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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!

1

F.d. Bokbussen besöker Bobygda skola och förskola 
mellan 09.00 - 10.30.  Alla är välkomna!
Under hösten kommer den:
°  28 mars
°    2 maj
°    2 juni (fredag)
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se 
eller 070-602 52 72

BOBYGDSBLA
Nr 116 MARS 2023                                 www.bobygda.se

INFORMATIONSBLAD FÖR BOBYGDENS FRAMTID

I mars 2022 skrev vi om 
Rysslands nystartade an-
fallskrig mot Ukraina. Nu 
har det gått drygt ett år... 
I  detta nummer skildras 
en ideell hjälptransport, 
där det bland annat ingår 
brandbilar, jeepar, mat, 
mediciner och 300 kaminer, varav ett trettiotal har tillverkats 
av elever på en skola i Bollnäs. Många drar sitt strå till stacken!

Glombo by night

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.

Lorem ipsum
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Hej alla ute i byarna!
Vecka 10 betyder sportlov för oss. Skolan tar en välförtjänt paus från skolarbe-
tet och fritids håller öppet för sportlovsaktiviteter för anmälda elever. Förskolan 
håller öppet som vanligt under lovet för alla förskolebarn.
Innan vi gick på lov anordnade vi en gemensam friluftsdag i Hedebacken i
Hudiksvall. Vi hyrde hela anläggningen för en dag som bjöd på åkning i slalom-
backen och pulkabacken. Härlig stämning och stort engagemang från skolans 
familjer! Tack till alla som deltog! Dagen gav oss “Dagens ros i Dellenbygden” 
med orden “Många rosor och stort tack till BOBYGDA SKOLA som ordnat en så 
härlig familje/friluftsdag i Hedebacken. Många härliga åk med och utan skidor. 
Mycket positiva möten och kontakter och inte minst glada miner. BRA JOBBAT!!! 
/Morfar Erik och Mormor Mia. “ De orden sammanfattade �nt vår dag!
Sista skoldagen anordnade vi TALANG 2023 på skolan. Elever från alla klasser 
�ck möjligheten att visa upp sina talanger för oss alla på förskola och skola. Vi 
bjöds på underhållning med dans, sång, sagoläsning och trix. Personalen bjöd 
på ett avslutande nummer med en dans från känd en tv-serie. Här hittar ni 
dansen: https://www.youtube.com/watch?v=GyH4HB0EuHI
Under våren kommer vi att ingå i en rörelsesatsning som arrangeras av
Riksidrottsförbundet och SISU. Syftet med projektet är att arbeta för mer idrott,
rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen för att �er 
barn ska vilja vara aktiva och må bra. Fokus är även att bygga broar med 
föreningslivet som �nns i Dellenbygden. Vi på Bobygda skola kommer att 
fokusera på aktiva raster och fritidsaktiviteter. Om du är aktiv i en idrottsfören-
ing i Dellenbygden är du välkommen att kontakta oss och presentera en idé 
hur er förening kan bidra till aktivare barn på Bobygda skola.
Vi är så stolta och glada att årskurs 5 har gått vidare till kvarts�nal i Vi i 5:an i år 
igen. Tredje året i rad �nns Bobygda skola representerade! Kvarts�nalen sänds 
live från Bobygda skola tisdag 21/3. Då hoppas vi att ni sitter bänkade vid 
radioapparaterna och hejar på våra duktiga 5:or!
Torsdag 15/6 kl. 18.00 bjuder vi in till skolavslutning på Bobygda skola.
Varmt välkomna!
Vi har lediga platser att erbjuda på Bobygda skola från nu och från hösten 2023! 
Det �nns plats i �era av våra klasser. Tipsa gärna släkt och vänner att söka till 
oss! Information och ansökningsblankett hittar ni på vår hemsida www.bobyg-
daskola.se.
Vi välkomnar även era ansökningar för framtiden!
Vi önskar er alla en �n och solig vår!
Personalen på Bobygda skola genom Johanna Nordqvist

