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UTHYRES
Bobygdsgårdens samlingslokal är en lämplig lokal till många olika aktiviteter, till ett
vettigt pris.
Hyr den en hel helg för 600 kronor, t ex för
en fest eller helgkurs. Du kan förbereda evenemanget på fredag, ha festen på lördag och
städa söndag.
Att hyra lokalen i fyra timmar kostar 200
kronor, passande till möten, kvällskurser eller barnkalas.
Ring Ulla-Britt 0653-21059 eller
073-0365465 om du vill boka.

TACK
Tack alla kära grannar och vänner för uppvaktning och luciaglögg!
Gun Nyberg

Vindkraftverk i Glombo

Nordisk Vindkraft (f.d. RES Scandinavia)
planerar att bygga 9-11 vindkraftverk i området kring Glombo.
Följ vad som händer i vindkraftsfrågan på
www.nordiskvindkraft.se Nu finns även fotomontage att se på denna sida.
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Bobygdens
Framtid
Verksamhet 2009
Jag vill tacka alla som under året stöttat föreningen på alla sätt. Ett stort tack till alla i
styrelsen och anställda i föreningen som
medverkat till att vi fått ett framgångsrikt år.
Bobygdens Framtid ek.för.
Ordförande Per Axelsson

Jul-tips
Kontrollera att batteriet i din brandvarnare fungerar och glöm inga brinnande ljus!

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID
Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”
i föreningen. Insatsen betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som
en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 så blir ni medlem. Årsavgiften är från och med 2010
100 kronor/år. Medlemsantalet ligger nu på ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår
hemsida www.bobygda.se
BOBYGDSBLADET DELAS UT 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras
på vår hemsida www.bobygda.se. Hör av dig till oss om du bor utanför Bobygden och vill ha
bladet hemskickat. Om du vill skriva något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet
så är vi väldigt tacksamma. Kontakta Per 21150, Anna 21330 eller maila info@bobygda.se

www.bobygda.se
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Evolutionen
- från mörker
till kärlek

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Vi har under hösten arbetat med tema
Evolutionen. Hela skolan kom iväg på en upplevelseresa till Naturhistoriska
riksmuséet vilket var uppskattat. Efter det besöket kände sig elever och personal
inspirerade att fortsätta arbetet i klassrum och inför föreställningen som planerades.
Eleverna har visat på samarbete och vilja när de tillsammans skapat föreställningen
”Evolutionen - från mörker till kärlek”.
Genom arbetet med den visade de verkligen att alla behövs för att få ihop en helhet
och de gjorde succé. Personalen är oerhört stolta över våra elever och deras prestationer.
Under några dagar har vi äntligen fått vinter och lekglädjen är stor på skolgården
och kulle.
Vi önskar er alla hemma i stugorna en God Jul och ett Gott Nytt 2010.
Rektor Lisa med personal.

Skida längs
Sjuvallsleden

God Jul från
Västanängens
förskola - fritids

********************

Äntligen har det kommit snö, så vi kan vara
ute och åka madrass och pulka!
Det tycker både barn och personal är roligt.
Vi vill önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Personalen på Västanängens fsk/fritids

Lingontryffelpraliner
ca 25 st
3 dl färska eller frysta lingon
1 dl strösocker
200g + 200g mörk choklad
1 1/2 dl vispgrädde
25 g osaltat smör
Koka ihop lingon och socker i en kastrull 45 min. Passera kompotten genom en trådsil.
Låt svalna. Hacka 200g choklad grovt. Koka
upp grädden i en kastrull. Dra kastrullen
från plattan. Rör ner chokladen och smöret.
Rör så lite som möjligt till en jämn smet.
Rör sen ned lingonkompotten. Ställ tryffeln
minst en timme i kylen och sedan i frysen en
kvart. Forma runda kulor med händerna eller små ägg med hjälp av två teskedar. Ställ
kallt. Smält 200g choklad i vattenbad och
doppa tryfflarna hastigt med en liten gaffel
eller tandpetare. Ställ kallt till servering.
Källa: Allt Om Mat.

