-0 så blir du medlem. Avgiften 2015 är 

100 kronor. Aktuellt medlemsantal: ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se 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, annonsera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin 

Broberg 076-220 55 94, Anders Östgård 070-256 19 55, eller mejla info@bobygda.se  

Bobygdsbla 
   Nr: 84 Mars 2015 

  Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se 

Finbesök och skidlopp 
För fyra veckor sedan genomförde skolan 

Bobygdaloppet på åkern nedanför Bobygds-

gården. Loppet genomfördes i sprintform. Vin-

nare blev Hilmer Grenedal. Hans namn ska nu 

ristas in på den gamla pokal som finns på sko-

lan. Hilmer får trängas med tidigare vinnare av 

skidlopp i bygden. Nu, fyra veckor senare, är 

skidspåren ett minne blott och på samma plats 

simmar ett svanpar i den sjö som blev kvar av 

den smälta snön. Årstidsväxlingarna fascine-

rar! Måndag den 16 mars gästades Bobygdens 

framtid och Bobygda skola av vår landshöv-

ding Barbro Holmberg. Landshövdingen är 

regeringens företrädare i länet och utses direkt 

av regeringen. En viktig uppgift för landshöv-

dingen är att samordna länets statliga verksam-

het. Landshövdingen ska även följa länets till-

stånd och informera regeringen om länets be-

hov. Landshövdingen utses ofta i ett sexårigt 

förordnande som kan förlängas. Barbro Holm-

berg har varit landshövding i Gävleborgs län 

sedan 2008 och hennes förordnande går ut i 

sommar. Hon bor på Gävle slott. Landshöv-

dingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel 

Oxenstierna delade in landet i olika kungliga 

områden (län). Under hösten fick Barbro 

Holmberg en inbjudan av Bobygdens framtid 

för att komma på besök. Föreningen ville visa 

sina verksamheter för landshövdingen och visa 

på en levande landsbygd med framtidstro. En 

bygd där inget är omöjligt! Barbro Holmberg 

anlände i egen bil till skolan. Hon körde ge-

nom ett vårlikt Bobygda, solen sken och 

värmde. Ute på gården lekte eleverna. I väl-

komstkommittén fanns representanter från 

styrelsen: Petter Dolk, Patric Eriksson och 

Stefan Bäckström och skolan representerades 

av mig, rektor Johanna Nordqvist. Besöket 

startade med lunch i matsalen. Helen bjöd på 

pasta och pastasås. Barbro uppmärksammade 

vår fina skolmiljö med levande blommor och 

hemtrevnad. Efter lunch presenterade vi före-

ningens historia, nuvarande verksamheter och 

framtidsutsikter. Bobygdens framtid är en unik 

förening på flera sätt. Nästan helt på ideell 

basis driver de skola, barngympa, fritidsgård, 

vuxengympa, seniorverksamhet och stickcafé. 

De förvaltar tre fastigheter: förskola/fritids, 

skola och Bobygdsgården. De anordnar aktivi-

teter för bygden flera gånger om året såsom 

sommar- och vinterspel och qiuzkvällar. De 

ombesörjer hemsida och Bobygdsbla. Barbro 

förundrades över den aktivitet och det engage-

mang som råder i bygden. Hon kunde se att det 

är möjligt att bedriva en skola i en liten bygd 

om det finns ett starkt engagemang och om 

många arbetar tillsammans. Det är viktigt att 

engagemanget kommer i tid i en bygd innan 

den dör ut och avbefolkas. Hon berättade om 

många exempel på byar som det är för sent att 

rädda. Bobygda visar på framtidstro med ny-

byggda villor och inflyttning. Efter vår prat-

stund gick vi runt i klasserna och eleverna fick 

träffa landshövdingen. Hon bjöds på sagoläs-

ning, nyfikna blickar och frågor. Hon beskrev 

sitt uppdrag och funktion för eleverna. Hon 

beskrev sin roll som att hon är regeringens 

förlängda arm ute i länet och även tillbaka till 

regeringen. Hennes svåraste uppdrag som 

landshövding är att ta beslut i vargfrågan. Barn 

och elever är mycket prioriterat i hennes arbete 

och när hon fick frågor om att besöka skolor 

brukade hon prioritera det högst. Dagen avslu-

tades med ett besök på Bobygdsgården. Bar-

bros besök gav oss inspiration att arbeta vidare 

in i framtiden och vi hoppas att hon för vidare 

till regeringen att det är fullt möjligt att driva 

en liten friskola med hög kvalitet på landsbyg-

den. Med oss i bagaget har vi en inbjudan till 

Gävle slott. Vi hoppas på en Gävleresa i vår!

