
Midsommarfirande! Vi samlas vid Bobyg-
da skola på midsommarafton kl 12.00 för 
att tillsammans klä midsommarstången och 
dansa, efteråt har vi picknick. Medtag blom-
mor och egen mat/fika-korg.

Välkomna! Janeth 070-224 34 56
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Bobygdsgårdens samlingslokal är en  lämp-
lig 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 tim-
mar kostar 200 kronor, passande till möten, 
kvällskurser eller barnkalas.
Ring Jeanette Alcaraz, 076-802 12 16 eller 
0653-21216 om du vill boka.

UTHYRES

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

DETTA HÄNDER
Nu är det dags för barngympa på Bobygds-
gården igen. Start den 24 augusti. Anmälan till 
Veronika Dolk 076-848 16 77.
Sista anmälningsdag den 23 augusti.
Barn födda mellan -06 till -03 är välkomna 
tisdagar klockan 18.00-19.00. Barn födda 
mellan -02 till -99 är välkomna tisdagar 
klockan 19.00-20.00.
Terminsavgiften är 100 kr för första barnet, 
sedan 50 kr per syskon. Betalas på plats vid 
start, jämna pengar tack!
Kom ombytta i gympakläder och medtag 
vattenflaska (ej saft). Finns ej duschmöjlig-
heter. Vid frågor och funderingar är det bara 
att ringa. Jag hoppas på många trevliga, glada 
och roliga barn till hösten!

Med vänlig hälsning Veronika Dolk

Ungdomsledare till ungdomsgården Trappan 
på Bobygdsgården sökes. En kväll i veckan, 
start i höst. För mer info samt intresse-
anmälan ring Petter Dolk 0653-213 05 eller 
070-632 46 48.

SÖKES

Söker begagnad barnvagn, med ligg- och 
sittfunktion (barnet är född maj-09). Ska an-
vändas under semestervistelse i trakten. Svar 
och gärna foto till sonjaveronicawagner@
gmx.net eller tel: 070-340 63 62 f.v.b. Kan 
först betalas och hämtas i slutet av juli/början 
av augusti.

Sonja

KÖPES

Vi uppmanar er i Bobygden som har flaggstång:
Hissa flaggan på Bobygdsdagen 10 juli!

Välkomna till
Bobygdsdagen
Lördag 10 juli
BOBYGDA SKOLA
Kl 11-16 Slöjd & hantverksmässa
Servering av ostkaka, hembakt kaffebröd, smörgåsar, kaffe, läsk, kolbullar.
Dragspelsunderhållning
Info 070-276 04 01

BOBYGDSGÅRDEN
Kl 12-16 Traktorrally & cruising
Bruka-Hallsta runt. För gammalt & nytt. Startavgift 50 kr/ekipage.
Anmälan på plats med samling från 10.30 vid Bobygdsgården.
Kl 12.00 Start rally med efterföljande cruising. Speaker Cia Olsson
Ca 14.00 Prisutdelning
Ca 14.30-16.00 Allsång med Danny
Kl 15.00 Linedance av West Stompers från Ljungaverk
Servering av hamburgare, korv, kolbullar, hembakt kaffebröd, kaffe, läsk, glass.
Info: 070-340 63 62

Kl 19.00-01.00 Musikkväll utanför Bobygdsgården
Entré fr kl 19.00: 50 kr, fr kl 21.00: 100 kr. Kom i tid!
Kl 19.00-21.30 Danny & Jessica
Kl 21.30-01.00 Tobbe & Nils
Servering av grilltallrik
Gratis buss: Delsbo Torg halva timmar – Bobygdsgården hela timmar kl 19.00-02.00
Info: 070-625 77 98

Husvagns & tältplats finns.

Om du som hantverkare är intresserad 
att delta på Slöjd & Hantverksmässan på 
Bobygdsdagen ring Birgitta 0653-21150.



Fullt djurliv på skolan!
Vi har haft vår årliga djurdag på skolan veck-
an före skolavslutningen. Den besöktes av 
lamm, kaniner, katter, hundar, hamstrar m.m. 
Lika många mjukisdjur fanns också på plats 
bland de yngre barnen, tro det eller ej men 
det fanns både drakar och ormar.
Med goda framtidsutsikter blickar vi mot 
hösten och de nytillskott på elever vi fått. Vi 
ökar ständigt och känner stolthet och glädje 
för en växande skola och en blomstrande 
bygd. Vi önskar er alla en skön sommar!

Personalen på skolan

Husmor Helens Kladdkaka med Daim
100 g smör, 2 ägg, 2,5 dl socker, 1 krm salt, 1,5 dl vetemjöl, 0,5 dl kakao, 1 tsk vaniljsocker
1,5 dubbeldaim
Smält smöret, hacka daimen i bitar och rör ihop alla ingredienser. Grädda i smord form i 175 
gr ugn i ca 20 min. Servera med grädde eller glass.

Bobygdas nöjeskommitté
Vi är en nytillsatt grupp för i år och består 
av ca tio stycken frivilliga bobygdsbor. Vårt 
syfte är att ruska liv i bygden och göra detta 
till en rolig och attraktiv plats att bo på. 
I slutet av maj arrangerade vi vårt första pro-
jekt ”Vårfest” där vi bjöd på asiatisk buffé, 
musik och dans.  
Just nu fokuserar vi på Bobygdsdagen men 
håll utkik efter kommande händelser! 
Vi önskar er en trevlig och solig sommar! 

