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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 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 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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BOBYGDSBLA

Lupinen har flytt från Amerika till 
Europa och betraktas som ogräs. Men
den är vacker att titta på och praktisk 
när man ska klä midsommarstången.

Glad midsommar!

f.d. Bokbussen besöker Bobygda skola och förskola 
mellan 09.00 - 10.30. 
Uppehåll under sommaren och kommer nästa gång 
den 13 september
Kontakt: mobilabiblioteket@hudiksvall.se 
eller 070-602 52 72

Ungdomsledare sökes
till ungdomsgården på Bobygdsgården 3 tim/ vecka, kvällstid från i höst.
Du ska vara minst 18 år, timlön utgår. Kan man bara varannan vecka är det 
bättre än inget alls!
Ring Anders 070-256 19 55 eller Anna 070-340 63 62.

Barngympa
Stort tack till alla barn och föräldrar för den här terminen, Så kul att så många 
ville vara med på gympan. Det har varit fantastiskt roligt och utvecklande att få 
göra det här och jag är tacksam för att jag fått låna barnen en stund varje 
söndag. Hoppas nu alla får ett �nt sommarlov så kanske vi ses till hösten!
Bella Mood

Årsstämman                sid 2
Föreningsnytt                                   3
Årets Bobygding, boule                4
Vandringar, vallgudstj                   5
Djurens Dag                6 - 7
Div. evenemang                8 - 9
Rektorns brev från skolan          10
Elevers brev            10 - 11
  

Brännboll på Midsom-
marafton!
Kl 19.30 vid Bobygda skola. För alla 
åldrar.  
Lag indelas på plats. Ta med ett glatt
humör samt släkt och vänner!
Det är bara att komma!
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Årsstämman 2022
Bobygdens Framtid höll 2 april årsstämma på Bobygdsgården. 
Föreningens ordförande Anders Östgård hälsade medlemmarna välkomna till 
stämman.
Till ordförande valdes Jonas Jonsson, till sekreterare Anna Linde. Till justerare av 
protokollet valdes Jan-Erik Jonsson och Tor Axelsson. Stämman utlystes i Bobygds-
bladets mars-nr (delas ut i postlådor och ligger på nätet), i HT:s Föreningsnytt samt 
på bobygda.se och facebookgruppen ”Bobygda”. 
34 medlemmar var närvarade. Styrelsens verksamhetsberättelse fanns kopierad i 
utdelat material och presenterades med bilder och berättelser digitalt.
Rektor Johanna Nordqvist, anställd sedan 2004, rektor sedan 2011, presenterade 
verksamheten. 2021 är 18:e läsåret för skolan. Skola, förskola, fritids har växt. Från 4 
till 22 personal. Det serveras 100 port mat/dag med lokala produkter. Pandemin har 
påverkat verksamheten de två senaste åren. Bilder visades från verksamhet för skola, 
förskola och fritids. Presentationen avslutades med Erik Strömdahls musikvideo 
Jerusalema med skolans personal som dansare.
Resultat och balansräkningen redovisades av Jonas Jonsson. Ett plusresultat för året. 
Ekonomin fanns redovisad i handlingarna. Revisionsberättelsen redovisades skriftligt 
i handlingarna och lästes av Sten Linde.
Stämman svarade med ett enhälligt ja till fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen.
Resultatet beslutades ingå i löpande. Beslut togs om oförändrad årsavgift för 2023, 
d.v.s. 100 kr/ hushåll. Inga motioner har inkommit till stämman som beslutade om
oförändrade arvoden för styrelsen för år 2022.
Valberedningens representant Henrik Svensson presenterade valberedningens
förslag: Erik Eriksson och Kristin Berg har valt att avgå från styrelsen. På deras platser
invaldes Anders Wallman och Anna Bryngelsson som ord. ledamöter. På Anders
Wallmans suppleantplats valdes Johan Eriksson in som suppleant.
Anders Östgård omvaldes som föreningens ordförande för 2022.
Revisorerna omvaldes: ord. Sten Linde och Mats Rolfhamre, suppl. Lars Linde.
Valberedningen omvaldes: Henrik Svensson (sammankallande), Henrik Dolk och
Fredrik Björk.
Kristin och Erik avtackades med varsin gåva. Anna Bryngelsson bjöd in till en sång-
grupp som startar måndag 11 april 17.30. Jonas berättade om syftet med föreningen.
Efter senarelagt konstituerande möte ser styrelsen ut som följande:
Redan valt på årsstämman: Anders Östgård ordf.
Konstituering: Jonas Jonsson vice ordf, Anna Linde sekr, Sune Ohlsson vice sekr, Mats
Olsson, Anders Wallman, Anna Bryngelsson ledamöter.
1:a suppleant: Lars Nyman, 2:a suppleant: Tommy Vall, 3:e suppleant: Johan Eriksson.
Enligt tidigare beslut ska plats för suppleanter gå efter längst tid i styrelsen. Vid lika
lång tid får lotten avgöra.
//Bobygdens Framtid

