
Arrangör: Utomhertens Bygdeförening

www.bymella.se

juli
fredag 19 - söndag 28

Nu är det dags för 
bymellaveckan 2019!

Ta bilen och utforska bygden. 
Ät god mat och fika i det vackra landskapet.  
Häng med Bymella-knutters på ett MC-tur

 runt byn eller uppträd på Open Stage. 
Mingla på Visfestivalen och lyssna på Mingla på Visfestivalen och lyssna på 

ljuvlig musik.Upplev en magnifik 
operaföreställning mitt i Finnskogen.

 Kom och fynda under vår 
populära loppishelg ! 

Välkomna!

BYMELLA
Finnskogen - Utomherten - Hanebo20

19



Programpunkter som återkommer 
vid flera tillfällen är beskrivna 

vid första tillfället

Fredag 19 juli
11-17 Mårtens sommarcafé (3)
Öppet 19-21/7. Kom och fika med oss i vår trädgård. 
Vi serverar varm korv för den hungrige samt hemba-
kat fikabröd. Prova gärna vår goda flädersaft. Vi tar 
swish samt kontant betalning. Välkommen önskar 
Jenny och Pär!

18.00 Visfestivalen på Loses (12)
Kom och upplev två magiska kvällar på Loses. Lyss-
na till artister, ät lite kolbullar och ta en kopp kaffe 

11-16 Oppigårdsladan hos Sara i Östansjö (4)
Här finns gott & billigt dagsfärskt hembakat fika i 
skön miljö. Fynda kan ni göra bland alla loppis-
prylar! Betalning med kort, kontant eller Swish. 
Skyltat från Hå-korsningen. Välkomna!

Här var det fika 
Fredag 19 juli – söndag 28 juli!!

Kom och testa Saras fantastiska fika!

Povels Naturbarn

12-17 Gårdstunet i Finnfara (17)
Här finns gott fika, bakat från grunden i vårt eget 
bageri, med lokala råvaror. Du kan även avnjuta en 
bit mat hela bymellaveckan. Sotare  serveras 21/7, 
annan mat resterande dagar. Övriga tider i sommar, 
se vår hemsida eller Facebook. Gårdsbutik med eget 
bageri. Välkomna!

Järnboa och Zarinas & Stinas sommarkafé (24)
Öppet varje dag under Bymellaveckan! 
Vi serverar: Dagens soppa med bröd och pålägg
härlig ostkaka, fika och hembakat.
Vi har loppis och en 
dags bakluckeloppis.
Se vidare öppettider 
på facebooksidan: 
Zarinas & Stinas 
sommarkafé
Välkomna!

samtidigt som du träffar nya och gamla vänner.  
I år bjuder vi på ett mycket omväxlande och spän-
nande program. Vad sägs om Povels Naturbarn 
– Lotta och Mikael Ramel, Backa Hans Eriksson, 
Jimmy Ginsby, Eva Hillered, Pierre Ström, Andy Fite 
med flera. 
Entré: 250 kr/dag, festivalbiljett/2 dagar 400 kr. 
Förköp på biljetter genom www.bollnas.se/biljetter.
För mer information se Visfestivalens hemsida och 
Facebook-sida.

Lördag 20 juli
10-14 Höstbodarna (15)
Här finns sevärdigheter för både stora och små. Du 
kan se en 200 år gammal vattenkvarn, sågen vid 
Höstbodån, finnbastu och kolarkoja. För den hung-
rige gräddas och serveras kolbullar och cafe’t håller 
öppet med hembakt fika. Hantverkare, ostförsäljning 
och korvlotteri. Kom och se när det binds gärdes-
gård som på förr. Välkomna! 

10-17 Slöjd och hantverk i 
Kolmätars i Västerberg (21)
Anna och Margareta säljer slöjd, hantverk och 
återbruk. Möbler, loppis, kuriosa och fika.



