
Sätter upp flaggor i flaggstängerna 
längs genomfarten inför sommaren och 
monterar belysning inför Jul och vinter.

Det här 
har vi 
gjort

Evenemangskalender för 
Dellenbygden. Vi publicerar 
ditt evenemang. 

Det här gör vi varje år

Uppdaterar 
www.Delsbo.org.

Cykelvägen Stationsgatan - väg 84 är 
byggd. Nu jobbar vi för en bilväg.

Riva av - karta.

Parkourbana på Ede skola. 

Bänk vid Blåsåsens 
beachvolley-plan. 

Elladdstolpe vid väg 84. 

Byggt, målat och satt 
upp fågelholkar.

LEA - Lokalekonomisk 
analys. Köpkraften i 
Dellenbygden är 1 miljard!

Sätter ut och vattnar 
blommor i Delsbo 
samhälle. 

Skyltar vid 
infarterna.

Skatebana, cykelbana med mera vid Björkparken. 
Röjt, satt upp stängsel och tagit betande får till Delsbo 
camping. Röjt runt Avasjön och vid väg 84.

 1  Dellendata foto/bilglas
 2  Hemköp 
 3 Svea Bio
 4  Restaurang Svea
 5 Café Mida
	 6		 Delsbo	Antik
 7  Rudolphis järn
 8 Postlåda
 9  ICA
10  Postombud
11  Systemutlämning
12  Q-star tankning

13  Delsbo Färg & Hantverk
14 ATG - ombud
15  Kronans Apotek
16  Hälsocentral
17  Folktandvård
18  Busshållplats
19 Handelsbanken
20  Restaurang Nova
21  Bankomat
22  Hälsinglands Sparbank
23	 Biltvätt
24  Frendo Snabbköp

25  Ingo tankning
26  P-O Radio
27		Kraterkraft	loppis/antikt
28		Privattandläkare 
 Dellborg & Nordin
29  Nya konditoriet
30  Åkes Motor 
31  Åsbergs kläder 
32		Jaktia/fiske/fritid
33  Café 11:an
34  Capricorn 
 kläder/skor

35 Poi’s Thaikök
36		Stationskafét
37  Mias Blommor
38  Delsbo Bilverkstad
39 Grill
40	 Återvinningsstation
41 Badplats
42 Tempererat utebad 
 Elljusspår

Hitta mer information 
på www.delsbo.org
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Delsbostintans dag med uppträdanden och crusing (V32).

Det här 
vill vi 
göra



Delsbo - Sveriges roligaste bygd att leva 
och verka i
Delsbo är magiskt, vackert och känt i Sverige. Vi har en spännande 
blandning på folk. Delsbobor tycker om Delsbo. Många som inte bor här 
fantiserar om att bo här. Vi har många föreningar och mycket kultur och 
idrott. Vi har företag och driftiga människor. Vi har butiker, service, skola 
och vård på orten. Vi ligger nära men lagom långt ifrån Hudiksvall, Ljusdal 
och Järvsö som har en starkt växande besöksnäring. Framtiden är ljus men 
vi har ett jobb att göra.

Delsbo Byaråd
Vi är en ideell förening som jobbar med att utveckla Delsbo och Dellen- 
bygden. Vårt mål är att verka för att Delsbo och Dellenbygden får ökad 
tillväxt, fler invånare och fler företag/arbetstillfällen. Vi vill göra det genom 
att göra Delsbo till ”Sveriges roligaste bygd all leva och verka i.

Hudiksvalls kommuns vision är att växa till 50 000 invånare i kommunen till 
år 2050.  Det är rimligt att 1000 av dessa bosätter sig i Dellenbygden. Vårt 
vision är att vi vuxit med 1000 personer i Dellenbygden till år 2030. 

Kontakta oss! 
Är du engagerad och vill vara med eller hjälpa till så är du välkommen. 
Privatpersoner, företag och föreningar kan bli medlemmar. Det är ingen 
medlemsavgift.

Läs mer om oss på www.delsbo.org och följ oss på Facebook: 
www.facebook.com/delsbobyarad

Mats Svensson, 070 - 326 32 03, mats.svensson@masenbygg.se 
Pernilla Eriksson, 070 - 539 66 79, sunnansjo@hotmail.com 
Magnus Gustavsson, 070 - 317 34 35, magnus.gustavsson@plyfa.se  

• Utveckla det kommunala service-
centret i Delsbo.

• Utveckla skolgården vid Ede skola. 

• Driva på för vägbelysning längs 
Sunnansjövägen

• Lyfta genomfarten vid väg 84 
utseende- och servicemässigt 
så att så att folk stannar, rastar 
och blir så nöjda att de återvänder. 
Resultatet blir att kaféer, 
restauranger och butiker får fler 
och återkommande besökare.

• Röja fler områden som öppnar 
upp bygden mer. 

• Stimulera så att fler röjargrupper 
runt om i bygden röjer. 

• Skapa mer boende med 
kommunen. Byggbara tomter, 
seniorboenden, hitta tomma hus 
med mera.

• Skapa bra tillväxt av företag 
genom att utveckla industri- 
områden och industrilokaler.

• Arbeta mot att gruvbrytning 
startar i Bricka då den riskerar 
att förorena Dellens vatten.

• Bredband 

Det här 
vill vi 
göra

Rastplats med service centralt i Delsbo vid väg 84.

Bygga en tvärväg mellan Stationsgatan och 
väg 84 vid Senseair och på sikt en större 
lösning för trafiken. 

Bygga spjälstaket vid väg 84. 

Och det här:


