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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 2023 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 innebörden ändras. 
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

Mobila biblioteket

Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och 
ljudanläggning. 
Medlem   Ej medlem 
1 000:-   1 500:-    Helghyra fredag e.m. t.o.m. sön e.m.  
   500:-       750:-    Heldag 12 tim. 
   250:-       500:-    4-timmarshyra 
2 000:-   4 000:-    Måndag till fredag 
      30:-         50:-    Utomhusbord med bänkar per dygn. 
Kontant eller Swish
Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. 

Hyr Bobygdsgården!
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F.d. Bokbussen besöker Bobygda skola och  
förskola mellan 09.00 - 10.30.  Välkomna alla!
Under våren 2023 kommer den:
°  24 januari
°  21 februari
°  28 mars
°    2 maj
°    2 juni (fredag)
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se eller 0650-298 07

BOBYGDSBLA
Nr 115 DECEMBER 2022                    www.bobygda.se

INFORMATIONSBLAD FÖR BOBYGDENS FRAMTID

Nu står den åter på plats! 
Vår egen, stora och ståtliga Bobygdsgran! En tradition från 1955 eller 
1956 i samband med att nya skolan togs i bruk 1955. Det ska ha varit 
på Västanängsbons Strids Jonkes initiativ. I�ol köptes den nya led-
slingan in från medel ur Bobygdens Framtids donationskonto.
Tack Micke Dolk, Marcus Larsson, Tor Axelsson, Johan Eriksson, Svenne 
Björk, Leif-Anders Larsson och Dan Sedendahl för uppsättning av 
gran, Andreas Eriksson för att du skänkt den �na granen och Margare-
ta Nordlöv för uppvärmd grillkåta med korv och �ka vilket smakade 
bra efteråt!
Nu lyser granen vackert och gläder många i både advents- och juletid!
Anna Linde

Mobila biblioteket i Hudiksvall är ett HelGe-bibliotek som är ett samarbete med 
alla folkbibliotek i Gävleborgs län. Det innebär att du som har ett lånekort har 
tillgång till över en miljon medier som du kan låna och lämna tillbaka på alla av de 
46 bibliotek som ingår i samarbetet. Saknar du något som inte �nns på mobila 
biblioteket, kan du reservera hemifrån via vår gemensamma hemsida 
www.helgebiblioteken.se eller ta kontakt med personalen på mobila biblioteket.
Du kan även lämna in smått farligt avfall när vi kommer. Vi tar emot glödlampor, 
batterier, smink och småelektronik.
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Föreningsnytt
Tack till Tommy Vall som nu åtgärdat fuktskadan i golvet på Bobygdsgården, 
den orsakades av en luftvärmepump. 
Återvändardagen med sopplunch är omåttligt populär och 8 okt i år drog den 
närmare 80 personer. Av tradition serverades redd grönsakssoppa och många 
gladdes att få återse gamla skolkamrater och vänner. Hudiksvalls Tidning kom 
och gjorde ett reportage.
Emma Hildingsdotter Mittjas bjöd under föreningens regi en söndag-förmiddag 
i oktober på Yin Yoga med efterföljande värmande soppa, det var uppskattat 
och kan förhoppningsvis bli �er tillfällen!
Tack till Erik Eriksson, Robert Lovén och Tony Öst som tog in simlinan och 
bad�otten i Glombosjön.
Tack till Mats och Mattias Olsson som tagit ned �aggorna i lyktstolparna, nu 
kluras det på bättre montering till nästa år. 
Tack till Lars Nyman och Tommy Vall som plockat in alla utebord under tak vid 
Bobygdsgården.
Det har köpts in en �n plastgran och �na adventsstjärnor till de sex fönstren på 
Bobygdsgården för att glädja och lysa i advents- och juletid! Låt alla lysa och var 
rädd om dem så kan vi alla njuta av dem både inifrån och utifrån. Tack till 
Elisabeth, Anna och Tor som �xat! 
15 dec bjöds styrelsen in till skolans goda vällagade julbord, det tackar vi varmt 
för! En önskan om en skön juletid och ett gott nytt 2023 önskar vi er alla!
Bobygdens Framtid gm. Anna Linde

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
Ovanåker 33, 824 74 Delsbo, 070-256 19 55

