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DETTA HÄNDER 

 
Utomhusträning utanför Bobygda Skola 

måndagar kl 20-21. Vi blandar olika styrke- 

och konditionsövningar och använder oss till 

viss del av träningsredskap ex.vis. hantlar. 

Upplägget kan variera från vecka till vecka. 

Medtag eget liggunderlag/matta/handduk att 

ligga på samt vattenflaska, vi håller till på 

gräset. Vi har en egen grupp på Facebook 

”Utomhusträning vid Bobygda skola” gå gärna 

med i den! Vid regn flyttar vi in i Bobygdsgår-

den, detta meddelas i så fall i Facebook-

gruppen, hör annars av er till oss på tel. Trä-

ningen är gratis för alla, ingen anmälan krävs. 

Välj själv om du har möjlighet att gå ibland 

eller hela sommaren. Varmt välkomna! Anna 

Linde 070-340 63 62 och Veronica Bagge 070

-998 44 43 Arr: Bobygdens Framtid 

 

Midsommarfirandet med klädning av stång 

och danslekar utgår tyvärr i år p.g.a. att arran-

gör saknas. Känner du dig manad att ta över 

stafettpinnen nästa år, kontakta Janeth: 070-

224 34 56. 

 

Femkamp på Bobygda skola kl. 19 på mid-

sommarafton.  Lag indelas på plats, för alla 

åldrar. Ingen föranmälan. Senare följer tradit-

ionsenlig midsommar-brännboll! Ta med ett 

glatt humör samt släkt och vänner. Välkomna! 

Veronika 076-848 16 77, Anders 070-535 68 

42. 

 

Vallgudstjänster i sommar 

26 juni Nyvallen 

10 juli Råbergsvallen 

24 juli Lillvallen 

21 augusti Julingvallen 

Gudstjänsterna börjar kl. 11.00. Buss avgår 

kl.09.45 från Svanbacken via kyrkan, Edsham-

mar och torget i Ede. Medtag mugg & sittun-

derlag. Arr: Svenska kyrkan i Delsbo 

 

Musikkväll på Blaxås måndag den 27 juni kl. 

18.00 med kolbulle och fikabuffé, kostnad 100 

kr. Info: Anna Bryngelsson, 073-812 42 69 

 

Löpartävlingen Bockruset arrangeras lörda-

gen den 30 juli på vår gård i Skog. Det var så 

roligt att så mycket publik kom förra året, så 

kom och titta och fika eller varför inte delta? 

Första start är kl. 11.00. Välkomna önskar 

familjen Nylander. Mer info på bockruset.se 

 

Årets Matstafett  i Bobygden går av stapeln 

lördagen den 6 augusti. Anmälan görs parvis 

(t.ex. sambor, vänner, grannar eller arbetskol-

legor). Under kvällen kommer ni att bjuda på 

antingen förrätt, varmrätt eller efterrätt åt ett 

antal andra par, vilka det är vet ni inte och de 

vet inget annat än vilken adress de skall in-

finna sig på, mellan varje rätt byts plats och 

sällskap. Det är ingen tävling, så hur avance-

rad mat ni vill laga avgör ni själva. Med mätta 

magar sluter vi sedan upp för en gemensam 

tillställning. Anmälningsavgift  100 kr/par.  

Anmälan: Henrik Svensson 070-341 66 81, 

Anna Bryngelsson, 073-812 42 69, annamari-

abryngel@hotmail.se, sista anmälningsdag 

den 24 juli. 

 

Sjuvallsvandring lördag den 20 augusti. Info: 

Anna Bryngelsson, 073-812 42 69 

 

Lyskväll vid Glombo strand lördagen den 27 

augusti kl. 18. Vi fortsätter vår tradition med 

att ta farväl av sommaren och välkomna hös-

ten med en trevlig kväll och tända marschal-

ler! Bobygdens Framtid står för marschaller 

och musikanläggning. Klass 4-5 Bobygda 

skola säljer hamburgare, korv, dricka, kaffe, te 

med dopp. Kontant betalning och swish i ser-

veringen. Missa inte denna kväll! 
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 Bobygds-nappet vid Glombosjön 11-15 

 Regler: Tvåmannalag, endast landfiske. Bete: mask, deg eller 

 powerbait.  Ett toppknutet metspö med krok och flöte/person. 

 Kostnad 200 kr/lag. Eller 300 så ingår varsin t-shirt! 

 Anmälningsavgiften går att swisha i förväg - anmäl före! 

 Startskottet går kl. 11, tävlingen avslutas kl. 15. 

 Största sammanlagda vikt i laget vinner 5 000 kr!  

 Vandringspokal! 

 Servering: Hamburgare, korv, läsk, vatten, kaffe 

 Försäljning av: 

 t-shirts med Bobygdsnappet-logga 100 kr  

 kepsar med Bobygds-logga   80 kr 

 Anmälan av lag senast den 2 juli till anna.linde@bobygda.se 

 eller  070-340 63 62. Glöm inte lagnamn! 

 Frivillig utklädnadstävling bland deltagarna. Publiken röstar 

 fram vinnarna. Hemligt pris! 
  

 Bobygdsfesten vid Bobygdsgården 18-01 
 Kl. 21-01 musiker: Tobias Larsson 

 Entré: vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr, under 12 år gratis 

 Wook-tallrik: vuxen 100 kr, under 12 år 50 kr 

 Läsk/vatten/lättöl 10 kr, kaffe 10 kr 

 Vi har SWISH: 1233440153 

               VÄLKOMNA! 
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En hälsning från Västan-

ängens fsk/fritids 
Här på Västanängen har barnen inte tid 

att ha tråkigt i många sekunder. Vi har ett 

fantastiskt gäng där alla leker med alla (i 

de flesta fall) barnen delar sina erfaren-

heter och tankar med varandra och genom 

deras utbyten skapas nya idéer och kun-

skaper. De varmaste dagarna har vi tagit 

fram poolen och barnen samsas som 

packade sillar i den ”lilla blå”. Skrik och 

skratt har avbytt varandra och vi insåg 

ganska snabbt att vi nog borde köpa en 

större pool. Semestertider nalkas och det 

märks här på Västanängen då det börjar 

bli färre barn än vanligt. För dem som är 

kvar innebär det mer tid med alla saker 

som finns, så de klagar inte. Nu behöver 

de inte samsas på samma sätt och det 

märks i klimatet barnen emellan. Samti-

digt finns det oftare tid för oss i personal-

gruppen att ge var och en av barnen mer 

”ensamtid”. Vi alla på Västanängen öns-

kar er alla där ute en riktigt skön sommar 

och kanske ses vi på någon badstrand här 

i närheten, med eller utan barn.  

Soliga hälsningar från personalen 

 

Vår och sommar på skolan 
Eftersom tryckfelsnisse var framme i 

förra numret och gjorde att Bobygda sko-

las text tyvärr föll bort, följer här både en 

vår– och en sommarhälsning från skolan. 

 

Vårhälsning 
Efter veckor med vinteraktiviteter och 

lekar på gården har skidor och skridskor 

byts till vårskor och gummistövlar. Det är 

härligt med ljuset och värmen som åter-

vänder! Jag vill tacka Erik Eriksson för 

fin skridskois som har använts flitigt både 

på raster, idrottslektioner och fritid. Tack 

till Jerker Persson som har dragit skidspår 

över täkterna, vilken lyx att ha skidspåret 

inpå skolknuten. Vi är också mycket 

stolta och glada över vår nya slöjdsal. 

Under jullovet förvandlades källarlokalen 

till en fullt utrustad slöjdsal för elever i 

årskurs 3-6. Salen kommer växelvis att 

användas inom textil- och trä- och me-

tallslöjd, varannan termin textilslöjd och 

varannan termin trä och metallslöjd. Det 

finns stora vinningar med en egen sal då 

vi lättare kan styra över schemat, våra 

elever behöver inte bussas till Ede för 

slöjdlektioner som de gjort tidigare år, då 

spar vi både tid, pengar och miljö. Dessu-

tom blir det lättare för undervisande lä-

rare med för- och efterarbete när slöjdsa-

len finns i huset. Slöjdsalen kan vi även 

använda i temaarbeten, vid elevens-val-

dagar och i andra sammanhang, vilket är 

en stor tillgång. 

I december genomförde skolan en enkät 

som riktade sig till alla elever och vård-

nadshavare. Enkäten rörde trygghet, 

undervisning, elevinflytande och arbets-

miljö. Syftet med enkäten var att identifi-

era skolans utvecklingsområden. Jag är 

en stolt rektor som kan presentera att 98 

% av våra vårdnadshavare har svarat 

”instämmer helt” (80%) eller ”instämmer 

till stor del” (18%) på frågan om de kan 

rekommendera sina vänner  att  söka  till 

Bobygda skola för sina barn. Tack för ert 

förtroende! Våra elever och vårdnadsha-

vare är våra bästa marknadsförare. 
Just nu pågår förberedelser och planering 

för att ta emot våra nya elever till hösten. 

Skolan erbjuder tio platser i varje årskurs 

och de tio platser som erbjuds i förskole-

klass till hösten är redan fyllda, vilket 

gläder oss. Till hösten planerar vi för to-

talt 58 elever. Väl mött!  

Johanna Nordqvist, rektor 

för att hitta mat för dagen. Så sorgligt 

att se men jag kunde inte förmå mig att 

gråta när vi åkte ut dit i jeepen med 

kex och snacks till barnen. För de var 

så lyckliga av att se oss. Och det smit-

tade av sig och så otroligt att se hur 

lyckan kan vara relativ. Efter en fantas-

tisk tid i Nicaragua bestämde jag mig 

för att avsluta mina sista dagar i Costa 

Rica, åkte över gränsen med buss från 

Nicaragua och stannade i surfparadiset 

Tamarindo. Där stannade jag några 

nätter och fick för första gången prova 

surfa samt föråt mig på den ljuvligaste 

mangon innan det bar av tillbaka till 

Sverige, till Delsbo och Bobygden. 

Resan lärde mig så mycket, fick se så 

mycket. Under resans gång hade nog 

mitt bagage minskat men intrycken 

blivit desto fler, kändes som för varje 

ny erfarenhet lämnade jag en sak eller 

pryl efter mig. Insåg att det var inte 

saker som gjorde mig eller någon an-

nan lyckligare eller livet rikare. Utan 

rikedom är upplevelser som man är 

närvarande i och att känna lycka i sin 

lilla enkla vardag… 

Ni är varmt välkomna på min utställ-

ning i Delsbo den 3 december i tings-

huset, där kommer jag visa lite bilder 

och lite av min konst och hur den ut-

vecklats efter intryck jag fått från re-

san. 

Carin West, uppväxt i Vitterarv 

 

Spela beachvolley och boule!  
Beachvolleyboll-planen står till allas 

förfogande vid Glombo strand. Nätet 

är uppsatt och boll finns i vindskjulet 

bredvid. Lämna tillbaka bollen på 

samma plats för allas trevnad och för 

att vi ska kunna fortsätta ha denna möj-

lighet. Skriv gärna ut i Bobygdas  fa-

cebookgrupp om ni är ett gäng som  

ska  spela, så får fler chansen att vara 

med.  

Boule-banan finns längs Bobygdsgår-

dens långsida mot vägen. Den är fri att 

disponera och bouleklot förvaras i väs-

kor i förrådet under Bobygdsgården. 

Lämnas åter i gott skick på samma 

plats. Boule-regler finns på husets fa-

sad 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  

 

 

 

 

 

 

 
 



inblick i mångas många gånger enkla 

liv i fattigdom. Från Sri Lanka styrde 

jag sedan min resa vidare till New 

York, där jag bestämt mig för att fira 

jul tillsammans med en klasskompis 

från studietiden i Milano. New York är 

en stor kontrast till Sri Lanka både kul-

tur -och klimatmässigt. Så märkligt att 

kliva in i ett plan och sen komma ut i 

en helt annan tidszon, annat språk, ny 

valuta, ny mat och ny kultur. Många 

gånger under den här resan visste jag 

knappt vad jag kunde vänta mig. Om 

jag ska vara ärlig visste jag ibland 

knappt vilken valuta det var och ännu 

mindre vad den var värd. Men det var 

också en del av att resa utan förvänt-

ningar och bara ta in, ta in intryck och 

förstå, ta död på fördomar och före-

ställningar. Och många gånger skapa 

förståelse för vad som formar männi-

skor. Hur vi förhåller oss och speglas 

av våra sociala, kulturella, religiösa 

förutsättningar samt vår närmiljö och 

landets klimat. Efter NY blev det ett 

kort stopp i LA över nyår där jag mötte 

upp några bekanta för att sedan resa 

vidare till Mexiko. I Mexiko kom en 

barndomsvän från Delsbo och mötte 

upp mig samt gemensamma vänner 

från Stockholm. Vi hyrde lägenhet en 

vecka i Playa del Carmen besökte ön 

Cozumel, det här var nog första 

gången på resan som jag kände mig 

som en riktig turist. Play del Carmen 

imponerade inte på mig men när vi tog 

oss ned mot vackra Tulum kände jag 

mig hemma. Bland de finaste stränder 

jag sett och otroligt grönt. Man cyk-

lade omkring, drack smoothies och det 

fanns inga stora hotellkomplex. Lite 

bohemiskt. Gillade verkligen Tulum. 

Vi besökte även en så kallad cenotes 

där, djupt hål som skapats när kalk-

stensberggrund rasats samman och 

grundvatten kommer fram. Där inne 

kunde man snorkla i det söta vattnet 

med otroligt klar sikt, och ju längre in 

vi kom i grottan och man tittade upp 

kunde man se i taket hur det var täckt 

av små fladdermöss som sökte skydd 

från dagsljuset. Näst sista stoppet för 

mig blev Nicaragua. Blev ditbjuden av 

en gammal yogalärare som var den 

som introducerade mig till yoga för 

många år sedan. Han hade tillsammans 

med sin fru flyttat från Stockholm till-

baka till Nicaragua, där han kom ifrån 

och startat en så kallad yoga rancho 

där. Nicaragua bodde jag i en månad, 

uppe i en bambuhydda som var belä-

gen ovanför yogashalan, precis intill 

havet på ett litet avlägset ställe med 

knappt någon mobil täckning. Här åkte 

man jeep på grusiga vägar, guppigare 

än Bobygdens vägar, sov under stjär-

norna, vaknade till Nicaraguanskt 

kaffe och hade löst gående hästar och 

kor runt hörnet. Männen från grannhu-

set kunde komma och dricka sitt mor-

gonkaffe med oss på morgonen med 

sin stora machete i bältet på sidan. Här 

fick jag öva min spanska med folket 

och personalen som jobbade där och 

fick träffa så många fantastiska männi-

skor. Bland annat en tjej som flyttat dit 

från USA som tog mig med till Mana-

gua, huvudstaden i landet, och ett om-

råde där soptipparna låg. Managua 

hade tidigare en av de största bebodda 

soptipparna, näst efter dem i Brasilien, 

och fortfarande bor och lever barn och 

uxna intill den här soptippen. Där letar 

de skrot och metall för att sälja, även 

Sommarhälsning  
Vi har nu avslutat vårt tolfte läsår och är 

redo för sommarlov. Vi har haft ett fint 

läsår tillsammans, 56 elever och personal. 

Vi tackar av våra sexor som är redo för 

nya äventyr på högstadiet och våra kolle-

gor Kerstin Cabrales-Alin, Isabella Rosin 

och Elin Bäckström som avslutar sina 

anställningar hos oss. Tack för ett gott 

jobb!   

Till hösten välkomnar vi våra nya och 

gamla elever och en nygammal kollega 

Mark Pole. Till hösten väntas vi bli 58 

elever. Vi har lediga platser i årskullarna 

1,2,3 och 5. Välkomna med er anmälan 

om intresse finns! Anmälningsblankett 

hittar ni på www.bobygdaskola.se. Skol-

start tisdag den 23 augusti 2016 kl. 8.45.  

Jag önskar er alla en skön sommar och väl 

mött till hösten!   

Johanna Nordqvist, rektor 

 

Mina år på Bobygda skola  
Jag har gått i Bobygda skola, år 2009-

2016 och mina år på denna skola har varit 

så kul. Jag minns inte så mycket ifrån 

första dagen med jag kommer ihåg när jag 

blev presenterad för Elsa och Moa. Än 

idag är jag fortfarande bästa vänner med 

Elsa och Moa. Jag har fått en till bästa 

vän och det är Felicia. Den första läraren 

jag hade var Johanna och sen bytte vi till 

Maria. Nu har vi en lärare som heter Lina. 

Jag tycker att Lina är jättebra. Jag tycker 

jag har utvecklats mycket i engelska sen 

jag bytte lärare till Lina. Jag har lärt mig 

mycket men det jag är mest stolt över är 

engelska. Det bästa med Bobygda skola 

är maten, den är sjukt god. Alla vänner är 

också jättebra men ibland kan jag bli irri-

terad på vissa. Jag gillar också att det 

finns en rutschkana på kullen, två klätter-

ställningar och fotbollsplan med stora 

mål. När jag var liten lekte jag klätter-

ställnings-tagen och lekte lekar, men nu 

idag sitter jag och pratar med Elsa och 

Felicia. Ibland är jag med andra på raster-

na. Vi brukar spela fotboll men mest skju-

ter vi höjdare till varandra och ibland bru-

kar vi skjuta straffar. Jag brukar oftast få 

vara målis men jag är bollrädd. Det ska 

bli kul att börja i sjuan och träffa nya 

kompisar men jag är sjukt nervös.  

Jonna Gybo, skolår 6 

 

Upplev Bockruset - stöd BF! 
Även i år kommer löpartävlingen Bockru-

set att arrangeras i Skog. Därför behövs 

10 stycken frivilliga funktionärer  -  ung-

domar eller vuxna, lördagen den 30 juli 

kl. 9.30-13. När 10 frivilliga ställer upp så 

skänker Bockruset 5 000 kr till Bobyg-

dens Framtid. Anmäl dig som funktionär 

på 070-340 63 62. Tack på förhand! 

Bobygdens Framtid 

  

Vädjan! 
Snälla låt bli att kasta aluminiumburkar, 

glasflaskor och annat skräp i vår vackra 



Auktion 
Då Sigge och Mona Dahlqvist flyttar från 

Svedja skänker de delar av sitt bohag till 

Bobygdens Framtid. Det kommer så små-

ningom att hållas en auktion på bohaget, 

efter att flytt och försäljning av huset är 

klart. Alla intäkter kommer att tillfalla Bo-

bygdens Framtid. Håll utkik framöver när 

det är dags för auktionen! Uppdraget och 

gåvan känns mycket ärofullt och vi är 

mycket tacksamma och önskar Sigge och 

Mona lycka till i Vaxholm! 

 Anna Linde & Anders Östgård 

 
 

 
 

Årsstämman 
Bobygdens Framtid höll Årsstämma på 

Bobygdsgården den 17 april. Föreningens 

ordförande Petter Dolk hälsade medlem-

marna välkomna och bjöd in till smörgå-

stårta. Till ordförande för stämman valdes 

Sigge Dahlqvist och sekreterare valdes 

Anna Linde. Till justerare av valdes Vero-

nica Bagge och Leslie Hörnqvist. 31 med-

lemmar närvarade. Verksamhetsberättel-

sen lästes upp och det förundrades över 

hur mycket som hunnits med och fixats av 

föreningen. Mycket har hänt även i år. 

Kassören Gösta Eriksson redovisade före-

ningens plusresultat. Revisorerna delgav 

sin berättelse genom Sten Linde. Stämman 

gav fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut om oförändrad årsavgift för 2017, 

d.v.s. 100 kr/ hushåll. Inga motioner hade 

inkommit. Fem personer hade valt att avgå 

från styrelsen. Per Axelsson från valbered-

ningen presenterade nya förslagen och 

tyckte det var trevligt att många är intres-

serade av de tomma platserna. Så här ser 

vår nya styrelse för Bobygdens Framtid ut: 

Anders Östgård ordförande 

Erik Eriksson vice ordförande 

Anna Linde sekreterare 

Lena Nilsson vice sekreterare 

Henrik Dolk ledamot 

Lasse Persson ledamot 

Eva Brinck ledamot 

Kristin Berg suppleant 

Lars Nyman suppleant 

Benny Nordli suppleant 

Utanför styrelsen Gösta Eriksson, kassör. 

