
112

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 2022 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 150 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 
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BYAFILMEN

Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål om ny hållplats. 
Dessutom stannar vi gärna mellan hållplatserna och lämnar böcker.
Du kan även lämna in smått farligt avfall när vi kommer till din hållplats. Vi 
tar emot glödlampor, batterier, smink och småelektronik.
OBS! Det går att reservera och beställa böcker till mobila biblioteket via 
helgebiblioteken.se om man har en pinkod!
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se 070-602 52 72

MOBILA BIBLIOTEKET Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se       
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BOBYGDSBLA

Samlingslokal med kök, storbildspro-
jektor 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. 
Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. 
Kontant el Swish.

HYR BOBYGDSGÅRDEN!
• 29 mars

Hpl. Bobygda skola och förskola 09.00 - 10.30
• 25 januari
• 22 februari

Håll i hatten!
- nu kommer jag!

Föreningsnytt mm    sid 2
Julgranshistorik    sid 3
Vinteraktiviteter    sid 4
Brev från skolan    sid 5 
Flygkraschen på Blaxås   sid 6
Ny skogsväg    sid 8
Div annonser, medd.   sid 9
Rymd och Lucia på skolan  sid 10
Ny skoterled mm   sid 11

På mobila biblioteket, tidigare Bokbussen 
kan du som inte bor i närheten av något 
bibliotek, låna böcker och tidskrifter för 
barn och vuxna. Det finns också möjlighet 
att göra utskrifter från dator.
Om ingen av hållplatserna ligger lämpligt 
till för dig, så ring till oss! 
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FÖRENINGSNYTT
Det märktes att det var två år sedan Återvändardagen kunnat ordnas då 
många verkligen hade saknat att få återse gamla barndomsvänner och 
grannar! Ett 70-tal besökare från när och �ärran njöt av en god soppa med 
bröd samt ka�e och kaka.
Helgen innan första advent kunde det i år åter ordnas julmarknad på Bo-
bygdsgården. Salen var fylld av utställare med olika hantverk och utomhus 
stod ett långt godisstånd. I entrén och på scenen satt många �kasugna 
besökare. Tack till Lisa, Anna och Sune med köksmedhjälparna Pia, Emelie, 
Vicky och Fanny!
Äntligen har både seniorer och stickare kunnat ses och trä�as igen. Både 
seniorträ�ar och stickcafé har nu pågått under ca 10 år och intresset har inte 
dalat, nej det är fortfarande välbesökt och nya besökare dyker upp då och 
då. Stickcaféet �rade just 10års-jubileum den 14 okt med äppelkaka, 
vaniljsås och extra många besökare.
Seniorerna hade avslutning med julgröt, skinkmacka och auktionsbakelse 
med ka�e. Stickcafét avslutade med glögg och pepparkakor och knep & 
knåp. Vi håller tummarna för att vårt samhälle tillåter fortsatt umgänge även 
efter helgerna.
Evelina Björk har lett barngympan under slutet av höstterminen.
Tack till Rose-Marie Green för din �na so�a till skolan och tack till Ann-Katrin 
Lingvall för nya �na omtag till draperierna på Bobygdsgården!
Vi önskar alla läsare att ni får �ra en lugn och �n jul om än i försiktighet och 
önskar ett gott nytt 2022!

STICKCAFÉ
torsdagar kl 18-21 ojämna veckor från 20 januari i Bobygda skolas matsal. 
Ta med eget handarbete/syssla och macka/bröd/frukt. Ka�e/te �nns,
Info: Margareta 073-022 37 42.