Julmarknad
I november gick den årliga julmarknaden av stapeln. Lite färre försäljare men 
desto mer plats för dom som ville köpa �ka. Marknaden blev lyckad och 
många kom för att handla och �ka/prata bort en stund med någon bekant.
STORT tack till alla och vi ses väl nästa år! Det vore väldigt roligt om det blev 
än �er utställare från bygden.
Bobygdens Framtid gm. Elisabeth Ohlsson

Färms Erske
Detta är Erik Andersson (Färms 
Erske) 1887-1965. 
Han var bonde i Östertolbo, Bobyg-
den samt mjölnare i Glombo kvarn. 
Han var gift med Tilda (Matilda 
Kristina) född Wiberg från Fönebo, 
Norrbo. 
Erske med familj �yttade till Öster-
tolbo 1917. Han köpte kvara i 
Glombo 1923. Bilden är tagen på 
sena 50-talet. 
Färms Erske var duktig på att tälja 
�gurer av både människor och olika 
djur bl.a. hela älgfamiljer, nötkrea-
tur, hästar, hundar samt �skande 
gubbar.

Han tillverkade även skidor på 1920-40 talen till sina 
egna barn och troligen till grannar. 
Om man går in på Sockenbilder på internet �nns �era bilder med hela familjen 
Andersson med, sök på Färms eller Ferms. 
Man kan även använda sökordet DAA då får man se 475 bilder och det �nns en hel 
del från Östertolbo samt Kvarna.

Dan Andersson, Delsbo sonson till Färms Erske

Älgfamilj tillverkad av Erik Andersson Färms Erske ca 1955-58

Pimplande Bobygdagubben 
tillverkad 1957

Färms-Erske med sina snidade gubbar. Bilden är 
nog från ca 1960.
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Det växer i Bobygda!
Många ungdomar som växer upp i Bobygda vill gärna arbeta och bo kvar, så det 
�nns efterfrågan på bostäder. Det har Sten Linde tagit till sig. Sedan dottern Anna
för 12 år sedan hade byggt sig ett hus uppe på berget vid Västanäng, bestämde 
han sig för att bygga ytterligare två där uppe. Ett är nu klart och dessutom �nns 
en färdig grund för ett.
Jag säger att det nästan blir som en liten by här uppe.
Ja, vi kallar den Lindes-berg!
När jag kliver in i hallen känner jag en svag doft av färskt timmer. Det är  ett rent 
timmerhus, med synligt timmer både in- och utvändigt. Bara norrsidan är isole-
rad på insidan. Tre sovrum och ett stort vardagsrum / kök. Utsikten går inte av för 
hackor och den fria takhöjden skapar ett luftigt intryck. Jag frågar om han har 
någon köpare ännu. Det �nns presumtiva köpare, men helst av allt vill jag sälja till 
en barnfamilj med rötter i bygden. Det är min största önskan och det är viktigt! Men 
det �nns ett par härifrån som är intresserade på sikt.
Huset säljs oinrett med all värme, vatten och el klart. De nya ägarna får göra klart 
köks- och badrumsinredningen efter eget tycke. Om de vill kan de göra en altan 
eller garage också. Alla tre husen har eget avloppssystem och bergvärme. 
Jag lägger märke till att det inte �nns någon värmepump i pannrummet. 
Nej, men den kommer. Erik Eriksson som står för VVS-installationerna säger att han 
har beställt värmepumpar för över ett halvår sedan, men  väntetiderna är långa på 
grund av el-krisen och Putins krig mot Ukraina. Men den kommer. Allt är förberett.
Vad har du för prislapp? Jag har ingen ännu. Måste gå igenom alla kostnader först. 
Men om det dröjer länge innan du får någon köpare? Ja då gör jag i ordning allt 
och hyr ut så länge. Det är ju känsliga tider nu, man vet inte hur det blir…
Erik Strömdahl

