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Detta händer forts. 
Träning för barn - mån kl. 18-19.30 för alla 
åldrar. Uppehåll annandag påsk 2 april och 
valborgsmässoafton 30 april. Vi växlar 
utomhusaktiviteter såsom skridskor och 
skidor med inneaktiviteter som t.ex. 
innebandy inne på Bobygdsgården. Håll koll 
på ”Bobygda” på Facebook så informerar vi 
vad det blir för aktiviteter beroende på väder, 
det går även bra att ringa. Info: 073-550 42 88 
Ann-Eva, 073-097 24 69 Lars. Välkomna! 
 
Träning på Bobygdsgården mån kl. 20-21. 
Annandag påsk 2 april kör vi som vanligt, 
uppehåll på Valborg 30 april – vi kör ti 1/5 
istället. Vi kör olika upplägg och tränar 
kondition och styrka, alla jobbar efter egen 
förutsättning. Medtag vattenflaska och håll 
gärna koll på ”Träning på Bobygdsgården” på 
Facebook för aktuell info. Pris 20 kr/ gång alt. 
200 kr/ termin. Ingen anmälan. Så fort vi fått 
bar och torr mark flyttar vi utomhus. Info: 076
-220 55 94 Elin /Elin och Anna 
 
Skida tillsammans. Så länge det finns 
tillgång till skidspår i trakten träffas alla som 
känner för det, oavsett förkunskaper och utan 
anmälan på förskolans parkering tisdagar kl. 
19 för att åka längdskidor tillsammans. Alla 
åker i egen takt men det känns trevligare att 
veta att vi är flera i spåret. Pannlampa behövs! 
På ”Bobygda” på facebook kan man läsa 
dagsaktuell info om det finns skidspår vid 
skolan eller om vi ska åka till annat spår i 
närheten eller om vi i värsta fall får ställa in. 
Info kan även fås på 070-340 63 62 Anna. 
 
Ungdomsgården Trappan håller öppet ons 
kl. 18-21 på Bobygdsgårdens övervåning. 
Från klass 5 och uppåt. Nationaldagen 6 juni 
är det stängt. Ledare: Lars Rolfhamre tel. 073-
097 24 69. 
 
Seniorträffar på Bobygdsgården tors ojämna 
veckor kl. 11-13. Trivsamma förmiddagar 
med mycket gemenskap! Ingen anmälan. 
Kaffe finns, medtag eget bröd. Ansvarig: 
Yvonne Svensson Goodh 070-272 21 11. 
 
Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal tors 
ojämna veckor kl. 18-21. Vi lär av varandra – 

allas kunskap är lika viktig! Avgiftsfritt, 
medtag egen symaskin och textilier samt eget 
fika/frukt. Skärtorsdagen har vi uppehåll men 
Kristi himmelsfärd kör vi som vanligt!  
Anmälan till: Anna Linde 070-340 63 62. En 
kamratcirkel i samarbete med Vuxenskolan. 
 
Stickcafé tors jämna veckor kl. 18-21 träffas 
vi i skolans matsal. Fika finns till 
självkostnadspris. Info: 073-022 37 42 
Margareta. Välkommen önskar Margareta och 
Yvonne. En kamratcirkel i samarbete med 
Vuxenskolan. 
 
Småbarnsgympa sön kl. 17.15-18.00. Barn 
födda 2013 eller senare, dock måste barnet ha 
fyllt 2 år. Vid varje träningstillfälle skall 
barnet ha en ansvarig vuxen (över 15 år) med 
sig som aktivt kommer att delta i vissa delar 
av träningen. Barnen ska vara lämpligt klädda 
och barfota, medtag gärna egen vattenflaska. 
Kostnad 100 kr/barn och termin. Vid syskon 
tillkommer 50 kr/ barn. Uppehåll Påskdagen 
samt 8 april. Anmälan: 072-505 00 66. 
Begränsat antal platser. Ledare: Emilia 
Jonsson. 
 
