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Äntligen!Bymellaveckan 2022! 
Nu längtar vi ut till friska luften efter denna 

långa pandemi. Ta med era nära och kära och
spendera en heldag med ljuvlig musik på Loses. 

Titta på konst, museum eller hantverk på 
Vävstugan, som fyller 50 år!

Glöm inte vovven! Skäm bort era pälsklingar Glöm inte vovven! Skäm bort era pälsklingar 
hos PS Hundparadis. 

Häng på och njut av det vackra landskapet och 
se vad vi här ute i bygden har att erbjuda. 

Vi har något för alla!

BYMELLA
Finnskogen - Utomherten - Hanebo20

22



Söndag 24 juli

10–17 Byaloppis
Se program 23 juli.

10-17 Trollarvs i Erik-Lars, Nolagatan Väster-
berg (14)
Se program 23 juli.

11-13 Åsbergs gård (13)
Se program 23 juli.

11-17 Mårtens sommarcafé i Herte (1)
Öppet 22-24/7. Se program 22 juli.

11-17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden (5)
Se program 23 juli.

10-17 Trollarvs i Erik-Lars, Nolagatan 
Västerberg (14)
Vi säljer pastasallad med tillbehör för de som är 
hungriga.Betalning med kontanter eller swish.
Inger å Stefan 070 657 37 63.

11-13 Åsbergs gård (13)
Ponnyridning och körning med vagn. Även 24 juli.

11-17 Mårtens sommarcafé i Herte (1)
Öppet 22-24/7. Se program 22 juli.

11–17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden - 
“BOLLNÄSKOLORISTERNA”. (5)
Utställare är Bengt Strandberg, Karin Olsson, 
Kerstin Rudtoft och Lars Engelbrektsson.
Har du frågor hör gärna av dig till 
Lars Engelbrektsson, 070-5484637. 
larswilhelm@telia.com

11-16 Oppigårdsladan hos Sara i 
Östansjö (3)
Här finns gott & billigt dagsfärskt hembakat 
fika i skön miljö. Fynda kan ni göra bland alla 
loppisprylar! Betalning med kort, kontant eller 
Swish. Skyltat från Hå-korsningen. Välkomna!

Program fredag 22 – 31 juli 2022
I år kommer programmet främst att publiceras digitalt och kommer inte att delas ut i brevlådor, utan endast finnas 
i ett fåtal exemplar. På det sättet finns möjligheten att löpande informera om nya aktiviteter som tillkommer eller 
ändras. Så håll koll på vår Facebooks-sida för uppdaterat program.

Programpunkter som återkommer 
vid flera tillfällen är beskrivna 

vid första tillfället

Fredag 22 juli
11-17 Mårtens sommarcafé i Herte (1)
Öppet 22-24/7. Kom och njut av en fika i vår träd-
gård. Vi erbjuder smörgåsar för den hungrige samt 
hembakat fikabröd. Prova gärna vår goda flädersaft. 
Vi tar swish samt kontant betalning. 
Välkomna önskar Jenny och Pär.

Lördag 23 juli
10–17 Byaloppis
Naturligtvis fortsätter vi med vår uppskattade 
Bya-loppis som är öppet hela helgen. 
Även söndag 24 juli. 
Se mittuppslag för karta och tider. 

10–16 Sibo-dieseln vid f d Skogens kol, 
start av dieseln kl 14 (15)
I början på 1900-talet började Skogen kol AB 
tillverka träkol industriellt i stället för i kolmilor i 
skogen. Ett kraftverk byggdes i Ljusnan vid Landa-
fors och en kraftledning drogs till Sibo 1912.  
För att trygga i princip avbrottsfri elförsörjning 
inköptes vår stora dieselmotor omkring 1920. Den 
hade först stått hos Djursholms Elektricitetsverk. 
Motorn är tillverkad 1908 vid AB Diesels Motorer, 
Sickla. Det som senare blev Atlas Diesel och Atlas 
Copco.  År 2014 gick Skogens kol i konkurs och 
motor, generator och ställverk skulle säljas som 
skrot. Föreningen för Sibo-dieselns bildades och 
motorn räddades.  

