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SÖKES!

Ledare till vår ungdomsgård Trappan på Bobygdsgården 3 tim. en vardagkväll i
veckan fr.o.m. höstterminen. Mindre timersättning utgår. Du bör vara minst
18 år och ansvarsfull. Hör även av dig om du kan tänka dig att dela på
ansvaret, kanske varannan vecka var? Bobygdens Framtid vill gärna fortsätta
med denna verksamhet för våra ungdomar.

Småbarnsgympa och barngympa

planeras till hösten på tisdagskvällar på Bobygdsgården med Veronika Dolk
som ledare. Så boka in dessa dagar redan nu i kalendern så kommer mer info i
gruppen ”Bobygda” på Facebook när planerna är spikade!

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se

BOBYGDSBLA
Nr 101 Juni 2019

Nu är utbyggnaden av fritids igång!

Veckoaktiviteter:

Seniorträffar, stickcafé och textilcirkel drar alla igång till höstkanten igen – håll
utkik!

Donation

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

Paviljonger uthyres!

3x6 meter.
För mer info ring Jerker 070-399 05 99

Snöröjning / sandning

Är du intresserad av upphandling för sandning/snöröjning för skola, förskola
och Bobygdsgården under vintern 2019-2020?
Hör av dig till Anders Östgård: 070-256 19 55
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID!

1) Insats, eller andelsavgift: 250 kr. som återfås vid utträde. 2) Medlemsavgift: (engångssumma) 350 kr.
3) Årsavgift: 2019: 100 kr. Inbetalas till Bankgiro: 5846-8018. Aktuellt medlemsantal: ca 200 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.
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-7655760 eller mejla info@bobygda.se

Styrelsen för Bobygdens Framtid ser byggnationen som nödvändig för att
ge eleverna en samlad skoldag under samma tak i ändamålsenliga lokaler.
Vid start av fritids i de befintliga skollokalerna i januari, då vi tog över
verksamheten, fanns 30 barn inskrivna, vi har i nuläget 39 barn och till
hösten blir det 48 så prognosen är god!
Veckan efter påsk invigdes bygget med pompa och ståt! Första grävtaget
togs med grävmaskin av Markus Pålsson som arbetar på fritids, Hela Hälsingland gjorde ett reportage, fritidsbarn, personal, representanter från
styrelsen och finansiären Handelsbanken var på plats och skålade i cider!
Till att börja med behövde en tredjedel av befintlig skolbyggnad dräneras
om. Sedan påbörjades grundarbetet. Men på grund av ett oväntat fynd av
silt, ett finmalet mineral, som innebar att nybygget eventuellt måste stabiliseras genom pålning, måste man skicka jordprov på analys. Efter spänd
väntan på analyssvar, visade det sig att man inte skulle behövde påla, men
däremot att jordlagret måste torka ut ordentligt.
Men nu är vi på banan igen och i skrivande stund är det dags för isolering
och radontätning, dragning av vatten och golvvärme. Under midsommarveckan gjuts plattan och sedan reses väggarna. Utbyggnaden blir 138
kvm i två plan. Detaljplanering av det nedre planet pågår, och bygget
förväntas vara klart någon gång mellan höst och jullov 2019.
Anna Linde
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HUR DRABBADES DJURÄGARE AV TORKAN 2018?
Erik Strömdahl, har besökt fyra gårdar för att få reda på den saken.

Anders Wallman, Svedja

Kristin Berg, Vitterarv

Jag har mjölk- och köttproduktion
med ca 120 djur. Fodret räckte till
precis, men jag fick jag göra grovfoder
av spannmål. Värmen var jobbig för
kvigorna och påverkade fertiliteten, så
det blev inte så många kalvar. Men du
slapp nödslakta? Jo, men jag slaktade
ut lite i höstas. Framtiden ser bra ut.
Men regnet som kommer nu påverkar
inte grundvattnet så mycket. 30% tas
upp direkt av växtligheten, men å
andra sidan rotar sig växtligheten
bättre. Rötterna går djupare vilket gör
att växterna klarar eventuell torka
bättre.
Jag har ett ekologiskt jordbruk på 25
hektar, med 9 köttkvigor och 3
kallblodstravare som jag avlar på. Jag
tog över efter föräldrarna 2017, men
klarar mig inte enbart på gården. Nu
jobbar jag som miljöinspektör i
Ljusdal, sedan blir jag besöksguide på
Holmen. Korna går ute i princip året
runt och betar mycket ängsmark,
vilket ger bra kött. Räckte fodret till
förra året? Ja, men jag fick nog bara
ut en tredjedel mot normalt. Jag har
sökt EU-stöd två ggr och fick 90%
2018. Riktigt bra! Nu har jag sökt
från Jordbruksverkets ”Internationella
Krisreserv”. Jag kommer att fortsätta,
även om jag inte direkt tjänar pengar
på det. Jag vill hålla landskapet öppet
och kunna producera egen mat.
Det är mer en livsstil. Det skall finnas
djur där jag bor!

