UTHYRES

DETTA HÄNDER

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.

Kolbullar serveras i jaktstugan i Gravbacka
söndag 28 mars kl 11-15. Välkomna!
Bobygdens Framtid
Långfredagsanglingen planeras att bli av
även i år, isen ska inte vara något problem.
Håll utkik på Bobygdens anslagstavlor samt
på www.bobygda.se så kommer mer information. Fjolårets vinnare och årets arrangör
är Ulf Skoglund som nås på tel 070-392 9779
eller 0653-210 40. Har du en vinst att bidra
med till tävlingen mottages det tacksamt av
Ulf.

Är du intresserad av att ansvara för uthyrningen av Bobygdsgårdens samlingslokal?
För mer information, ring Petter Dolk på
070-632 46 48

Kallelse till Bobygdens Framtids årsmöte!

Torsdag 22 april kl. 19.00 i Bobygdas Skolas matsal. Ta möjligheten och
kom för att säga din mening och komma med nya idéer. Vi bjuder på fika.
Väl mött!
Styrelsen
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

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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Välj dina
barns skola!
Vi har en del planerat under vårterminen
vi ska ha två temaveckor. Världens mat,
då husmor kommer att bjuda oss på mat
från olika länder och/eller världsdelar.
Vi kommer också att arbeta i klasserna
på olika sätt inom temat. Hälsovecka
blir det vecka 18 då vi kommer att bjuda
eleverna på frukost, prata om kostvanor,
prova på olika ”må bra” aktiviteter och
arbeta med hälsofrågor på olika sätt över
hela skolan.

Vasa

Inte nog med att årets Vasaloppsvinnare
Jörgen Brink kommer från Delsbo, han
har dessutom gått i vår skola, dåvarande
Västanängs skola. På skolan finns ett
idrotts-vandringspris att beskåda med
bl.a. Jörgens namn ingraverat från tiden
han gick där. Kanske kan detta sporra
lovande skidtalanger på skolan?! Vi
säger stort grattis till Jörgen!

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Vi har ett antal platser kvar till
hösten 2010.

www.bobygdaskola.se 0653-21004
Har du nåt tips på en ”måbra” aktivitet ring oss på skolan 0653-21004 eller
maila lisa.fransson@bobygda.se.
Hälsningar personal och elever på
Bobygda skola

Ordförande
Per Axelsson
har ordet
- Efter 20 år i föreningen Bobygdens Framtid
och 17 år som ordförande är det dags att kliva
tillbaka vid kommande årsstämma. Med ett
antal yngre i styrelsen och förhoppningsvis
nya visioner känner jag att förmågan att driva
utvecklingen framåt ligger mer för dessa.
Att Bobygdens Kamratförening efter sin
långa historia gick samman med Bobygdens
Framtid var ett steg på vägen. Vi har försökt
att förvalta en del av det arvet från tidigare
med sopplunchen, hantverksmässa och kolbulledagen.
Två föreningar blev en och Bobygdsgården
har fortsatt att vara en samlingspunkt för fester mm. Att få varit med om alla dessa lyckade projekt tillsammans med alla andra ideellt
arbetande ur styrelsen, medlemmar och övriga bybor ser jag som en gåva.
Föreningen syfte var från början att bygga
en gympahall och kom sen att styra in på
andra projekt. En skola, ett nytt dagis, bättre
kommunikationer, bredband och mobilmast
m.m. m.m. har vi varit med att åstadkomma.
Många brev till myndigheter och flera repor-

tage om vår bygd har det blivit. En tillgång
har varit ett bra samarbete med kommunen.
Bobygdsbladet har hela tiden funnits med
och vi har berättat om vårt arbete under dessa
år. Detta är nu nummer 64 och jag har gjort
ca 60 vändor runt Bruka, Hallsta och Prättingberg och stoppat blad i lådorna (5400 st
på denna runda).
Massvis med små projekt har också drivits
igenom med byapengen. Föreningen är som
ett litet företag med ca: 5 fast anställda och
flera tim anställda, hyresgäster och omsätter
ca >3 miljoner. Mitt samarbete med personalen och hyresgäster har varit lärorikt och
det är med ett visst vemod jag nu kommer att
lämna detta.
Hela styrelsen arbetar ideellt och träffas en
gång i månaden. Ett stort ansvar ligger på
dessa lekmän att fatta rätt beslut i ett antal
frågor både om ekonomi och andra känsliga
frågor.
Jag önskar hela styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete med att utveckla vår bygd och
fortsätta hålla Bobygda levande som ett attraktivt ställe att bo i och att vilja flytta till.
Med dessa ord vill jag tacka för min tid och ert
förtroende för den här tiden och kommer att
lämna över ordförandeklubban till Petter Dolk.
Per Axelsson