SENIORTRÄFFAR
torsdagar kl 11-13 jämna veckor från 27 januari på Bobygdsgården. Ka�e 
kokas på plats, medtag eget ka�ebröd/smörgås.
Info Britt-Inger 070-632 50 83, 0653-230 50.
Anna Linde

DELSBO SKOTERKLUBB... 
är nästan klara med en ny skoterled från Delsbo till Lillvallen. Den går först 
längs järnvägen och passerar sedan över Skogsjön, Glombo, Västanäng och 
Hallsta för att slutligen landa på Lillvallen.
Röjningen är i stort sett klar, återstår bara en del ledmarkeringar. Om det blir 
tillräckligt med snö skall den vara körklar i början av nästa år och en ny 
skoterkarta �nns redan nu.
Om det är någon som är sugen på att hjälpa till med det sista eller få info, 
kontakta Dennis Axelsson 070-224 21 42   https://delsboskoterklubb.se

Husmor Åsas Sa�rans- och färskostglass med vit choklad till 12 pers.
Tillagningstid 20 min + 4 tim i frysen En perfekt dessert när man är många. 
Enkel att göra i förväg och bara att ställa fram när det är dags!
½ kuvert sa�ran (à 0,5 g)
Saft och �nrivet skal av 1 citron
300 g färskost, tex Philadelphia
1 ½ dl strösocker
3 äggulor
100 g vit choklad
4 dl vispgrädde
12 plastglas
1 litet granatäpple

Rör ut sa�ran i citronsaft och -skal. Vispa 
ihop färskost med sa�ransblandningen, 
socker och äggulor i en bunke. Smält chok-
laden och vispa ner i färskostblandningen 
under kraftig vispning. Vispa grädden och 
rör ner den väl i smeten. Fördela blandning-
en i plastglasen. Frys minst 4 timmar. Ställ i 
kyl cirka 1 timme innan servering. Garnera 
med granatäppelkärnor.

DONATION
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med begrav-
ning kan ni betala in till bg 5846-8018 eller swisha 1233440153. Ring/smsa 
070-340 63 62 och meddela er hälsning, så ordnar vi ett minnesblad till 
minnesalbumet som begravningsbyrån tar hand om. Det går nu också att 
donera en gåva via tjänsten "Min gåva" - då ordnar de ett minnesblad.

Stort TACK
…för gåvor i samband med Ann-Britt Isakssons begravning.
…till familjen Karlsson som hänvisade gåvor till Bobygdens Framtid i 
samband med Ulla Karlssons begravning och tack till er som lämnade
gåvor. 
Bobygdens Framtid

RECEPT!
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Den ståtliga �na julgranen vid 
skolan glädjer årligen  många förbi-
passerande, boende, besökare, 
barn och skolpersonal. Den första 
granen kom troligen upp 1955 eller 
-56 (nya skolan togs i bruk 1955) 
Det ska ha varit på Strids Jonkes 
initiativ. Han bodde i Västanäng. 
Vår granlyse-general Torbjörn Berg-
ström har hållt liv i granslingan 
under många år men nu var det 
hög tid för ny belysning. Den 
köptes in för pengar från Bobyg-
dens Donationskonto då det an-
sågs som ett ändamål som skulle 
glädja många. 
Den nya belysningen består av fem 
sjumetersslingor och en stjärna i 
toppen, totalt 37 st. klara 1-watts 
LED-lampor. Ett generationsskifte 
håller på att ske, så i år var det 
många som hjälpte till att få både 
gran och belysning på plats! Stort 
tack till Stig Nyberg som även i år 
skänkt den ståtliga granen och tack 
till Micke Dolk, Marcus Larsson, Tanin 
Dangnoi, Urban Svensson, Tor Axels-
son, Leif-Anders Larsson, Sven Björk, 
Sten Linde, Gösta Eriksson och 
Torbjörn Bergström för ert jobb och 
tack till Margareta Nordlöv för 
advents�ka och värme i grillkåtan! 
Söndagen första advent invigdes 
granen med glögg, ka�e, festis, 
pepparkakor och julmusik!
Anna Linde
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BOBYGDAS 
GRANNA 
GRAN!

RYMD OCH LUCIA PÅ SKOLAN
Onsdagen den 15:e december var det full aktivitet på Bobygda Skola. Vid två 
tillfällen �ck anhöriga göra en spännande vandring i skolans alla lokaler. Temat 
var RYMDEN där barnen jobbat fram �na och fantasifulla installationer. Det var 
verkligen fakta och fantasi i en härlig blandning. I ett klassrum visades t.ex. en 
�lm som barnen själva gjort med hjälp av s.k. green screen. De hade lagt upp 
det som ett nyhetsprogram med utsända reportrar på bland annat Mars, Jupiter 
och Saturnus. Ett av inslagen handlade om ett gäng från Jupiter som ställde till 
problem, ett annat handlade om en löptävling runt Saturnus. Ringarna var lö-
parbanor! Som avslutning på �lmen var det sång av Rymdkören. Barnen måste 
ha haft väldigt kul, samtidigt som de inspirerades och lärde sig mycket. 