Föreningsnytt

Det känns som att det mesta krutet läggs på bygget i nuläget men när man
börjar fundera har ju en hel del annan verksamhet rullat på under våren
också… Tack till Jonna Eriksson för din tid som ledare för småbarnsgympa
och barngympa! Sune Ohlsson är nyinvald ledamot och Sofia Gjerdet
nyinvald suppleant i Dellenbygdens Framtid, som representanter från
Bobygdens Framtid.
Tack till er som skänkt kökshanddukar till Bobygdsgården!
Daniel Hermansson och Micke Dolk ordnade angling på Skogssjön,
uppslutningen var god och 16 lag anmälde sig. 1:a pris gick till Petter Lantz
(6,13 kg), 2:a pris Heddvigfors ( 5,57 kg), 3:e pris Gäddöga (4,98 kg).
Ifjol snöade kolbulledagen inne men i år hade vi ett strålande påskväder, så
Stefan Axelsson & co bjöd åter in till kolbulledag i jaktstugan i Gravbacka.
Tack vare Lars, Sune och Dan som vidtog stor försiktighet med såväl
brandgator som vattenbegjutning i förebyggande syfte kunde vi i år njuta av
majbrasa på Glombo strand! Det blev en trevlig kväll med mycket gemenskap bland unga som gamla och tack till markägare som upplät platsen!
Några dagar efter majbrasan var det gemensam röj och städdag, en trevlig
dag med arbete, gemenskap, motion och lunch! Nu kan vi åter njuta av en
fin strand när sommarvärmen återvänder!
Ett större antal fasadflaggor köptes in för några år sedan för att pryda
lyktstolparna längs vägen och därmed välkomna till Bobygda, men på
grund av vägombyggnaden kunde de sättas upp först i år. Nu vajar de glatt!
Om fler byar sätter upp gatlysen utökar vi även flaggor såklart!
Motorgården i Delsbo anordnade en lördag i slutet av maj US Cartrip – en
bilutflykt med tipsfrågor längs vägen för 92 deltagande veteranbilar. Ett
stop var vid Bobygdsgården där det även såldes fika och flera tog chansen
att komma och beskåda dessa fordon och umgås över en kopp kaffe. Kniven
som tillverkades till Bobygdsmässan 1998 och kom in i Guiness rekordbok
1999 visades upp. Den är 3,448 m lång men frågan är vad den väger? 147
kg, 157 kg eller 177 kg. Svaret kan ni finna på sidan 5.
Jonas Jonsson och jag representerade Bobygdens Framtid när vi träffade den
nya biskopen Karin på Dellenbygdens pastorat. Vi diskuterade vad kyrkan
kan göra för landsbygden och visade ett kollage med bilder från vår verksamhet. En solig tisdagskväll i början av juni startade 70-talet motorcyklar
från Silver Bullets från Möljen i Hudiksvall och kom längs Bobygdsvägen
till Bobygdsgården där de serverades fika av Britt-Inger, Yvonne och Eva
med flera. Man pratade och njöt av försommaren och som vi alla märker är
det allehanda fordon som nu njuter av att åka vår nya fina väg!
Tack till alla som ställt upp och arbetat för föreningen med ett eller annat
under våren! OBS! Glöm inte att ta med soporna!
Anna Linde
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Mina år på Bobygda skola. Röster från två elever.