VÅRBREV FRÅN BOBYGDA SKOLA
ÖPPET HUS HOS WALLMAN
Söndagen19 februari bjöd Anders Wallman i Svedja in till Öppet hus till sin 
nybyggda ladugård. Vi var 30-40 ny�kna besökare som tog chansen att 
beskåda! Ladugården har en yta på 1200 kvm och han har 66 mjölkkor, 15 
sinkor och 24 kalvar. Dyngbrunnen är på 2000 m3. I ett bås �nns en mjölkro-
bot som korna själva går till när de känner att de behöver bli mjölkade. Den 
läser av vilken ko det är och varje ko kan mjölka max 4 ggr per dygn, men 
det måste ha gått minst 5,5 tim sen senast. Inne i robotens bås får korna 
kraftfoder samtidigt som de mjölkas, detta lockade förstås en del kor till att 
besöka den titt som tätt. Men roboten lurade man inte! Hade inte tiden gått 
�ck man heller inte mer mat! Korna har fri tillgång till ensilage som är 
blandat med spannmålskross. Korna ger i snitt 30 kg mjölk / dygn. I ladugår-
den �nns också en gödselrobot som likt en robotdammsugare istället suger 
upp all kodynga. Men korna har också en dygnet-runt öppen "spa-avdel-
ning" med massageborstar, dit de går när de känner för det. Dessa kan öka 
produktionen med hela 5%.
Tack vare alla våra bönder i bygden får vi ha ett öppet och levande landskap 
omkring oss! Vi tackar Anders så mycket för gästfriheten och önskar stort 
LYCKA TILL med satsningen!
Anna Linde

För sju år sedan gav jag ut “Brända Stickor” som 
bland annat handlar om mitt eldfängda liv, förän-
dringen av Stockholm från idyll till storstad samt 
upplevelser bakom �lmkameran. (411 sidor) 
Jag har kvar ett antal böcker som jag nu rear ut!

“En fantastisk bok!” sade min fru som sträcktläst den.
Jan Billvik. f.d. brandingenjör, Stockholms brandförsvar.

Pris 190:- + porto
Erik Strömdahl
E-post: es�lm@mac.com
Telefon: 070-765 57 60

Wallmans Hi-Tech ladugård med mocknings- och mjölkningsrobot. Foto Erik Strömdahl
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BOENDE SÖKES!
Vi är en grupp som dansar tango varje sommar i Bobygdsgården. Det vill vi gärna 
göra även i år 29 juni till 5 juli. Därför söker vi boende för ca 12-14 personer. Gärna 
hus med �era rum, men allt är av intresse. 
Kontakta Fotini 070-669 70 32 eller fotini@fotini.se

STICKCAFÉ
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! Varmt välkomna nya som gamla besökare!
Info Margareta Nordlöv 073-022 37 42 

SENIORTRÄFFAR
Onsdagar jämna veckor kl 11-13 är alla välkomna för en stunds prat och �ka på 
Bobygdsgården. Ingen anmälan, bara kom! Ka�e/te köps på plats, medtag eget bröd.
Info: Britt-Inger 070-632  50 83

MAJKASA
Söndag 30 april vid Glombo strand.
Välkomna att �ra in Valborg och våren i
Bobygda! 
Majkasan tänds kl. 20 men kom gärna från 19.
Ris och obehandlat trä kan Köras till kasan 
innan. 
Vi hoppas att en skolklass kan sälja korv och 
ka�e, håll utkik på "Bobygda" på Facebook 
innan eller ring 070-340 63 62 för info.

TERAPIHUNDEN ELSIE
Lisa Östberg i Myra har en cockerpoo som heter Elsie, som hon håller på att 
utbilda till terapihund. ”Efter att jag läst om terapi- och skolhundar på nätet 
väcktes tanken för drygt ett år sedan.
Elsie och jag går en ettårig utbildning som heter ”Social tjänstehund”, i sam-
arbete med Hundens Hus i Sundsvall. Vi ska ha minst 35 praktiktillfällen och 
jag praktiserar nu på Bobygda skola och på ett omsorgsboende i Delsbo. 
På Bobygda skola jobbar jag enskilt med ett par elever.” 
Hur tänker du att hundar inverkar? 
”De skapar lugn och får stressnivåer att gå ner. De inbjuder till att bygga 
relationer och får situationer att avdramatiseras”. 
Kan du beskriva ett tillfälle med någon av eleverna? 
”Vi är i ett speciellt rum på skolan där vi jobbar med en i taget. Ibland hjälper 
vi till med läxan. Jag lägger exempelvis ut en rad lappar på golvet, med ord 
de haft läxa på, tillsammans med gosedjur. Sedan säger jag till Elsie att välja, 
då går hon fram och duttar med tassen på till exempel ordet ”regn”. Då ska 
han läsa det högt för mig och lägga det på en bricka där orden står. Vi övar 
läsning på det sättet. Ja, det blir hunden som får leda. Jag har böcker om hun-
dar som vi har högläsning ur, med Elsie liggande mellan oss. Jag har också en 
tärning med plast�ckor som man kan sätta bilder eller ord i. När den landar 
på ett ord får eleven läsa det ordet. Sedan har vi gjort annat också. Utomhus 
gick vi upp bakom skolan där elever hade skrivit olika texter. Sedan, lutande 
mot ett träd, läste han texten högt. Det är ju mycket roligare att läsa bara för 
Elsie och mig utomhus än att sitta i klassrummet. Varje gång jag praktiserar 
dokumenterar jag allt. Det ger mig en ganska bra bild på hur man kan hjälpa 
barn att komma över de värsta stötestenarna med hjälp av en terapihund. 
Erik Strömdahl. Bilder Lisa Östberg.