många både �na och mindre �na minnen! Till exempel klassresan vi var på i 
helgen och gången Danne slipade upp handen på slöjden eller då vi busat 

Mina år på Bobygda Skola
Hej, jag heter Daniel och jag har gått på Bobygda Skola ända sen förskoleklass, och 
för den delen så har jag även gått på Västanäng Förskola som numera heter Bobyg-
da Förskola. Jag är glad att det här är en liten skola, med små klasser och få klass-
rum. Och därför får man chansen att lära känna alla lärare samt elever. Något 
“roligt” minne kanske man inte kan säga att det är men… ett lustigt minne är att för 
2 år sedan så slipade jag min sida av min högra hand från handleden upp till 
lill�ngret med en bandslip, och förra året så ramlade jag och tog emot mig med 
armen/handen så jag �ck en spricka i min handled. Men “the actual point” med det 
är att båda incidenterna hände strax före skolavslutningen, så jag �ck ju inte 
möjligheten att bada direkt efter skolavslutningn eftersom jag hade både gips eller 
att jag hade fått en spricka och ett gigantisk plåster för att jag hade slipat handen. 
Men såklart har jag också roliga minnen från Bobygda Skola, t.ex. som klassresan vi 
var på i helgen. Och såklart är ju ett roligt minne att vi 6:or vann brännbollen mot 
personalen i tisdags!
Jag kan säga att jag blev inte tvingad av en fröken att skriva det här: Jag kommer 
sakna Bobygda Skola otroligt mycket.
Daniel Svensson, Nyåker

Film & Foto
Jag har stor erfarenhet av att �lma och fota bl.a. 
bröllop, event, djur och företagspresentationer. 
Tveka inte att höra av dig!  
Redigering görs enligt önskemål.