Min första vecka på skolan var nervös, men jag blev så bra mottagen av alla lärare
och elever så det kändes bra. Åren har flutit på väldigt bra.
Så mycket minnen vi skapat ända sedan första dagen jag satte min fot här, djurdagar
när vi får träffa varandras djur, Järvzoo, elevensvaldagar där vi bestämmer själv vilken
aktivitet vi vill göra, lekar, skidtävlingar, storsamlingar, städdagar där vi äter hamburgare och städar vår fina skolgård o.s.v. Ett stort tack till alla lärare! När skador dykt
upp står ni där som om vi knäppt med fingrarna. En händelse jag aldrig glömmer är
när jag klättrade på klätterställningen och trillade rakt ner med ryggen först så jag
tappade andan. Då sprang några elever in till fröken och ut kommer Ann-Sofie i
världens fart och lugnar ner mig, så tack för att ni finns!
Nu står jag här på min sista vecka på Bobygda skola och jag längtar inte till att måsta
lämna alla fina människor här och speciellt inte min fina klass. Vi har alltid ställt upp
för varandra, och det är klart vi tjafsat ibland, men jag kommer sakna er!
Förra året var en jobbig skolavslutning när dåvarande 6:an slutade. Vi hade varit
ihopsatt till en 5-6:a och att dom slutade tog hårt på dom flesta av oss.
Nu splittras vi, några börjar på Ede skola och vissa någon annanstans så jag vill bara
säga till min fina klass “lycka till i framtiden och ni är älskad för dom ni är!”
Nellie Olofsson 6:an 2019
Först vill jag tacka alla lärare! Vad de lärt mig kommer jag ha användning av länge.
Jag minns min första dag som igår. Jag hade gått ett år på Waldorfskolan innan jag
började här, i tvåan. Jag kände ju några som gick här, så det kändes bra. När jag kom
hit verkade skolan jättestor, korridorerna, skolgården, matsalen. Första dagen blev
inte helt lyckad. Jag hade ont i ögat och hade svårt att koncentrera mig och fick åka
hem. Men annars var det spännande och roligt. I trean flöt allting på snabbt. Vi hade
nationella prov för första gången, och fick en ny lärare. Jag blev väldigt glad, eftersom han pratar flytande engelska, och det har jag som modersmål. Jag kommer inte
ihåg så mycket från fyran, mer än att jag bytte till Ede, men jag kände inte riktigt för
att gå där, så efter sommarlovet bytte jag tillbaka till Bobygda.
Årskurs fem skulle bli mitt sista år. Vi fick ny lärare, nytt klassrum. Men jag tyckte
att det mesta var för lätt för mig. Och under höstlovet fick jag veta att om jag ville
fick jag hoppa upp en klass! Det betydde mer utmaningar, och vänner.
Efter höstlovet, började jag sexan, det var väldigt spännande, men man kände sig
liten. Jag som var näst äldst i femman, var nu yngst i sexan! Men i sexan kände jag
mig mer fri. Man fick lyssna på musik under matematiken, sitta vart man vill under
lunchen, man fick helt enkelt mer val. Ett minne som jag kommer ha länge är när vi
gick och åt pizza. Det var väldigt trevligt att åka och äta tillsammans på en restaurang! Hur lätt eller svårt det än varit, hur roligt eller tråkigt, så kommer jag att sakna
Bobygda skola och vill tacka alla lärare, klasskamrater och hela skolan!
Mirja Lantz. Klass 6

Åke Brink, Oppsjö

Ida Johansson, Oppsjö lantbruk

Det är Ingrid, min fru som är skriven
på gården och vi har det mest som
hobbyverksamhet. Hon är lärare i
Delsbo och jag elektriker i Hudiksvall.
Vi har 21 tackor mot normalt 23 och
när det var som varmast stängslade vi
ut dem i skogen, så vi hade inget
problem med foder. Vi köpte till lite
säd bara. Vi försöker balansera så att vi
har lagom med djur till den mark vi
har. Vi anmälde några till slakt, sedan
slaktade vi själva, så vi slapp stå i
slaktkö. Vi behåller tacklamm till
nästa år. Några bidrag söker vi inte,
tycker att det är skönt att vara oberoende och slippa krångla med sådant.
Vi gör det mest för att hålla marken
öppen. Och framtiden? Vi är i sextioårsåldern, kanske något av våra fyra
barn vill ta över sedan. Vi får se…
Jag jobbar tillsammans med min bror
Jonas och pappa Magnus. Vi har ca
150 mjölkkor. Jag har jobbat här
sedan 2012. Räckte fodret till? Nej,
inte alls. Vi fick köpa till redan i april
- maj. Men som tur var hade vi köpt
en gård tidigare i Korskrogen som vi
kunde hämta foder ifrån. Vi har
ganska små ägor, så ofta räcker fodret
precis, även normala somrar. Både
ekonomiskt och arbetsmässigt var det
fruktansvärt jobbigt. Slaktköerna var
flera månader långa, och vi har
skickat flera djur till slakt. Vi har fått
ekonomiskt foderstöd, men det
hjälper inte mycket. Hur ser framtiden ut nu? Den ser bra ut. Nu vill
man ha ett år med bra mjölkpriser
och gott om foder. Ett sådant där
katastrofår till går bara inte!
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Midsommarafton!
Som vanligt blir det femkamp på skolan kl.