BARNGYMPA SÖNDAGAR PÅ BOBYGDSGÅRDEN
Året man fyller 1-3 år (aktiv vuxen minst 15 år deltar) kl 15-15.45
Året man fyller 4-7 år (vuxen får stanna kvar vid behov men deltar ej) 16-16.45
Året man fyller 8-12 år (vuxen får stanna kvar vid behov men deltar ej) 17-18
Start 19/3, anmälan till ledaren Bella Mood 070-235 53 06.
Begränsat antal deltagare, förtur till barn på Bobygda förskola och skola. Medtag 
vatten�aska. Lämplig klädsel, små barn är barfota och de större barfota eller skor.
Kostnad: 100 kr per barn och termin, betalas med swish el kontant till ledare. 
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BOBYGDAS SÅNGFÅGLAR
På måndagar kl 17.30-18.30 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

Eva Ljungdahl som för tillfället har pausat sin medverkan, hälsade på i måndags 
och fotade och pratade med bl.a. Anna Bryngelsson, som berättade att allt bör-
jade med att Permats Ingrid tyckte att några skulle sjunga julsånger till advent. 
”Och nu står vi här för andra året och ingen adventssång har det blivit ännu!”  
Birgitta Axelsson: ”Det känns värdefullt! En skön timme på måndagarna.”  
Bosse Larsson är ny och blev intresserad när han hörde att det var Lars-Ove som 
ledde det hela. ”Han är så glädjande och entuiasmerande! Jag tycker det är en 
mänsklig rättighet att få sjunga”.
Lars-Ove Hedqvist: ”Jag har en kör i i Hudik, och en för lärarna på Forsa Folkhög-
skola.  Dessutom är jag musiklärare i Hudik. Det var en av lärarna på folkhög-
skolan som sade att hon inte sjunger så bra, men att hon sjunger för att MÅ 
bra.” 
Carina Swing. ”Det är veckans höjdpunkt! Jag får så mycket energi att jag kan 
springa upp och ner för backarna hur lätt som helst!” 
Elin Jonsson: ”Vi får själva vara med och bestämma låtar och ser fram emot  
bäställning på en konsert...
Erik Strömdahl

Filmen, som är 88 min lång, har hittills haft tre kvällsvisningar i Delsbo som 
alla sålt slut! Nu är det två dagvisningar och en kväll på gång i Delsbo samt 
en hel veckas visningar på biografen Zita i Stockholm! Sprid gärna detta till 
era ut�yttade släktingar och vänner som kan ha möjlighet att gå. Och ni som 
hittills inte sett den - ta chansen! Jag avslutar med ett TACK ERIK för att du 
visar upp allas vårt Bobygda på �lmduken!!!
Anna Linde

Publikens röster:
- Tycker det var en bra och rolig �lm att se. Intressant att höra historia och även se framåt. 
//Elvy Jonsnäs

- En �n �lm som sätter glesbygden o dess invånare på kartan på ett ödmjukt o �nt sätt. Så �nt 
att mixa både dåtid o nutid, unga o gamlas funderingar o berättelser. En �lm som �ck oss att 
bli stolta över vår bygd. En �lm som kommer väcka längtan hos många att hitta " hem". 
//Carina Swing

- Jag kan kanske räknas som jävig, men den var intressant och ledsam och rolig och framkall-
ade några glada skratt. //Astrid Eriksson

