
Aktiviteter i Bobygda 
 

Ungdomsgården Trappan håller öppet 
mån kl. 17-20 på Bobygdsgårdens 
övervåning. Från klass 5 och uppåt. Sista 
gången innan jul blir 17 dec och det 
öppnar igen 7 jan. Ledare: Ellen 
Johansson tel. 076-833 54 73.  
 
Träning på Bobygdsgården tisdagar kl. 
19.30-20.30. Vi tränar kondition och 
styrka, alla 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 (kontant eller Swish). 
Ingen anmälan. Info: 076-220 55 94 Elin, 
070-340 63 62 Anna. Ingen träning på 
juldagen eller nyårsdagen, istället kör vi 
onsdag 2 jan kl. 19.30. Välkomna tidigare 
deltagare likväl som julfirare i bygden! 
 
Småbarnsgympa ons kl. 17.45-18.30 
(obs ny dag och tid). Barn födda 2014 
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 (kontant eller Swish). Vid syskon 
tillkommer 50 kr/barn. Start 9 jan. Håll 
koll på ”Bobygda” på Facebook för 
aktuell info. Anmälan: 072-705 00 44. 
Begränsat antal platser. Ny ledare för 
terminen: Jonna Eriksson. 
 
Barngympa ons kl. 18.30-19.30 (obs ny 
dag och tid). För barn födda 2008-2013, 
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 (kontant eller Swish). Vid syskon 
tillkommer 50 kr/barn. Start 9 jan. Håll 
koll på ”Bobygda” på Facebook för 
aktuell info. Anmälan till 072-705 00 44. 
Ny ledare för terminen: Jonna Eriksson. 
 
Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal 
torsdagar ojämna veckor kl. 18-21. Vi lär 
av varandra – allas kunskap är lika viktig! 
Avgiftsfritt, medtag egen symaskin och 
textilier samt eget fika/frukt. Start torsdag 
17 jan. Anmälan till: Anna Linde 070-340 
63 62 (du som är inskriven sen hösten 
behöver inte anmäla dig igen). En 
kamratcirkel i samarbete med 
Vuxenskolan.  
 
Seniorträffar på Bobygdsgården tors. 
ojämna veckor kl. 11-13 med start tors 31 
januari. Trivsamma förmiddagar med 
mycket gemenskap! Ingen anmälan. Kaffe 
finns, medtag eget bröd. Ansvarig: 
Yvonne Svensson Goodh 070-272 21 11.  
 
Stickcafé tors. jämna veckor kl. 18-21 
med start torsdag 24 jan träffas vi i 
skolans matsal. Kaffe och te finns till 
självkostnadspris, medtag eget bröd. Info: 
073-022 37 42 Margareta. Välkommen 
önskar Margareta och Yvonne. En 
kamratcirkel i samarbete med 
Vuxenskolan. 
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- Pappa kan vi få en    hund 
till jul? 
- Nej, vi ska ha skinka som 
vanligt. 
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Bobygda skolas nya husmor 
Åsa Berglund  presenterar sig 
och bjuder på ett julrecept. 
 
Jag är 41 år och har fyra barn 
tillsammans med min fantastiska 
man. Jag har drivit kafé i Strömbacka 
i sex år. Jag har jobbat i 
köksbranschen mer eller mindre hela 
yrkeslivet. Så här års gillar jag att åka 
längdskidor. 
 
Rödbetssallad 
Välj ett vackert fat. Lägg grönkål 
(vinterns sallad) i botten på fatet och 
lite småbladssallad. Det kan bli lite 
grovt med bara grönkål. Skär kokt 
rödbeta och fetaost i önskade bitar. 
Strö på. Skär halvmånar av rödlök. 
Rosta valnötter. Strö på. Dela ett 
granatäpple och knacka ur kärnorna. 
Strö på flingsalt, svartpeppar, en god 
olja och balsamvinäger. Avnjut.  
Tips: av julmaten kan man göra en 
smörgåstårta, pastasås av lax och/
eller skinka. 