Barngympa sön kl. 18.15-19.15. För barn 
födda 2007-2012, alt. t.o.m. klass 4. Barnen 
ska vara lämpligt klädda, med skor eller 
barfota/strumpor, medtag gärna egen 
vattenflaska. Kostnad 100 kr/ barn och termin. 
Vid syskon tillkommer 50 kr/ barn. Uppehåll 
Påskdagen samt 8 april. Anmälan till 072-505 
00 66. Ledare: Emilia Jonsson. 
 
Skridskois och skidspår finns så länge 
vädret tillåter och vaktmästaren har möjlighet 
att köra upp. Alla är välkomna att åka! Detta 
bekostas av Bobygdens Framtid och den som 
känner för det har möjlighet att swisha en 
valfri summa för bruk av spår till 1233440153 
eller kontakta kassör Gösta Eriksson på tel. 
0653-210 20. Använd gärna vår nya belysning 
vid skridskoisen och pulkabacken på 
rutschkanekullen! Vi har monterat en timer på 
stolpen, men man får ändå gärna vrida av när 
man är sist därifrån. 

Bobygdens Framtid 
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Bobygdsdagen 

2018? 
 

På grund av att vi hittills inte 

lyckats hitta personer som vill 

driva Bobygdsdagen, kommer 

den med stor sannolikhet att bli 

inställd. Bobygdens Framtid 

söker därför DIG som på ideell 

eller kommersiell basis vill 

arrangera Bobygdsdagen 2018.  

 

Kontakta Anders på 

070-256 19 55 eller 

ordf@bobygda.se 

mailto:ordf@bobygda.se


Bobygdens Framtid 
ek. för.  
håller årsstämma på 
Bobygdsgården 
2018-04-08 kl. 17.00 
 

DAGORDNING 
1. Val av ordförande och 

skreterare till stämman 
2. Val av två justerare 
3. Fråga om stämman 

utlysts rätt 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens 

verksamhetsberättelse 
6. Fastställande av balans- 

och resultaträkning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Ansvarsfrihet för 

styrelsen 
9. Beslut om disposition av 

föreningens överskott /
underskott 

10. Beslut om årsavgift  2019  
11. Motioner till stämman 
12. Arvoden till styrelse och 

revisorer 
13. Val av styrelse enligt § 9 

(2 år) 
 Avgående : 
 Ord: Anders Östgård, Eva 
 Brinck, Lars Persson  
 Suppleant: Benny Nordli, 
 Mikael Dolk  
 Sittande till 2019:  
 Ord: Erik Eriksson, Anna 
 Linde, Jonas Jonsson, Lars 
 Nyman  
 Suppleanter: Kristin Berg 
13b. Val av ordförande 
14. Val av revisorer enligt §12 

(1 år) 
 Avgående: 

 Ord: Sten Linde, Mats 
 Rolfhamre 
 Suppleant: Lars Linde 
15. Val av valberedning (1 år) 
 Avgående: Henrik 
 Svensson (sammank.), Per 
 Axelsson, Petter Dolk 
16. Övrigt  
 Rektors rapport om 
 skolan 
 

En ros… 
till vår vaktmästare Per Hermansson 

som handskottat all snö vid entréer, 

gångar m.m. på skola, förskola och 

Bobygdsgården från tidig morgon till 

kväll för att det sedan ska vara 

bekvämt och fint för våra barn, 

personal, föräldrar, hyresgäster och 

besökare under denna otroliga vinter! 

 

HYR BOBYGDSGÅRDEN 
Hyr Bobygdsgården - samlingslokal 
med kök och storbildsprojektor! 
Må-fre 2 000 kr 
Hel helg som medlem 1 000 kr 
Hel helg som icke medlem 1 200 kr 
12 tim 600 kr, 4 tim 300 kr 
Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 
0653-212 05. 
 

Donering vid begravning 
Om ni vill skänka en gåva till 
Bobygdens Framtid i samband 
med begravning kan ni betala in på 
bankgiro 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  

Föreningsnytt jan-mars 
Pelletsförrådet invid skolans pannrum 

är numera ett minne blott då vi i 

nuläget har bergvärme. Utrymmet har 

gjorts om till slöjdförråd. 