ESFilm, Erik Strömdahl, Glombo 110
070-765 57 60    es�lm@mac.com

med Maria och  andra på 1:a april 
eller bara skrämt varandra på 
vardagarna.
Jag hoppas att jag får komma 
tillbaka till skolan och hälsa på!
Tack för mig leverpastej!
Tova Melin, Sunnansjö
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Föreningsnytt
Efter årsstämman bjöds det på kvällen in till en medlemsmiddag! Husmor Åsa och 
hennes duktiga assistent Rekia bjöd på en burgundisk gryta med hasselbackspotatis, 
sallades och röror med eritreanska in�uenser. Till dessert vit choklad-pannacotta 
med lime-marinerad frukt och bär. Jörgen Westerlund och Pär Stenberg stod för ett 
roligt och underhållande quiz med allsång och efterföljande spelning. Quizet vanns 
av lag Ko-fösarna. 
Stort GRATTIS till Permats Ingrid Eriksson som utsågs till Årets Bobygding 2022! Hon 
förärades med en tavla av Eva Ljungdahl. Kvällen var mycket uppskattad så du som 
missade den - kom nästa år! Är du inte medlem passa på att bli tills dess!
Nya seriekopplade brandvarnare har monterats i Bobygdsgårdens samlingslokal och 
lägenheter. Föreningen har sökt och beviljats en byapeng hos Hudiksvalls Kommun 
på 5000 kr till skyltning för Gravbacka Gravkullar, resterande betalas från donations-
kontot. Anders Östgård och Jannes Jonasson har tillverkat två nya portabla grillar 
som hittills använts på kolbulledagen och vid majkasan - mycket �na, stort tack! 
Föreningen ordnade majkasa vid Glombo strand; Dan Sedendahl, Marcus Larsson, 
Leif-Anders Larsson och Benny Nordli såg till att det eldades säkert genom vattenbe-
gjutning och avbränt gräsområde innan. Klass 3-4 sålde korv, hamburgare och �ka 
till förmån för sin kommande klassresa. Kasan blev i år mycket välbesökt! Vi tackar 
Erik Eriksson för hans tid som utdelare av Bobygdsbladet och välkomnar Margareta 
Olofsson som ny utdelare för området Glombo-Olivensjös. Ett nytt väggskåp har 
köpts in och monterats upp på Bobygdsgården av Tommy Vall, nu ryms de inköpta 
assietterna som önskats till köket. 
På Långfredagen sken solen i Gravbacka och kolbullarna gick åt som smör! Besökar-
na var många och man trivdes och umgicks. Flera passade på att gå till gravkullarna 
också. Stort tack till hela kolbullegänget med Stefan Axelsson i spetsen för ert 
trevliga arrangemang! 
28 maj ordnade MAD Delsbo sin årliga US Cartrip och den gick i år bl.a. över Bobyg-
da. Under dagen var Bobygdsgården välbesökt av såväl veteranbilar som �kasugna 
gäster - tack till alla som bakat till denna dag och alla som jobbade i köket/servering-
en! Deltagarna svarade hos oss på en fråga om hur många trappsteg och avsatser 
Öråstornet har. Rätt svar var 55 st. Ryktet säger att ett lag gjorde sig besväret att åka 
och gå till tornet och räkna! Det var förstås helt tillåtet :). 
6:e juni ordnade för andra året Elisabeth Ohlsson och Anna Bryngelsson National-
dagscafé utanför Bobygdsgården. Det serverades goda hembakta nationaldagsba-
kelser på rulltårta grädde och frukt och med ett "B" som i Bobygda och en svensk 
�agga som dekoration. Ka�et hade strykande åtgång och det kom 80-talet glada 
besökare, vi hoppas det förblir en tradition! 
Ingen i vår del av landet har nog missat Sveriges genom tiderna tyngsta och största 
transport av den stora transformatorn från Ludvika till Ånge. Detta gjorde att R84 
under ett dygn �ck stängas av över Krusänga och all tra�k leddes då via Bobygda och 
de resande �ck en 14 km längre resa. Bobygden visade upp sig med vackert väder 

Sommarhälsning från Bobygda skola
Första dagen på sommarlovet!
Igår kväll hade vi skolavslutning på Bobygda skola, den 18:de sedan starten 
2004. Det blev en �n avslutning i härlig sommarkväll och tillströmningen av 
folk var stor. Familjer, släkt, vänner och bybor kom och blev underhållna av 
skolans elever som bjöd på sång och instrumentspel. Att återigen få samlas, 
skapa gemenskap, skapa gemensamma minnen och förenas kring skolan, 
hjärtat i byn, är en härlig känsla.
Tack till alla er som kom!
Till veckan har förskolan sommaravslutning med barnen och tackar av de 
äldsta barnen som till hösten börjar i förskoleklass. Föräldrarna bjuds på �ka i 
samband med hämtning. Nu startar sommarfritids och förskolan byter till 
sommarrutiner. Vi hoppas på �nt väder så våra sommarbarn på förskola och 
fritids kan göra ut�ykter i vår närmiljö och får njuta av den svenska sommaren.
Nu blickar vi tillbaka på det gångna året som samlat på många �na gemen-
samma minnen. Vandring till Julingvallen, tema om rymden, luciakväll, tema 
med “Uttryck i tryck” där alla elever har besökt Tryckkammaren i Edsäng, “Glow 
in the dark” på Bobygdsgården, vinterfriluftsdag i Hedebacken, elevensval-dag, 
djurdag och brännbollsmatch. Alla dessa specialdagar är viktiga för oss, men 
allra viktigaste är vår vardag. En vardag där våra förskolebarn, elever och 
personal har en lärorik, trivsam och trygg miljö som vi skapar tillsammans.
Tack till er alla för ett gott jobb under året! Väl mött i höst!
Jag önskar alla förskolebarn, elever, vårdnadshavare, personal och bybor en �n 
solig vilsam sommar! Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola 
Skolstart onsdag 24 augusti 8.40.
Vi har lediga platser i förskoleklass-klass 3 med skolstart augusti 2022.
Välkommen med er ansökan! Blanketter hittar ni på skolans hemsida.
Vi frågor ring 070-278 65 65 Johanna Nordqvist