Hej i juletid från Bobygda skola!
Här kommer en julhälsning från Bobygda skolas tre verksamheter förskola, 
skola och fritids. Julen nalkas och vi blickar tillbaka på de senaste veckorna.
Varje år vecka 46 är det barnboksveckan och den nationella läsdagen i Sveri-
ge. Vi uppmärksammade detta med ett gemensamt tema i alla våra tre 
verksamheter med fokus på böcker och läsning. Under veckan kom kända 
bokkaraktärer på besök och inspirerade till läsning. Vi lyssnade på högläsning 
i åldersblandade grupper, skolelever gick över till förskolan och läste för 
förskolebarnen, vi skapade konst utifrån skönlitteratur och mycket mer. 
Veckan avslutades med storsamling med utklädda barn och varje klass �ck en 
present i form av en ny högläsningsbok.
Bobygda skola var representerad vid julmarknaden på Delsbo Forngård den 
26 november. Vi bjöd på glögg och pepparkakor och informerade om vår 
verksamhet. Dagen till ära invigde personalen sina Bobygda skolamössor. Nu 
syns vi på långt håll! Våra besökare under dagen �ck svara på en frågesport 
om Bobygden och första pris var en jullunch. Grattis till Margareta Nordlöv, 
Emma Liw och Kent Grubbegård som välkomnas att avnjuta husmors vällaga-
de smakfulla julbord.
Den 30 november bjöd skolrådet och personalen in alla familjer på förskola, 
skola och fritids till trivselkväll med julpyssel. Skolan fylldes av glada familjer 
som bjöds på gröt och skinkmacka i skolans matsal. I klassrummen dukades 
det upp olika julpyssel och det pysslades ivrigt. Det skapades tomtar på 
grillpinnar, bullformar blev till �na dekorationer och traditionella garntomtar 
skapades. På fritids sålde klass 2-3 �ka till förmån för klasskassan. Det blev en 
trevlig och välbesökt kväll och kanske har en ny tradition fötts.
Snö och kyla kom med besked och aktiviteterna på gården ändrade form. Nu 
är det full fart i backen med madrasser, det byggs snökojor i snöhögarna och
skridskoplanen är redo. Stort tack till Erik och Dan som spolat isen!
Nu är julledigheten nära och det förbereds och pysslas för fullt hos oss. En 
ståtlig gran har �yttat in i skolans entré, på förskolan har en liten Nisse �yttat 
in som överraskar barnen varje dag i julkalendern och på fritids bakas det och 
skapas julklappar. Dofter av gran, Jansson och sa�ransbak blandas och 
julstämningen in�nner sig.
Under våren kommer vi att få en ny samarbetspartner i verksamheten. Det är 
Lisa Östberg och hunden Elsie som ska vara med oss. Elsie är en1-årig Cocker-
poo som är allergivänlig och tappar ingen päls. Lisa och Elsie går en 1-årig 
utbildning till terapi- och skolhund och ska i vår göra sin praktik hos oss. 
Välkomna Elsie och Lisa! Vi berättar mer i nästa nummer av Bobygdsbla.
Följ oss gärna i vardagen genom att hålla utkik i våra informationskanaler!Nytt timmerhus till salu på Lindes-berg.                                 Sten Linde
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www.bobygdaskola.se. Vi �nns även på Facebook och Instagram under titel 
Bobygda skola.
Från oss alla till er alla en riktigt god och vilsam jul! Väl mött 2023!
Hälsningar Bobygda skola genom rektor Johanna Nordqvist

Vinteraktiviteter
Tänk så mycket snö vi redan fått så här innan jul, det är vi inte alltid "bort-
skämda" med! På skolgården står skridskoplanen klar tack vare att Erik och 
Dan spolat - tack så mycket! Planen ligger innanför förskolegården. På 
stolpen bredvid knäpps belysningen på och den går på timer, men lämnar 
man isen innan kom ihåg att slå av den. Vid isen �nns snörakor att skotta 
med och en bänk att vila eller knyta skridskor på. Nyttja gärna isen på kvällar 
och helger också!
Tanin planerar liksom i�ol att hålla en skottad isbana från Glombo strand och 
över sjön till Fabians vika och det blir nog också en uppskottad plan på sjön. 
Banan passar för skridskor, spark och promenad. Jonas har tänkt att hålla ett 
uppkört skidspår runt Glombosjön - perfekt när man vill slippa backar. För 
aktiviteter på sjön kvällstid krävs såklart egen pannlampa och all aktivitet 
sker på egen risk. Vid Glombo strand �nns ett bord, vindskydd och en grill 
som man kan nyttja till �ka, mat och lite ombyte! Medtag något varmt att 
sitta på och egen kol eller ved till grillen och vill man lämna lite extra ved går 
det �nt i vindskyddet. Marcus har lovat att skotta upp parkering och väg till 
sjön vid stranden/badplatsen.
Allt beror såklart på rådande väder och vi kan ju alla som har möjlighet 
hjälpas åt att informera på "Bobygda" på Facebook om olika vinteraktiviteter! 
Tack till alla er som bidrar till trevliga och aktiva vinteraktiviteter!
Anna Linde