Belysning vid förskolans parkering 

och en timer på hockeyplanen är 

monterat. 

Hanna Danielsson från Delsbo har 

hållit i tre skidteknik-kvällar på 

skidspåret vid förskolan, mycket 

uppskattat av deltagarna!  

Delar av styrelsen har deltagit i ett 

stormöte för Dellenbygden som 

anordnades av Dellenbygdens 

Framtid på Svanbacken. Ett resultat 

från en förstudie om Dellenbygden 

som genomfördes hösten 2017 

presenterades. Studien grundar sig på 

att Dellenbygdens Framtid bjöd in 

utvalda föreningar, byalag och 

företag till träffar i Näsviken, Norrbo, 

Svågadalen, Strömbacka, Delsbo, 

Bjuråker och Bobygda. Vidare 

arbetades i mindre grupper och 

många goda idéer för ett framtida 

Dellenbygden uppkom. 

Anna Linde, Bobygdens Framtid 
 

DETTA HÄNDER I BOBYGDA  
Bokbussen kommer följande tisdagar under 
våren 2018: 20 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni. 
De stannar vid Bobygda skola och 
Västanängens förskola kl. 9.00-10.30. Även 
allmänheten hälsas välkommen! 
 
Bobygda-angling på Skogssjön, långfredag 
30 mars. 10 don per lag, bara angelkrok får 
användas, don får ej flyttas efter startskottet 
och endast gädda kommer att vägas in vid 
tävlingens slut. Anmälan sker på plats vid 
Dahlqvists/Hermanssons från kl. 6, 
startskottet går 7 och tävlingen pågår till 12. 

Därefter prisutdelning på samma plats som 
anmälan. Pengavinster till de tre bästa lagen. 
Anmälningsavg. 200 kr/ vuxenlag el. 100 kr/ 
ungdomslag (t.o.m. gymnasieålder). Vid 
frågor kan ni ringa Daniel Hermansson 073-
062 65 60 eller Micke Dolk 070-662 95 17. 
 
Kolbullar - då jaktstugan i Gravbacka är 
insnöad (se bild sidan 5) flyttas kolbulledagen 
fram. Håll utkik i Föreningsnytt i HT och 
gruppen Bobygda på Facebook för mer info!  
 
Årsstämma Bobygdens Framtid sön 8 april 
kl. 17 på Bobygdsgården. Vi bjuder på 
smörgåstårta Matallergi meddelas på 070-340 
63 62. Alla medlemmar hälsas varmt 
välkomna! /Styrelsen 
 
Majkasa må 30 april vid Glombo strand. 
Välkomna att fira in Valborg och våren i 
Bobygda! Majkasan tänds kl. 20, försäljning 
från kl. 19. Ris och obehandlat trä får gärna 
köras till kasan innan. Klass 3-4, Bobygda 
skola säljer enklare förtäring och fika till 
förmån för sin klassresa. Info: Anders 070-
256 19 55. 
 
Arbetsdag och trivselkväll på förskola, skola 
och fritids mån 7 maj kl. 16-18. Välkommen 
att arbeta och göra fint på gården samtidigt 
som vi umgås och grillar hamburgare 
tillsammans. Info Bobygda skola 0653-210 
04.  
 
Öppen Ateljé Kristihimmelsfärdshelgen tor 
10-sö 13 maj kl. 11-17. Dessa ställer ut i 
Bobygden: Ann Envall, måleri, skulptur, 
Vitterarv 306, 070-661 82 74, Eva Ljungdahl, 
måleri, grafik, Glombo 110, 070-642 97 14, 
Kristina Englund (gästutställare hos Eva), 
smycken i makramé, 070-366 91 25. Skyltat 
ifrån R84. 
 
Skolavslutning på Bobygda skola torsdag 14 
juni kl. 18.00. Varmt välkomna! 
  