18. Lag indelas på plats. Öppet för alla åldrar.
Ingen föranmälan.
Senare följer traditionsenlig midsommarbrännboll! Ta med ett glatt humör samt släkt
och vänner.
Välkomna!
Zack & Lovisa, info 072-564 24 88

Spela beachvolley och boule!

Beachvolleybollplanen står till allas förfogande vid Glombo strand.
Nätet är uppsatt och boll finns i förrådet intill dasset. Lämna tillbaka
bollen på samma plats för allas trevnad och för att vi ska kunna
fortsätta ha denna möjlighet. Skriv gärna i Bobygdas facebookgrupp
om ni är ett gäng som ska spela, så får fler chansen att vara med.
Boulebanan finns längs Bobygdsgårdens långsida mot vägen. Den är fri
att disponera och bouleklot förvaras i väskor i förrådet under Bobygdsgården. Lämnas åter i gott skick på samma plats. Bouleregler finns på
husets fasad invid banan. Ta med dig grannar och vänner till en trevlig
spelstund och så hjälps vi åt att hålla god ordning och trivsel.
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 timmar, 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.
Bokning: Britt-Inger Sandström
0653-230 50, 070-632 50 83.
Betalning: kontant eller Swish.

Information om Västanängens förskola

Västanängens förskola drivs av Bobygdens omsorg och service.
För framtiden planerar vi att Bobygdens Framtid ska ta över huvudmannaskapet för förskolan och driva förskola-skola-fritids med en röd tråd i verksamheten från 1-12 år under ledning av en rektor. Planeringen för övertagandet
sker i nära samarbete mellan Bobygdens omsorg och service och Bobygdens
Framtid. Mer information kommer när det är aktuellt.
Bobygdens omsorg och service genom Birgitta Axelsson och Carina Linde.
Bobygdens Framtid genom Johanna Nordqvist.

Sommarhälsning från Västanängens förskola.
Vi på Västanängens förskola vill börja
med att önska er alla en trevlig
sommar. Här handlar de mesta om att
leka ute, leta nyckelpigor, myror och
andra småkryp. Nyfikna barn på
uppdrag överallt! Att vara medforskare
och hitta lösningar på barnens funderingar är en utmaning i sig många
gånger. Vill verkligen hylla alla våra
barn för deras kreativitet och förmåga
att se på saker och ting ur ett perspektiv som vi vuxna sällan eller aldrig
hade tänkt på. Det är då vi många
gånger märker, att vi i flertal fall, har
fastnat i en allt för inrutad vardag.
Men tack och lov så hjälper barnen
oss att aldrig bli för trångsynta.
En dag frågade vi barnen vad de
trodde en ”retsticka” var. De funderade en stund och sen utbrister en
flicka: Jag vet…det är en kaktus!
Att jobba med barn kan både få en att
skratta hysteriskt, likväl som de ibland

Sökes!

Uthyrningsansvarig för Bobygdsgårdens samlingslokal. Lämpligen
bör du bo i närheten. För information ring Britt-Inger: 070-632 50 83.
För intresseanmälan ring Anders:
070-256 19 55.

kan få en att ”nästan” bli gråhårig.
Nu är det första gången vi lämnar våra
5-6 åringar till förskoleklassen och de
ej kommer tillbaka till oss, eftersom
fritids nu är på skolan. Måste säga att
det känns lite vemodigt, men det
kommer även att bli fantastiskt bra för
barnen. Vi önskar dem lycka till på
skolan!
Medan våra äldsta barn ger sig ut på
skoläventyr, så kommer vi till hösten
att välkomna nya barn här på
förskolan. Det ska bli väldigt spännande att få lära känna dessa individer
och se vad de har med sig i
”ryggsäcken” och vad vi kan lära av
dem. Åter igen..hoppas alla får en
underbar sommar med mycket jordgubbstårta och glass. (för visst får man
äta det hela sommaren!?) Ses och hörs
till hösten igen med nya upptåg!
Somriga hälsningar från personalen på
Västanängens förskola.