10-16 Byss-Olles Gårdsmuseum Belsbo 
lördag 20 juli (14)
En unik samling av gamla redskap som användes 
förr i skogen,  i jordbruket och hushållet.
Fotoutställning: Många bilder på hus och hem i 
bygden. Guidade turer klockan 11 och 13, 
entré 40:-. Kaffe med dopp finns att köpa och 
serveras på ladan. Våfflor med dryck 30:- .
Ett Loppistält finns på plats.
Honung från Belsbo Bigård säljes.
Boken ”Hop-Plock från skrivbordslådan” förfat-
tare: Ingrid Lindblom, illustration: David Larsson, 
finns till försäljning, 150:-.
Öppet även söndag 21 juli.
Muséet är tillgänglighetsanpassat och det finns 
även utedass med bra tillgänglighet.

11-17 Raclette vid Gammelgår’n, Hällbo (8)
Välkomna att äta Raclette vid Gammelgår’n i 
Hällbo. Kom och smaka på schweizisk traditionell 
grillad varm ost med potatis och tillbehör.
  
18.00 Visfestivalen på Loses (12) 
Vi fortsätter visfestivalen med ännu fler fantas-
tiska artister. Ikväll kan ni njuta av Py Bäckman, 
Annika Fehling, Christer Jonasson, KG Malm, Kurt 
Öberg, Pierre Ström, Gina van Dam och många fler. 
Maria Blom, vår sprudlande nya producent deltar 
också. Naturligtvis bjuder vi som vanligt på ett Olle 
Svensson-program, där bland annat Bodil Björk-
ström deltar. Har du inte tidigare lyssnat till Olle 
Svenssons diktning är det dags nu.
Se program fredag 19 juli.

10–17 Byaloppis
Naturligtvis fortsätter vi med vår uppskattade Bya-
loppis som är öppet hela helgen. Fler loppisar än 
någonsin. Även söndag 21 juli. Se mittuppslag för 
karta och tider. 

11-15 Olles diktarstuga (11)
Titta in i Olle Svenssons diktarstuga i Gustavsfors. 
Damm-Bodil berättar och läser dikter. Hon finns 
även där mellan kl 11 - 15 den 21 - 23 juli.

11-17 Mårtens sommarcafé (3)
Se program fredag 19 juli.

Byss-Olles

Jenny hälsar välkommen till Mårtens sommarcafé

Kom och  fynda på vår spännande Byaloppis.

Kom och njut av 
fantastiska Py 
Bäckman



Söndag 21 juli
10-16 Byss-Olles gårdsmuseum (14) 
Se program lördag 20 juli.

10–17 Byaloppis
Se program lördag 20 juli

11-15 Olles diktarstuga (11)
Se program lördag 20 juli

11-17 Mårtens sommarcafé (3)
Se program fredag 19 juli

11-17 Raclette vid Gammelgår’n, Hällbo (8)
Se program lördag 20 juli

12-17 Slöjd och hantverk i Kolmätars (21)
Se program lördag 20 juli.

Finnfara, söndag 21 juli

11-15 Utigårds lantbruk (19)
Hälsa på hos våra kor, getter får, kaniner och 
höns. Provsmakning och försäljning av lokalt 
odlade och producerade produkter.
Tipsrunda för barnen. Konstutställning, café 
och loppis. Tyvärr tycker inte våra djur om 
främmande hundar så om ni har er hund med 
er så prata med någon av oss på gården före 
besöket!
Välkomna!

11-15 Öppen trädgård (18)
Välkommen till Janne och Ingegärd Hedbergs 
lilla paradis. En trädgård fylld av blommor, 
ätbart och reseminnen. Stanna upp, sitt ner 
och njut på någon av alla sittplatser. Barnen 
kan roa sig med att räkna alla ”djur” som 
gömmer sig bland växterna. Mitt i byn. Skyltat. 
OBS Parkering på gården.