Åsa Berglund 
 
Hej alla ute i bygden 
Julen närmar sig och vi pysslar på för 
fullt. ”Nissen” har flyttat in. Varje 
dag har han hittat på något som han 
vill att barnen ska hjälpa honom med 
eller så har han hittat på något bus. 
Dessutom öppnas en lucka varje dag 
i kalendern. Många förväntansfulla 

barn undrar om det kommer bli deras 
tur att öppna just idag. Vårt tema här 
i huset är ”sinnen”. Där finns det 
både skoj och allvar att jobba utifrån 
och det kommer rulla på åtminstone 
fram till semestrarna.  
Vi är även inne i förändringarnas tid 
och efter barnens jullov i januari tar 
skolan över fritids och vi bedriver 
enbart förskola. Det blir en stor 
omställning och vi kommer att göra 
en ordentlig omorganisering i våra 
lokaler, även i barngrupperna. Från 
och med 8/1- 19 kommer vi att slå 
ihop våra två grupper, som tidigare 
varit 1-3 år samt 4-5 åringar. 
Verksamheten kommer då att övergå 
till en 1-5 års grupp. Det finns 
fortfarande platser kvar att tillgå om 
någon är intresserad. Kom gärna och 
hälsa på i vår verksamhet. Finns 
intresse att ha sitt barn på vår 
förskola så är vi ett telefonsamtal 
bort, så tveka inte att lyfta luren 0653
-213 00.  
Vi närmar oss även den årliga 
grötkvällen som vi har här på 
Västanängen varje år, för föräldrar 
och släkt, vilket äger rum den 11 dec 
kl. 15-18. En mycket uppskattad och 
trevlig tillställning där alla umgås 
och har en mysig dag tillsammans. 
VÄLKOMNA. Vi önskar er alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År.  

Personalen på Västanängen 



Föreningsnytt 
Återvändardagen i början av 
oktober var i år mycket välbesökt 
med ca 80 gäster! Det serverades 
redd grönsakssoppa med mjukt 
och hårt bröd och därefter 
hembakt långpannekaka med 
kaffe. Vid entrén fick alla varsin 
lott och det fanns fina skänkta 
vinster på prisbordet. 
Några driftiga damer på 
seniorerna överraskade under 
hösten med tacos för alla 
besökare. En torsdag 
berättade  Lars Klöfver om sin tid 
i Kina då han arbetade med 
brobyggen. Seniorerna avslutade 
sin termin med julgröt. 
Tre deltagare från styrelsen deltog 
på Dellenbygdens Framtids möte i 
Norrbo tillsammans med andra 
lokala föreningar. Hudiksvalls 
kommuns nya landsbygds- och 
stadsstrateg Stefan Barenfeld 
presenterade sig och Staffan 
Nilsson från X-ing Hela Sverige 
ska leva gjorde detsamma samt 
berättade om verksamheten. 
Styrelsen gick under en heldag en 
styrelsekurs som leddes av 
Studieförbundet Vuxenskolan – 
lärorikt och nyttigt! 
Medel har sökts ur två 
Iggesundsfonder; till 
ungdomsverksamhet samt nytt 
golv till hall och scen på 
Bobygdsgården men båda fick 
avslag. 
I slutet av november var det dags 
för Bobygdas Julmarknad som 