Tomter med högt läge och fin
utsikt till salu på berget i
Västanäng. Gångavstånd till
förskola och skola. Ring Sten vid
intresse! 070-228 65 21.
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Det händer i Bobygda
Bokbussen, eller NYA BIBLIOTEKS OCH DEMOKRATIBUSSEN,

som den nu heter, stannar vid Bobygda skola följande tisdagar under hösten:
20 augusti, 24 september kl 9-10.30.
Info: 0650-196 52, 196 50 eller 070-602 52 72

7-vallsvandring lö 17 augusti. Vi
genomför vår traditionella vandring!
Arr. Friluftsfrämjandet Delsbo,
Info Anna 073-812 42 69

Vallkonsert på Råbergsvallen lö 6 juli.

Utomhuskonserten börjar kl 11.00, medtag gärna egen förtäring och
stol / filt. Frivillig musikavgift. För den som vill blir det vandring från
Sellbergsvallen kl. 10.00 till Råbergsvallen under ledning av Friluftsfrämjandet! Samling 10.00 på Sellbergsvallen.
Arr.: Friluftsfrämjandet Anna Bryngelsson 073-812 42 69

Kvällsvandring tis 9 juli. Vi vandrar genom Prettingberg vidare mot
Vålåssjön och Glombo, ca 4 km. Medtag eget fika. Kostnad 20 kr. Samling på
torget i Delsbo kl 18:30, annars vid Glombo badplats kl 18:45.
Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo i samarbete med Delsbo Hembygdsförening

Vallgudstjänster i sommar:
23 juni kl 11 Nyvallen
30 juni kl 11 Lillvallen
14 juli kl 11 Råbergsvallen
18 aug kl 14 Julingvallen
Arr: Sv. kyrkan Dellenbygdens pastorat

Sommarträning tisdagar 19.30-20.30 utomhus vid Bobygda skola.
Styrka och kondition med olika upplägg. Träningsskor efter årstid alt. barfota
samt vattenflaska är bra att ha med. Gratis för Bobygdens Framtids medlemmar, andra betalar 20 kr/gång, kontant eller swish. Under 15 år gratis. Följ oss
på Facebook: ”Träning i Bobygda” för aktuell information.
Kontakt: Anna Linde 070-340 63 62, Elin Broberg 076-220 55 94.
Välkomna!

SAVE THE DATE!
Lördagen den 7 September är det dax för årets upplaga av matstafetten i
Bobygda!
Vi är många som upptäckt denna fantastiskt roliga form att umgås, men i år
skulle vi gärna se flera nya ansikten. Målet med kvällen är att umgås och
kanske skaffa sig några nya bekantskaper, matlagningen är en sekundär
aktivitet så låt inte maten avskräcka er från att anmäla er!
Har ni frågor eller vill anmäla er redan nu kontakta Veronica Bagge 070-998
44 43 eller Lisa Ohlsson 070-292 99 95
Håll utkik i brevlådan efter mer info senare i sommar! Hoppas vi ses!

Hjärtstartare

Här kommer en kort lägesrapport om vår hjärtstartare. Hjärtstartaren har
blivit hjärtstartarna. Styrelsen för Bobygdens Framtid har nämligen beslutat
att köpa in två hjärtstartare. Den första föreslås placeras vid köksentrén på
Bobygdsgården och den andra någonstans kring Nyåker.
Genom flera företags och bobygdsbors givmildhet har vi till dags dato
samlat in 33.570 kr. En startare med skåp kostar lite drygt 21.000 kr.
Föreningen räknar med att använda en del av de pengar som donerats i
samband med begravningar och från andra sammanhang.
Föreningen uppmanar nu alla som ännu inte bidragit till detta initiativ att
lätta lite på plånboken. Era bidrag är värdefulla då vi kommer att ha kostnader även framåt för utbildning och underhåll. I skrivandes stund har vi
just fått dem levererade!
Swish: 123 344 01 53
Bobygdens Framtids konto: 6408 527-797-642 Bg: 5846-8018
Vill du lämna kontanter, hör av dig på 0732-670 770
Tack för ditt bidrag! Snart är första hjärtstartaren på plats i Bobygda!
//Arbetsgruppen för hjärtstartare gm. Lars Klöfver
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Sommarhälsning från Bobygda skola

