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BOBYGDSBLA

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 2020: 100 kr. 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 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

FÖRSKOLEHISTORIA
med Birgitta Axelsson och Carina Linde
Det började 1998 med att vi ville 
starta fritids, för det fanns inget 
sådant och vi själva hade barn. Vi 
frågade runt både här i Bobyg-
den och Fredriksfors och det 
visade sig att det fanns behov. 
Så den 1 juli 1998 bestämde vi 
oss för att starta. Men då visade 
det sig att det även fanns stort 

behov av förskola! Så då �ck vi massor av barn. Första veckan �ck vi hand om 
16 barn, sedan 30, blandat, både fritids och förskola. Vi skötte allt, städ, mat…
Hur �ck ni verksamheten att gå ihop? 
Dels var det i formen av en ekonomisk förening och dels genom s.k. starta 
eget bidrag. Sedan �ck vi hyra gamla lärarvillan gratis första halvåret av 
Bobygdens Framtid. 
Hur såg de pedagogiska kraven ut då?
Det var ju inte alls samma papperskrav som i dag, men visst fanns det målin-
riktningar, men det var ju inte så att du som femåring prompt måste kunna 
det eller det, eller som sexåring skulle kunna vissa saker, Det var mer �ytande, 
men ändå efter en läroplan. 
Ni hette “Bobygdens Omsorg och Service”, fanns det något motstånd mot att ni 
skulle starta?
Nej, förutom att kommunen inte ansåg att det fanns några behov! Sedan, när 
de insåg att behovet fanns, så hade de inte budgeterat för vår verksamhet. Så 
då sprack den budgeten i och med att vi hade �er barn än beräknat. Under en 
period �ck vi inte ersättning för alla barn. 
Så ni jobbade lite halvideellt?
Ja, vi hade 58 barn som mest, men �ck bara betalt för 30. Under åren 2007 – 08 
byggde Bobygdens Framtid den nya förskolevillan och vi �yttade in där i 
januari 2008, sedan byggde man ut fritidsdelen runt 2013. 
Men sedan började det komma en massa nya krav, som att till exempel en 
förskolelärare inte �ck vara fritidspedagog och vice versa. Då kände vi att det 

Mobila biblioteket 
Mobila biblioteket kör från och med 
augusti som vanligt. Om du tänker besöka 
mobila biblioteket är det viktigt att tänka 
på att hålla avståndet, eftersom det är ett 
trångt utrymme. 
Mobila biblioteket kommer följande 
tisdagar till Bobygda skola kl 9.00-10.30 
under hösten 2020:
• 29 september
• 3 november
• 8 december

Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid isamband med begraving, 
kan ni betala in till bg5846-8018 eller swisha 1233440153. Ring sedan
070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar viett minnesblad till 
minnesalbumet som begravningsbyråntar hand om.
Stort TACK
…för gåvor i samband med Birgit Asps, Kerstin Forslunds och Åke Alkeruds 
begravningar.
…till familjen Linde/Wikström som hänvisade gåvor till Bobygdens Framtid 
i samband med Lillie Lindes begravning och tack till er som lämnade gåvor. 
Bobygdens Framtid

Historia sökes
Känner någon till någon historia eller har foton om Glombo kvarn? Detta 
undrar nuvarande ägare Kerstin Persson 070-503 25 44.

Säljes 
Torr björkved i 1,5 kbm säckar. Frakt och/eller lastning kan ordnas mot 
tillägg. Finns i Svedja. Dagmar Dolk 070-637 65 69
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blivit för mycket krav. Även om man var utbildad fritidspedagog måste man 
även ha ämnesutbildning. Så i januari förra året släppte vi fritids. Vi var för 
övrigt enda stället i Sverige som hade fritids på förskolan. 
Men sedan blev det ännu mer dokumentation och papper och papper och 
papper… Då kände vi båda att det �ck vara nog... 