Vi har nu fem maskiner fullt fungerande:  
• Sibodieseln, 22 ton motor och 200 hk från 1908  
• Z- motorn, 2300 kg motor och 37,5 hk från 1919  
• En Atlas Diesel kompressor med en fyrcylindrig
 tvåtaktsdiesel från 1942  
• En dieselgenerator byggd på en BM 36 med 
 INJEKTOR bränslepump från 1952 som driver en
 Svedala stenkross
• Ett gengasaggregat, Hesselman, kopplat till en 
 Volvomotor  
På lördag 23/7 bjuder vi in alla som har någon 
gammal maskin, apparat eller annat kul att visa 
upp att komma till oss i Sibo och ta med det som 
du har att visa. 
Kontaktpersoner: Örjan Norling 073 9415544, 
Ingemar Bergqvist 070 5560955, 
Carl-Erik Modig 070 2466848

13-16 Välkommen till Gårdstunet i 
Finnfara (8)
Servering av sotare med tillbehör och annat 
alternativ kommer att finnas.
Musikunderhållningen står riksspelmännen 
Peter ”Puma” och Karin Hedlund av.

Betalning med kort, kontant eller swish. 
Gårdsbutik med eget bageri. Vi har fullstän-
diga rättigheter.
Övriga öppet tider se vår hemsida www.
gardstunet.se
Följ oss gärna på facebook och instagram.

Badplatsen i Finnfara
För badsugna finns en härlig liten badplats att 
besöka.

Kultur på Loses 
pågår 24-31 juli (6)
14-18 Café, kolbullar, försäljning och 
utställning på Loses
Servering:  Fika, våfflor, soppa och kolbullar. 
Försäljning: Tunnbröd, hembakat, hemost, 
bröd, hantverk och tavlor.
Utställning: Konst av Olle Svensson, Nils-
David Svensson samt Damm-Karin Larsson.

18-19 Teater, visor och skrönor
Lördag 24 juli-fredag 29 juli samt 31 juli

Acktjära skola.

Här var det fika 
fredag 22 – 31 juli 2022



Måndag 25 juli
11-15 Konstutställning i 
Gamla Sibovägen 13 (16)
Är du konstintresserad och behöver kanske nånting 
nytt på väggen? Kom och titta på min konst träd-
gården i Sibo. Jag visar nånting för abstrakta tavlor 
i akryl i olika tekniker, mixed-media av kaffe, lera, 
sand, färgerna gjorda av naturens mineraler och 
pigment. Vi bjuder på tyskt fika, kaffe & dryck med 
tilltugg. Även öppet 27 juli.
Besök gärna min Facebooksida : 
Art by Tina K och Artportable Onlinegalleri 
Stockholm) Martina Karweit

11-17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden (5)
Se program 23 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning och 
utställning på Loses (6)
Se program 24 juli.

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 24 juli.

Tisdag 26 juli
11-17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden (5)
Se program 23 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning och utställ-
ning på Loses (6)
Se program 24 juli.

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 24 juli.

Onsdag 27 juli
11-15 Konstutställning i 
Gamla Sibovägen 13 (16)
Se program 25 juli.

11-17 Konstutställning i Bönhuset 
Åsveden (5)
Se program 23 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning och 
utställning på Loses (6)
Se program 24 juli.

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 24 juli.

Torsdag 28 juli
11-17 Konstutställning i Bönhuset 
Åsveden (5)
Se program 23 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning 
och utställning på Loses (6)
Se program 24 juli.

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 24 juli.

Finnskogsriket, 
onsdag 27 juli
Under Bymella vid Locksjön och Pankfors:

10.00 Pankfors (skylt mellan Rimsbo – 
Locksjön) (10)
Per Larsson guidar vid lämningarna av såg-
verksorten, 750 m avstånd i terrängen.
Medtag fika! Stövlar rekommenderas.