Livet på Bobygda skola
Mitt namn är Tova Melin och jag började på Bobygda Skola i 1:an och det är jag 
glad över! Det har varit 6 fantastiska år på den lilla gula skolan.
De �esta morgnar har man vaknat och tänkt att fan vad jobbigt och gå till skolan 
men jag ångrar inte en enda dag av mina skolår eller jo en dag eller två kanske det 
�nns, men det är inte många iallafall.
Just att skolan är så liten ger en bra möjligheter t.ex att man kan lära känna alla på 
skolan iallafall. Jag kan alla i personalen och elevernas namn. Eller att man kan 
göra lite annorlunda grejer, vi har t.ex djurdag, elevens val och brännbollsturnering. 
6 orna vann faktiskt årets brännbollsmatch!
Jag kommer sakna skolan så otroligt mycket men jag lämnar iallafall skolan med 
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Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med begravning 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 Margit Jonssons och Bengt Perssons begravningar.
Bobygdens Framtid

Nysatt regnbåge i Sarvsjön!
Fiskekort �nns att köpa vid automaten på Svedja Gräv & Schakts verkstads-
vägg, eller använd I-�ske. 
Obs! Dålig mottagning vid sjön. 
Pris 120 kr för max 3 �skar/dygn.
Vägbeskrivning från Bobygda till Sarvtjärn:
Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger den på höger sida.
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO

och gröna toner för alla genomresande denna dag. Såväl tung tra�k med tex 
timmerbilar som buss 53 och många personbilar tra�kerade Bobygdsvägen. 
Skolbussen �ck tillstånd att köra sin vanliga tur. Som tur var skedde inga olyckor! 
10 juni ordnade klass 3-4 disco till förmån för sin klassresa. Det blev mycket 
välbesökt och uppskattat och �era äldre barn väntade ute på "sin tur" att få gå in! 
Lö 11 juni ordnades som på så många andra ställen i världen Världsstickardagen i 
fritids lokaler. Det blev välbesökt där många umgicks, stickade och �kade tillsam-
mans. Delsbo garn visade och sålde sina garner. Nya fasad�aggor till lyktstolpar-
na har köpts in och monteringen är påbörjad, tack Mats Olsson & Tommy Vall! 
Flera utebord har beställts då de behövs både vid Bobygdsgården, skolan och 
stranden. Dessa köpt från donationskontot. Vi  kommer behöva hjälp att montera 
dessa, anmäl ditt intresse redan nu på 070-340 63 62 eller håll utkik på "Bobygda" 
på Facebook när det blir dags!
Efter två år av pandemi kan vi konstatera att vi haft en händelserik vår där vi åter 
fått tillfälle att ses och trivas!
//Anna Linde, Bobygdens Framtid

Årets Bobygding 2022
Årets Bobygding är en person som nomine-
rats för att samla en otrolig mängd kunskap 
om bygden och folket, gårdar och dess 
historia. En aldrig sinande källa med gamla 
berättelser och fotogra�er. Därtill är vår Bo-
bygding en spännande och trevlig kvinna!. 
Hon har varit aktiv i Bobygdens Kamrat före-
ning och engagerat sig många år i återvän-
dardagen med sopplunch. Hon är aktiv i 
Slöjd- och hantverksmässan och har bidragit 
till boken Pro�ler i Bobygden. Hon kom med 
idén till seniorträ�ar och det har nu passerat 
tio år med trevlig samkväm! Även den yngsta 
i Bobygdens Jultomteförening vilken jobbade 
in pengar till bygdens behövande. Till årets