Så byråkratin spräckte er 
dröm?
Ja så är det nog. När vi 
startade så sa vi att om 
vi kan hålla på i fem år så 
är det bra. Nu har vi 
hållit på i tjugotvå år och 
det känns som det 
räcker. Nu har vi lämnat 
över till Bobygdens 
Framtid som framgångs- 
rikt driver det vidare. 

Hur kommer det sig att Bobygdas skola, fritids och förskola är så attraktiva?
Förmodligen för att det är småskaligt och personligt samt nära till naturen.
Erik Strömdahl

Birgitta Axelsson och Carina Linde

Bobygda skola har vuxit ytterligare
Nu är ett nytt läsår igång på Bobygda skola. Under sommaren har vi vuxit 
ytterligare. Bobygda skola består av förskola, skola och fritidshem. Från 1 juli 
tog Bobygdens Framtid över huvudmannaskapet för Västanängens förskola 
som nu bytt namn till Bobygda förskola. Verksamheten leds av en och samma 
rektor för att skapa en röd tråd från 1-12 år och lägga grunden för ett 
livslångt lärande. 
På Bobygda skola �nns 22 inskrivna barn på förskolan, 69 elever på skolan 
varav 51 elever även går på fritids. Personalstyrkan har vuxit till 20 st.
 Under sommaren har vi passat på att renovera förskolans lokaler efter år av 
slitage och för att möta vår nya verksamhet. 
Rummen har målats, nya möbler har köpts in och hela huset inrymmer nu 
förskoleverksamhet med möjlighet att dela upp barnen i grupper efter ålder 
eller aktivitet. Nytt är att lunchen lagas på skolan och transporteras till 
förskolan. Detta har krävt investeringar i skolköket för att öka kapaciteten. Vi 
har utökat med större ugn och ytterligare en kokgryta. Utomhus har försko-
legården fått ett nytt säkert staket, fritidsutbyggnaden har målats och en bod 
för fritids verksamhet har byggts. 

Soldattorp med gäststuga uthyres i Bänbro
In�ytt 1 januari 2021. 
2 r.o.k. ett badrum på övervåningen. Sedvanlig kreditupplysning och 
boreferens tas. Hör av dig till 072 -  50 500 66 vid intresse.

2 nybyggda villor uthyres i Bänbro 
Klara under våren 
5 r.o.k. enplan. 
Hör av dig till 072 - 50 500 66 för intresseanmälan. 
Sedvanlig kreditupplysning och boreferens tas innan in�ytt.

Vattumannen.
Jag hade en kompis U�e som skulle segla till Västindien med sin gamla 
träbåt Natasja. Men han kom bara till Baiona i norra Spanien. Pengarna var 
slut och dessutom eldhärjades båten i hamnen när han låg och sov. Som tur 
var vaknade han i tid. Han reste hem till Sverige för att jobba ihop pengar så 
han skulle kunna reparera båten, men där blev han också pappa. Så efter 
reparationen föreslog han att vi skulle göra en familjeföreställning av det 
hela. Istället för att segla ensam till Västindien skulle han segla och gå med 
motor tillsammans med våra små familjer via medelhavet och kanalerna 
genom Frankrike och Tyskland. Själv hade jag en treårig son.
Till att börja med skulle bara U�e och jag segla ner båten till Fuengirola där 
våra tjejer och barn skulle vänta innan vi fortsatte.
Jag tog med min gamla �äderverksdrivna 16 mm �lmkamera och en band-
spelare. Varför visste jag inte, tänkte bara att det kanske kunde �nnas något 
intressant på vägen.
Jag �lmade olika händelser med U�e och vartefter vi höll på, började ett 
manus utkristallisera sig. De scener som sedan fattades för att det skulle bli 
en komplett �lm spelades vi sedan in i Stockholm. Visades i SVT 1977
Erik Strömdahl



310

Nu är verksamheterna i full gång och lärande och lek sker ute som inne, i 
stort och smått, mellan liten och stor.
 Stort tack till alla familjer som kom på vår arbetsdag för att tillsammans göra 
�nt på våra gårdar. 
 