Skolstart 21 augusti. Tider meddelas senare 
via skolans hemsida www.bobygdaskola.se 
 
 



Vägbygget 
Vinter har varit lång med mycket snö 

och nu hoppas vi våren kommer snart 

så vi får komma tillbaka till er och 

färdigställa vägen. Vi beräknar att 

våren kommer snart så vi får börja att 

justera vägen i mitten eller slutet på 

maj beroende på när tjälen gått ur 

vägen. Vi kommer att köra på 

bärlager och justera vägen, samt 

belägga, och strävar efter att bli klara 

till semestern. Det kommer som 

vanligt att bli lite stökigt för er 

trafikanter och boende efter vägen 

men hoppas på er förståelse för det 

och att ni ska bli nöjda med vårt 

arbete med vägen. 

Mikael Eriksson, Arbetsledare,  
Svevia 

 

Fiber? 
Efter samtal med IP-Only kan jag 
informera följande: De jobbar med 
att försöka få in en entreprenör som 
kan åta sig projektet och färdigställa 
det med start så snart som möjligt. 
Dock har de inte kommit i mål med 
detta arbete, därav är det mycket 
stiltje i området. De hoppas kunna 
kommunicera något nytt i början på 
april. 

Anna Linde 

 
Sugen på att lära dig 
något nytt? 
Efter förfrågan i föreningens 
Facebook-grupp Bobygda har 
önskemål om några kurser/
studiecirklar uppstått. Är du 
intresserad att delta i någon av dessa, 
anmäl ditt intresse till Anna på 070-

340 63 62. Vid tillräckligt stort 
intresse ser vi om studieförbund kan 
hjälpa oss dra igång dessa. Har du 
något annat du brinner för att 
fördjupa dig i, tveka inte utan hör av 
dig! Aktuella ämnen: Självförsvar för 
kvinnor, Hantera död och sorg, 
Enklare bilmek, Familjejuridik, Lär 
dig spinna. 

Anna Linde  
 

Hej alla i vårt 
vinterland! 
Ja, vi har verkligen snö ända upp på 
fönstren. Men gissa om vi har kul i 
snön, vi bygger snökojor, åker 
madrass, pulka, skidor och skridskor. 
Lite kul är att vi har VATTEN som 
tema. Och snö kan man göra många 
roliga saker med bl.a. måla, smälta, 
frysa m.m. Det blir både kemi/teknik 
och naturvetenskap. 
Vecka 9 var vi till Kajvall en hel dag. 
Och den 13 mars gick lilla 
Vasaloppet. Som ni ser är det full fart 
hos oss. 

Vintriga hälsningar från oss på 
Västanängens Fsk/Fritids 

 

SÄLJES 
Böcker! Ca 600 romaner och 
deckare, alla inbundna och i fint 
skick. Blandade författare, ex: 
Camilla Läckberg, Sidney Sheldon 
(hel serie på 18 böcker), Danielle 
Steel, Nora Roberts, Henning 
Mankell, John Grisham, Leif GW. 15 
kr/st alt. 10 böcker för 100 kr. 
Kontant eller swish. Vid intresse ring 
Dagmar Dolk, Svedja 070-637 65 69. 

Hälsning från skolan 
På Bobygda skola har vi haft en vinter 
som har bjudit på rolig snölek på 
snöbergen, full aktivitet på 
skridskoisen och bra glid i 
längdspåren. Härligt! Tack till alla 
inblandade som har jobbat hårt med 
att hålla undan snön denna snörika 
vinter. 
Vår husmor Cissi har nu jobbat hos 
oss ett år. Så här beskriver vi 
mathållningen på Bobygda skola: På 
Bobygda skola satsar vi på att 
använda lokala produkter och 
anpassar menyn efter årstid. Vår 
potatis odlas i Hög av Anderssons 
potatis AB. Äggen kommer från Wij 
äggbod i Delsbo. Vi köper lax från 
Dellenlax AB. Mejeriprodukter 
levereras från Dellenmejeriet. Alla 
charkuterier så som korv och 
blodpudding köper vi från Delsbo 
charkuteri AB. Allt kött och all 
kyckling som serveras på skolan är 
uppfött och slaktat i Sverige. I 
möjligaste mån undviker vi att servera 
hel- och halvfabrikat utan lagar maten 
från grunden på plats i skolköket. 
Varje dag utöver huvudrätten serveras 
ett salladsbord, hårt bröd med smör 
och mjölk att komplettera lunchen 
med. Vid soppa serveras hembakt 
bröd. 
Dagens elever lever i ett alltmer 
digitaliserat samhälle och därför har 
styrdokumenten för grundskolan 
ändrats. De nya skrivningarna ska 
bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhället. De 
ska stärka elevernas förmåga att 