            Johanna Nordqvist, rektor 

https://www.facebook.com/Herrmman
https://www.facebook.com/micke.dolk
mailto:delsbo.if@telia.com
https://www.facebook.com/micke.dolk


Drömresan 
Dennis Axelsson från Svedja har länge fantiserat 

om att segla en stor båt ute på havet samt att be-

söka Karibien och plötsligt gick båda önskningarna 

i uppfyllelse! Hans bror Fredrik som tidigare av-

lagt reseskildringar i bladet har varit i Australien 

ett år och under sina strapatser har han knutit 

många kontakter, vilket ledde till denna resa för 

bröderna. I februari flög Dennis från Sverige och 

mellanlandade i New York där han fick vänta i 12 

timmar. Han träffade en trevlig taxi-kille, fick inta 

framsätet och fick en sightseeing-tur. Han flög sen 

vidare till öarna Trinidad och Tobago, till staden 

Port of Spain där han mötte Fredrik. De åkte vidare 

till ett stort varv där båtar renoveras. Båten, som 

för en tid blev deras hem, hade slipats och skra-

pats. Det var en 54 fots tvåmastad segelbåt gjord 

av stål, som tog 10 personer och de var som mest 9 

i besättningen. Det var arbete med målning och 

lagning från morgon till kväll. Dennis roll på båten 

var också som motormekaniker och elektriker samt 

att han höll ordning och reda. De gick i skift, två 

personer i par som var vakna och seglade natt som 

dag, det var därför bra att vara många i besättning-

en. De passade på att besöka en jättestor karneval i 

staden. Den pågick under en månads tid och det 

var under avslutningsdagarna de besökte den. Väl-

digt mycket utklädnad med masker och kostymer 

fanns att beskåda. Stora byggda drakar visades upp 

på gatorna, det var högljudd musik från stora last-

bilar, dans och fest. När båten var redo efter en 

vecka blev det sjösättning och segling norrut mot 

Grenada. Det var den längsta seglingen och den 

pågick i två dagar. Kabyssen bestod av 10 bäddar, 

en liten soffa med bord, ett litet kök och en liten 

toalett, så det var trångt - compact living. Det var 

ett overkligt gungande på havet då det driver och 

blåser från öst till väst över Atlanten, starka ström-

mar kommer in mellan öarna och gör det svårseg-

lat. Första dagen blev det till att titta på horisonten 

och inte gå ner i båten, för att hålla sjösjukan i 

schack. Fiske pågick hela tiden med två havsspön. 

Tonfisk och barracuda fiskades, men fiskelyckan 

var inte så god. Öarna i Karibien är väldigt bergiga 

med branta stup, regnskog och fuktigt klimat. 

Varje hamn besöktes ungefär två dagar. De seglade 

sen vidare till Tobago Keys, en grupp paradisöar 

som inte är bebodda, med vita stränder, palmer och 

snorklingsrev. Det är för små för att bebos och 

man får inte fiska där; de är som våra naturreser-

vat. På en av dessa öar som de besökte, spelades 

några av scenerna in i en av Pirates of the Carib-

bean-filmerna. En kväll grillades hummer och 

tonfisk, väldigt gott! Humrarna har inga klor där, 

det behövs inte eftersom de hittar så mycket mat 

ändå. Seglatsen gick vidare till St. Vincent. Där 

talas kreol som är en blandning av flera språk se-

dan öarna var koloniserade på 1800-talet. Kreol är 

svårt att förstå, men alla kan engelska och de är 

vana att träffa på seglarfolk. De flesta båtar är 

chartrade och många är katamaraner (båt med en 

mast och två pontoner). De såg även en femmastad 

fullriggare, en jättestor gammal segelbåt som körde 

turister. Den sista ön de besökte var St. Lucia. Där 

låg de i en hamn där det fanns två stora bergstop-

par. Den brantaste klättrade Dennis och en till kille 

upp på. Stundtals gick det lodrätt uppåt och det var 

ca 750 m.ö.h – det var en stor utmaning och det 

blev en dagsutflykt att ta sig upp och ner. Utsikten 

var maffig och de kunde se ner på byn och långt ut 

över havet mot horisonten. Under bergsvandringen 

såg de en kolibri. Den hovrade (stod still i luften) 

framför ansiktet innan den flög iväg, den var end-

ast ca 5 cm stor. Det finns inga farliga djur som 

ormar och spindlar på öarna. På de bebodda öarna 

finns bilar och på den sista ön hyrde de bil och 

körde. Fredrik som bott i Australien och är van vid 

vänstertrafik fick köra. De såg sig omkring och 

besökte huvudstaden på ön samt en marknad där 

de köpte mat. Det var bergig terräng och krokiga 

dåliga serpentinvägar. Ön var ca 2x4 svenska mil 

stor. De såg banan- och mangoodlingar, och jord-

bruk med kor. Hamnen Rodney Bay på samma ö 

var den sista anhalten för seglingen. Fredrik och 

Dennis steg så av och ny besättning klev på. Båten 

seglade vidare mot Dominica och fortsatte norrut 

mot Florida och USA:s östkust och slutligen till 

Bergen i Norge via Island. Fredrik och Dennis flög 

hemåt, det krävdes två dygn och fyra olika flyg 

innan han landade hemma. Trinidad och Tobago, 

Houston, London, Arlanda och sen tåget hem till 

Hudiksvall och slutligen hemma i Sunnansjö, 

Delsbo! Han har träffat mycket trevligt folk och 

knutit nya kontakter. Några ur besättningen kom-

mer de att träffa i Göteborg redan i sommar. Be-

sättningen bestod av svenskar, norrmän och eng-

elsmän samt kaptenens hund - en valp som levt sitt 

liv på båten, kunde gå fritt och hade flytväst under 

seglingarna. Dennis dröm har gått i uppfyllelse och 

han rekommenderar varmt att besöka Karibien - ett 

lagomt klimat med sköna bad och 27-30 grader i 

luften. Jag tackar Dennis för hans reseberättelse 

och välkomnar bröderna Axelsson hem!  