Petter Dolk, Patrik Ericsson, Fredrik 

Björk, Stefan Bäckström och Leslie  

Hörnqvist avtackades med blommor och 

gåvor för deras stora engagemang för 

Bobygda! Revisorer: Sten Linde och 

Mats Rolfhamre, suppleant Lars Linde. 

Valberedning: Henrik Svensson, Per Ax-

elsson och Petter Dolk. Sigge tackade för 

förtroendet och konstaterade att förening-

en är mycket aktiv, han önskade den nya 

styrelsen lycka till! Rektor Johanna 

Nordqvist berättade om Bobygda skolas 

verksamhet som har 56 elever, 4 utbildade 

och legitimerade lärare, 2 resurslärare, 

husmor, städ och vaktmästare. Inför hösten 

finns 58 elever anmälda. Skolmormor fick 

en varm applåd för sitt arbete.  

Anna Linde 

 

Väg 708 
Många är vi som undrat vad som händer 

med det planerade vägbygget i Bobygda. 

Projekteringen har dragit ut på tiden p.g.a. 

att den gjorts om efter personalomsättning. 

Men äntligen den 17 juni kom ett under-

bart besked från Håkan Åberg på Trafik-

Har du också föremål eller möbler 

som du inte behöver och kan 

tänka dig att skänka? Hör av dig 

på 070-340 63 62 så auktionerar 

vi ut detta samtidigt. 

givande resa på många sätt tog jag 

mig vidare tillsammans med nyvunna 

vänner till en ö som hette Nusa Lem-

bongan. Från den ön fick jag uppleva 

mitt första möte med delfiner och 

också ta ett efterlängtat dykarcertifi-

kat. Dykningen där ute var som att 

simma runt i ett gigantiskt akvarium. 

Färgerna under ytan var fler än någon 

annan palett jag upplevt. Efter nästan 

två månader på Bali bokade jag min 

resa vidare till Thailand och Chiang 

Mai, en stad i norra Thailand som är 

känt för att vara en utgångspunkt för 

många ”digitala nomader”, sitt ve-

ganska matutbud och många cyklister. 

Jag hade intentionen att besöka ett 

elefant sanctuary, där man tar hand 

om elefanter som blivit illa behand-

lade för att fungera inom turismen då 

det är populärt att rida på elefanter i 

just Thailand. Men det är en ofta grym 

process att tämja dessa och de blir 

mång gånger vanvårdade. Jag stan-

nade däremot inte så länge i Chiang 

Mai, när det visade sig att det var full-

bokat i flera veckor framåt att få 

komma dit. Och efter att besökt den 

lilla orten norr om staden, Pai som jag 

rekommenderar varmt om man åker 

till Thailand, tog jag om min gigan-

tiska resväska oss vidare till Sri 

Lanka. En resa jag bokade dagen in-

nan och mer eller mindre flög nästa, 

allt för att jag hört så mycket fantas-

tiskt om dess rika natur och djurliv. 

Och Sri Lanka var underbart, vilken 

artrikedom och vegetation, man såg 

palmer, gummiträd, påfåglar och 

stränder överallt, så mycket att se och 

uppleva. Ett land och dess folk som 

präglats mycket av både inbördeskrig, 

tsunami och kolonisering. Kulturen 

och dess kvinnosyn präglades nog 

mycket av Indien trots att de flesta var 

buddhister precis som stora delar av 

Thailand. Det är inte alltid lätt att resa 

ensam som kvinna och i Sri Lanka 

gjorde den stora kulturskillnaden sig 

mer påmind än tidigare på min resa. 

Jag lärde mig massor och fick utmana 

mina komfortzoner många gånger vad 

gällde standard och andra bekvämlig-

heter. Men Sri Lanka var så upplevel-

serikt, under en safariutflykt fick jag 

möta mina efterlängtade elefanter. Vi 

kom så nära att vi bara stod några me-

ter med jeepen från en vild hanne och 

de var så harmoniska, de levde i det 

fria precis så som det var menat. Fan-

tastiska varelser. Där fick jag också 

möjligheten att träffa omhändertagna 

sköldpaddor i ett conservatory, prome-

nera i djungeln och bada i vattenfall, 

yoga vid ett buddhistiskt tempel och 

se blåvalar som kom upp till ytan un-

der båtresan för att byta luft. Och en 

natt efter lång bilresa, klev jag och ett 

tyskt par som jag gjorde sällskap med 

upp halv tre för att bestiga den 5550 

trappsteg långa trappan upp till Adams 

Peak, en helig plats för de fyra stora 

religionerna i Sri Lanka. Toppen låg 2 

242 m ö h. Där uppe tror man sig 

kunna se det stora fotavtrycket från 

Adam, Buddha eller Shiva, beroende 

vilken religion man tillhör.  Så många 

religiösa hade sitt syfte att vallfärda, 

mitt i natten, till den heliga toppen för 

möta soluppgången, fotavtrycket och 

en otroligt vacker vy. Det här landet 

var verkligen speciellt, så många to-

kiga tuk-tuk-resor och bussresor, in-

tressanta människor och en otrolig 



360° runt jorden – en resa 

utifrån och in 
Det började med en längtan att få se 

något nytt, att trappa ned i tid att få lite 

mer utrymme för andra saker i mitt liv. 

Älskade mitt jobb men det började bli så 

att jag fick göra avkall på så mycket 

annat som jag också älskade. Måla. 

Yoga. Och tid i naturen. Satt som på två 

stolar, marknadschef och samtidigt ut-

veckla en ny produktlinje på företaget 

jag jobbade för. Allt var roligt, men allt 

hanns inte med. Jag ville dedicera tid till 

annat jag också längtade efter. Det ena 

ledde till det andra, jag valde att ta ett 

steg från marknadschefsrollen, trappa 

ned i tid och bad om sju månader tjänst-

ledigt. Sedan var allt i rullning. Försökte 

skapa en resplan innan avresa men allt 

stannade vid att jag anmälde mig till en 

yogalärarutbildning och bokade en en-

kel biljett till Bali.  Yogautbildningen 

var en dröm sedan länge. Och från där 

visste jag inte mer än några lösa planer 

på önskemål på vart jag ville åka. Så jag 

packade ned mitt skissblock och yoga-

matta och begav mig iväg på, som jag 

inte visste då, skulle bli en resa runt jor-

den. Bali, även kallat the Island of 

Gods, en fantastisk, grön vulkanö med 

risfält, surfing och varma människor. 

Jag tog mig direkt till i Ubud. För där 

var meckat för yoga och jag hade hört så 

mycket gott om det. Där fanns allt jag 

ville ha yoga, veganskt matutbud varma 

sociala människor, otrolig grönska, ja 

allt. Ja allt utom havet och en strand och 

det var otroligt hett där. Den här resan 

var tänkt och blev mycket av en läkande 

resa. Jag ville släppa lite gamla tanke-

mönster och bejaka nya. Låta kroppen 

få komma tillbaka till mer fysisk aktivi-

tet och ta upp yogan igen där jag en 

gång lämnat den. Så innan jag skulle 

börja min kurs så hade jag bestämt mig 

för att yoga fyra veckor på egen hand. 