använda och förstå digitala system 
och tjänster, samt att förhålla sig till 
medier och information på ett kritiskt 
och ansvarsfullt sätt. Det handlar 
också om att stärka förmågan att lösa 
problem och omsätta idéer i handling 
på ett kreativt sätt med hjälp av 
digitala verktyg. Förändringarna 
träder i kraft den 1 juli 2018 men 
Bobygda skola har redan börjat nosa 
på det nya. Personalen ska gå en 
heldags utbildning i ”Digitala verktyg 
i undervisningen”. Alla elever har haft 
en heldag i programmering i 
samarbete med KomTek i Hudiksvall. 
Skolans datorer och iPads används 
flitigt i undervisningen dagligen. 
Dessutom har vi precis fått beviljat 
sponsring av Oilquick i Hudiksvall 
som ska skänka robotar till skolan 
som eleverna ska öva att 
programmera. Vill ditt företag vara 
med och sponsra den digitala 
utvecklingen på Bobygda skola så 
kontakta Johanna Nordqvist. Tack till 
Per Evert Svensson som har skänkt 
fina fototavlor till skolan som nu 
pryder matsalen!  

Johanna Nordqvist, rektor  

 
 



Pyttas uppväxt 

Pytta,  som  var  syster  till  Nicke  

Rosén, och  uppväxt  på  

Gammelskolan, nedre  lägenheten,  

har  skrivit  en historia  om  detta  som  

hennes  släktingar givmilt  delat  med  

sig  av  till  Bobygdsbladet. Här är 

Pyttas presentation av sig själv från 

1994-01-23. Detta är en fortsättning 

från nummer 95/2017. 

Min syster och jag var mest på 

Prettingvallen. Vi hade två jämnåriga 

flickkamrater Lillemor och Majvor, 

som var där tillsammans med 

”farmor”. Hon var egentligen inte 

farmor, men kallades så. Hon hade 

tillsammans med sin bror Hans tagit 

hand om Lillemors och Majvors 

pappa, som var s.k. oäkting. Varför det 

blev så, vet jag inte. På vallen hjälpte 

vi farmor med att sopa fäjset 

(ladugården) och mot kvällen brukade 

vi följa med och ropa hem korna. 

Farmor kunde tjöla (det speciella sättet 

att sjunga i falsett, så att det hördes 

mycket långt). Vi sov i boa (boden 

eller kammaren i stugan) på 

halmmadrasser med underlakan, men 

inget överlakan utan en fårskinnsfäll. 

Vi brukade väckas av ljudet från 

separatorn, där grädden separerades 

från mjölken. Grädden sparades i 

matkällaren och kärnades sedan till 

smör. Grädden, som var syrlig, 

kallades flöte. Halvvägs till vallen (de 

flesta vallar) fanns en stor sten, som 

kallades ”Flötsten”. Man fick lov att 

kasta en liten sten upp på den. 

Stannade den kvar skulle man bli 

bjuden på flöte, då man kom fram. Då 

man väntade gäster till vallen, brukade 

vi göra välkomstrosor av granris och 

ljung, några stycken efter vägen mot 

vallen. På vallen fanns ingen 

elektricitet. Vi använde fotogenlampa. 