Utanför skolan serverades glögg invid en eld i väntan på att Lucia och en stjärn-
gosse skulle anlända på en hästdragen vagn.  Därefter sjöng Lucia, alla tärnor 
och stjärngossar luciasånger i månens sken. Trots den månklara kvällen var det 
lyckligtvis inte jättekallt.
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Motioner/förslag till Bobygdens Framtids Årsstämma
Medlem som vill ha motion/förslag behandlat på årsstämman skall anmäla 
detta till styrelsen skriftligt senast den sista januari.
ordf@bobygda.se

Bobygdens Framtid
Anders Östgård
Bänbro 208 B, 824 72 Delsbo, 070-256 19 55

Ny barngympaledare sökes från januari. 
Jobb 2 tim på söndagskvällar ca kl 17-19. Du ska vara minst 18 år och 
ansvarsfull, timlön utgår.
//Bobygdens Framtid
Anna 070-340 63 62, Anders 070-256 19 55

Träning på Bobygdsgården drar igång igen! 
För vuxna och ungdomar. Tisdagar kl 18-19 med start 11 jan. Vi tränar styrka 
och kondition med och utan redskap med olika upplägg och efter egen 
förutsättning. Drop in, ingen anmälan. 20 kr/ tillfälle eller 200 kr/ termin. 
Swish eller kontant. Facebook-grupp:  "Träning i Bobygda". 
Välkomna! Anna Linde 070-340 63 62

Villa i Bänbro uthyres 
från och med 1 februari. 
5 rum och kök, förråd och inglasad 
veranda. Det är den högra villan och 
som det står A på.  
Vid intresse, ring Emilia 072 - 505 00  66

Ungdomsledare sökes 
till ungdomsgården på Bobygdsgården 3 tim/ vecka, kvällstid. Du ska vara minst 
18 år, timlön utgår. 
Ring Anders 070-256 19 55 eller Anna 070-340 63 62.

AIH Skidskola
Vi kommer att ordna skidskola för barn mellan 6 –12 år i december.
Mån. 27/12 13.00-15.00, Tis. 28/12 13.00-15.00, Ons. 29/12 13.00-15.00
Plats Oppsjö
Vi har en väldigt bra teknikbana på 1070 m. på en täkt i Bobygda. 
Spåravgift på 50kr/ dag.
För mer info eller anmälan:
aktivihalsingland@gmail.com eller 070-364 53 97
Ledare Maria Wennberg

                     VINTERAKTIVITETER
Vi kan ju aldrig förutspå hur Kung Bore och Gumman Tö tänkt sig denna 
vinter, vips så vänder vädret tvärt. Men i nuläget har vi en �n skridskobana 
vid skolan och belysning som startas på stolpen intill. Stäng av när ni 
lämnar planen, annars stängs den av automatiskt efter tre timmar. Det 
�nns en bänk att sitta och knyta skridskor på eller ta en paus.
Tanin planerar att hålla en skottad isbana från Glombo strand och över sjön 
bara isen håller sig torr och �n. Perfekt för skridskor, spark och promenad. 
Tänk på att pannlampa behövs kvällstid. Vid stranden �nns numera ett 
julpyntat vindskydd (!), grill och bord med bänkar – perfekt att ta en �ka 
med varm dryck eller grilla korv. Medtag egen ved/kol samt något varmt 
att sitta på. Vill någon skänka lite ved går det �nt att ställa in i vindskyddet. 
Marcus har lovat att hålla parkeringen och vägen till stranden skottad så 
det går bra att parkera och ta sig fram. Får vi mer snö kan vi hoppas på 
skidspår på sjöar, åkermark och leder. Tips! Håll utkik på Facebook i grup-
perna ”Bobygda” och ”Skidåkning i Dellenbygden”. Du som har en vinterak-
tivitet att dela med dig utav – lägg gärna ut i ”Bobygda”!
Anna Linde