12.30 Locksjön (mellan Rimsbo – Jansbo) (9)
Visning av rökstugan med eld i ugnen.
Friluftskocken Stefan Lundgren serverar lokal-
producerad utomhusmat för 100 kr. Smakprov 
på Upplev Finnskogens program: Mia Bucht 
och Ingrid Larsson lotsar Er runt på några 
prova på-stationer.
Medtag gärna kniv och mugg (kåsa)!
Väletablerade Dan Andersson-trubaduren 
Gunnar Ekman (med koppling till Katrineberg) 
underhåller.

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
I  Trollarvs i Erik-Lars Loppis och vi säljer även pastasallad 

med tillbehör för de som är hungriga. Betalning kontant eller 
swish, Inger och Stefan 070-6573763

J  Välkommen till Åsbergs Loppis i Västansjö. 
Även ponnyridning och körning med vagn på Åsbergs gård 
mellan kl 11-13

K  Loppis och café i Lillsves Lillstuga. Hembakat bröd, glass och
ostkaka. Vi öppnar upp hagarna så man får titta på våra olika 
fåglar; höns, duvor, fasaner, pärlhöns, ankor och vaktlar och 
träffa våra Dvärgetter med killingar och Tabacktorpsfår med 
lamm. Hemägg finns att köpa på Loppisen. Öppet även andra 
dagar när skylten vid Hällbovägen är uppe.

L  Hag-Kerstis Loppis Vid Gällsåa. Skyltat från Knisselbo mot
Knektåsen. En blandning av gammalt och nytt. Bl.a Möbler, 
tavlor,trasmattor, kläder och prylar. Swish och kontant

M PS Hundparadis Vi har hundtillbehör, dam&ungdomskläder,
textilier, husgeråd & diverse.  
Vi har öppet 23-24/7 mellan kl 12.00-15.00

N  Välkommen på loppis hos Karl-Hermans. 
Även försäljning av furumöbler, (2a sort).

O  Flugbostugan 7394 Välkommen till Eva i Flugbo, 
Flugbostugan 7394

Q  Stenbacka loppis, Arnes kolbullar, dryck, egenkokad 
lingonsylt, 40kr Gunilla och Arne Hallberg

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Stora Loppishelgen 23– 24 juli kl 10.00 – 17.00, 
Andra dagar och öppet-tider anges. 
På baksidan har du en karta med loppis-platserna inprickade.

A  Storbyns loppis i Hertsjö. Logloppis I Hertsjö tjuvöppnar
redan torsdag 21 juli kl 15-18, 22 juli kl 12-16, 23-24 juli 
kl 10-16. Loppis med allt mellan himmel och jord. 
Sportkläder och sportprylar både nytt och beg. 
Antika föremål från 17- och 1800 talet, kuriosa och vintage. 
Välkommen!

B  Bakluckeloppis på Hertsjögården  23-24 juli. 
Fika finns att köpa. Anmälan till Lena Persson 0705595541. 
Pris för plats med bil och eget medtaget bord 100kr per dag

C  Välkommen till Ullas loppis!  
Diverse loppis och kuriosagrejor. Öppet när skylten vid vä-
gen visar det. Går att betala kontant eller swish.

D  Morens loppis Öppen hela veckan.

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

F  Loppis på Acktjära skola, lördag 23 juli kl. 10-17. 
Vi serverar kolbullar med lingonsylt och kaffe med hembakat 
bröd. Du kan även titta på gamla bilder och ”frökens rum”. 

G  Häggens Gård  Böcker, cd, dvd, tavlor, möbler, mm

L  Västerbergs Loppis Välkomna till vår loppis i Västerberg där 
vi säljer allt mellan himmel och jord i vårt gamla hus och ute 
på gården.