Till vårdnadshavare till yngre barn i Bobygda:
Välkommen med en anmälan till Bobygda förskola och skola!
Anmälningsblanketter hittar ni på www.bobygdaskola.se

Hur går det för Rolfs ukrainska vänner?
I mars-numret kunde vi läsa om Rolf och sonen Paul Bogatir i Delsbo som 3 
mars reste till Arlanda resp. Polen för att hämta hem deras ukrainske väns lilla 
familj; frun Vita och knappt 2-åriga dottern Nina till Delsbo, undan kriget! Vad 
hände sedan?
Då Sverige beslutade att ansöka om Nato-medlemskap blev Vita så rädd att 
kriget även skulle nå Sverige, så hon bestämde sig att de skulle �y till USA där 
de har en avlägsen släkting. Rolf skjutsade dem till Arlanda den 25 maj.
Rolf berättar: 
”Den 3 augusti 
återvände fa-
miljen till Ukrai-
na efter mellan-
landning på Ar-
landa. Vi for ner 
och trä�ade 
dem där i några 
timmar. Deras 
egna hem är 
egentligen en 
hyreslägenhet i 
Kiev, men där 
vågar dom inte 
vara, så dom 
bor längre väs-
terut, i Riwne, 

Nina och Rolfs möte på ArlandaNinas första möte med pappa 
Vitaly efter att han varit 6 
månader i kriget

Släkt sökes!
I september-numret sökte Micke Aqui i Ungern efter sin släkt. Han berättade 
att hans mor kom från Bobygden och var född 1935. Hans mamma hette Anna 
Britta Wallström och hans mormor och morfar hette Iris och Adolf Wallström
och bodde i Svedja.

”Mormor var dotter till en smed och bodde från 
början i Järvsö-trakten. Morfar hade en bror som ägde 
Järnhandeln i Färila. Han hette Werner Wallström och 
hade även en syster; Elsa i Färila. Har ni �er tips så hör 
av er på mikaelgideryd@hotmail.com eller ring Anna 
på 070-340 63 62 f.v.b.”
Micke Gideryd "Aqui", Szalapa Ungern

hos makens mor, där det är lite lugnare.”

Glada i de nya skolmössorna!
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Bobygdas sångfåglar!
På måndagar kl 17.30-18.30 med start 9 jan trä�as 
sånggruppen på Bobygdsgårn med sångcoachen Lars 
Ove Hedqvist.
Vi vill gärna bli �er så välkommen att sjunga med 
oss! Man får prova en gång utan kostnad. Tveka inte! 
Det är helt prestigelöst.
Anna Bryngelsson 073 - 812 42 69

Stickcafé
Stickcafét har nu juluppehåll men drar igång igen torsdag 12 januari och 
fortsätter torsdagar jämna veckor kl 18-21 i Bobygda skolas matsal. Vi kokar 
ka�e och te på plats (10 kr), medtag egen mugg och macka/ka�ebröd/frukt 
samt eget valfritt handarbete, eller kom bara och umgås! Ingen anmälan utan 
drop in när man kan! Info Margareta Nordlöv 073-022 37 42 Varmt välkomna 
nya som gamla besökare!
Bobygdens Framtid

Seniorträ�ar
2 sept. 2012 var första seniorträ�en här i Bobygda och det initiativet kom 
från Permats Ingrid (Årets Bobygding 2022). Kunde man då tro att det drygt 
10 år senare skulle vara så omåttligt populärt? Varannan vecka ses 25-50 
seniorer för prat, samvaro och �ka på Bobygdsgården. Ons 14 dec var det 
julavslutning och trots en utetemperatur kring -25 grader slöt 36 seniorer 
upp. Det bjöds på glögg och pepparkaka, julgröt med skinkmacka och till 
efterrätt ka�e och missionsbakelse (sockerkaka, plommon, grädde) samt 
lotteri!
Nu är det några veckors uppehåll men ons 25 januari drar det igång igen och 
fortsätter så onsdagar jämna veckor kl 11-13. Ingen anmälan utan drop-in, 
ka�e/te kokas på plats, medtag eget bröd.
Bobygdens Framtid gm. Britt-Inger Sandström, Anna Linde