Tips!  
Kolla Adventskalendern i Bobygda på Facebook! Där �nns många �na historier 
från byarna i Bobygda! 
Anna Linde
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NY SKOGSVÄG
För att underlätta gallring, avverkning och bortforsling av timmer från sko-
garna bortom Bromyrskröken håller en helt ny väg (blåmarkerad) på att an-
läggas fram till Oppsjö. Främst för att bron över ån i Glombo, där be�ntlig väg 
börjar, anses  vara för klen för tunga transporter. Det är många skogsägare 
som delar på kostnaden och har nytta av vägen. En av dem är ”Spôrbacks Jan” 
Jonsson i Östertolbo. Hans familj har haft skog där i generationer och hans 
pappa bodde som barn på Spôrbacken. Enligt Kjell Dolk var schaktjobbet 
väldigt besvärligt och tidsödande på grund av all sten som måste sprängas 
sönder. “Det fanns planer på en väg för länge sedan, men dessa skrinlades 
eftersom man ansåg att det skulle bli för dyrt. Men det lär inte bli billigare nu!” 

Nuvarande väg förbi Spôrbacken Bron över Glomboån

Aktuell karta
2021-12-13

På skola och fritids har vi under några veckor jobbat med tema Rymden. Eleverna har i
intressegrupper skapat landskap, rymdfordon, solsystem, rymdsånger, rymdfordon och 
spelat in kosmisk nyhetsshow. Temat avslutas med en rymdvandring för skolans familjer 
i skolans lokaler. I år �rar vi lucia med alla skolans elever ute på gården. Skolans lucia 
Tindra Martens och skolans stjärngosse Theo Dahlin gör entre med häst och vagn körd 
av Tindra Olsson. Stort tack till ponnyn Blixten och familjen Lassas!
Skolans skridskois är spolad rekordtidigt i år, så roligt med mycket aktivitet på rasterna
Stort tack till Erik Eriksson, Pelle Linde och Dan Sedendahl för spolning av isen! Skolan tar 
gärna emot era urväxta skridskor, gärna som är lätt att knyta eller spänna. Inlämning 
sker på skolan. Tack på förhand! 
Är du förälder i Bobygda och önskar plats på förskola, skola och fritids i framtiden? 
Välkommen med er anmälan! Blanketter hittar ni på vår hemsida www.bobygdaskola.se.
Följ oss gärna på Instagram och Facebook och se vad som händer i vardagen i våra
verksamheter. Vi önskar er alla en �n jul och ett gott nytt år!
Hälsningar från alla oss på Bobygda skola!

Hej i stugorna!
Julen närmar sig med stormsteg och på förskola, skola 
och fritids har julen �yttat in. Vi har pyntat våra lokaler 
och på förskolan och fritids bakas det pepparkakor och 
pysslas. Förra året i december var alla aktiviteter instäl-
lda pga. pandemin, så i år är vi glada att kunna genom-
föra våra traditioner. Kyrkoherden och kantor från Dels-
bo församling har varit hos oss och �rat in advent, elev-
grupper är återigen inbjudna till kyrkan för att få delta i 
krubbvisning och julvandring. På förskolan jobbar de 
nu med läroplansmålen “skapande och kreativitet”. 
Fokus kommer att ligga på att utveckla förskolans 
bygg- och teknikrum till en miljö för framtidens innova-
törer. Rummet har fått en vacker målning med bygden 
som tema där Margareta Wallmann har fångat vår tanke 
på ett unikt sätt med sina färger och penslar. Så �nt och 
så levande! Stort tack till Margareta! Nu fortsätter för-
skolebarnen och pedagogerna att utveckla rummet 
vidare genom att bygga ett tredimensionellt landskap i 
papiér maché.

BREV FRÅN BOBYGDA SKOLA

Själva vägkroppen 
är klar men skall 
sätta sig ordentligt 
under vintern och 
nästa år läggs bär-
och slitlager på så 
att den blir körbar. 
En bom kommer 
också att sättas 
upp vid den östra 
infarten för att för-
hindra obehörig 
tra�k.
Erik Strömdahl Klint-Jonas Jonsson har bistått med kartan
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Foto Britt-Marie Pettersson Foto Britt-Marie Pettersson 

BLADET KNACKAR PÅ HOS…
Permats Rune och Ingrid Eriksson i Svedja.