arrangerades av Elisabeth och 
Sune Ohlsson. Bobygdsgården 
fylldes av utställare och ett flertal 
stod även utomhus. Här kunde 
handlas julklappar, nyttoprylar, 
handgjort och bakat. Mellankvarn 
serverade julgröt med skinkmacka 
samt julfika. 
En luftvärmepump på 
Bobygdsgården har gjort sitt och 
man har köpt in en ny större 
(denna ska ersätta två små) som 
monteras i dagarna. Denna ska ge 
en mer energieffektiv 
uppvärmning. 
Vi tackar Lars Rolfhamre för sin 
tid som ungdomsledare på 
Trappan och välkomnar Ellen 
Johansson som ny ledare sedan i 
höst! Vi tackar även Emilia 
Jonsson för hennes tid som 
barngympaledare och hälsar Jonna 
Eriksson välkommen åter som ny 
barngympaledare från januari! 
Välkomsttavlorna som står längs 
vägen vid båda infarterna till 
Bobygden ska renoveras under 
vinterhalvåret. 
Föreningen står (än en gång) i ett 
spännande och händelserikt skede 
och styrelsen har stora och minst 
sagt intressanta arbetsuppgifter. 
Som vi tidigare berättat startar 
Bobygdens Framtid fritidshem i 
januari efter att 
personalkooperativet Bobygdens 
Omsorg & Service väljer att 
avsluta sitt fritidshem och satsa 
helt på förskolan. Den nya 
verksamheten startar först i 

Motioner 
till årstämma för 
Bobygdens Framtid 
Medlem som vill ha motion/förslag 
behandlat under årsstämman skall 
anmäla detta till styrelsen skriftligt 
senast den sista januari. Skickas 
till: ordf@bobygda.se eller 
Bobygdens Framtid, C/o Anders 
Östgård, Svedja 216, 824 72 
Delsbo. Årsstämman hålls under 
april månad. 
 
HYR BOBYGDSGÅRDEN 
Samlingslokal med kök och  
storbildsprojektor och ljud- 
anläggning. 
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) 
medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 
kr.  
Heldag 12 timmar, 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. 
Bokning: Britt-Inger Sandström  
0653-230 50, 070-632 50 83. 
Betalning: kontant eller Swish. 
 

Bokbussen  
Bokbussen har 80 hållplatser runt 
om i kommunen, vilka besöks 
regelbundet på 17 olika turer. Du 
som inte bor i närheten av något 
bibliotek, kan låna böcker och 
tidskrifter för barn och vuxna i 
bokbussen. I turlistan kan du se var 
och när bussen stannar. Om ingen 
av hållplatserna ligger lämpligt till 
för dig, ring oss. Om det finns 
någon möjlighet tillgodoser vi dina 
önskemål om ny hållplats. 

Dessutom stannar vi gärna mellan 
hållplatserna och lämnar böcker.  
Kontakt: bokbuss@hudiksvall.se, 
070-602 52 72  
Bokbussen kommer till Bobygda 
skola och Västanängens förskola 
09.00-10.30 följande tisdagar under 
våren 2019:  
22 jan, 26 feb, 2 apr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utför allt inom VVS! 
Erik Eriksson  

 Tel: 076-133 46 30 
 
 
 

- Det är flera meter snö 
utanför! 
- Nä, du driver med mig. 
 
 
- Hade du en stressig jul? 
- Jaa, den tog musten ur mig. 

 
 

 

- Det är flera meter snö 
utanför! 
- Nä, du driver med mig. 
 
 

- Hade du en stressig jul? 
- Jaa, den tog musten ur mig. 



Fiberutbyggnaden  
Den 20 november skickade IP Only 
ut ett mail till de intressenter som 
skrivit på avtal med dem gällande 
eventuell fiberutbyggnad. Det 
innehöll ny information gällande 
fiberutbyggnaden i Hudiksvalls 
kommun. För dig som har frågor 
eller funderingar, kontakta 
kundservice på 0200-43 00 00, 
vardagar 8-17.30. Bobygden tillhör 
området ”Hudiksvall Delsbo med 
omnejd”. Nedan kommer en 
preliminär byggplan i samtliga 
projekt i kommunen och hur vår 
plan framåt ser ut i de projekt där 
byggnationen ännu inte påbörjats. 
En viktig parameter att känna till är 
att projektens storlek varierar 
väldigt mycket i kommunen. Ett 
projekt med många fastigheter och 
långa grävsträckor tar naturligtvis 
längre tid att färdigställa och det kan 
gå upp till flera månader mellan när 
den första och sista kunden får sin 
fiber driftsatt. Färdiga projekt:  
Hudiksvall Näsviken 
Hudiksvall Sörforsa 
Njutånger (Tätort) 
Byggstart 2019: 
Hudiksvall Delsbo med omnejd 
Byggstart 2020: 
Hudiksvall Näsviken med omnejd 