- Humoristisk, varm, intressant och berörande. //Margareta Gonzalez Lindh                                                                                                                                                                         
- Det var väldigt intressant och man var ju bekant med allehop och det där har jag aldrig varit 
med om! Och jag har då bara fått beröm jag och jag vet inte vad det beror på? Jag tycker jag 
ska vara lite stolt över detta! Det sexuella tycker jag var bra - jag var nog den enda som �ck 
sexualundervisning av min pappa på den tiden. //Stubb-Folke Henriksson             

-Det var väl bra, det var udda att se sig själv och folk man känner på bio. Roligt att det var 
historiska händelser långt bak i tiden med! //Erik Eriksson                                                                                                                                         
- Jag tyckte �lmen var så bra! Den hade både hjärta, lite smärta och humor! 
//Berit Lindh

- Inte alla dagar som man har chansen att få se något lokalt på Svea bio. Eriks �lm belyser på 
ett positivt sätt, hur han med familj har blivit bemött av lokalbefolkningen. Filmen genomsy-
rar också mångfalden av Bobygdens företagaranda. Ett bra betyg till Erik och hans mångåriga 
dokumentation om Bobygden är väl alla �lmvisningstillfällen och dessutom Stockholmspre-
miär på Zita den 5 maj. Tack Erik!
//Lena och Olle Jonsson på Krusänga

Så kul att få gå på �lmpremiär i en biosalong fylld med bekanta! Regissören Erik lyckas 
verkligen skildra bygden �nt genom sina ögon, och han får hjälp av både infödda och 
hit�yttade Bobygdingar, gamla och unga pro�ler. Det blir en berörande skildring som 
samtidigt bjuder på många skratt. 
//Erika Sundman 

Filmen är en imponerande mosaik av röster och ett �nt och viktigt dokument över en �n bygd!
//Elin Broberg

Tack för alla �na ord som värmer och inspirerar mig! Jag är stolt över att numera vara en 
Bobygding!
//Erik Strömdahl
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ETT GAMMALT SILVERSKRIN BLEV NY VÄNSKAP
Sommaren -21 blev jag uppringd av en för mig då okänd kvinna; Maj-Britt, 
som är född i min by Västanäng men �yttade härifrån som barn. Hon berätta-
de att hon som 6-åring fått gå från Västanäng till Örvallen med en liten kalv 
tillsammans med min farmors mor Margit. På vallen var min farmor Karin (då 
21 år) som jät-jänta och tog hand om djuren. Där �ck Maj-Britt stanna �era 
dagar med min farmor och hennes lillebror Ingemar då 3 år och när hon sedan 
ville hem ringde de från Öråstornet till Västanäng varpå hennes bror hämtade 
hem henne på cykel. Som tack för hjälpen hade hon fått ett silverskrin av min 
farmors mor Margit. Hon �yttade senare härifrån med sin familj. Kort därefter 
hälsade Maj-Britt på och jag �ck silverskrinet som ett �nt minne och sedan 
dess är vi nyfunna vänner! Nyligen bad jag Maj-Britt Granström, född Eriksson 
berätta om sin uppväxt i Västanäng:

"Jag föddes 1935 på Hudiksvalls BB. 
Mina bröder Birger 1924 och Harry 
1927 föddes hemma. Pappa och 
mamma  Albin och Ingrid Eriksson 
sålde huset i Västanäng 1941 till 
Per-Erik Nyberg (där Andreas Eriks-
son bor idag). Farmor Eckens Anna 
Mora Jonsson och farfar Erik Jonsson 
bodde i huset ovanför oss (där 
Margareta och Robert Olofsson bor 
idag). Farmor var syster till "Hindrik" 
Henriksson (en av pro�lerna i "Pro�-
ler i Bobygden). 

De hade också en bror i Enånger, Johan. Han och hans fru �ck �era barn, men när 
den siste, Elof föddes dog mamman, då tog min farmor hand om honom. Han 
var kusin med pappa men bara ett år äldre än min bror. Mamma kom från Nyåker 
och hette som �icka Munter (Eva Munter är dotter till min kusin Ingvar). Pappa 
hade en äldre syster Tekla, gift med Jonas Olsson, Finn Jonke i Vallsta. Anna 
Gavell var en yngre syster och Arvid en bror (svärfar till Majbritt Arvidsson).