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

 FYNDA PÅ LOPPIS
Här hittar du oss:

A	 Storbyns	loppis	i	Hertsjö

B	 Bakluckeloppis	

	 Hertsjögården

C	 Ulla	och	Lasses	loppis

D	 Morens	loppis

E	 Oppigårdsladan,	Östansjö

F	 Acktjära	Byförening	

G	 Häggens	Gård	

H	 Västerberg

I	 Trollarvs	i	Erik-Lars	

J	 Åsbergs	Loppis

K	 Lillsves	Lillstuga

L	 Hag-Kerstis	Loppis	

M	 PS	Hundparadis

N	 Karl-Hermans

O	 Eva	i	Flugbo

Q	 Stenbacka	loppis



11-15 Vävstugan i Hå (2)
Tänka sig!
I år fyller vi 50 år!
Försäljning av våra vävda produkter, lotterier och 
kaffeservering samt ostkaka med saftsås.

11-17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden (5)
Se program 23 juli.

12-15 PS Hundparadis (12)
Kom förbi hos PS Hundparadis där det bjuds på 
aktiviteter för dig & din hund. Vi kommer bl.a ha 
tipsrunda, föremålssök & andra tävlingar där man 
kan vinna fina priser. 
Vi erbjuder även kloklipp för endast 50:- 
Varmt välkomna! 

14-18 Café, kolbullar, försäljning och 
utställning på Loses (6)
Se program 24 juli.

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
I  Trollarvs i Erik-Lars Loppis och vi säljer även pastasallad 

med tillbehör för de som är hungriga. Betalning kontant eller 
swish, Inger och Stefan 070-6573763

J  Välkommen till Åsbergs Loppis i Västansjö. 
Även ponnyridning och körning med vagn på Åsbergs gård 
mellan kl 11-13

K  Loppis och café i Lillsves Lillstuga. Hembakat bröd, glass och
ostkaka. Vi öppnar upp hagarna så man får titta på våra olika 
fåglar; höns, duvor, fasaner, pärlhöns, ankor och vaktlar och 
träffa våra Dvärgetter med killingar och Tabacktorpsfår med 
lamm. Hemägg finns att köpa på Loppisen. Öppet även andra 
dagar när skylten vid Hällbovägen är uppe.

L  Hag-Kerstis Loppis Vid Gällsåa. Skyltat från Knisselbo mot
Knektåsen. En blandning av gammalt och nytt. Bl.a Möbler, 
tavlor,trasmattor, kläder och prylar. Swish och kontant

M PS Hundparadis Vi har hundtillbehör, dam&ungdomskläder,
textilier, husgeråd & diverse.  
Vi har öppet 23-24/7 mellan kl 12.00-15.00

N  Välkommen på loppis hos Karl-Hermans. 
Även försäljning av furumöbler, (2a sort).

O  Flugbostugan 7394 Välkommen till Eva i Flugbo, 
Flugbostugan 7394

Q  Stenbacka loppis, Arnes kolbullar, dryck, egenkokad 
lingonsylt, 40kr Gunilla och Arne Hallberg

Fynda hela helgen under Bymellaveckan!
Stora Loppishelgen 23– 24 juli kl 10.00 – 17.00, 
Andra dagar och öppet-tider anges. 
På baksidan har du en karta med loppis-platserna inprickade.

A  Storbyns loppis i Hertsjö. Logloppis I Hertsjö tjuvöppnar
redan torsdag 21 juli kl 15-18, 22 juli kl 12-16, 23-24 juli 
kl 10-16. Loppis med allt mellan himmel och jord. 
Sportkläder och sportprylar både nytt och beg. 
Antika föremål från 17- och 1800 talet, kuriosa och vintage. 
Välkommen!

B  Bakluckeloppis på Hertsjögården  23-24 juli. 
Fika finns att köpa. Anmälan till Lena Persson 0705595541. 
Pris för plats med bil och eget medtaget bord 100kr per dag

C  Välkommen till Ullas loppis!  
Diverse loppis och kuriosagrejor. Öppet när skylten vid vä-
gen visar det. Går att betala kontant eller swish.

D  Morens loppis Öppen hela veckan.