Föräldrar till yngre barn i Bobygda! 
Välkommen med en anmälan till förskola och skola!  Vi har endast ett fåtal 
lediga platser att erbjuda på förskolan.  Anmälningsblanketter hittar ni på 
www.bobygdaskola.se 
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola

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 tim. 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: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Träningen på 
Bobygdsgården 
tar en paus 

Om intresse �nns kör vi 
igång igen efter jul. Håll 
utkik i bladet och på 
Facebook. Är du ändå 
träningssugen? Hör av 
dig och häng på oss, för 
vi tränar tillsammans 
regelbundet ändå! 
Anna 070-340 63 62 
Elin 076-220 55 94

APROPÅ FILM, SÅ …
är det  den 21 oktober kl. 19.00 premiär på min �lm 
RISING SUN BLUES – i popens gryning på  Svea Bio

Följ med ner till 1500-talet med bland andra 
The Animals, Bob Dylan, Eric Burdon, 

Leadbelly och fyra pop-radio legender för 
att söka efter världshiten "House of the 

Rising Sun’s” rötter. 
Vi får veta hur Klas Burling, då ung pop-

nörd, orsakade The Beatles internationella 
genombrott. 

Förutom Klas Burling medverkar Kersti 
Adams-Ray, Stefan Wermelin, Lennart 

Wretlind, Petra Marklund, Janne Önnerud 
och Klint-Olle.

Som för�lm visas VATTUMANNEN från 1976. Den är 30 minuter lång 
och skildrar en surrealistisk resa till den spanska solkusten.

Båda �lmerna kom till med slumpens hjälp. 
Sun Rise Blues - i popens gryning. 
När jag var hemma i Tungelsta såg jag att The Animals skulle spela på 
Vegabaren 10 minuter hemifrån. Jag blev otroligt överraskad! Jag trodde 
verkligen inte att det bandet över huvud taget existerade längre, de var 
heta på 60-talet, med bl.a. House of the Rising Sun och We Gotta Get Out of 
This Place. Var det ett coverband? Nej! Det visade sig att grundaren John 
Steel fortfarande var dess trummis. Jag lyckades få komma in på baren fast 
det var slutsålt (110 pers.) och �ck också tillstånd av bandet att �lma 
spelningen och i pausen gjorde jag intervjuer med dem. 
Eftersom jag hade ett ganska bra material bestämde jag mig för att göra 
en �lm om bandet, men på grund av en förveckling och missförstånd så 
gick inte det. Då hade jag jobbat med �lmen länge och blev väldigt 
besviken. Men efter en idé från Lennart Wretlind, känd radioröst som 
också är med, bestämde jag mig istället för att göra en �lm om själva låten 
House of the Rising Sun, eftersom den har en jättelång historia och har 
gjorts i väldigt många versioner. Redigeringen och kompletterings�lman-
det tog lång tid och till slut köpte även SVT visningsrätten. Sedan. efter 
osannolikt mycket jobb för att lösa alla upphovsrättigheter med bland 
andra Bob Dylan, får jag nu äntligen visa �lmen o�entligt! 
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Föreningsnytt
En annorlunda sommar som vi inte varit med om dess like tidigare, utan 
evenemang och större tillställningar som vi vanligtvis är vana vid har 
fortlöpt! Många har hållit sig på hemmaplan, umgåtts på avstånd i 
mindre grupper och vi har nog alla tillbringat mer tid hemma, i vår närhet 
och framförallt i skog och mark och många har badat en hel del också. 