Källa: https://gavleborg.ip-only.se/ 

 

NY BLADET-
MEDARBETARE 
SÖKES! 
Elin har efter några år som 
medarbetare på Bobygdsbla’-
redaktionen beslutat lämna ifrån sig 
stafettpinnen. Nu söker vi dig som i 
hennes ställe ideellt vill vara med 
om att fyra gånger om året ge ut 
Bobygdens bästa och mesta tidning! 
Ditt jobb består i att skapa 
tidningens layout, hjälpa till att 
korrekturläsa samt att kopiera upp 
den. Du bör ha god datavana och 
god språkkänsla. Jobbet med 
tidningen tar totalt ca 1-2 
arbetsdagar i anspråk i mars, juni, 
september respektive december och 
i samråd med resten av redaktionen 
(Anna) lägger du upp hur och när du 
utför arbetet (kvällstid, helg eller 
vardag...). Vill du vara med? Eller 
vet du någon annan som skulle 
kunna passa? Hör av dig till oss! 
Anna 070-340 63 62 
Elin 076-220 55 94 
 

Pub-kväll på 
Bobygdsgården 

 
Lördag den 5 januari 

 
Musikentré 100 kr 

Ida & Mathias 
Mat och dryck på irländskt 

tema 
Arr: Mellankvarn 070-558 63 10 

 
- Vad gör orkestern den 23 
december? 
- De har julstämning. 

skolans befintliga lokaler men vårt 
mål är att bygga ut en 
fritidsavdelning på skolbyggnaden. 
Allt för att skola och fritids ska bli 
en helhet för barn och personal och 
för att lokalerna ska vara 
ändamålsenliga. Vi har under 
senhösten fått vårt bygglov och nu 
pågår slutförhandling med banker 
vi tidigare träffat i ärendet. 
Ritningar är klara och om 
finansieringen går igenom väntar 
snart byggsamråd. Fortsättning 
följer…! 

 Bobygdens Framtid 
 

Julhälsning från 
Bobygda skola 
Nu är skolan pyntad och redo att 
möta advent,  julen och jullovet. På 
skolan har vi firat in advent med 
besök av präst och kantor från 
Dellenbygdens pastorat som 
berättade om den första julen och 
vi sjöng fina adventssånger. Vi har 
haft pysseldag med tomteverkstad. 
Det tillverkades ljuslyktor, 
domherrar av garn och egenstöpta 
ljus. Dagen till ära invigde vi vårt 
nya ljusstöpningskärl som 
tillverkats av Jens Persson. Härlig 
aktivitet bland alla tomtenissar! 
Torsdag 13/12 kl. 18.00 bjuder 
Bobygda skola in till julavslutning. 
Kvällen inleds med luciatåg 
utomhus där alla klasser deltar. 
Efteråt är alla välkomna in i skolan 
för att titta runt i klassrummen och 
se på pågående elevarbeten. I 
matsalen säljer klass 4-5 fika till 
förmån för sin kommande 

klassresa. Varmt välkomna till 
julavslutning! 
Vi välkomnar vår nya husmor Åsa 
Berglund till oss! Hon började sin 
anställning i oktober. Åsa har 
kockutbildning och lång erfarenhet 
av matlagning. Åsa skämmer bort 
oss med god hemlagad mat. 
Vi välkomnar också vår nya 
personal till fritids, Markus 
Pålsson och Ulrika Bergström. 
Markus och Ulrika har utbildning 
och erfarenhet av fritidshem och 
kommer närmast från arbeten på 
fritids inom Hudiksvalls kommun. 
Under december arbetar de med att 
planera aktiviteter och köpa in 
material till vår nya verksamhet. 
De har också tid att lära känna 
eleverna inför fritidsstart. Den 8 
januari 2019 öppnar vi fritids på 
Bobygda skola och vi är mycket 
förväntansfulla. Vi välkomnar nya 
ansökningar till skolan för blivande 
elever. Tänk på att vara ute i god 
tid! Anmälningsblankett hittar ni 
på www.bobygdaskola.se 
Vi önskar er alla en fin jul och 
skön ledighet! 
Välkomna till skolstart tisdag den 8 
januari 2019. 