     Anna Linde  

Kallelse! 
Medlemmar i Bobygdens Framtid ek. för. kal-

las  till  årsstämma på Bobygdsgården söndagen 

den 19 april kl. 17. Se dagordning nedan.  

Vi bjuder på smörgåstårta. Välkomna! Styrelsen 

  

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) Fastställande av balans- och resultaträkning 

7) Revisorernas berättelse 

8) Ansvarsfrihet för styrelsen 

9) Beslut om disposition av föreningens överskott/

underskott 

10) Beslut om årsavgift 2016 

11) Motioner till stämman 

12) Arvoden till styrelse och revisorer 

13) Val av styrelse enligt § 9 (2 år) 

Avgående: 

Ord: Petter Dolk, Anna Linde, Lena Nilsson, Fred-

rik Björk 

Suppleant: Henrik Dolk 

Sittande till 2016: 

Ord: Patric Eriksson, Anders Östgård, Stefan Bäck-

ström 

Suppleanter: Erik Eriksson, Leslie Hörnqvist 

14) Val av revisorer enligt § 12 (1 år) 

Avgående:  

Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre 

Suppleant: Lars Linde 

15) Val av valberedning (1 år) 

Avgående:  

Henrik Svensson (sammank.), Per  

Axelsson, Eva Brinck 

16) Övrigt 
 

Vinterspel 
Stort tack för sponsring med maskiner och arbets-

kraft till Micke Dolk och Anders Wallman som 

ordnade snö i tävlingsbacken, Måsen Bygg för 

material till tävlingsutrustning och Delsbo Chark 

för vinster. Varma tack till alla ideellt arbetande 

med förberedelser, genomförande och städning 

inför/under/efter denna dag och kväll. Nio tävlande 

lag, stor publik, 80 matgäster och ytterligare 80 

inlösta på eftersläppet = receptet på en lyckad vin-

terdag, just tack vare alla hjälpande händer! Grattis 

The Plumbers som tog hem segern, Oppsjö som 

kom tvåa och TMNT som knep bronset. TMNT tog 

hem vinsten i utklädningstävlingen - snyggt jobbat! 

      Anna Linde 

Väg 708 
Ramböll projekterar och tar fram en bygghandling 

för att Trafikverket ska kunna upphandla en entre-

prenör för genomförandet av bygget. Ramböll 

kommer bland annat att göra provgropar så fort 

tjälen gått ur marken, de har redan mätt in tjälska-

dor m.m. Kanske har ni sett deras bilar i bygden? 

Preliminärt tar Trafikverket marken som är avsatt 

för projektet i anspråk före semestern nu i sommar. 

Det görs genom att berörda fastighetsägare medde-

las via brev och nya vägområdet märks ut med 

band/stakkäppar. Sedan kommer skogen att stämp-

las och värderas före avverkning. Om upphandling-

en går bra och skogsavverkningen är klar kommer 

trummor att bytas under hösten 2015. Byggnation-

en planeras pågå under år 2016 och 2017 och bud-

geten för projektet ligger på 55 miljoner kronor.  

Anna Linde efter samtal m. Håkan Åberg 15-03-19 

Lediga skolplatser 
Bobygda skola har lediga platser till hösten 2015! 

Välkommen med din anmälan! Information hittar 

du på www.bobygdaskola.se Vid frågor, ring rektor 

Johanna Nordqvist 0653-210 04, 070-278 65 65 

 

Säljes 
Fiskekort för Sarvtjärn (i närheten av Lillvallen) 

finns numera att köpa av Delsbo fiskevårdsområde 

på väggen vid Svedja Gräv & Schakts verkstad i 

Svedja. Fiskepremiär brukar ske i maj-juni, datum 

meddelas i HT. Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69 

Planksteksbrädor (utan underlägg) säljes för 80 

kr/st av Delsbo damlag i fotboll. Kol/briketter säl-

jes i 7,5 kilospåsar för 135 kr/st. Överskottet går till 

årets träningsläger. Ring Jonna Eriksson i Hallsta 

072-705 11 84 

Marsvin säljes, 10 veckor, supergulliga. 100 kr. 

Janeth Dolk 070-224 34 56 

Tack… 
till Stefan Bäckström som skänkt ett pingisbord 

med tillbehör till ungdomsgården. 

Detta kan även nyttjas av andra vid bokning. 

Styrelsen, Bobygdens Framtid 