Seniorträning 
med kondition, styrka och rörlighet - skonsamt för seniorer!
Bobygdsgården måndagar kl 10-11 med start 16 jan. Anmälan 
vid varje tillfälle senast kl 8 samma dag på 070-380 31 13 (helst sms). 
Vid för få anmälda ställs träningen in. Kostnad: 25 kr/ tillfälle swish eller 
kontant.
Ledare: Pirkko Vesara, nyin�yttad till Bobygda

Barn / ungdomsledare sökes
För att bygdens barn och ungdomar ska få ha aktiviteter på hemmaplan 
behöver vi hjälp att hitta ledare till barngympa (2 tim/v)och ungdomsgård 
(3 tim/v). Man ska vara minst 18 år och lön utgår. Man kan åta sig ett av 
uppdragen eller båda. Passar det dig eller vet du någon annan som skulle 
passa? Kanske är ni några föräldrar som kan hjälpas åt och ta varannan vecka?
Ring Anna 070-340 63 62

Körbesök i advent
Söndag 3:e advent ordnades körsång med jul�ka på Bobygdsgården.
Ett 40-tal gäster kom för att �ka och höra Norrbokören sjunga julsånger och vi 
�ck även sjunga med i allsång. På slutet bjöd några av körmedlemmarna på ett 
vackert luciatåg. Mycket julstämning �ck vi med oss hem denna eftermiddag.
Bobygdens Framtid gm. Elisabeth Ohlsson

Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i 
samband med begravning kan ni donera en gåva via 
tjänsten "Min gåva" - då ordnar de ett minnesblad. 
Det går även att betala in till bg 5846-8018 eller 
swisha 1233440153. Ring/smsa då till 070-340 63 62 
och meddela er hälsning, så ordnar vi ett minnesblad 
till begravningsbyråns minnesalbum. 

Stort TACK till familjen Svensson som hänvisade 
gåvor till Bobygdens Framtid i samband med Alva 
Svenssons begravning och tack till er som lämnade 
gåvor!

NYHET!
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Äntligen!
Efter många år är nu �lmen om Bobygda, LÅNGT IFRÅN – VADÅ? klar.
Premiär Svea Bio den 21 januari 2023 klockan 19.00. Längd 88 minuter.
Entré vuxen 100:- Barn under 15 år 80:- Kontant eller swisch. 

Biljetter 
går att förköpa direkt av mig. KANSKE EN TREVLIG JULKLAPP? De �nns 
bara fysiskt, så kom till  Glombo 110 och köp, eller maila es�lm@mac.com eller 
ring/sms: a 070-765 57 60 så postar jag / lägger undan biljetter. En förköpt 
biljett garanterar plats och att du slipper stå i kö!

Idén
Jag är ju urstockholmare och minns 
en tågresa till Skellefteå 1973, då 
jag med förundran såg hur till synes 
oändliga skogar och enstaka hus 
svischade förbi och hur jag tänkte: 
”Vad gör man där? Så långt bort?”
Minnet inspirerade mig till att nu, 
50 år senare, göra �lmen om 
Bobygden ur mitt stockholmsper-
spektiv.

Flytten
Eva och jag köpte gården i Glombo 
år 2000. Det kändes fantastiskt att 
�ytta in i en gammal by där alla 
kände varandra och många pratade 
dellboska (mer eller mindre tydligt). 
Och trots att vi var s.k. 08:or blev vi 
snabbt upptagna i bygemenska-
pen. Dock, i samband med att vi 
gick runt och hälsade, stötte vi på 
en person som nog inte bodde i 
Bobygda och som var väldigt full. 
När han hörde att jag var 08:a ville 
han genast slåss, men när han insåg 
att jag hade motorsåg, så förändra-
des hans inställning. I stället för att 
slå mig, räckte han fram handen! 
Filmen bygger på trä�ar och akti-
viteter med ett 60-tal personer och 
är 88 minuter lång. Men jag skulle 
lätt kunna göra den mycket längre!!
Erik Strömdahl

Stubb-Folke Henriksson trivs i skogen

Emilia Jonsson, VD på Herman Jonson AB

Stubb-Folkes pappas knogjärn som han 
gjorde när han jobbade på Glombo ångsåg.

Nyfälld kviga på årets första jaktdag

7Lorem ipsum