13-16 Gårdstunet i Finnfara (17)
Här serveras sotare med tillbehör. Annat alter-
nativ kommer att finnas. Musikunderhållning. 
Vi har fullständiga rättigheter. Betalning med 
kort, kontant el swish. Gårdsbutik med eget 
bageri. Öppet för mat och fika hela veckan, 
12-17. Övriga tider se våran hemsida eller 
Facebook.

Ingegärd  och Janne hälsar välkommen in i sin spän-
nande och vackra trädgård.

Kom och titta på spännande hantverk i Kolmätars



Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
M Stenbacka Loppis med Gammalt o Nytt. Gubbhörna med garagerensning, 
 Guns Garn, Tomtar i en vrå, Julias fika med hembakat. Arnes kolbullar med 
 hemlagad lingonsylt 30 kr. Bakluckeloppis, 100 kr platsen anmäl till 073-022 77 30. 
 Samma tider som byaloppiset.

N Loppis i Karl-Hermans, Hällbo.

O Välkomna att fynda på vår sommarstugeloppis, det finns allt från barnsaker,
 kläder, verktyg till inredning/husgeråd m m.  Fika finns till försäljning! Swish 
 eller kontantbetalning. Följ skyltarna (sommarestugeloppis) från Stationsgatan 
 vid avfarten med skylten Västansjö 3, Västansjö byväg, över bron vid Gällsån.

Q Sallings loppisbodar och café. Massor av prylar, pinaler och möbler. 
 Hembakat fika. Öppet hela Bymellaveckan, 20/7-21/7 10-17, 22/7-28/7 11-16. 
 Swish eller kontantbetalning. Skyltat från vägen mellan Hällbo och Kilafors.

R Välkommen till loppis i Larses, Stugubackvägen. Här finns diverse smått och gott, 
 kaffe och hembakat fika. Kontant eller swish betalning. Öppet endast 20-21/7.

S Loppis och café i Lillsves lillstuga. Här får man även titta på våra olika fåglar, 
 höns, duvor, fasaner, ankor och vaktlar samt våra dvärgetter med killingar. 
 Öppet även andra dagar när skylten vid Hällbovägen är uppe. Mobil 070-254 92 46.

T Slöjd och hantverk i Kolmätars. Anna och Margareta säljer slöjd, hantverk och 
 återbruk. Möbler, loppis, kuriosa och fika.

U Välkomna till vårt gamla hus som vi fyllt med massor av loppisfynd. 
 Här finns allt och lite till!

V Loppantik på Nolagatan Västerberg 3022. Vi tar kontanter eller swish.
 Öppettider andra dagar se skylt nere vid vägen. Besök oss på Facebook, LoppAntik.
  Vid frågor ring 070-657 37 63 Inger Trollarv.

X Lötenloppis i Lötens bygdegård den 20 juli kl 10-16. Det är andra huset på vänster 
 sida efter Tönsenvägen, en mysig liten bygdegård, tidigare skola. Loppis, fika och 
 hamburgare. Arr. Lötens Bygdegårdsförening

Y Loppis i Hallen 20-21 juli, öppet kl 10-15 i Uthuset, vid Ullspinneriet i Kilafors. 
 Arrangeras av Per m.fl.



 FYNDA PÅ LOPPIS
Här hittar du oss:

A. Byss-Olle Gårdsmuseum

B. Friskens loppis, Flugbo

C. Eva i Flugbo

D. Bedas loppis, Östansjöbor

E. Åsas Loppis i Hällbo

F.  Hällbo 9048, Gammelgår’n

G. Storbyns loppis i Hertsjö

H. Ulla och Lasses loppis

I. Norrbackeloppis i Herte

J. Västtjärs Lada

K. Morvägens Loppis

L. Oppigårdsladan, Östansjö

M. Stenbacka loppis

N. Karl-Hermans

O. Sommarstugeloppis

Q. Sallings loppis i Västansjö

R. Larses

S. Lillsves Lillstuga

T.  Kolmätars  
     Anna och Margareta

U. Västerberg

V. Loppantik på Nolagatan

X. Lötenloppis 
     i Lötens bygdegård

Y. Loppis i Hallen



 FYNDA PÅ LOPPIS
Här hittar du oss:

A. Byss-Olle Gårdsmuseum

B. Friskens loppis, Flugbo

C. Eva i Flugbo

D. Bedas loppis, Östansjöbor

E. Åsas Loppis i Hällbo

F.  Hällbo 9048, Gammelgår’n

G. Storbyns loppis i Hertsjö

H. Ulla och Lasses loppis

I. Norrbackeloppis i Herte

J. Västtjärs Lada

K. Morvägens Loppis

L. Oppigårdsladan, Östansjö

M. Stenbacka loppis

N. Karl-Hermans

O. Sommarstugeloppis

Q. Sallings loppis i Västansjö

R. Larses

S. Lillsves Lillstuga

T.  Kolmätars  
     Anna och Margareta

U. Västerberg

V. Loppantik på Nolagatan

X. Lötenloppis 
     i Lötens bygdegård

Y. Loppis i Hallen

“Pilla gärna loss det här innerbladet, om du ska göra en upptäcktsresa till loppisarna.”



Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Stora Loppishelgen 21 – 22 juli kl 10.00 – 17.00, 
Andra dagar och öppet-tider anges. 
På baksidan har du en karta med loppis-platserna inprickade.

A Välkommen till loppis vid Byss-Olles Gårdsmuseum i Belsbo. 
 Ett tält och släpvagn fyllda med prylar. Våfflor samt fika finns att köpa. 
 Betala med swish eller kontant. Ingrid mobil 070-295 58 02.

B Friskens Loppis, Flugbo där väderspåmannen Paul Frisk bodde. Loppis, korv med 
 bröd och enkel fika finns att köpa. Öppet även fredag kl 10-19. Helst kontanter 
 dålig mottagning för swish. Välkommen!

C Välkommen till Loppis i Flugbostugan 7394

D Bedas Loppis Östansjöbor, c:a 5 km från vägskälet i Hällbo mot Rickebo.
 Brett utbud av gammalt o nytt, tel 0278-801 33. Öppet övriga dagar hela 
 Bymellaveckan kl 12-16. Annan tid under helgerna ring gärna då. 

E Åsas loppis Hällbo. Precis bredvid badet i Lillvik, bland de små husen. 
 Swish eller kontanter Mobil 070-608 90 47.

F Loppis vid Hällbo 9048. Smått som Stort!!! Även försäljning av teckningar och
 skisser av Nils Frisk. Kerstin Jernberg 073-020 46 73.

G Storbyns logloppis i Hertsjö. Blandat utbud påfyllt med gammalt och nytt, 
 kuriosa, allmoge, sport och antikt . Vi öppnar redan fredag kl 10-20.

H Välkommen till Ullas loppis!  Diverse loppis och kuriosagrejor. 
 Öppet när skylten vid vägen visar det. Går att betala kontant eller swish.

I Säljer lite av varje på min loppis, typ porslin, kläder, lite tyger bl.  
 Lite gubbprylar och  annat smått och gott.

J Västtjärs Lada Gårdsloppis, antikt, retro, gubbhörna och barnloppis. 
 Håll utkik efter cykeln i stora kurvan i Herte. Välkomna!

K Morvägens loppis är öppen hela veckan och i anslutning till den finns 
 hamburgare till försäljning. 

L Här kan du fynda bland allehanda loppisprylar, möbler, mm. 
 Byns godaste fika - alltid billigt och dagsfärskt och alltid hembakat.