Jag fyllde 7 år efter att vi �yttat till Näsviken. När jag blev lite äldre åkte jag tåg 
eller rälsbuss till Fredriksfors och sen buss till Nyåker till min mormor Margreta 
Munter. Sen tog jag buss till farmor i Västanäng. Då umgicks jag med Kveck-
ar-Gun. Det är tack vare dessa besök jag känner till en del om Bobygda."

En liten anekdot som Maj-Britt berättar: 
En installatör av mjölkmaskiner från Alfa Laval från Skåne var i bygden. Han såg 
Monna och Eckens Anna Mora sitta tillsammans och röka pipa och han ska ha 

Det var en speciell känsla att "åka" vägen många av oss kör dagligen och se 
välbekanta hus och miljöer svischa förbi, men såklart även att få se alla kända 
ansikten. Det var både sorg, glädje, allvar och humor, historia och framtidstro. 
Säkert ser man olika på �lmen om man är en "inbiten Bobygdsbo" med god 
lokalkännedom eller en utomstående tittare som inte känner till bygden? Men 
jag tror ändå att alla får känslan av hur det är att leva här och att �lmen speglar 
många landsbygder i vårt avlånga land. Då Erik 'r in�yttad har han förmågan 
att se Bobygda både "utifrån och inifrån", alltså med olika ögon!  
Kvällens �lmstjärna blev ändå Stubb-Folke Henriksson från Hallsta som delade 
med sig av allt från skogsbruk, sexualundervisning sen sin egen ungdom och 
uppvisning av knogjärn som användes vid slagsmål!

innan och Erik hade även en väntelista till ev. avbokningar. Det serverades 
bubbel och snacks vid ankomst och platserna fylldes. 

Bobygdens Framtid var på plats med styrelse och 
personal och förärade Erik med en �n tulpanbukett 
och ett betalningsfritt hedersmedlemskap livet ut i 
Bobygdens Framtid efter visningen. Efter �lmen 
fanns även möjlighet till re�ektioner och frågor till 
Erik som tog emot från scenen. Den enda stora 
frågan var nog "När kommer del två?"  Erik säger att 
han har mycket material kvar och har fått klippa 
mycket för att få ned materialet till rätt längd, så vem 
vet, vågar vi tro på en uppföljare i framtiden? Vi är 
nog många som håller tummarna!
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sagt något i stil med "Första gången 
jag ser två tanter som röker pipa". 
Just dessa två kvinnor fotografera-
des tillsammans av Per Östberg och 
senare tecknade den kände Hälsing-
ekonstnären Bror Eric av fotogra�et. 
Bilden är från  litogra�n som gjordes 
i 245 ex. 
Till vänster ses Monna 1866-1959 (Anna Lindes farmors mormor) och till 
höger Eckens Anna Mora 1871-1959 (Maj-Britts farmor).

Maj-Britt Granström, Anna Linde

FÖRENINGSNYTT
Tack till Marcus Larsson, Taning Dangnoi och Jonas Jonsson för skottning, 
isbana och skidspår i Glombo samt Sven-Ove som kört skidspår i Oppsjö och 
den som kört på Skogssjön. Även om det blev en knepig vinter med kort 
säsong på sjön.
Vi har fått ett gäng gamla gästböcker från Öråsen som tidigare arkiverats på 
Forngården. Hittills har de funnits tillgängliga att läsa på seniorträ�arna. En 
av föreningens lägenheter har bytt hyresgäster. Nu blickar vi framåt årsstäm-
man och en riktigt trevlig kväll med medlemsmiddag och underhållning! Du 
som inte redan är medlem - passa på att bli!
Bobygdens Framtid, Anna Linde

FÖRSVUNNEN KATT
Vår katt Måns har varit borta sen slutet av janu-
ari. Någon som sett en långhårig Ragdollkatta i 
Prättingberg? Vit med gråa fält. Säkert tovig nu då 
han varit borta ett tag. Ring eller messa gärna om 
ni sett honom, lite skygg med okänt folk så tror 
inte han kommer fram till vem som helst.
Emma Hildingsdotter Mittjas 073-039 28 13

KOLBULLAR
Långfredagen 7 april serveras nygräddade 
kolbullar i jaktstugan i Gravbacka kl. 11-14. 
Kolbulle med sylt, grädde och dryck samt ka�e 
och kaka 80 kr/pers.
Swish eller kontant. Även glutenfria kolbullar 
�nns. Njut av en vårpromenad till jaktstugan!
Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76.
Arr. Bobygdens Framtid