Boulebanan 
mellan Bobygdsgården och parkeringen har fått påfyllning av sand och Dan 
Sedendahl har jobbat med att få ut den så nu är den åter i gott skick! 
Vi hoppas den kommer till mycket användning i sommar - den är fri att nyttja! 
Bouleklot och raka �nns att låna innanför porten. Trevligt lir!
//Bobygdens Framtid

Brännboll på Midsommarafton!
Kl 19.30 vid Bobygda skola. För alla åldrar.  
Lag indelas på plats. Ta med ett glatt
humör samt släkt och vänner!
Det är bara att komma!
Simon & Lillie, info 073-848 00 36

Lyskväll 
vid Glombo strand lördag 27 aug kl 18-22!
Vi tar farväl av sommaren och välkomnar hösten 
med tända marschaller och upplyst strand!
Underhållning av Käcken & Garefors från kl 19. 
Grållegrillen säljer hamburgare och korv från kl 18. 
Även ka�eservering. Gratis entré!
Bobygdens Framtid

Seniorer och Stickcafé 
har sommaruppehåll. Håll utkik på ”Bobygda” på Facebook för höst-start eller 
kontakta Britt-Inger 070-632 50 83 eller Margareta 073-022 37 42.Bobygding 2022 utsågs därför en Östgårdare, numera Permats Ingrid Eriksson, 

här med priset, en tavla av Eva Ljungdahl

Många av er har fått mail om kommande installationer. Vi hoppas att alla som 
beställt �ber skall bli nöjda och att ni har överseende med pågående arbeten. 
Mvh Open Infra AB, som önskar er en glad sommar!
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7-vallsvandring Sellbergsvallen-Ofärne
Lördagen den 20 augusti genomför vi vår traditionella 7-vallsvandring. Vi åker 
buss från Ofärne kl 7.30 och startar vandringen ca kl 8.15 från Sellbergsvallen, 
längd ca 24 km, förtäring/dryck �nns på stationer vid fäbodvallarna under hela 
turen. OBS! Alternativ sträckning, Sellbergsvallen - Julingvallen, ca 13 km.
Startavgift 200 kr oavsett buss/egen bil (anställda inom Hudiksvalls kommun 
100 kr) Medlemmar 150 kr Ungdom upp till 19 år 100 kr. 
Sista anmälningsdag 15 augusti. Efteranmälan 225 kr.
Inbetalning till bg 5689-6673 Friluftsfrämjandet Delsbo.

Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo

Anmälan och info: 
Anna Bryngelsson 073-812 42 69, annamariabryngel@hotmail.se

Vallgudstjänster i 
sommar
26 juni kl 11 Nyvallen
10 juli kl 14 Råbergsvallen (tills med EFS)
24 juli kl 14 Lillvallen
7 aug kl 14 Julingvallen

Kvällsvandring till Bruka 
och Gravbacka 
tisdag 5 juli kl 19. Avgift 20 kr, swish eller 
kontant. Ta med eget �ka. 
Samling på torget i Delsbo vid Q-Star kl 18.30 
eller vid skylt i Glombo kl 19.
Arr: Delsbo Hembygdsförening och Friluftsfräm-
jandet i Delsbo

Sånggruppen i Bobygda 
börjar igen den 29 augusti. Vi är idag 7 st som sjunger och vi vill bli �er, så 
hjärtligt välkomna!
Info: Anna Bryngelsson 073-812 42 69

Loppisrunda
Vi inbjuder till loppisrunda i Bobygden 9-10 juli kl 10-16.
Det kommer att �nnas gårdsloppisar efter Bobygdsvägen denna helg.
Mer info och kartbild kommer att läggas ut på fb-evenemanget "Loppisrunda", 
på Bobygdas fb-sida samt hemsida så snart som möjligt. 
Vill du ha loppis eller har frågor? Kontakta Anna Bryngelsson 073-812 42 69