Nu har vi på Bobygda skola rundat av vårt 15:e läsår! När vi startade skolan
2004 satte dåvarande rektor Lena upp en framtidsvision om en skola med 75
elever. Det kändes då som ett galet ouppnåeligt mål tyckte jag. Nu är vi snart
där! Nu är det snarare så att vi får tacka nej till elever när vi har fullt i klasserna
för att vi skall hålla mottot med små klasser med god undervisning med hög
måluppfyllelse.
Under läsåret 2018/19 har bobygda skola utökat verksamheten med fritidshem. Mycket tid och engagemang har lagts på att förbereda, planera och
rekrytera. Fritids startade I januari 2019. Vi planerade för 30 fritidsbarn, nu
har vi 39 och till hösten blir det 48 stycken. En utbyggnad av fritidslokaler
känns helt rätt och det är spännande att följa byggprocessen på skolgården.
Vi i personalen vill tacka elever, vårnadshavare och styrelsen för förtroendet
under året.
Sommarfritids håller öppet för anmälda barn och mycket skoj väntar.
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till skolstart tisdag 20 augusti kl.
08.45.
Info skolans hemsida www.bobygdaskola.se
Ha en skön sommar!
Johanna Nordqvist med personal.

Lyskväll vid Glombostrand
lö 31 Aug. kl 18

Vi fortsätter vår tradition med att ta farväl av sommaren och välkomnar
hösten med en trevlig kväll och tända marschaller!
Bobygdens Framtid står för marschaller och musikanläggning. GrålleGrillen
serverar korv, hamburgare, läsk/ vatten, kaffe.
Info: 070-210 00 62. Kontant betalning och Swish vid serveringen.
Missa inte denna kväll!
Arr. Bobygdens Framtid.
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Bobygdens Framtids årsstämma 6 april 2019
37 medlemmar närvarade. Jonas Jonsson och Kristin Berg visade en sammanfattning av styrelsens arbete och föreningens verksamhet med power point och
bildspel. Framtidsplaner och visioner med ritningar för nya fritids presenterades. Benny Nordli avgick ur styrelsen och Per Axelsson ur valberedningen,
de avtackades med varsin gåva. Nyinvald i styrelsen är Sofia Gjerdet och i
valberedningen Henrik Dolk.
Styrelsen för 2019 ser ut som följer:
Anders Östgård, ordförande
Erik Eriksson, vice ordförande
Anna Linde, sekreterare
Jonas Jonsson, vice sekreterare
Kristin Berg, ledamot
Sune Ohlson, ledamot
Mats Olsson, ledamot
Lars Nyman, suppleant
Anders Wallman, suppleant
Sofia Gjerdet, suppleant
Gösta Eriksson kassör, utanför styrelsen
Revisorer:
Sten Linde
Mats Rolfhamre
Lars Linde, suppleant
Valberedning: Henrik Svensson, Petter Dolk, Henrik Dolk
För första gången utsågs Årets Bobygding! Titeln förärades Gösta Eriksson för
sitt ”engagemang från tränarbänken där han ger oss råd och tips när vi kör fast
i föreningsfrågor. Trots att han inte ingår i styrelsen är han alltid närvarande på
alla möten.” Han fick en gåva i form av en tavla som Eva Ljungdahl i Glombo
målat. Varmt GRATTIS Gösta!
På aftonen bjöds stämmans deltagare
in till en trivsam föreningsmiddag där
husmor Åsa lagat en god gryta och
efterrätt. Det samarbetades runt
borden kring ett musik-quiz och
umgicks.
Det nya upplägget med årsstämman
uppskattades och önskades åter nästa
år!
Bobygdens Framtid
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Värdinnan Terttu Axelsson bjuder gästerna
på den rikliga maten. Musiken spelar upp.
Det är den utomordentligt samspelta duon
Anna Orelund – John Eriksson.
Damerna får ett erkännande.
För skolstyrelsen talade Edvin Eriksson
och framförde gratulationer till bobygdsborna. Han berättade att han på eftermiddagen av en bobygdsbo telefonledes
försökt få reda på, vem som stod i ledningen för det hela.
– Jag vet inte, hä ä fell käringan, hade han
svarat.
Färlins namnförslag antogs.
Det var de båda skolsalarna, tidigare
åtskilda med skjutdörrar som nu blivit en
enda stor samlingslokal.
– Vad skall nu den nya lokalen heta,
undrade Färlin, som fått veta att den skulle
döpas redan samma kväll. Eller natt, ty
tiden var nu långt framskriden.
Namnet Bobygdens samlingslokal hade
föreslagits, men för egen del tyckte Färlin
att Bobygdsgården borde vara ett bra
namn.
Historierna blommade. I vestibulen satt
ett par gubbar och resonerade. Man
pratade skolminnen.
– Han va bra te å lära, sa den ene, men
de ä inte månge som minns’en nu länger
– Men vi fekk rammel vi tå Serrlin, sa en
annan
Och så fortsatte man en god stund.
Innan dansen avslutade rektor Grängsjö
med att berätta om skolförhållandena i
Bobygden mot bakgrunden av den
befolkningsminskning som ägt rum sedan
skolan i Vitterarv blev indragen och den
nya skolan i Västanäng byggdes 1953.
Så här vacker har aldrig min sal varit…,
sa folkskollärarinnan Lydia Rosén, som
undervisat vid skolan i mer än 40 år. Det
var Landgren som byggde den 1868 eller