Egentligen skulle besöket handla om pepparkakshusbyggande 
tillsammans med deras barnbarn, men eftersom byggandet skulle ske 
först efter pressläggningen, handlar det nu i stället  om Runes upplev-
else av en våldsam krasch för 65 år sedan...

Den 21 augusti 1956 låg området runt Blaxås inbäddat i en ogenomtränglig 
dimma.  
Rune, som då var 17 år, röjde sly på en bergssluttning tillsammans med sin 
ett år äldre kompis Jonas Skoglund i närheten av Julingvallen. Motorcyk-
larna hade de ställt vid Svartvallen. Rune berättar att de knappt såg marken

framför sig. 
Plötsligt bröts tystnaden av �ygplans-
muller. Det hördes att det var �era plan 
och att de närmade sig på låg höjd. 
Rune och Jonas hörde hur planen 
passerade strax under dem bort mot 
Blaxås. Men plötsligt brakade det till och 
blev helt tyst. De förstod att något 
hemskt hade hänt och rusade ner till 
vägen där de tog motorcyklarna och 
körde till Blaxås . Efter att de klättrat upp 
en bit började de ropa och busvissla och 

efter en stund hördes ljudet av en visselpipa. De skyndade sig ditåt och efter 
ett tag kände de lukten av bensin. När de kommit ännu högre upp såg de 
�ygplansvraken. De avklippta trädtopparna vittnade om att planen hade 
gjort en förhållandevis mjuk kraschlandning. Det var tre SK16 skol�ygplan 
från Östersund med vardera två personer ombord som �ugit i formation rakt 
in i bergssluttningen. Men som tur var körde de inte rakt in i berget utan in i 
träden. Alla överlevde, men �era skadades. En mycket svårt. Rune berättar att 
ett av planen hade stoppats av en sten, så stjärten hade vikt upp sig och stod 
rakt upp bland träden. Nästan lodrätt. Rune minns inte att något plan hade 
fattat eld, men enligt en artikel i DN hade ett av planen fattat eld, men släckts 
av piloten. En av de första de trä�ade på var fanjunkare Börje Ringkvist 
som var helt desorienterad och trodde att han befann sig på ett berg 
vid Arbrå. Han var på väg för att leta efter hjälp och var därför på väg 

åt helt galet håll. De berättade var de var, sedan for Jonas med honom till 
Källsjön och ringde. Rune stannade och skötte de skadade så gott han kunde. 
Han tände en eld som de kunde värma sig vid och en fallskärm blev till regn-
skydd. Den värst skadade var skalperad från pannan till nacken. 
Dagens Nyheter skrev: 
“Högra vingen på mellanplanet låg 100 meter bakom planet. Den hade skurits av 
vid kollisionen med ett träd. Därefter hade planet borrat sig ner i marken och kas-
tats upp och stannat mot en jättetall. Piloten kastades med våldsam kraft framåt 
och slog i huvudet mycket svårt och blev så gott som fullständigt skalperad.”
Hur lång tid tog det innan hjälpen kom fram?
Fera timmar. Det var läkare och polis och annat folk. De åkte ju �era mil!
Blev ni uppmärksammade på något sätt?
Vi förhördes av Haverikommissionen som sade att vi säkert skulle få  belöning.
Dagens Nyheter skrev vidare:
“De två duktiga Delsbopojkarna, utan vars hjälp räddningen hade blivit mycket 

försenad, kan enligt 
vad DN erfarit vänta 
belöningar. Polisen och 
militären uttrycker sin 
största beundran för 
pojkarnas prestationer.
Hade ni kontakt  med 
någon av �ygarna 
efteråt?
Rune skrattar till och 
svarar: Jo, en av dem 
och av honom �ck vi 
faktiskt tio kronor! 

“Om de bara �ugit 50 
meter högre upp så hade 
de klarat berget!”

Erik Strömdahl