Men redan på 1870-talets slut gjorde 25-åringen Per 
sina första märkliga prov. I ett flyttbart minimörk-
rum med en liten linsöppning, en Camera Obscura, 
skapade han med solens hjälp fotografiska avbilder 
av gårdar och byar i trakterna. Den här makalösa 
bildskatten ställs nu ut i Åsvedens Bönhus under 
3 eftermiddagar tillsammans med ”mörkrum”. Här 
finns sekelskiftesfoton av gårdar och folk härom-
kring. Fri entré. Missa inte detta!

18.00 Historier från Hälsingland på 
Hå Ordenshus (insläpp från 17.30) (1)
Viktor Hansson, radiojournalist, och Robert Fors, 
historiker och projektansvarig på Loos Koboltgruva, 
har sedan våren 2017 tillsammans gjort podcasten 
Historier från Hälsingland. Kom och lyssna på deras 
spännande historier. Entré 100 kr. 
För mer information se haordenhus.se eller 
historierfranhalsingland.se

Fredag 26 juli
14-18 Camera Obscura bilder på 
Åsvedens Bönhus (10) Se program 25 juli

12 -17 Slöjd och hantverk i Kolmätars (21)
Se program lördag 20 juli.

18.00 Opera i Finnskogen, på Loses (12)
Än en gång får vi uppleva opera mitt i Finnskogen, 
på Loses vackra vridscen, där publiken sitter skyd-
dad under tak. I år får vi njuta av Mozarts ”Figaros 
bröllop”, i Pirates of the Caribbean-tappning! På 
Grevens sjörövarskepp svallar känslorna högt, det 
blåser friska vindar i Mozarts silverglittriga musik 
och mitt i stormens öga finner vi Figaro och
Susanna insnärjda i ett trassligt nät av intriger… 
Inte mindre än tre av våra
Bollnässångare finner vi i årets stjärngäng – Han-

Måndag 22 juli
11-15 Olles diktarstuga (11) 
Se program lördag 20 juli.

Tisdag 23 juli
11-15 Olles diktarstuga (11)
Se program lördag 20 juli.

Onsdag 24 juli

Finnskogsriket, onsdag 24 juli
10.00 Pankfors (26)
Kom och lyssna på den spännande historien om 
sågverksbyn och Tilan som föddes här 1903. Per 
Larsson från Ivantjärn guidar oss. Ta med fika. 
Stövlar rekommenderas. 750 m gångavstånd till 
Pankfors. Skyltat från Rimsbo.

12.30 Locksjön och rökstugan (25)
Från Pankfors är det inte långt till Locksjön, 
dit man nu kan gå över myren 300 m på en ny 
handikappvänlig trätrottoar. Här får Du en bild 
av hur skogsfinnarna bodde i de svenska 
skogarna. Kom in i rökstugan där elden värmer! 
Kåra-Henrik och Torbjörn Martinsson står för 
underhållningen med visor efter både Dan 
Andersson, Nils Parling och Pelle i Norrgårn.
Friluftskocken Stefan Lundgren serverar utom-
husmat för 100 kronor.

18.00 Open Stage på Ordenshuset (1)
Nu finns möjligheten för dig som vill testa att 
framträda inför publik. 
Fritt fram att sjunga eller spela antingen själva eller 
med hjälp av Husbandet. Husbandet består av en 
trio i form av Henrik Persson (gitarr), Tomas West-
holm (bas) och Kasper Wennberg (träblås).
Ljudanläggning finns på plats. Vill man bli kompad 
av bandet eller har övriga frågor kan man maila:
 jan.henrik.persson@gmail.com

Torsdag 25 juli
14-18 Camera Obscura bilder på 
Åsvedens Bönhus (10)
Vi har en enastående bildskatt efter bygdens foto-
graf, Per Lindberg i Östansjö, som själv byggde sin 
första kamera omkring 1890.

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Stora Loppishelgen 21 – 22 juli kl 10.00 – 17.00, 
Andra dagar och öppet-tider anges. 
På baksidan har du en karta med loppis-platserna inprickade.