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

F  Loppis på Acktjära skola, lördag 23 juli kl. 10-17. 
Vi serverar kolbullar med lingonsylt och kaffe med hembakat 
bröd. Du kan även titta på gamla bilder och ”frökens rum”. 

G  Häggens Gård  Böcker, cd, dvd, tavlor, möbler, mm

L  Västerbergs Loppis Välkomna till vår loppis i Västerberg där 
vi säljer allt mellan himmel och jord i vårt gamla hus och ute 
på gården.

Saving serverar god mat i sin fantastiska trädgård.

Fredag 29 juli
11-17 Konstutställning i Bönhuset 
Åsveden (5)
Se program 23 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning 
och utställning på Loses (6)
Se program 24 juli.

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 24 juli.

Lördag 30 juli
10-16 Getostcafé i Flugdammen. (7)
Vid Flugens strand på gården Dammens, bjuder vi 
in till en fantastisk plats där du kan slå dig ner och 
bara njuta. Titta ut över Flugen samtidigt som du 
fikar härliga mackor med hembakt tunnbröd och god 
getost. Passa på att köpa med dig ett fint killing-
skinn och en bit ost.

11-15 Thaimat hos Saving i Svensens (4)
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.



14-20 Visfestival på Loses (6)
Kom och upplev en dag fullspäckad med fantastisk 
musik på Finnskogsteaterns underbara vridscen! 
Först ut att presenteras är Mikael Rickfors med 
sina grymma medmusikanter Louise Raeder och 
Jonatan Stenson. Andra artister som är bokade vid 
pressläggning är TRIOL från Ljusdal, Dessutom upp-
träder Kurt Öberg samt Gina van Damm. Ytterligare 
artister kommer att presenteras på Facebook på By-
mella.se och Loses Visfestival under försommaren.
Biljetter kan köpas på Biljettkiosken.se. Pris 250 
kronor. Ange kod Bymella för 50 kr rabatt.
känna för det. För mer information kontakta Janne 
på 070-531 15 45.

Toaletter
På Loses finns både utedass och toaletter. Vid Locksjörökstugan finns dass.

11-16 En resa i järnets spår från Hällbo 
masugn till Annefors bruk via 
Flugdammen. (7)
Samling vid kolugnarna i Hällbo klockan 11 där 
Lars B Andersson berättar om Hällbo masugn 
och visar hyttruinen.

13:00 samling vid Flugdammen där Inga Malm 
berättar om gården, som var en viktig länk i 
den lokala industrihistorien. Dammens var 

tjänstebostad åt dammvaktaren, som bland 
mycket annat skulle ro den stora järnbåten över 
Flugen. Om det och mycket annat berättar vi 
och visar många unika bilder från gården och 
dess historia.

16:00 Annefors bruk. Samling vid korsningen i 
Annefors och rastplatsen vid dammen. Lars B 
Andersson berättar om Annefors bruks historia. 
Och visar vad som finns kvar.

Söndag 31 juli 
10-16 Getostcafé i Flugdammen (7)
Se program 30 juli.

10–16 Sibo-dieseln vid f d Skogens kol (15)
Start av dieseln kl 14.
Se program 23 juli.

11-17 Konstutställning i Bönhuset Åsveden (5)
Se program 23 juli.

12-15 PS Hundparadis (12)
Se program 30 juli.

14-18 Café, kolbullar, försäljning och utställ-
ning på Loses (6)

18-19 Teater, visor och skrönor på Loses (6)
Se program 23 juli
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Välkommen!

Gå gärna in på hemsidan och fyll i utvärderingen

INFO BYMELLA: 070 550 30 66
www.bymella.se
Facebook: 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, 
Jennie Nolgård.

För uppdaterad information 
– följ oss på sociala medier

Facebook
Bymella.se
Gårdstunet i Finnfara
Oppigårdsladan
Vävstugan i Hå 
Finnskogsriket
Hå Ordenshus
Opera på Finnskogen
Sibodieseln
Loses visfestival

Hemsidor
www.gardstunet.se
www.bymella.se
www.finnskogsriket.com
www.sibodieseln.se