BIOPREMIÄREN PÅ ”LÅNGT IFRÅN - VADÅ?  🎬📽🍿
Som vi hade väntat med spänning under �era år på denna premiär!! Erik 
Strömdahl, Bobygdas egna �lmare från Glombo hade färdigställt sin doku-
mentär�lm om Bobygda LÅNGT IFRÅN – VADÅ? och det skulle bli premiär 
på Svea bio lö 21 januari. 
Vi förväntade oss många kända ansikten och både kända och okända 
historier! Många hade köpt och gett bort eller fått biljetter i julklapp och 
förväntningarna var höga! Många "skådespelare" satt ju även i publiken. 
Svea Bios stolar rymmer 145 personer och platserna var slutsålda i god tid  

SENIORTRÄNING!!
Bobygdsgården måndagar kl 10 -11 men just nu uppehåll. Håll utkik på 
Facebook när det drar igång igen! 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
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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
för gåvor i samband med Karin Dahlbergs begravning.

BOBYGDENS FRAMTIDS ÅRSSTÄMMA FÖR 2022
Avhålls lördagen den 1:a april kl 13.00 2023
DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
2. Val av två justerare
3. Fråga om stämman utlysts rätt
    “Kallelse till stämma sker genom utdelning i brevlåda eller annons i aktuell       
dagstidning. Kallelse skall utfärdas tidigast 4 veckor före stämma och senast 2 
veckor före”
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Rektors rapport om skolan
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
11. Beslut om årsavgift 2024
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år)

14b. Val av ordförande. Nuvarande: Anders Östgård
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år)

16. Val av valberedning (1 år)
      Avgående: Henrik Svensson (sammank.), Henrik Dolk, Fredrik Björk
17. Övrigt

Avgående: Ord: Jonas Jonsson, Anna Linde, Anders Wallman, Anna 
Bryngelsson. Suppl: Lars Nyman, Tommy Vall
Sittande till 2024: Ord: Anders Östgård, Mats Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Johan Eriksson

Avgående: Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre
Suppleant: Lars Linde

ÅRETS BOBYGDING
VEM har gjort något DU tycker är viktigt för Bobygden?  
Vem vill du se som ÅRETS BOBYGDING 2023? 
Lämna ditt nomineringsförslag till Anders Östgård 070-256 19 55 
eller Jonas Jonsson 072-240 22 35. 
Vinnaren presenteras på föreningsmiddagen den 1 april på Bobygdsgården!

ÖPPEN ATELJÉ MED MÅLERI OCH GRAFIK
Under Kristi himmelfärdshelgen är det dags för KONSTRUNDA. 
Ett 30-tal konstnärer i Hudiksvall och Nordanstig öppnar sina ateljéer den 18, 19 
och 20 maj mellan kl 11-17.
I Bobygden deltar Ann Envall med måleri och gra�k i det före detta kapellet i 
Vitterarv och i det före detta snickeriet i Glombo deltar Eva Ljungdahl och 
Agneta Farm med måleri och gra�k.
Vi bjuder på �ka!
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ÅRSSTÄMMA
Bobygdens Framtid kallar sina medlemmar till ÅRSSTÄMMA 1/4 kl 13-15 på 
Bobygdsgården.
Dagordning: www.bobygda.se
Kl 19 bjuder vi våra medlemmar på mat, dryck och underhållning. Anmälan till 
kvällen: Anders Östgård 070-256 19 55 eller Jonas Jonsson 072-240 22 35 senast 
20/3.
Nominera Årets Bobygding till ovanstående personer!
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”Skicka vidare till Ukraina” 
är en privat organisation som 
jobbar helt ideellt. Efter ett år av 
insamlingar och resor tvekade 
de inte att köra ytterligare en 
hjälpkonvoj till krigets front. 
I februari gjorde de sin 13:e resa 
med förnödenheter och en av 
deltagarna var stockabon 
Mårten Arosenius som berättar: 