A Välkommen till loppis vid Byss-Olles Gårdsmuseum i Belsbo. 
 Ett tält och släpvagn fyllda med prylar. Våfflor samt fika finns att köpa. 
 Betala med swish eller kontant. Ingrid mobil 070-295 58 02.

B Friskens Loppis, Flugbo där väderspåmannen Paul Frisk bodde. Loppis, korv med 
 bröd och enkel fika finns att köpa. Öppet även fredag kl 10-19. Helst kontanter 
 dålig mottagning för swish. Välkommen!

C Välkommen till Loppis i Flugbostugan 7394

D Bedas Loppis Östansjöbor, c:a 5 km från vägskälet i Hällbo mot Rickebo.
 Brett utbud av gammalt o nytt, tel 0278-801 33. Öppet övriga dagar hela 
 Bymellaveckan kl 12-16. Annan tid under helgerna ring gärna då. 

E Åsas loppis Hällbo. Precis bredvid badet i Lillvik, bland de små husen. 
 Swish eller kontanter Mobil 070-608 90 47.

F Loppis vid Hällbo 9048. Smått som Stort!!! Även försäljning av teckningar och
 skisser av Nils Frisk. Kerstin Jernberg 073-020 46 73.

G Storbyns logloppis i Hertsjö. Blandat utbud påfyllt med gammalt och nytt, 
 kuriosa, allmoge, sport och antikt . Vi öppnar redan fredag kl 10-20.

H Välkommen till Ullas loppis!  Diverse loppis och kuriosagrejor. 
 Öppet när skylten vid vägen visar det. Går att betala kontant eller swish.

I Säljer lite av varje på min loppis, typ porslin, kläder, lite tyger bl.  
 Lite gubbprylar och  annat smått och gott.

J Västtjärs Lada Gårdsloppis, antikt, retro, gubbhörna och barnloppis. 
 Håll utkik efter cykeln i stora kurvan i Herte. Välkomna!

K Morvägens loppis är öppen hela veckan och i anslutning till den finns 
 hamburgare till försäljning. 

L Här kan du fynda bland allehanda loppisprylar, möbler, mm. 
 Byns godaste fika - alltid billigt och dagsfärskt och alltid hembakat.

Opera på Finnskogen



11-15 Thaimat hos Saving i Svensens (6)
Thaibuffé i mysig trädgårdsmiljö i Svensens. Saving 
dukar upp till thaibuffé – även vegetariskt. Du sitter 
i trädgården bland blommor och porlande vatten och 
njuter av allt det goda. Finns även kaffe och kaka 
att köpa. Swish och kontant. Saving hälsar varmt 
välkommen till smaker från Thailand.

11–15 Vävstugan i Hå (2)
Välkommen till oss på vävstugan i Hå. Försäljning 
av mattor, dukar, gardiner, kuddar m m - sprungna ur 
kvinnohänder.
Servering av ostkaka med saftsås. Lotterier. 

11–15 Bofara utställningsloge (22)
Här visas Sven-Olles modeller och kluriga uppfin-
ningar, bl a en kattmatningsapparat! På övervå-
ningen finns allehanda prylar; vagnar, tröskverk, 
redskap, verktyg m m. 

12 -17 Slöjd och hantverk i Kolmätars (21)
Se program lördag 20 juli

12.00 Edhs snickeri, Kilafors. 
Guidad visning kl 12 (23)
Passa på att ta en titt in i Edhs snickeri som var i 
drift från 1931 och till mitten av 1980-talet. Alla 
verktyg och maskiner finns kvar. De flesta verktyg 
tillverkade man själv i verkstaden. Här tillverkades 
allt: möbler, vävstolar, spinnrockar m m. Man ra-
made tavlor, tillverkade speglar, lagade backspeglar 
till ortens bilar, slipade rakknivar till bygdens herrar, 
ja nämn något som man inte gjorde...

