
DETTA HÄNDER 
Ungdomsgården Trappan på Bobygdsgårdens 

övervåning från klass 6 och uppåt måndagar kl. 18-

21, med start 11 januari. Info Johanna Östgård 070-

274 13 47. 

 

Tabata-träning på Bobygdsgården måndagar kl. 20

-21 på Bobygdsgården. Tabata innebär olika styrke- 

och konditionsövningar i stationsform. Ingen föran-

mälan. Inneskor på fötterna och medtag vatten-

flaska. Kostnad: 20 kr/gång alt. 200 för hela termi-

nen. Upp t.o.m. 15 år gratis. Info: Anna 070-340 63 

62 eller Veronica 070-998 44 43. 

 

Seniorträffar torsdagar jämna veckor kl. 11-13 på 

Bobygdsgården, med start 21 januari. Trivsamma 

förmiddagar med mycket gemenskap! Kaffe finns, 

medtag eget bröd. Info: Yvonne Svensson 070-272 

21 11. 

 

Barngympa torsdagar kl. 18-19 på Bobygdsgården. 

För barn födda 03-11. Medtag vattenflaska! Ingen 

duschmöjlighet. Anmälan sker innan start till Ant-

honia Axelsson: 073-805 42 07. Kostnad  100  kr/

barn  och  termin.  Vid  syskon  tillkommer  50  kr/

barn. Avgiften betalas under de första veckorna.  

 

Stickcafé i Bobygda skolas matsal torsdagar ojämn 

vecka kl. 18-21, med början 28 januari. Kom när du 

kan – drop-in! Medtag egen syssla, fika finns att 

köpa. Kontakt: Margareta Nordlöv 073-022 37 42. 

 

Sista-minuten-klappar!  
Bobygdskepsar i svart army-modell säljes! 80 kr/st. 

Vi har swish! Ring 070-340 63 62. 

Medlemskap i Bobygdens Framtid: Insatsen (250 

kr) plus årsavgift (100 kr) på totalt 350 kr inbetalas 

på bg 58 46-8018 eller swish 1233440153. Eller 

ring Gösta för snabb handläggning: 0653-210 20. 

 

FÖRENINGSNYTT  
Två större investeringar har gjorts och är på g på 

skolan: En helt ny vattenrenings-anläggning har 

köpts in och installerats. Den inryms i skolans käl-

lare, allt är i rostfritt och den förser föreningens 

fastigheter med bra vatten. Eleverna har tidigare 

bussats till Ede skola för att få undervisning i trä 

och textil-slöjd men då det inte längre fanns ut-

rymme för vår skola där hade vi två val; att bussa 

eleverna till Friggesund eller Näsviken eller att 

bygga en egen slöjdsal. Längre bussresor skulle 

medföra högre resekostnader och längre skoldagar 

för eleverna så valet blev att för dessa pengar istället 

investera i en egen slöjdsal. Denna inryms i skolans 

källar-lokal, f.d. ”Ateljén”, och arbetet är upplagt så 

att eleverna har textilslöjd en termin och trä den 

andra. En uppsättning nya symaskiner har köpts in 

och använts under höstterminen och nu håller 

träslöjden på att ta plats. Slöjdbänkar är på väg lik-

som nya verktyg, en del av elarbetet är utfört och 

resterande blir innan terminsstart då träslöjdsalen 

ska stå klar. Läraren Lina Larsson har utbildning 

som slöjdlärare, så pedagogiken finns inom husets 

väggar. Sedan tidigare hålls skolans hemkun-

skaplektioner i Bobygdsgårdens kök under ledning 

av Isabella Rosin, positivt att inte behöva bussa 

eleverna mer än nödvändigt. Tre representanter från 

styrelsen; Stefan, Anders och Lena har deltagit i 

Mittuniversitetets kurs som hölls i Nordanstig 

”Huvudmannens ansvar” som inriktade sig mot 

huvudmän för skolor. Den var givande och gav mer 

kött på benen. Kursen fortsätter ytterligare en dag i 

början av nästa år. Underlaget till isbanan är förbe-

rett av Henrik Dolk inför vintern samt att två nya 

hockeymål är beställda. Nu väntar vi bara på Kung 

Bore så att isbanan kan spolas. Denna blir nedanför 

kullen med rutschkanan, dvs bortanför förskolans 

område. Under ett styrelsemöte fick vi besök  av 

representanter från Dellenbygdens Framtid; Pelle 

Nyberg, Enar Nilsson, Peter Jonazon och Kent Sjö-

berg. Bobygdens representanter i denna förening är 

Petter Dolk och Patrik Eriksson och tanken är att 

alla styrelsemedlemmar ska ingå i styrelser i byalag. 

De åker nu runt i byarna på besök för att skapa ett 

samarbete och meningen är att de ska täcka upp alla 

byar och inte bara centrala Delsbo. Bobygdens 

Framtid tackar sin styrelse, ledare av olika aktivite-

ter, medlemmar, alla som ställt upp ideellt och öv-

riga bybor och andra utflyttade för det gångna året 

som varit mycket givande! Vi ser fram emot ett 

2016 som mycket kommer att präglas av att vägbyg-

get drar igång men såklart också av en skola med 

framtidsanda och många aktiviteter och överrask-

ningar. God Jul & Gott Nytt år! 

Bobygdens Framtid 
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gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på bankgiro 58 46-8018 så blir du medlem. Avgiften 2016 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 
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Nobelfest i Bobygda 
Var det någon som trodde att Nobeldagen 

enbart firades i Stockholm? Nej, även i 

Bobygda högtidlighölls dagen genom nobel-

fest på Bobygdsgården. Inbjudna var skole-

leverna från Bobygda skola och de äldsta 

förskolebarnen från Västanängens förskola. 

Arrangörer var de äldre eleverna från skolan, 

som serverade sina gäster trerätters lunch. 

Högtidligt klädda och förväntansfulla an-

lände gästerna och tog plats vid vackert du-

kade bord. Till förrätt bjöds det nobelsnittar, 

varmrätten bestod av sprängd kyckling med 

krämig potatisgratäng och måltiden avsluta-

des naturligtvis med nobelbakelse. Tillställ-

ningen förärades också ett besök av kungen 

och drottningen av Bobygda - Petter Dolk 

och Anita Olshäll. När de mätta och nöjda 

gästerna hade tågat tillbaka till Bobygda 

skola, respektive Västanängens förskola, 

dukade sexorna av och städade lokalen. Där-

efter spelades det upp till dans på skolan och 

skolbarnen dansade bugg och foxtrot, som de 

fått lära sig av Delsbo dansklubb. Som av-

slutning fick alla elever en chokladmedalj. 

Avslutningsvis några ord från rektor: 

”Stort tack till alla elever, vårdnadshavare 

och bybor för ett fint 2015. Jag önskar er alla 

en God Jul och en fin ledighet! Välkomna 

till skolstart måndag den 11 januari kl. 8.45. 

Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, 

Bobygda skola” 

Elin Broberg 

Lucia på besök 
Det var extra glädjande att Dellenbygdens 

Lucia som arrangeras av Dellenbygdens 

Framtid i år ville besöka Bobygdsgården, då 

arrangemanget låg nere ifjol p.g.a. för få 

kandidater.  Det här var 48:e året som Dell-

enbygdens Lucia spred ljus och glädje i byg-

den. Två kandidater kom i år från Bobygden; 

Sofie Axelsson från Svedja och Anna Rolf-

hamre från Skog, samt fem tjejer från Bjurå-

ker. Med lottens hjälp utsågs Anna till lucia. 

Den långa arbetsdagen med många besök i 

bygden började tidigt för lucia och de sex 

tärnorna och slutade först kl. 19 på kvällen. 

75-talet besökare - överraskande många, 

hade samlats på Bobygdsgården på lucia-

morgonen för att njuta av stämning, sång och 

gemenskap. Margit Hådell, Anita Olshäll 

och Sigge Dahlqvist förärades med blommor 

från Dellenbygdens Framtid. Från Bobygden 

skickar vi tack till Lillemor Ohlin och Staf-

fan Andersson som år efter år håller i detta 

och vägleder luciaföljet. Efter framträdandet 

bjöd den gamla föreningen Bobygdens Jul-

tomtar på lussefika. Luciaföljet gjorde 

många besök under dagen, däribland hem till 

flera gamla och sjuka. Anna berättar att de 

nu har minnen för livet! 

Anna Linde 

 

Julmarknaden 
Bobygdens Framtid arrangerade i år sin 

första julmarknad. 26 utställare sålde hant-

verk och andra julklappar, marknaden pågick 

både ute och inne. Tillströmningen av besö-

kare var god och det hembakta brödet och 

kaffebrödet smakade bra och hade god åt-

gång. Då skymningen föll blev det extra 

stämningsfullt av marschaller och eldar ut-

omhus. Inomhus bjöds besökarna på julmu-

sik och en digital sprakande brasa på filmdu-

ken. Vi hoppas detta blir ett återkommande 

arrangemang. Ett varmt tack till arrangörer, 

utställare och besökare samt ni som ställt 

upp och bakat till serveringen eller hjälpt till 

på annat sätt – ingen nämnd, ingen glömd! 

Bobygdens Framtid 



”Brända stickor” sjösatt 
Det känns väldigt skönt nu när jag haft mina 

båda boksläpp i Delsbo och Stockholm. Och 

många var det som kom båda gångerna! Jag 

hade själv bara varit på boksläpp en gång 

tidigare och det var inte speciellt kul. Bara ett 

kort anförande av författaren, sedan var det 

mingel, dricka och möjlighet att köpa boken. 

Kunde därför inte låta bli att göra ett litet 

bildspel som bl.a. bestod av en Lasse O’ 

Månssondialog, foton ur boken och några 

filmklipp ur ”Motståndaren” samt en tävling 

där man skulle gissa ”hur viktig boken var”, 

det vill säga hur mycket den vägde i antal 

gram. Endast två (2) gram skilde Klint-Olles 

gissning från de verkliga 735 grammen. Men 

eftersom han ändå skulle få en bok blev det 

Stina Jansson som blev ”släppdrottning” och 

fick klippa snöret som boken hängde i. Hen-

nes gissning skilde bara ytterligare några fut-

tiga gram. Boken handlar bland annat om min 

spännande uppväxt på Johannes Brandstation 

i Stockholm (som nästan gjorde mig till pyro-

man), mitt barnperspektiv på uppfostran, möj-

ligheten att försörja sig som dokumentärfil-

mare samt flytten från ett trögflytande Stock-

holm till ett dynamiskt och fritt liv i Hälsing-

land. Idén att skriva en bok fick jag i samband 

med att jag skulle natta mina yngsta barn. 

Men att natta dem genom att läsa en bok var 

inte så lätt. Ögonen blev snart omöjliga att 

hålla öppna och snart hade jag somnat - för att 

strax väckas av en upprörd barnröst som ro-

pade: ”Men pappa! Vad då blåa skor?” Jag 

hade helt enkelt kommenterat en dröm! Efter 

några misslyckade försök kom jag på att jag i 

stället kunde berätta om några av mina gamla 

bus från när jag var liten och det var tydligen 

helt rätt, för sedan gällde bara en sak: Nej, 

inte läsa, berätta om när du var liten! Redan 

då tänkte jag att jag någon gång skulle skriva 

ner de bästa busen i en personlig bok och ge 

barnen, men tiden skenade iväg och fylldes 

snart av en massa andra måsten som ingår i 

livspaketet. Men vad jag då inte visste var att 

ödet hade en överraskning åt mig som skulle 

skänka mig eoner av tid för skrivande! Till ett 

väldigt högt pris. Namnet på överraskningen 

var Amyloidos AL, en extremt ovanlig och 

allvarlig blod/hjärtsjukdom med svart pro-

gnos. Platsen för skrivandet blev hjärtintensi-

ven på Hudiksvalls sjukhus och eftersom jag 

låg där i ett halvår blev det många sidor. Det 

blev också ett sätt att fjärma mig från sjukdo-

men och fokusera på något roligare - en 

mycket bra terapi som jag tror bidrog till att 

jag klarade mig igenom den värsta och mest 

kritiska delen av sjukdomen. Boken är på 412 

sidor, varav 125 är rena bildsidor med doku-

mentära fotografier. Kapitlen är ganska korta, 

så den är lättläst! Författaren Elisabeth Rynell 

sa följande efter att hon läst manuset: 

”Fängslande! Jag blev ledsen när jag kommit 

till sista sidan, för jag ville läsa mer”. I bok-

handeln kostar den 249 kr, men om man kö-

per den direkt av mig, kostar den endast 195 

kr. Beställ i så fall via mail esfilm@mac.com 

eller tel. 070-7655760  

Erik Strömdahl 

 

Donering vid begravning 
Reglerna för att ta emot pengar som gåvor till 

fonder har förändrats för begravningsbyråer-

na. Om ni i framtiden vill skänka en gåva till 

Bobygdens Framtid i samband med begrav-

ning kan ni betala in en summa på bankgiro 

58 46-8018 eller swish 1233440153. Ring 

sedan 070-340 63 62 och meddela er hälsning 

så ordnar vi ett minneskort till minnesalbumet 

som begravningsbyrån tar hand om. 

Bobygdens Framtid 

VI BEHÖVER HJÄLP! 

Vill du ingå i Bobygdas fest-
kommitté för att till viss del 
avlasta styrelsen med fester, 
aktiviteter och andra arrange-
mang?!  

Ring Petter på 070-632 46 48. 

Jul på förskolan 
Här kommer en liten hälsning från Västan-

ängens förskola/fritids. Julen närmar sig och 

vi har haft full aktivitet när det gäller bland 

annat julpyssel. Det har inspirerat många barn 

och det har aldrig strukits så mycket pärlplat-

tor som nu av alla de slag. Våra blivande för-

skoleklassare fick äran att vara med på nobel-

middagen som skolan hade anordnat och det 

var både en stor och ärofylld upplevelse. Vi 

pedagoger, men framför allt barnen, tackar 

alla inblandade för att vi fick en sådan fin 

inbjudan, och barnen var så otroligt stiliga i 

alla kreationer av olika slag. Året som gått har 

varit händelserikt på många sätt. Barnen har 

ett gediget intresse av bokstäver och det skrivs 

och ljudas som aldrig förr. Vi som har turen 

att jobba här får uppleva många härliga stun-

der av barnens funderingar och uttryck som 

fyller oss med energi varje 

dag. Uteaktiviteterna har avlöst varandra i alla 

möjliga konstellationer och lekar. För mig 

(Sofia) har de senaste månaderna inneburit 

många nya uppgifter och utmaningar som har 

varit både spännande och svåra, men framför 

allt otroligt roligt. Vi avslutar med att ta med 

oss alla erfarenheter från det gångna året till 

nästa år och jobbar vidare tillsammans med 

alla barn och föräldrar. God Jul och Gott Nytt 

År Önskar: Sofia, Lena, Birgitta, Carina, Oli-

via, Sigrid, Janet och lilla Märta 

Sofia Gjerdet 

 

Väg 708  
Samtal med Håkan Åberg, Trafikverket, 2015-

12-16. 

Käppar med markeringsband har utstakats 

längs med vägen under slutet av hösten, de 

markerar vägområdet som nu har tagits i an-

språk. Tidigare har snitslingen gjorts i skogs-

partierna men man väntade i det längsta med 

åkermarken. Trafikverket kommer inte att 

köpa in marken från fastighetsägarna utan det 

heter att de ersätter markägaren för intrånget. 

Det innebär att inga fastighetsgränser kommer 

att ändras. Avverkning sker nu längsmed 

vägen och den känns redan nu mycket bredare 

i och med att vi får så god sikt. Ersättningen 

till fastighetsägarna kommer i efterhand. 

Skogsstyrelsen har utfört en värdering av sko-

gen. När Trafikverket har fått värderingen 

kommer avtalsförslag att tas fram och skickas 

till berörda fastighetsägare. Detta utskick be-

räknas att göras senast under januari. Frågor 

om marklösen och ersättningar kan ställas till 

Trafikverkets markförhandlare Per-Anders 

Hamrin, tel. 010-123 26 19. Det har upptäckts 

att det i Glombo är dålig stabilitet och Ram-

böll har arbetat mycket med att ta fram åt-

gärdsförslag för att höja stabiliteten, då en 

viss säkerhet mot skred krävs i och med att 

åtgärder görs på vägen. Det har gjorts flera 

provtagningar och extra åtgärder kommer att 

behövas där. Inga anbudsförfrågningar har 

ännu kommit ut från Trafikverket, det dröjer 

ännu någon månad. Håkan berättar att arbetet 

fortlöper enligt tidsplanen och prognosen är 

byggår 2016-2017. Jag tackar åter Håkan för 

god information och önskar en god jul. Det är 

inte många dagar kvar till år 2016 – året då 

vår väg äntligen börjar byggas!  

Anna Linde 

 
UTHYRES 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlings-

lokal med nytt kök, storbildsprojektor och nya 

möbler! Att hyra en hel helg kostar som med-

lem 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. 

Träna under julledigheten! 
Vi kör tabata på Bobygdsgården alla mån-

dagar kl. 20-21; 21 dec, 28 dec, 4 jan. Ingen 
anmälan. Du som har terminskort betalar 

ingen extra, andra betalar 20 kr/gång. Upp 
t.o.m. 15 år gratis. Info: 070-340 63 62 