Hälsningar Johanna Nordqvist 
med personal, Bobygda skola 

 
Bobygda skola tar gärna emot 
skridskor och längdskidor + pjäxor 
i gott skick. De kommer till stor 
användning i skolans verksamhet.  
Kontakta rektor Johanna 
Nordqvist 070-278 65 65 vid 
frågor. 

https://gavleborg.ip-only.se/


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 96/2018. 

Min syster och jag fick ta 
pianolektioner. Det fanns inte så 
många man kunde ”gå hos”. Den 
första spelfröken hade orgel hemma, 
så det var lite svårt att spela upp 
läxan, då man måste trampa också. 
Senare fick vi åka buss till Ede och 
gå hos en pianofröken där. Min syster 
fick gå för en musikdirektör, som 
reste från Forsa till Delsbo för att ge 
musiklektioner en gång i veckan på 
Hotell Edeborg (det var 
Turisthotellet). Nicke fick lära sig 
spela fiol, men det var inte riktigt 
hans instrument. Pelle och Nicke fick 
cykla till Fredriksfors – en dryg mil 
och spela för en speleman. Men det 
var varken lätt eller roligt att komma 
fram med stelfrusna fingrar och sen 
spela fiol. Pelle lärde sej spela gitarr 
själv och blev ganska duktig på det. 
De sånger vi sjöng i skolan var 
mestadels ur ”Nu skall vi sjunga” av 
Alice Tegnér. När det närmade sig 
avslutning i skolan cyklade man till 
Sala-Britta och fick en klänning 
sydd. Ibland kom det en sömmerska 
som stannade en vecka och sydde åt 
hela familjen. T.ex. inför ett bröllop. 
På bröllopen brukade det komma 
”Knutgubbar” (som var utklädda) 
och ropa ut brudparet. 

När någon dog, så brukade mamma 
få gå till den familjen och ”sjunga ut” 
den döde. Jag var med om en sådan 
utsjungning. Vi var flera barn, som  
fick gå och se en gammal tant som 
dött och en liten flicka som dött i 
”tandslag”, sas det. Döden blev 
naturlig på det sättet. Under kriget 
fanns en grupp s.k. 
”Beredskapsflickor” i Bobygden. De 
bodde i skolsalarna, men var ute och 
hjälpte till i jordbruket på dagarna. 
Det var spännande med dessa flickor 
– de kom från Gävle. Deras ledare 
var en gymnastikdirektör och hon 
ledde gymnastikövningar på 
kvällarna. Det blev ett folknöje att 
komma och se på dem. 
Tidningar 
Vi hade Hudiksvalls Nyheter (Fp) 
hemma, men de flesta hade 
HudiksvallsTidningen  
(Bondeförbundet- senare Centern) 
och som rikstidning Stockholms-
Tidningen. Där kunde man bl.a. välja 
Stockholms Lucia. Det var något jag 
följde med stort intresse. Jag kan 
fortfarande rabbla upp flera av 
Luciorna från 40- och 50-talet. Vi 
hade också Svenska Journalen, en 
kristen veckotidning med serien 
”Kajsa, Klas och Snurra”. Jag följde 
ofta med en kompis och hjälpte till 
med att sälja ”Såningsmannen” ute i 
bygden. 
Det har varit roligt att dra sig dessa 
saker till minnes. 

Margareta Grute 

- Är du klar med julgodiset? 
- Ja, men det tog nästan 
knäcken på mig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning & reparationer av vitvaror! 

Sune Ohlsson, Västanäng 070-365 36 88 