13.00 Hällbo IFs ankrace i Flugån nedanför 
Stenvallen (9)
Även i års genomförs det uppskattade ankracet. 
Ankor finns att köpa via Hällbo IF:s facebooksida 

nah Körner, Vilma Skäryd och Karin Mobacke. Regis-
serar gör Märit Bergvall och spelar gör som vanligt 
Hå-kapellet under ledning av Jonas Lindgård, förste 
konsertmästare i Nordiska Kammarorkestern.
Entré 250 kr, stud 120 kr. Förköp på biljetter genom 
www.bollnas.se/biljetter.  Fika i pausen

Lördag 27 juli
9.30 “Bymellaknutters”, en MC-tur runt byarna 
i Utomherten (1)
Vi samlas vid Ordenshuset 09.15-09.30 och åker 
sedan tillsammans till några utvalda Bymellaarrang-
emang samt ett lite i utkanten.
Distansen blir 6-8 mil och hela turen beräknas ta 
drygt 5 timmar så räkna med ett matstopp på något 
trevligt ställe längs vägen.  
Ni kan naturligtvis avbryta tidigare om ni skulle 
känna för det. För mer information kontakta Janne 
på 070-531 15 45.

10.00 Bymella-loppet till Stenvallen (9)
I samarbete med Hällbo IF anordnas ett 13 km långt 
trail-lopp längs med Hälsingeleden mellan 
Skajet (20) och Stenvallen (9). 
För de som inte orkar hela den sträckan finns möjlig-
het att starta i Bergsänget i Herte 10:30 och loppet 
blir då 7 km långt.
Ett ännu kortare alternativ kör vi runt Skidtjärn. 
3 km med start klockan 11.00 vid Stenvallen. Lot-
tade priser.
För småttingarna blir det hinderbana runt plan kl 12 
(oömma kläder, alla får pris). Anmälan till loppen se-
nast den 26 juli kl 19.00 till Björn Jonsing på bjorn.
jonsing@gmail.com. 100:- via swish 072-5163842 
från det år man fyller 18. Mer info på bymella.se. 

10-16 Dammens i Flugdammen (13)
Kom och testa de fantastiska getostsmörgåsarna 
i en fantastisk miljö. Njut av lugnet och utsikten 
över Flugen. Köp med dig ett killingskinn och en bit 
getost. Kolla på bilder på människor och miljöer från 
Dammens. Söndag 28 juli klockan 14 berättar Inga 
Malm om dammvaktarbostaden (se En resa i järnets 
spår). Mer info på Flugdammen.se

10 - 16 Acktjära skola (5)
Kom och ta en titt på Acktjära gamla skola. Vi visar 
skolan, Frökens rum och gamla foton, bland annat 
flygfoton från 50-talet. Servering av kolbullar och 
kaffe. Loppis. Acktjära skola



En resa i järnets spår, söndag 28 juli
Ta chansen att uppleva en dag i järnets spår.
Lars B Andersson och Inga Malm berättar om 
järnbruksepoken i Hällbo vid Flugdammen och 
i Annefors. Här får ni möjlighet att ta del av 
berättelser och bilder kring händelser, industri 
och folk vid Hällbo masugn, Hålldammen och 
Järnboden i Flugdammen samt Annefors bruk. 
Varje visning tar ca två timmar.

11.00  Hällbo masugn (7) 
Lars B Andersson visar hyttruinen och berättar 
om Hällbo masugn och dess historia och männ-
iskor som levde vid bruket. 

14.00 Flugdammen (13)
Inga Malm visar dammvaktarbostaden och be-
rättar om Flugdammen. Här får du höra historier 
och historien om folket som bott där. Passa på 
att ta en kopp kaffe, ät en god getostmacka 
och köp med dej ett fint killingskinn innan du 
fortsätter. 

17.00 Annefors (16) 
Lars B Andersson visar lämningarna från Anne-
fors bruk och berättar om Annefors och dess 
historia utifrån den nyligen bortgångne Kjell 
Söderlunds bok om Annefors.