Maten lagades vid den öppna spisen på 

en tre-fot. Det var som att leva på  

1800-talet. Majvor och jag lekte med 

kottar och byggde en miniatyrfäbod 

med kvistar och träbitar. Kottarna fick 

bli kor och kalvar. Eftersom Majvor 

och hennes familj flyttat till Gävle 

(men tillbringade sommaren i Delsbo) 

så var Majvor mycket inspirerad av 

Furuviksbarnen, så vi lekte ofta cirkus. 

Vi försökte få Majvors hund, en collie, 

att hoppa över hinder m.m. Men han 

var inte särskilt intresserad. På vallen 

hade vi ett spel, ”påvespelet”, som var 

hemmagjort av trästickor. De var cirka 

6 cm långa, 1 cm breda, platta med 

olika symboler på. Påven var finast. 

Det fanns kejsare, damer, bönder m.m. 

– minns inte exakt. Hur man spelade 

har jag glömt. Annars lekte vi med 

dockor och pappersdockor. Jag var 

duktig på att teckna och fick vara 

”sömmerska”. De andra beställde 

kläder till sina dockor och jag ritade 

och målade dom. På Prettingvallen 

fanns flera stugor, men då var det bara 

en ytterligare som också hade kor. På 

andra vallar t.ex. Julingvallen och 

Lillvallen var det betydligt flera. Det 

var alltid roligt att åka upp till vallarna. 

När jag fyllt 11 år fick jag åka med på 

juniorläger och det var oftast på en 

fäbodvall.  

Eftersom vi bodde på skolan, så gjorde 

jag förstås flera besök därinne innan jag 

började. Jag minns att min ABC-bok i 

första klass var väldigt sliten. Den hade 

mina äldre syskon använt före mej. 

Barnen fick ha matsäck med sig till 

skolan. Vi som bodde på skolan fick gå 

hem och äta. Vi var avundsjuka på den 

där matsäcken! 

Min mamma startade bibliotek på 

skolan. Hon och pappa brukade sköta 

utlåning på söndagkväll, tror jag. 

Senare blev detta skolans bibliotek. Jag 

läste nog allt som fanns där. Annars 

hade vi en hel del hemma också. Ett av 

mina bästa bokminnen var, när jag låg 

sjuk i mässlingen. Hela den övriga 

familjen var borta på begravning, för 

min morfar hade dött. Det hade precis 

kommit en stor laddning böcker till 

biblioteket (i boklådor från 

länsbiblioteket i Gävle). Karin 

Wästgård, som var hembiträde hos oss 

då, satt och läste minst 3-4 böcker för 

mig – underbart! Min äldste bror hade 

många Bigglesböcker. Jag läste dom 

också. Det var lite för lättlästa böcker. 

Tidigare hade jag läst alla böckerna om 

Pelle Svanslös. Jag köpte själv flera av 

dem. Då man hade ärende till Ede, så 

var besöket i bokhandeln det viktigaste. 

Jag minns i 11-12 årsåldern att en av 

mina kompisar berättade om en rolig 

tjej, som gick som barnföljetong i 

Allers. Det var första kontakten med 

Pippi Långstrump. Snart fick man tag i 

boken och läste om henne. Den var bra! 

Andra bra böcker var böckerna om 

Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla. 

”Sprakfåleböckerna” var en serie 

”lätta” böcker. Jag läste de flesta av 

Selma Lagerlöfs böcker som 12-13-

åring. Vi hade många av dem hemma. 

Vi hade även många bildverk, 

konstböcker m.m. Dem tittade jag 

väldigt mycket i. 

Vi sjöng och spelade mycket hemma. 

Mamma spelade piano och luta, 

Pappa fiol. På lördagkvällar sjöng vi 

mycket. Alla mina farbröder spelade 

fiol och flera av morbröderna lärde sig 

spela fiol av Pappa. Alltid när vi 

träffades så sjöng vi mycket, för alla 

var mycket goda sångare och med i 

olika körer. Morfar ledde sångkören i 

Forsa Baptistförsamling. 

(Forts. i kommande nummer) 
 
 
 
 

 

Kolbulledagen framflyttad 

av uppenbara skäl!  