Vallkonsert
Musik vid Dellen och Friluftsfrämjandet Delsbo bjuder in till vallkonsert på 
Råbergsvallen lördagen den 2 juli 11 - 12. Musiken står gruppen Duo Lin för.
"Lekfullheten har en självklar plats i Duo Lins musik. Med en sättning på två �oler 
utforskar de såväl det traditionella som det konstiga och knäppa. Ständigt sväng-
ande och med busiga arrangemang bjuder de på både kända bitar och egenskri-
vet material. Linnéa Westlund och Engla Marander växte båda upp i Hälsingland, 
där de har sin traditionella bas. Efter musikstudier på olika håll sammanstrålade 
de i Umeå där duon bildades."
Konserten börjar klockan 11.00 på Råbergsvallen. Konserten är utomhus, medtag 
gärna egen förtäring och stol/�lt. Frivillig musikavgift. För den som vill så blir det 
vandring från Sellbergsvallen till Råbergsvallen under ledning av Friluftsfrämjan-
det. Samling klockan 10.00 på Sellbergsvallen. I samarbete med Kultur Gävleborg. 
Kontaktperson är Anna Bryngelsson 073-812 42 69 

Matstafetten 
i Bobygda arrangeras i år 20 aug! Tider kommer efter anmälan men boka upp 
em/kväll. Kostnad: 100:-/deltagande par (sambos/vänner/grannar/ytligt bekanta) 
Får du inte med dig någon så anmäl dig själv så �xar vi en kompanjon till dig). Det 
viktiga är att kunna ses och ha trevligt, det är inte en mattävling! Alla par kommer 
att få bjuda på antingen förrätt, varmrätt eller efterrätt, de andra två rätterna intar 
man i andra hem och vilka gäster som kommer till er blir en överraskning. Mer 
info fås per brev efter anmälan. Anmälan senast fre 12 aug till Sune 070-365 36 88 
eller Henrik 070-341 66 81, ange namn på vilka som ska delta, adress ni kommer 
be�nna er på (man kan låna bostad) samt ev. allergier.
//Matstafettgeneralerna

Fiberutbyggnaden i Delsbo.
 Vi på Open Infra har sen en tid kommit i gång med �berutbyggnaden i ert 
område tack vare ett bra stöd från boende och markägare som vi gjort markavtal 
med. Schaktarbetena fortlöper enlig plan med hjälp av vår underentreprenör 
OptoCorp AB. Tomtgrävning och installation av �berdosor görs av BGS Latvia. 
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Djurens 
dag!

Nästan alla barn som går i Bobygda skola har anknytning till Bobygden, där ju 
boskap och djur ofta ingår i deras vardagsliv. Vad är då naturligare än att barnen 
får ta med sig och visa upp djur hemifrån, åtminstone en gång om året?  
Årets upplaga av Djurens Dag inföll torsdagen den 9 juni och skedde i bästa 
tänkbara väder. Barnens humör var helt klart på topp och det var säkert många 
som lärde sig en hel del genom att själv göra eller tävla i quizz om djur. 

Längs staketet mot vägen 
satt barn uppradade med 
katter, hundar, höns, tuppar 
och andra smådjur. Julia 
Wängman och Alvina Eriks-
son hade gjort ett quizz om 
katten Flu�y. De tyckte det 
var jätteskönt att sommarlo-
vet bara var en vecka bort, 
men sa också att de trivdes 
jättebra på skolan även om 
det kunde vara lite bråk 
ibland, att lärarna är jätte�na 
och att ”de är bortskämda 
med skolans  GODA MAT!”

Mitt ute på gräs-
mattan hade 
Oskar Brink mon-
terat upp en 
höjdhoppställ-
ning som han lät 
sin jämthund 
Åska hoppa över. 
Ibland hoppade 
även Oskar över 
tillsammans med 
Åska. 

Eira Wallström med sin dvärgpaduan.

I Oskar Wallmans 
hästbox fanns de tre 
fåren Stalin, Shaun 
och Muhammed. 
Jag frågade  hur han 
tänkt angående 
namnen och han sa 
att han inte tänkt, 
men visste att Stalin 
var ryss och inte var 
så bra.  Sedan fort-

satte han tillsammans med sina kompi-
sar att samla ihop löv till fåren. 

Oskar Wallman matar fåren med friska löv.

Bland gungorna på förskolans  
lekplats spatserade två afri-
kanska dvärggetter omkring 
till barnens stora förtjusning. 

Tindra Olsson och en kompis 
visade upp dvärggetterna .

Foto & text Erik Strömdahl
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