19.00 Slutkonsert på Ordenshuset (1)
Delta Blues-Konsert med musiker från Gävle, samt 
några bekanta såsom Henrik Persson, Claes Rahm 
och Göran Rahm.
Delta blues är en av bluesmusikens tidigaste stilar, 
kanske t.o.m. den allra tidigaste. Den uppstod i 
deltat mellan Mississippi river och Yazoo river i 
delstaten Mississippi under sent 1800-talo - tidigt 
1900-tal. Deltabluesen hade sin storhetstid i slutet 
av 1920-talet och ett tiotal år framåt med artister 
som Charley Patton, Son House, Tommy Johnson 
och framför allt Robert Johnson.
Entré 150 kronor. Förköp på biljetter genom
 www.bollnas.se/biljetter.

eller listor runt om i byarna. 50 kronor lotten och 
20 000 i första pris.
Kiosk med hamburgare, korv, godis och glass är 
öppen under loppet och ankracet. 

14-18 Camera Obscura bilder på 
Åsvedens Bönhus (10)
Se program 25 juli

18.00 Opera på Finnskogen, Loses (12)
Se program 26 juli

Söndag 28 juli
10-16 Dammens i Flugdammen (13)
Se program lördag 27 juli. Söndag 28 juli klockan 14 
berättar Inga Malm om dammvaktarbostaden (se en 
resa i järnets spår). 

11-15 Bofara utställningsloge (22) 
Se program lördag 27 juli.

12.00 Edhs snickeri, Kilafors (23)
Se program lördag 27 juli.

11-15 Matsas mat på Ordenshusets parkering (1)
I år har vi lyckats få hit Matsas mat som vann första 
pris i Food Truck SM 2018. Kom och testa deras 
fantastiska hamburgare! 

12 -17 Slöjd och hantverk i Kolmätars (21) 
Se program lördag 20 juli

15.00 Opera på Finnskogen, Loses (12)
Se program 26 juli

Följ med oss på en resa i järnets spår. Flugdammen.

Toaletter. Tillgång till toaletter finns på Ordenshuset, under öppettider. På Stenvallen finns toaletter. På 
Loses finns både utedass och toaletter. Vid Locksjörökstugan finns dass. Vid Locksjörökstugan finns dass.
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Krossentreprenad
i Kilafors AB
tel 0278-65 23 00

Tel 0278-65 71 04

Tel 070-341 99 82
Handelsbanken
Kilafors Tel 0278-65 10 80

Tel 0278-241 10

Tel 0278-800 50

Perssons Schakt
i Hå AB

Jan-Åke Persson, 070-334 11 29

Tel 0278-61 13 12

0278-134 40

Gå gärna in på hemsidan och fyll i utvärderingen

STORT TACK  till våra sponsorer som stöttat Bymella och Utomhertenbygden

INFO BYMELLA: 0278 82055, 070 550 30 66
www.bymella.se

ABONNERA PÅ UTOMHERTENBLADET!
Vill Du ha fortlöpande information från Utomherten?
Betala 100:-/bankgiro: 5680-3539 och och ange ditt 
namn och din adress.
ANSVARIG UTGIVARE: Inga Malm.
FOTO: Lisa Lee Storrönning.
TEXT, PRODUKTION: Susan Almé, Christina Hollsten.

För uppdaterad information – följ oss på sociala medier

Facebook
Bymella.se
Utigårds
Gårdstunet i Finnfara
Oppigårdsladan
Vävstugan i Hå 
Finnskogsriket
Hå Ordenshus
Opera på Finnskogen
Hällbo IF
Gamla Järnboa

Zarinas och Stinas sommarkafé
Matsas mat
Hemsidor
www.gardstunet.se,
www.bymella.se
www.loses-festival.se
www.finnskogsriket.com
www.flugdammen.se
www.haordenshus.se
www.flugdammen.se

Välkommen!

Torsbergs
fastigheter