Bobygdens
Framtid
Verksamhet 2009
Föreningen har under året gjort några
förändringar i styrelsen och nedan kan ni se
sammansättningen:
Per Axelsson - ordförande
Petter Dolk - vice ordförande
Patrik Ericsson - ledamot
Anna Bonnevier - ledamot
Jan-Arne Larsson - ledamot
Anna Linde - ledamot
Birgitta Östgård - suppleant
Lena Nilsson - suppleant
Anders Persson - suppleant
Verksamheten rullar på med skolan, vår rektor Lisa har ansvaret för verksamheten med
ca 5 anställda och strax under 50 elever.
Hon rapporterar månadsvis skriftligt till
styrelsen och ibland finns hon med på våra
månadsmöten. Ett nytt vattenreningssystem
har installerats i vattenrummet på skolan och
därmed borde problemet med vattenkvaliten
vara ur världen. Dagis har under sensommaren fått staket runt hela tomten. Bobygdsgården med tillhörande lägenheter har bytt
från direktel/olja till luftvärmeväxlare som
huvudvärme. Besparingen i lokalen är
betydande. Kapprummet i Bobygdsgården
har målats om och innerdörrarna har bytts.
En renovering av fönstrena är på gång och
borde vara avslutad till nyår.
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Delsbo IF kör vintertid upp skidspår längs
den vackra Sjuvallsleden. De meddelar att
spåren kommer att köras upp till jul men på
deras hemsida www.delsboif.se läggs fortlöpande information ut om när leden är nyspårad. Skidspåret startar i Örvallen eller Karlsbruket och man kan välja på två olika spår:
• Karlsbruket - Sellbergsvallen - Nyvallen
- Prettingvallen - Örvallen
• Karlsbruket - Sellbergsvallen - Klövsvallen - Nyvallen - Prettingvallen - Örvallen
Till Örvallen hittar nog våra flesta läsare, annars åker man från Svedja mot där Lillvallskylten pekar och efter drygt halva vägen når
man Örvallen.

Vägbeskrivning till Karlsbruket om man
kommer från Ljusdal in i Delsbo: Sväng
höger direkt efter Nya Konditoriet. Skyltat
Järvsö 28 och Kalvstigen. Härifrån är det
ca 1 mil upp till Sellbergsvallen. Följ sedan
Kalvstigen i 3,6 km och sväng vänster vid
skylten V. Tolbo. Följ vägen i 2,8 km och du
är i Karlsbruket där skidspåren börjar. Sitter
en skylt på höger sida som det står ”Skidspår” på och en pil in till vänster. Finns en
liten parkering. Från Karlsbruket är det ca
3,6 km upp till Sellbergsvallen med bil om
du fortsätter vägen. Där finns en större parkering och där ligger Delsbo IF:s stuga som
är öppen för allmänheten.
Spåret har inget elljus men är ett mycket
vackert naturspår.
Anna Linde

Temperatur och väder
Jag mäter sedan ett par-tre år temperaturen för Delsbo åt Temperatur.nu. Vi är ca 250 st frivilliga i hela Sverige som rapporterar sina temperaturer dit. Det är mest privatpersoner men även
företag, föreningar och kommuner. Det är egentligen ganska enkelt att mäta bara man tänker
på att sätta temperaturgivaren på ett skuggigt ställe och inte nära en vägg
för då mäter man bara väggens förmåga att absorbera solinstrålningen.
Temperaturgivare finns om man inte gör som jag, bygger själv, att köpa
för en billig penning hos Temperatur.nu:s shop. Man måste ha en dator på
dygnet runt och så bredband förstås. Min temperatur kan man se på min
egen sida http://bruka.tk eller på http://temperatur.nu. 48 timmars prognos från norska yr.no och länk till temperaturen i Djupdal på vägverkets
mätstation finns där på sidan och även en webkamera över gårn så det går
att se hur vädret är just nu. Jag kommer framöver att lägga ut luftfuktighet och lufttrycksmätare på min sida, kanske också flera värden.
Tor Axelsson