Så efter att ha provat det populära stället 

Yoga Barn som har en fantastisk yoga, 

men inte den yoga inriktning som jag 

ville hålla på med, hamnade jag uppe i 

djungeln hos ett amerikanskt yogi par.  

Varje morgon väcktes jag antingen av 

tuppar som gol vid klockan fem eller 

apor som hoppade på trävillans tak där 

jag bodde. Vid klockan 7:15 kom en 

shuttle och plockade upp oss och tog oss 

upp mot de palm- och bananträdsklädda 

kullarna för ett morgonpass i parets 

egna shala, som kan liknas vid en studio 

utan väggar, där vi tränade med djung-

eln runt hörnet. Och efter varje morgon-

träning avnjöts dagsplockade färska ko-

kosnötter tillsammans, innan shutteln 

gick tillbaka ner till livliga Ubud.  

Ashtanga yoga som jag utövade, är en 

yogaform som är otroligt fysisk och väl-

digt traditionsenlig, så det var tufft 

emellanåt. Lärarna kunde vara stränga 

men alltid väldigt dedikerade och kär-

leksfulla. 

Efter en månad i Ubud så tog jag mig ut 

mot Echo beach och den vulkansvarta 

stranden. Där skulle jag vara nästan en 

månad och göra en intensiv yogalärarut-

bildning. Stället var otroligt vackert och 

varje morgon innan yogapasset tog jag 

en promenad i den svarta sanden till-

sammans med de lösspringande hundar-

na som alltid var lika glada, precis som 

folket på Bali. Vågorna brukade vara 

höga och trots att klockan inte var mer 

än sju, var surfarna ute och väntade på 

att fånga den perfekta vågen. Efter yo-

gautbildningen som var en otroligt gi-

verket: ”Idag publicerades förfrågan för 

utförande av förstärkningsåtgärder på väg 

708.” Det betyder att handlingen går att ta 

del utav och att entreprenörer har möjlig-

het att lägga ett anbud på projektet fram 

tom 17 aug. Ni kan ta del utav handlingar-

na på trafikverket.se. Leta dig fram via => 

”För Dig i branschen” => ”Aktuella upp-

handlingar” => ”Aktuella upphandlingar i 

Trafikverkets upphandlingssystem”. Du 

behöver skaffa en inloggning för att 

komma åt dem. Det ligger oerhört mycket 

jobb bakom en sådan här handling, det 

förstår ni nog när jag berättar att utskriven 

på dubbelsidigt papper blir handlingen 

över 7 cm tjock! Kostnaden för hela väg-

bygget beräknas numera till 62 miljoner 

kronor. De två omtvistade områdena längs 

vägen är nu beslutade hur de ska lösas: 

Glombosträckan med dålig bärighet kom-

mer att bankpålas och den tvära kurvan i 

Svedja kommer fortsätta gå längs befintlig 

vägsträcka. Under vägbyggets tid kommer 

vi få köra på ett tätat förstärkningslager 

med ett tunt bärlager ovanpå längs de 

sträckor som vägen är uppbruten. Så väg-

bygget är inte uppskjutet utan bara för-

dröjt och p.g.a. detta beräknas det pågå 

2016-2018. Så har ni tvivlat innan - nu är 

vi riktigt nära start av bygget för vår nya 

väg! 

Vägen indelas i sektioner där siffrorna 

innebär antal km och meter från byggets 

start. 0 är vid västra utfarten till R84, ne-

danför Olivensjös Bil och 17/800 vid östra 

utfarten i Fredriksfors.  

Fakta om bygget 

Trafikmängden på vägen var enligt Trafik-

verket 2008: 

• Östra utfarten: 270 fordon/dygn varav 

tung trafik 7,4% (Sektion 9/800-17/800) 

• Östertolbo: 370 fordon/dygn varav tung 

trafik 5,4% (Sektion 2/000-9/800) 

• Västra utfarten: 570 fordon/dygn varav 

tung trafik 6,1% (Sektion 0-2/000) 

Tillfällig belysning ska ordnas under tiden 

för entreprenadens där befintlig belysning 

finns idag. Entreprenören ska medverka 

vid möten med information om genomfö-

randet. Beställaren ansvarar för dessa mö-

ten och kallar berörda. Entreprenören ska 

ge regelbunden information om pågående 

arbeten och lämpliga kringfartsvägar samt 

informera berörda innan buller- och vib-

rationsalstrande arbeten genomförs. Entre-

prenören får omgående efter det att kon-

traktet trätt i kraft påbörja arbetena inom 

arbetsområdet. Arbetet ska vara färdigt 

och tillgängligt för slutbesiktning senast 

2018-10-01. Enskild väg eller privat fas-

tighet får inte användas av entreprenören 

som tillfällig väg och plan utan att väghål-

laren eller fastighetsägaren lämnat sitt 

skriftliga tillstånd och syneförrättning 

skett. El-, tele-, signal- och va-försörjning 

får inte brytas annat än för kortare, över-

enskomna och föranmälda avbrott. Entre-

prenören svarar för att skadad ledning re-

pareras eller ersätts och att skadat dike 

repareras. Entreprenören ska bedriva arbe-

tena så att olägenheter inte uppstår för 

fastighetsägare eller fastighet exempelvis 

genom buller, vibrationer, damm och ned-

stänkning. Vid allt arbete såsom spräng-

ning, packning o. dyl., ska fastigheter som 

ligger inom bedömt riskavstånd för vibrat-

ionsskador besiktas. Entreprenören och 

beställaren avgör gemensamt vilka fastig-

heter som berörs. Vid bearbetning av ma-

kadamballast ska denna vattnas i erforder-

lig omfattning till skydd för personal och 

allmänheten. Dammskydd ska utföras vid 

torka då dammspridning uppstår. Damm-

skydd ska utföras med vatten och damm-

skyddsmedel som inte ger miljöstörande 

påverkan.  

Anna Linde 



Föreningsnytt 
I strålande solsken gick Bobygda-

anglingen av stapeln på Skogssjön un-

der Långfredagen. Klass 3-4 från 

Bobygda skola sålde korv som ett re-

sande teatersällskap runt hela sjön. Del-

tagande lag var många och arrangörerna 

Daniel Hermansson och Micke Dolk 

hade fullt upp med att väga in riktiga 

bjässar till gäddor! Första, andra och 

tredjepristagarna förärades med penga-

vinster och prispallen såg ut så här:  
1. Mats-Erik Lindqwist, Emil Sundell, drygt 

10 kg 

2. Terese Jonsson, Håkan Jonsson, 6,9 kg 

3. Mattias Wahlberg, Anders Bjurström, 6,6 

kg 

Söndag 10 april strålade solen igen och 

läckra kolbullar med tillbehör servera-

des av Ulla-Britt och Stefan med med-

hjälpare i jaktstugan i Gravbacka. Ald-

rig har besökarantalet varit så stort och 

ny smet fick blandas i omgångar, hela 

156 kolbullar såldes och ha i åtanke att 

de gräddas en och en, ingen masspro-

duktion här inte! 

Sista april firades Valborgsmässoafton 

med kasa och umgänge på stranden i 

Glombo. Klass 3-4 sålde korv till sin 

skolresa även då. Många bybor hade 

hjälpt till att köra hit sitt ris så kasan 

blev stor och vi välkomnade härmed 

våren! 

Under en onsdag i slutet av april hade 

Bobygdens Framtid kommunens Lands-

bygdsgrupp på besök under en halvdag. 

Gruppen är tillsatt av kommunen och 

består av representanter från alla partier, 

landsbygdsstrategen samt representant 

från Visit Glada Hudik. Från Bobyg-

dens Framtid deltog Per Axelsson, Pet-

ter Dolk, Anders Östgård, Anna Linde 

samt rektor Johanna Nordqvist. Vi bör-

jade dagen med morgonfika i matsalen 

och en kort presentation av alla delta-

gare. Sen följde en historisk information 

om föreningen av Per och föreningen i 

nutid av Petter samt information om 

skolan av rektor Johanna. Efteråt rund-

vandring i nya slöjdsalen och övriga 

skolsalar. Sen besökte vi Västanängens 

förskola och fritidshem där Birgitta Ax-

elsson berättade om deras verksamhet. 

Sedan var vi på Bobygdsgården där be-

sökarna fick se våra nyrenoverade loka-

ler och höra om vilka verksamheter vi 

bedriver där. Efter hade kommunens 

grupp en stund för egen sammanfattning 

av dagen och slutligen möttes vi upp för 

gemensam utsökt lunch i skolans mat-

sal. En givande dag där vi fick inform-

ation av varandra och där vi numera 

"har ansikten" på dem vi möter på inom 

kommunen.  

Kvällen innan Kristi Himmelsfärd bjöd 

Folkteatern Gävleborg i samarbete med 

Scenkonst Hudiksvall på ett kulturellt 

inslag i form av teatern Framtiden i 

mig. En föreställning där många tankar 

väcktes och många imponerades nog av 

den viga cirkusartisten. Bobygdens 

Framtid serverade fika till besökarna. 

Den nedre lägenheten på Bobygdsgår-

den har målats och tapetseras om till 

viss del. 

Då halva styrelsen i Bobygdens Framtid 

är ny sen i april har vi haft mer grundlig 

information om föreningen för styrel-

sen. Under ett möte hade vi besök av 

tidigare ordförande Per Axelsson som 

berättade historia om föreningen, kassö-

ren har informerat om hur en skola fi-

SÄLJES 
Två och tre billings-fönster, beg. i bra 

skick samt beg. kopplade fönster 1x1 m. 

Ring för mått och pris: Sten 070-228 65 
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BOSTÄDER 
 

TILL SALU 
Insynsskyddad idyll med högt och soligt 

läge i en skogsglänta i Svedja och med 

fin utsikt över bygden. Huvudbyggnad, 

98 kvm, omf storstuga med öppen spis, 3 

sovrum, kök duschrum samt tvättstuga . 

Gäststuga, 36 kvm, omf 2 sovrum, vedel-

dad bastu samt inglasat relaxrum på 20 

kvm. Spabad på tomten i anslutning till 

relaxrummet. Uthus, 54 kvm, omf garage 

för 2 bilar samt snickarbod. Vedbod. 

Samtliga byggnader är väl underhållna 

och i mycket gott skick. Areal 3 450 

kvm, delvis naturtomt. Se mer på 

www.maklarhuset.se eller kontakta mäk-

laren direkt på Tel: 0650-153 80 / 0703-

97 03 18. 

 

KÖPES 
Sommarstuga köpes i Bobygda. Kon-

takt: anna.linde@bobygda.se eller  

070-340 63 62 för vidarebefordran. 

 

UTHYRES 
Hyr min mysiga timmerstuga mitt i det 

gröna med sju bäddplatser i tre sovrum 

(ett sovrum är en friggebod precis 

bakom stugan). Den ligger i det vackra 

Västanäng i Bobygden. Njut av fin ut-

sikt i lugn miljö nära Glombosjön. En 

brasugn gör mysig stämning när det är 

kallt och stora terassen i söderläget bju-

der in till att sitta ute i solen. Dra upp 

härligt och fräscht dricksvatten ur brun-

nen. Det finns fina vandringsledar runt 

omkring i trakten. Minsta uppehållstid 

är tre nätter. Priser 600 kr per natt, städ-

avgift 500 kr, veckorabatt 17%, månads-

rabatt 34%. Hyr påslakan 50 kr/person, 

handdukar 30 kr/person. Kontakta mig 

gärna via: mirjam.wallmann@web.de  

 

Lägenhet på nedre våningen av Bobygds-

gården uthyres prel. från 1 okt. Hyra 

3600 kr exkl. värme och hushållsel. Luft-

värmepump, direktverkande elelement, 

vedspis. Parkering och motorvärmaruttag 

ingår. Ring Anders 070-256 19 55 

 

SÖKES 
Vi är en familj som bor i Gävle med 

drömmar om att flytta till Bobygda. Vi är 

två vuxna, två små barn och en liten hund 

som söker hus att hyra alt. köpa ett rust-

ningsobjekt i Bobygden. Mamman i fa-

miljen; Emma Dolk har tidigare bott i 

Bruka. Ring Freddie och Emma på 070-

372 01 91 alt. maila emma-

dolk@hotmail.com 

Bobygda skola 
har lediga platser i årskurserna 1, 2, 3 

och 5!  

Vi erbjuder:  

Legitimerade lärare 

Hög lärartäthet 

Gratis skolbuss från torget i Delsbo 

Skolmat lagad av egen husmor 

Härlig skolmiljö med egen skolskog 

Fritids finns  

Välkommen med er ansökan till skolstart 

augusti 2016!  

www.bobygdaskola.se 

mailto:emmadolk@hotmail.com
mailto:emmadolk@hotmail.com


Avskedstack 
Här sitter vi ute på vår underbara tomt. 

Solen skiner och Öråsen framträder i 

sin fulla prakt. Här i Bobygda har släk-

ter kommit och gått i hundratals år. 

Nykomlingar som passerar stannar ofta 

och uttrycker sin beundran över hela 

trakten. Snart startar en ny epok i vårt 

liv. Barn och barnbarn vill ha oss när-

mare och det respekterar vi, de bor alla 

inom Stor-Stockholm. Tack, varmt 

tack för alla fina år som vi fått vara här 

tillsammans med er. Att få känna den 

trygghet, omtanke och vänskap som 

alla ger har varit mycket, mycket vär-

defull. Hönsmat under diskbänken, att 

vandra ner till Permats hönor för en 

pratstund och lämna mat. Hämta hem 

färska ägg, vilken förmån! Vi får dess-

utom ofta en trevlig pratstund med 

Ingrid och Rune. En härlig gemenskap 

som betytt mycket för oss under alla 

dessa år. Våra drygt fyra år som mor-

mor och morfar i skolan var en nyttig 

period för oss, lärarna och skolbarnen. 