Så här �nns dåligt att 
berätta om somma-
rens aktiviteter och 
även till hösten ser det 
lugnt ut på den 
fronten. Men det har ju 
hänt en del annat.
Tack till Tommy Vall, 
Henrik Svensson och 
Sten Linde för ideellt 
arbete med att bygga 
fritids nya bod! Boden 
har en förrådsdel för 

bl.a. cyklar och en del som fungerar som lekstuga. 
Tack till Jonas Dolk, Margareta Nyman och Tommy Vall för skänkt 
byggmaterial till ovan nämnda bygge, stenplattor och ytterdörr kom väl 
till pass! 
Tack till Jonas Jonsson och Anders Östgård för uppsättning av byggsta-
ket och till Lars Nyman och Mats Olsson för uppsättning av stolpar och 
grind inför uppsättning av förskolans nya staket!
Tack till Anders Wallman som alltid ställer upp och kommer med kort 
varsel för att tex lasta av gods som kommer! 
Tack till Karin Högberg för skänkt material till textilslöjden!
Tack till Tommy Vall och Mats Olsson för gräsklippningen under 
sommar-perioden! 
Tack till Henrik Svensson som tagit upp simlinan ur Glombosjön! 
Föreningens blå roddbåt vid Glombosjön är i lagningsbehov då årtullen 
inte längre går att sätta fast. Är du händig på detta? Eller har du en 
roddbåt till salu för en billig peng? Hör av dig? Den behövs för att få ut 
och in simlinan och �ytbryggan och lånas ut till medlemmar och bybor.

Öråstornet har i sommar blivit ett otroligt välbesökt smultronställe, det 
kan man läsa sig till i gästboken. De gamla informationsskyltarna på 
stugans vägg har målats om och ut�yktsmålet har fått nya varnings och 

Jag har redan börjat �lma så smått och vet inte när �lmen blir klar, men 
någon gång under 2021 hoppas jag. Självklart kommer den bland annat 
att visas på Svea Bio.
Om ni tycker det är en bra idé att det görs en dokumentär om Bobygda 
så tveka inte att ställa upp! Alla ”grodor” klipper jag bort och bits gör jag 
inte heller.
Erik Strömdahl
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informationsskyltar tryckta och uppsatta. 
Radio Gävleborg direktsände från Bobygda skola i början av augusti och 
rektor Johanna Nordqvist och ordförande Anders Östgård medverkade, 
lokalnyheterna berättade glatt efter detta att Bobygdens Framtids nya 
vision är att bygga ett seniorboende.

Fortsätt att leva med 
avstånd till varandra 
och förnuft och 
försiktighet så vi alla 
håller oss friska och ta 
en extra skogspro-
menad så hörs vi i 
bladet framåt jul 
igen! Trevlig höst! 
Anna Linde 
070-340 63 62

FILM OM BOBYGDA?

Som dokumentär�lmare har jag ständigt 
känselspröten ute. Det är både bra och dåligt. 
Dåligt för att jag sällan kan koppla bort 
spröten och ta det lugnt, men bra för att de 
får mig att upptäcka intressanta saker. Som 
nu till exempel. 
Jag har bott här i 22 år tillsammans med Eva, 
men som infödd Stockholmare var jag vacci-
nerad med schablonen av den norrländska 
landsbygden som ödslig, med tysta män på 
traktorer som mest sysslade med jakt och 
hembränt, med kvinnor som gjorde konst av 
kottar och mossa och ibland åkte iväg och 
dansade på Lorry i Sundbyberg… 
Nja, det där var ju att ta i, jag hade faktiskt 
varit mycket hos min syster som var mjölk-
bonde i Ådalen och Eva har ju sina rötter i 
Sundsvall och Ljungdals�ällen.
Men efter 22 år känner vi oss väldigt hemma 
här och jag har länge velat skildra den här 
bygden på �lm. Det som fångat mitt intresse 
är bland annat kraften, samhörigheten, 
initiativrikedomen och variationen av verk-
samheter, samt att bygden går tvärs emot 
avfolkningstrenden. Men även dess historia 
med skogsbruk, boskapsskötsel, smedjor, 
sågverk och kvarnar. Själva bor vi intill ett f.d. 
sågverk, på en gård där mannen var snickare 
och hustrun drev handelsbod.