Gräddjoghurtcremé med lemoncurd
Denna dessert går bra att förbereda och förvara i kylskåp. Dekorera med godiset strax före
servering så att gelebitarna inte blöts upp.
Gör så här:
Tid: 20 min, 8 pers
Blanda grädde och joghurt och vispa till ett
fast skum. Mjukrör lemoncurden. Rör försik4 dl vispgrädde
tigt ner lemoncurden i gräddcremén.
2 dl grekisk joghurt
Fördela cremén i glas och garnera med go1½ dl lemoncurd
disgeleäggen.
Garnering:
Från Allt om mat 6 2009
Små godisgeleägg

Sjuvallsleden
Vidar Nilsson, som ansvarar för uppkörning
av skidspåret längs Sjuvallsleden, besökte
Bobygdens framtids styrelsemöte. Han berättade att en ”Sjuvallsgrupp” med bl.a. folk
från Friluftsfrämjandet, Delsbo IF m.fl. startats. Torbjörn Nilsson använder leden till rehabilitering för sina patienter i sitt yrke som
läkare.
År 2012 firar Delsbo IF 100års-jubileum,
förhoppningen är då att kunna genomföra ett
Sjuvallslopp på skidor längs alla vallar. Hudiksvalls kommun bidrar med 75.000 kr per
år till Sjuvallsleden samt elljusspåret vid Ede
skola. Väldigt mycket idéellt arbete läggs
ned av entusiasterna utöver detta.
Spåret längs leden är mycket populärt bland
skidåkare från hela kommunen. Första helgen
i mars när det var mycket vackert vinterväder uppskattades det vara 100talet personer

längs leden under samma dag. Friluftsfrämjandet och Delsbo IF har haft öppna stugor på
Nyvallen samt Sellbergsvallen med fikaförsäljning vilket har varit populärt bland besökarna. Besökare får gärna lämna en frivillig
avgift som går till leden, röda brevlådor med
inbetalningskort finns uppsatta på Sellbergsvallsstugan samt i Karlsbruket.
Sven-Åke Nordin som driver hemsidan delsboonline.se ska hjälpa till att fota hela leden
till sin hemsida.
Till våren/sommaren planeras en helg för att
röja upp leden.
Bobygda skola fick en stor eloge av Vidar för
att hela skolan deltog i skidtävlingen i Friggesund nyligen.
Bobygdens Framtid har beslutat att skänka
sin Byapeng på 5000 kr till Sjuvallsleden.
Anna Linde

Vargavinter?
I en artikel i HT stod det att SMHI meddelat att det har varit 71 dagar med minusgrader i
Delsbo. Det är rekord sedan de började mäta 1870. I Bruka har det
varit några dagar till, fattades bara 1,5 timme i 76 dagar.
Den 12 december mitt på dagen blev det minusgrader och plusgrader
igen den 7 februari då det gick strax över nollan en timme sen minusgrader igen till 7 mars. Kallast var det den 8 januari halvåtta på morron
-30,7°
Snödjupet har jag mätt som mest till strax över 80 cm just efter sista
snövädret. (uppskattat medelvärde av 5 mätningar på olika ställen)
Medeltemperaturet har sjunkit de år jag har mätt, 2008 var det 5,2°
över hela året från januari till sista december och 2009 var det 4,4°.
Från mars ifjol till mars nu 2010 så har det
sjunkit ytterligare till 3,5°.
Men det kanske är mer normalt, vi har ju haft några varma år tidigare.
Tor Axelsson