Seniorträffarna och Stickcaféet i sko-

lan har sammansvetsat äldre och även 

yngre till det bästa. Bobygdens Fram-

tid är en mycket väl fungerande ideell 

förening som vi verkligen lärt oss att 

uppskatta och gärna vill stödja. 

De ordnar många trevliga aktiviteter 

varje år. Den varma gemenskapen i 

bygden känner vi ofta, inte minst när 

vi möts på Bobygdsvägen, alltid en 

hand som hälsning och ibland en tut. 

Då vi nu med sorg i hjärtat lämnar 

Bobygda för Vaxholm tar vi med oss 

många, många härliga och hjärtliga 

minnen. Tack för att ni finns, vi kom-

mer alltid och med glädje att minnas 

tiden i Bobygden/Delsbo.  

Bästa hälsningar, Mona och Sigge  

Pyttas uppväxt 
Pytta som var en syster till Nicke Rosén 

och uppväxt på Gammelskolan, i den 

nedre lägenheten, har skrivit en tiosidig 

historia om detta som hennes släktingar 

givmilt delat med sig av till Bobygdsbla-

det. Här är Pyttas presentation av sig själv 

från 94.01.23. Detta är en fortsättning från 

förra numret. 

Mamma var baptist, men mycket eku-

menisk, Hon talade aldrig nedsättande 

om någon annan kyrka. Förresten för-

talade hon aldrig någon människa. Vi 

fick lära genom både ord och handling, 

att alla människor var lika värda. 

Mamma var mycket aktiv, egentligen 

förstår jag inte, hur hon orkade och 

hann med allt. Först och främst hade 

hon skolarbetet, måndag – lördag. Hon 

gick i pension, innan det blev fria lör-

dagar. Hon ledde söndagsskolan på 

söndagarna tillsammans med bröderna 

Per-Mats Erik och Per-Mats Per, 

Svedja och senare även Helge Nord-

gren, Prettingberg. Men det var 

mamma som var primus motor. Hon 

ledde också juniorerna, som brukade 

träffas en kväll i veckan. På somrarna 

var hon ofta med på juniorläger som 

ledare. I söndagsskolan hade vi alltid 

en stor julfest på annandagen. Till den 

övade vi olika sånger, pjäser eller ta-

blåer. Den festen var alltid på skolan. 

Då öppnade man de stora skjutdörrar-

na mellan 3-4:ans och 5-6:ans salar, så 

att alla skulle få plats. Det avslutades 

alltid med ringlekar och varsin godis-

påse. Det brukade vara mycket folk 

samlat till denna fest. I Juniorerna 

hade vi en sångkör, som mamma 

ledde.  

Forts. i nästa nummer 

skola finansieras och på senaste mötet 

deltog rektor Johanna som presente-

rade allt om hur skolan styrs, drivs 

och verkar. Vi har nu alla mer kött på 

benen och står rustade inför ett år till-

sammans i styrelsen! 

Lars Persson och Benny Nordli från 

styrelsen har blivit invalda i Dellen-

bygdens Framtids styrelse som repre-

sentanter från Bobygda. DF är en pa-

raplyorganisation över flertalet bya-

lag/föreningar i Dellenbygden och 

ska bestå av endast representanter 

från just andra föreningar. 

Under sommaren kommer en del re-

novering ske på Bobygda skola. Sko-

lans kök kommer få en till häll så att 

husmor får mer utrymme att laga sär-

kost. I.o.m. detta byggs ett utav fönst-

ren mot skolgården igen för att 

rymma spiskåpan. Nya skåp är be-

ställda och ska monteras. Stödmuren 

vid nödutgångstrappan från den nya 

slöjdsalen har börjat röra på sig, den 

har rivits bort och en ny håller redan 

på att muras upp. Befintlig färg släp-

per på golvet i källarens korridor och 

för att förhindra underliggande fukt 

kommer ett klinkergolv att läggas 

istället för att måla om det. Anbud har 

tagits in på renoveringen och den ut-

förs av Måsen Bygg. Från föreningen 

är Erik Eriksson fastighetsansvarig. 

Solskyddsfilm kommer att monteras 

på klassrumsfönstren på nedre vå-

ningen bredvid matsalen för att för-

hindra värmeinsläpp. Ett fastighets-

möte där rektor, ordförande, fastig-

hetsansvarig och vaktmästare deltog, 

har hållits. 

En ny brandstege har köpts in för Bo-

bygdsgårdens övervåning där ung-

domsgården håller till. Den kommer 

att monteras under sommaruppehål-

let. 

Vi tackar Patrik Eriksson för hans tid 

som utdelare av Bobygdsbladet och 

tackar även Erik Eriksson som åtagit 

sig uppdraget för Glombo-Bänbro 

framöver. 

Barn-gympan, stick-caféet, seniorer-

na, tabatan och ungdomsgården Trap-

pan har alla haft vår-avslutningar och 

hälsar välkomna åter till hösten till 

sina deltagare samt varmt välkomna 

till fler nya! 

Ett stort och värmande TACK till alla 

generösa och hjälpsamma händer och 

huvuden i Bobygden, tillsammans blir 

vi bara ännu bättre, större och star-

kare! 

Bobygdens Framtid 

 
Hyr Bobygdsgården 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslo-

kal 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. 

 

Donering vid begravning 

Reglerna för att ta emot pengar som gå-

vor till fonder har förändrats för begrav-

ningsbyråerna. Om ni vill skänka en gåva 

till Bobygdens Framtid i samband med 

begravning 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 be-

gravningsbyrån tar hand om. 

Bobygdens Framtid 

 

 



Smultronställen i Bobygda 
Platser och upplevelser vi vill dela med 

oss av! 

 

Vandringsleder 

Sjuvallsleden mellan Ofärne i Forsa och 

Delsbo, totalt 31 km med orange marke-

ring. Vandra hela vägen, kanske med 

övernattning eller gå valda delar. Starta 

vid badplatsen i Ofärne och gå mellan de 

två små sjöarna. Leden fortsätter med  

motlut intill Alsjön på gränsen mellan 

Forsa och Delsbo socknar. Vallen har 

många välbevarade fäbodar. Sen bär det 

upp mot Alsjöåsen där det finns ett vind-

skydd för rast varpå leden följer sluttning-

en till Brånvallen. Vandra upp mot Juling-

vallen med välbevarade byggnader. Från 

Julingvallen har du tre alternativ att välja 

på: ett lite svårare över Öråsen, ett lättare 

runt åsen samt en blåmärkt anslutningsled 

till Prästvallsstugan; en övernattningsstuga 

med fyra bäddar intill Prästvallssjön. På 

Öråsens högsta del står ett utsiktstorn med 

vacker utsikt. Här finns en rast- och över-

nattningsstuga. Sen bär det brant ner för 

Öråsen och mot Örvallen och Örvallssjön. 