1872 och det skedde under mycket stort
motstånd från ortsborna. Gamla
tolvmansmor brukade berätta, att
nuvarande Jonors Olles farfar blev kallad
tallriksslickare för att han var med om
skolhusbygget.
Den ursprungliga skolan var bara
hälften så stor. Stora salen mot öster
tillbyggdes 1911. Det berättas att barnen
fick ställa upp i två led långt upp på
skolberget och sedan marschera rakt in i
skolsalen sedan läraren kommenderat
”framåt marsch”!
Som avslutning menade rektor Grängsjö
att det var tryggt att veta att det skulle
finnas bönder kvar i Bobygden och att en
bondestam alltid skulle ha glädje av denna
samlingslokal.
Tack Ingrid Norrlid för artikeln!

Bockruset och Killingruset
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Löpartävlingen Bockruset arrangeras lördagen
den 27 juli på vår gård i Skog. Det är roligt att
så stor publik kommit tidigare år, så kom även
i år och titta och ta en fika eller varför inte
delta? Första start är kl. 11.00.
I år kör vi även Killingruset för barn!
Välkomna önskar familjen Nylander. Mer info och
anmälan: www.bockruset.se

Stöd Bobygdens Framtid!
Det behövs 10 frivilliga funktionärer - ungdomar eller vuxna - lördagen den 27 juli kl.
10-13. För detta skänker Bockruset en summa
till Bobygdens Framtid.
Anmäl dig som funktionär på 070-340 63 62.
Tack på förhand! Bobygdens Framtid

Hitta ut i Bobygda!
Nu har orienteringsprojektet Hitta ut dragit igång med tio st checkpoints att
hitta i Bobygda samt ett stort antal i resten av kommunen. Hämta en karta på
Ica eller Hemköp i Delsbo och/eller ladda hem appen ”Hitta ut” på mobilen.
Läs mer på www.hittaut.nu/hudiksvall . Alla som registrerar sina checkpoints
deltar i en utlottning av fina vinster. Detta pågår ända fram till 20 oktober och
kan utföras när som helst och testas oavsett tidigare orienteringsvana. Se det
som en möjlighet att komma ut i skog och mark för både stora och små!
Det blir en Hitta ut-träning i Bobygda i slutet av augusti där tre nya checkpoints kommer att släppas. Det kommer att annonseras i tid på Facebookgrupperna ”OK Dellen” samt ”Bobygda”. För mer info om Hitta ut ring Lars
Nyman 076-803 83 34.

Fiskekort för Sarvtjärn

Sigfrid Sjöblom och kvällens värdinna
Terttu Axelsson

Fiskekort för regnbåge i Sarvtjärn finns att köpa vid automaten på Svedja
Gräv & Schakts verkstadsvägg. Vägbeskrivning från Bobygda till Sarvtjärn:
Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger det på höger sida. Pris
120 kr för max 4 fiskar/dygn.
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO
Svar på frågan: Kniven väger 147 kg.
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BOBYGDSDAGEN 2019

HT 23 november 1965

Sommarspelen inleds lö 13 juli kl. 11 på Glombo strand!

Dra ihop ett fyrmannalag; t. ex. byalag eller kompislag, och anmäl er senast
den 5 juli. Uppge: deltagare, lagledare, lagnamn, epost-adress, tel.
Minimiålder 16 år. Allt deltagande på egen risk. Antal lag är begränsat så
anmäl er i tid!
Lagklädsel uppmuntras och belönas! Deltagaravgift: 200 kr/ lag.
Anmäl till Anna: anna.linde@bobygda.se (070-340 63 62),
eller Lars: larsnyman@live.se (076-803 83 34)
Entréavgift till Bobygdsfesten lottas ut bland deltagarna!
Alla som inte deltar – kom som publik och heja fram lagen!

På stranden serverar GrålleGrillen
korv, hamburgare,
läsk/vatten, kaffe.
Info: 070-210 00 62

Sedan är det fest på Bobygdsgården kl. 19-01!
Serveringen öppnar kl. 19. Kl. 21-01 spelar Käcken & Garefors.
Entré: vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr, under 12 år gratis i målsmans
sällskap. Ta med familj och vänner!
Servering av: Sommartallrik med kallskuret, läsk/vatten, kaffe & kaka
Vi tar kontanter och Swish.
Info: Entré Sune 070-365 36 88 Servering Margareta 070-647 92 96
Arr: Bobygdens Framtid Följ ”Bobygda” på Facebook!
VÄLKOMNA!

Hejdundrande kalas i Bobygden
när byn fick egen samlingslokal.
”Det som sker stort sker tyst, heter det. I
Bobygden har det skett stora ting på sistone. Där har man gjort den gamla skolan i
Västanäng till samlingslokal för hela bygden
och där har man i all hemlighet rustat till
ett hejdundrande kalas. Ortsbor och handlare i hela bygden hade bidragit. Inte heller
kan man ha ett riktigt kalas utan ostkaka.
Man visste att Jonors Margit i Västanäng
var specialist och till henne kom mjölkspannar från snart sagt hela Bobygden, så hon
knappast fick något annat att göra än att
grädda ostkakor efter konstens alla regler
hela veckan.
Kalaset ägde rum på lördagskvällen i
seklets bistraste och kallaste novemberväder.
(-24 grader) Tolvmannen (nämndemannen)
Mickels Axel Eriksson hälsade alla välkomna. Han nämnde särskilt representanterna
från Iggesunds Bruk, kommunen, skolstyrelsen, musiken, hantverket och initiativtagaren Sigfrid Sjöblom. Han berättade om
byggnadsarbetet som utförts av delsbosnickarna Erik Eriksson och Olle Nyman och
slutade med pianot, inköpt för medel
skänkta av Bobygdens syjunta, som fått
överta vad Bobygdens Jultomteförening
hade i sin kassa.

Det var Sigfrid Sjöblom, Källeräng, som
kom med förslaget om en samlingslokal.
Första tanken var en hobbylokal för att
få ungdomen att stanna kvar i Bobygden, men Jägmästare Torgny Bjarne
ansåg att man borde inrikta sig på en
större lokal än enbart en hobbylokal.
Då kom Sjöblom att tänka på den
gamla skolan i Västanäng, som praktiskt
taget stod oanvänd sedan man byggt en
ny skola 1953. Han kontaktade skolstyrelseordföranden i Delsbo, bankkamrer
P.E Mårtensson. Sedan sammanträdde
representanter för kommunen och
Iggesunds bruk, vilket resulterade i en
byggnadskommité, bestående av
Mårtensson, rektor Geerg Grängsjö och
hemmansägare Helge Nordgren.
Man gjorde en kostnadsberäkning på
40.000 kr. Bolaget åtog sig att svara för
ombyggnaden och halva kostnaden,
medan kommunen betalade resten. Ett
team på fem personer har lett arbetet.
Det var Sigfrid och Bruno Sjöblom,
Lars Axelsson, Per Olof Karlsson och
Olle Thorén. Totalt uppgick kostnaden
till 55.000 kr.