Så nu får ni vara beredda på att jag dyker upp en dag för att 
be er berätta om något som just ni vet och som kanske har 
med er mark eller släkthistoria att göra. 

Bobygdsgårdens övre lägenhet byter hyresgäst i höst och vi tackar de 
gamla hyresgästerna för dessa år och hälsar vår nya hyresgäst välkommen! 
Intresset för att hyra eller köpa bostad i Bobygden är fortsatt mycket hett 
så går du i uthyrnings- eller försäljartankar behöver du inte oroa dig för 
om det kan �nnas intressenter, vilket känns väldigt roligt för vår bygd.
Vi har fått ett godkänt beslut från Tra�kverket för vägvisning till Bobygda 
skola och en vägskylt har monterats upp. 
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Elisabeth Rynell i Vitterarv �ck årets Lars Ahlin-pris!

Foto Elias Österberg

Men det är verkligen inte hennes första utmärkelse. Bland annat �ck 
hon redan 1987 Dan Andersson-priset, 1997 nominerades hon till 
August-priset och samma år �ck hon Aftonbladets litteraturpris, 1998 
Sveriges Radios Romanpris och 2014 Sara Lidman-priset. 
Och nu gläder hon sig åt Lars Ahlin-priset på femtio tusen kronor. Priset 
kan ges till en författare som verkar i hans anda, och dit hör att föra de 
icke-privilegierades talan. 
Enligt juryn får hon priset för att hon "med ett språkbruk där sinnesför-
nimmelser driver berättandet, lyfter utsatta människors sökande efter 
försoning och mening." Grattis Elisabeth!

Lars Ahlin växte själv upp i ett fattigt arbetar-
hem i Sundsvall. 
Hans egensinniga och stilistiskt skiftande 
romaner gjorde honom till en av efterkrigs-
tidens mest hyllade svenska prosaförfattare. 
Hans karaktärer är undantagstyper, i kon�ikt 
med sin ofta norrländska omgivning. Sitt 
mörka patos förenar Lars Ahlin med drastisk 
folklig humor.

Det var med romanen "Hohaj" (1997) som hon slog igenom på allvar. 
Den utspelar sig i Stötting�äll i södra Lappland, handlar om kärlek, 
förlust och förtvivlan och berättas i omväxlande tidigt och sent 1900-tal.

Elisabeths liv har tidvis varit oberäkneligt och grymt. För ett antal år 
sedan drabbades hon av ett tragiskt dödsfall inom familjen och sorgen 
bearbetade hon delvis genom att skriva romanen Moll, som utkom 2017. 
En kort tid därefter drabbades hon av stroke, som gjorde att hon förlo-
rade synförmågan nästan helt, vilket måste vara något av det värsta som 
en författare kan råka ut för. 
Hon berättar att när synen sedan långsamt började återkomma, visade 
det sig att förmågan att tyda de där små krumelurerna som kallas 
bokstäver hade försvunnit. Hjärnan kunde inte längre skapa begripliga 
ord och meningar. Däremot kunde hon skriva, men inte läsa. Inte ens det 
hon själv skrivit… 

Hon berättar att hon nu fått tillbaks synfältet på båda ögonen och att 
hon med viss svårighet kan läsa enkla inköpslistor och korta medde-
landen, men inte löpande text. Hon kan inte förklara känslan på annat 
sätt än att det är som att ha en fullt utvecklad dyslexi. 
Men hon är oerhört tacksam för den hjälp hon får av logopeder. Hon 
tycker att de tillhör den bästa yrkesgruppen inom vården, för de har så 
bred kunskap. Läkare är ofta mer specialiserade.

Hon fyller sin tid med att lyssna mycket på radio och tänka. Jag frågar om 
hon kan tänka sig att tala in berättelser på band istället för att skriva 
dem, men hon säger tvärt nej. Hon VILL skriva. 
Sedan skrattar hon och säger att om Beethoven som var döv kunde 
komponera musik, skall hon kunna skriva.