EN HJÄLPSÄNDNING TILL UKRAINA

”Vi var nio personer som körde ner med åtta fordon. En brandbil som är om-
byggd till lastbil var lastad med 300 kaminer varav 32 var resultatet av ett 
elevarbete på Bollnäs gymnasieskola som fått materiellt stöd från Domnar-
vets järnverk. De transporterade också ner kaminerna åt oss till ett lager nära 
Nynäshamn. Projektet ingick i elevernas miljöarbete.  
Så när vi åkte hade vi förutom dessa 300 kaminer i en brandbil, sju ton bygg-
plast, kläder, matvaror och ganska mycket mediciner med oss. Kolonnen 
bestod totalt av tre brandbilar, en stor Sprinterbuss, en VW LT 35:a, en hästt-
ransportkärra full med grejer och en annan släpkärra med en pickup. Och så 
hade vi dessutom en pickup och en släpkärra efter en av brandbilarna”. 
Var brandbilarna donerade? 
”Nej, vi hade ska�at pengar genom insamlingar, eller också var det någon 
brandkår som skulle byta ut en bil mot en modernare och som hade sett vår 
hemsida och frågat om vi ville köpa den. De kan kosta mellan 40.000 och 
70.000 kronor. En köpte vi för 145.000 kronor. Ibland köper vi bilar och annat 
på Blocket. En av oss, en 22-årig tjej, körde en av brandbilarna och vi hade 
även två brandmän med oss.”

Hur ofta åker du ner? ”Jag har varit nere sex av �orton gånger”. 
Hur förbereder ni er? Det råder ju faktiskt fullt krig!  ”Vi åker aldrig igenom 
områden där det pågår strider, utan endast i befriade områden, som i bland 
kan ligga bara tre mil ifrån fronten. Vi ser till att vi får ut bilarna och övrigt 
tillsammans med en organisation som heter Operation Aid, som jobbar 
väldigt nära befolkningen. Där vi var sist, var det väldigt sargat och sönder-
skjutet”. 
Hur kan en dag se ut? ”Om vi har tur får vi frukost på hotellet i Polen innan vi 
åker redan vid femtiden på morgonen, för vi har långa resvägar. Vi kan inte 
hålla hög fart, men oftast så ligger vi runt 90 km/h. Men sen är det mycket 

gått sönder, men vi lyckades bogsera iväg den till en fri yta där vi kunde 
tömma den på matvaror för trettio tusen kronor innan lågorna tog över helt. 
Branden gick inte att släcka, så bilen �ck tyvärr brinna upp. 
Håller du kontakt med några där nere? ”Det �nns folk som vi lärt känna väl i 
närheten av Lviv och som bjudit oss på fest och trevligt umgänge några 
gånger, vilket också är viktigt. Man måste få lära känna varandra, prata och 
koppla av tillsammans. Men de �esta talar inte engelska, så det är lite svårt. 
Slutligen en idiotisk fråga: Hur tror du det här kriget kommer att ta slut? ”Ja det 
var ju en bra fråga, men jag vet inget mer än att de är beredda att slåss för att 
inte släppa in Ryssland igen i Ukraina. De o�rar utan tvekan allt där nere”. 
”De ska inte få ta vårt land, vi ska ha Ukraina i fred. Ingen ska komma och 
bestämma över oss en gång till. Det har vi haft nog av” 
Erik Strömdahl

SKICKA VIDARE TILL UKRAINA 
Swish 123-233 46 39 

Ukrainska brandmän vid en deponerad 
brandbil.

En skänkt bil som kamo�agemålats.

som ska göras resten av dygnet. 
Efter att ha sovit i bilarna och käkat 
lite snacks och grejer, gick vi till en 
mack och �ck lite varmvatten så vi 
kunde blanda ihop lite pulversoppa 
i en burk. Ja, och sedan får vi oftast 
ta hänsyn till utegångsförbuden. 
Klockan 23.00 utlyses allmänt ute-
gångsförbud, då får man inte köra 
på allmänna vägar. Men eftersom vi 
är en humanitär hjälporganisation 
så får vi åka på nätterna. Då är det 
ingen tra�k så då drar vi på för fullt”. 
Har ni råkat ut för något dramatiskt? 
”Det mest dramatiska är när vi kör 
bilarna och inte riktigt vet om vi 
hinner fram innan utegångsförbu-
den inträ�ar. Men soldaterna vid 
vägspärrarna är väldigt tillmötesgå-
ende och när de inser att vi kommer 
med en massa hjälp, så vinkar de 
glatt och säger ”kör”. Tullen är där-
emot ett besvärligt moment och 
det tar lång tid vid kontrollerna. 
Polska tullen har ofta stränga regler. 
Senaste gången så brann en av 
bilarna upp vid sista tullstationen, 
det var motorvärmaren som hade 