Strax före vallen finns ett vindskydd vid 

sjöstranden. Vandringen går vidare mot 

nästa fäbodvall; Prättingvallen där ett par 

stugor finns kvar. Längs en myrkant och 

över spångade blöta marker går leden mot 

Nyvallen. Innan du kommer på vallmar-

ken går du längs Nyvallssjön där det finns 

en badplats och ett vindskydd före vallen. 

Från Nyvallen kan du välja att vandra 

längs en blåmärkt anslutningsstig till 

Klövsvallen där det finns en gammal fä-

bodstuga för rast- och övernattning med 3-

4 bäddar. Du kan också fortsätta vidare 

utför mot Sellbergsvallen där kan du pusta 

ut i Delsbo IF:s raststuga innan de  

sista 12 km till Delsbo. Leden följer då 

 en gammal väg till Karlsbruket för att  

övergå i en stig. Sjuvallsleden viker av till 

höger upp mot Kolarberget där Frilufts-

främjandets stuga Pellasgården ligger. 

Den är inte öppen, men det går bra att 

rasta utomhus vid bord och bänkar intill 

stugan. Sedan följer sjön Lissel Eckling-

ens strand, korsa landsvägen och vandra 

genom det sista skogspartiet innan Furu-

gatan i Delsbo. 

Promenadstigen mellan Ö. Tolbo och 

Tjärnmyra börjar bakom Jannes Jonassons 

garage och kommer sedan ut i Spjutsvik. I 

början får man gå över en bro över ån som 

rinner in i Skogssjön och man passerar 

även en gammal kraftstation. Längs vägen 

ska det även finnas möjlighet att ta av mot 

masten i Loppet. 

Postvägen genom skogen från Källeräng 

ned till Oppsjö. Ta höger i korsningen vid 

Anna Bonnevier och Källerängs-Hanna 

och gå nedför den branta backen, direkt 

när man kommit ned finns en stig till 

vänster, följ den tills du kommer fram till 

Bullerhälla i Oppsjö. Gå sen till vänster 

längs byvägen i Oppsjö, bortanför Ny-

mans tar du av vägen ned till höger och 

går runt Oppsjö-sjön till Sala där du sen 

fortsätter bilvägen tillbaka. Även en ridtur 

passar här. 

Rundan från Västanäng till Glombo kan 

startas på Västanängsberget och fortsättas 

förbi skjutbanan, ta till vänster ned mot 

skogen och följ skogsvägen som sen över-

går till en stig. Vägen är nyligen uppmärkt 

med röda plastremsor. När du kommer 

fram till en skogsväg som korsar din väg 

går du till vänster och fortsätter tills du 

kommer fram i Glombo och sedan vidare 

över ån och ut vid Klint-Jonas och Elin. 

Följ sen Bobygdsvägen tillbaka mot Väs-

tanäng och du har därmed rundat Glombo-

sjön. Sträckan är lite drygt 5 km. 

 

Utsiktsplatser 

Öråsens fd flyg- och brandbevakningstorn 

är 17 m högt och står på 458,3 m.ö.h. på 

Öråsen. Här är en vidunderlig utsikt mot 

Dellensjöarna och man kan se nästan hela 

Hälsingland. Det är kommunens högsta 

punkt och här finns en rast- och övernatt-

ningsstuga som ägs och sköts av Bobyg-

dens Framtid. Vandra från Örvallen eller 

ta av sista vägen till vänster innan Örvall-

en (från Bobygda räknat), följ den en bit 

och åk brant upp mot höger till en parke-

ringsplats med en informationstavla och 

följ leden till tornet. 

Vålåsberget  – ta cykeln eller promenera 

från Glombo mot Vålås. Vid första huset i 

Vålås tar du av vid vedboden på vänster 

sida upp längs stigen på berget och efter 

ca 20 minuter kan du avnjuta en vidunder-

lig utsikt från 252,9 m.ö.h.. Att se stupet 

nedifrån är också mycket mäktigt. 

 

Badställen 

Gammelvik , en fin sandstrand med lång-

grunt vatten med härlig sandbotten i Han-

sesjön. Från Oppsjö: höger i trevägskor-

ningen i Stenbo, vänster vid nästa vägskäl 

så du rundar sjön, stanna längre fram på 

vänster sida vid en mötesplats (M-skylt), 

följ en stig mot vattnet. Alt. vänster i 

Stenbo och sedan höger mot Snätt, åk 3 

km, stanna vid samma mötesplats och följ 

stigen ned mot sjön. 

Loppets badplats, känt för att alltid ha 

varmt vatten. Åk vägen mot Källeräng ca 

250 m, stanna på höger sida och gå stigen 

fram till badet. 

Glombo strand med badplats, beach 

volley-plan, fiskevatten, vindskjul, grill 

och sittplats. Alltid något för alla! 

 

Besöksplatser 

Gör en utflykt bland några av våra 

vackra vallar. Åk från Oppsjö mot Hanse-

bodarna. Ta höger mot Snättvallen och kör 

ca 4 km till Alsjövallens Forsasida, vallen 

är  uppdelad mellan Forsa och Delsbo. 

Här finns välbevarade stugor. Kör igenom 

vallen fram till en vändplan på Delsbosi-

dan, där du tar till höger och följ vägen så 

du kommer ut på södra sidan av Hanse-

sjön. Ta vänster och du kommer ut på Rå-

sjövallsvägen, följ denna fram till Nian-

forsvägen och fortsätt tills en skylt visar 

Julingvallen upp till höger. Följ vägen mot 

vallen och beskåda vattenfallet ca 700 me-

ter upp, på höger sida. På Julingvallen 

finns många vackra vallstugor och prome-

nera gärna längs vallgatan. Sjuvallsleden 

korsar denna vall. Åk sen åter ned mot 

Nianforsvägen igen och ta höger, fortsätt 

några km tills du ser skylten Svartvallen. 

Parkera och ta en promenad upp till väns-

ter där Svartvallen ligger med vackra vall-

stugor. Friluftsfrämjandet har en stuga där. 

Avsluta resan med ett besök på 

Blackåsberget, du hittar dit genom att fort-

sätta ca 400 meter längre mot Nianfors. Ta 

upp till vänster vid Blacksås-skylten, följ 

vägen tills den slutar, parkera och följ le-

den fram till stupet. Glöm inte kamera och 

kikare! 

 

Fiskevatten 

Sarvtjärn  i  närheten  av  Lillvallen, ta 

vänster i Lillvallskorset om du kommer 

från Bobygda. På höger sida ligger tjär-

nen. Fiskekort finns att köpa av Delsbo 

fiskevårdsområde på väggen vid Svedja  

Gräv  &  Schakts  verkstad  i Svedja. Kort 

kostar 100 kr och gäller för ett dygn och 

man får dra upp max 5 fiskar per kort. 150 

kg Regnbåge är inplanterat i år. Info: Dag-

mar Dolk 070-637 65 69 

Bobygdens Framtid 