Med Vänliga Hälsningar
Millan / Bobygdas nöjeskommitté

Från Bobygden till Obygden
Från andra sidan jordklotet har vi fått mail från en bobygds-stinta på resande fot. Vi önskar 
henne lycka till under resten av resan och sen mycket välkommen hem igen! 
På ren impuls hamnade jag i Australien. Tre må-
nader i Asien gav mig mersmak på resandet så 
när två vänner bestämde sig för att åka till landet 
med kängrurna hakade jag på.
Tre dagar efter att vi landat i Sydney köpte vi 
våran minibuss Janis. Eftersom hon är utrustad 
med både säng och gasolkök blev hon vårat hem 
på fyra hjul.
Vi började resan med att göra som många an-
dra backpackers och plockade frukt for att utöka 
reskassan. Efter två månaders äppelplockning i 
södra Queensland spenderade vi följande en och 
en halv månad i vackra och lummiga regnbågs-
regionen på olika farmer.
Därefter fick vi en riktig Australienupplevelse 
när vi bytte miljö helt och kom till en ranch med 
kor i slättlandet. Trots att umgänget endast be-

stod i en hög med rednecks trivdes vi bra med att 
arbeta med djuren. Men efter några veckor som 
cowgirls kände vi en längtan efter något mer kul-
turellt och åkte då till Australiens största festival 
för världens urinvånare, där vi volontärjobbade 
för att få gratis inträde. Det var några härliga da-
gar med musik, dans och teater.
Under resans gång har vi lärt oss att den bästa 
planen är att inte planera. Möten med andra 
människor leder ofta in en på nya spår. Under 
festivalen träffade vi Owen, en aboriginsk man 
som erbjöd sig att ta med oss på en ”walkabout” 
i Norra Territoriet. Under några månaders tid 
ska vi nu campa ute i bushen och lära oss om 
aboriginsk filosofi, spiritualitet och energier. Hur 
detta slutar återstår att se men vi ar spända av ev. 
förväntan.                Kristina Englund, Glombo

Hej! Jag vill börja med att tacka för ert förtroende att driva Bobygdens Framtid vidare. Det är ett svårt 
jobb jag har framför mig att ta över efter någon som har suttit vid rodret så många år.  Men jag ska göra 
mitt bästa för att driva föreningen vidare och försöka få in lite ny energi. Jag har en vision om att få vår 
förening att blomstra, få in lite mer ungdomar att engagera sig i föreningen, för det är de som en dag 
ska ta efter när vi slutar. Nu ser jag en väldigt positiv framtid framför mig, och en utmaning att driva 
oss framåt.                                                             Petter Dolk, ny ordförande Bobygdens Framtid

Västanängens fsk/fritids
Hej, nu står sommaren för dörren och bar-
nen har fått sommarlov. Alla väntar nu på 
värmen som låter oss njuta av sol, bad och 
sköna sommarkvällar. Under året som gått 
har vi arbetat i olika teman med barnen t.ex. 
vinter, vår, kroppen, skogen m.m. Vi har fått 
nya inskolningar och några tar nu steget in i 
skolvärlden. Barnen växer och utvecklas i en 
faslig fart och var dag skänker glädje i det 
dagliga arbetet. Jag tänkte som nyanställd ta 
tillfället i akt och säga – Hej! Kristin Nylan-
der heter jag och bor med min dotter Nelly, 
min mor och far i hälsingegården Nirsgård 
i byn Kalvhaga 3 km utanför Näsviken, åt 
Norrbo-hållet. Jag trivs verkligen i Västa-
nängens fsk/fritids. Tidigare har jag arbetat 
som fritidspedagog främst i Forsa sockens 
område men har även haft eget företag inom 
hästsektorn och rest en hel del. Så det är 
välan jag i ett nötskal; barn, hästar, allmoge, 
bildskapande och odling. Jag ser fram emot 
ett spännande år i Västanängens fsk/fritids.

Soliga sommarhälsningar från personalen

Petter Dolk ordförande
Patrik Ericsson vice ordförande
Anna Linde sekreterare
Mia Brandström vice sekreterare
Jan-Arne Larsson ledamot
Anna Bonnevier ledamot
Anders Östgård ledamot
Birgitta Östgård suppleant
Lena Nilsson suppleant
Anders Persson suppleant

Övriga invalda i föreningen:
Gösta Eriksson kassör (utanför styrelsen)
Sten Linde och Mats Rolfhamre revisorer
Lars Linde revisorssuppleant
Jeanette Alcaraz, Therese Nilsson och 
Per-Anders Lindqvist valberedning
Bengt Larsson, Emma Pålsson, Fredrik 
Björk, Fredrik Groth, Camilla Larsson, 
Olle Fredin, Ulla-Britt Wallman och
Veronica Bagge nöjeskommitté

Bobygdens Framtid höll årsstämma
på Bobygda skola den 22 april. Föreningen går bra och ser ljust på framtiden. Årsavgiften be-
slutades fortsätta vara 100 kr. Ordförande Per Axelsson och sekreterare Gun Nyberg avgick och 
avtackades. Svenne Björk, Per Hermansson och Håkan Jonsson avgick ur valberedningen. Mötet 
avslutades med fika. Efter även det konstituerande mötet ser styrelsen ut så här:

Föreningsnytt apr-juni -10
En ny nöjeskommitté är startad, de ordna-
de en vårfest i slutet av maj, vilket gav ett 
glatt resultat, både bland gäster och i kassan. 
Överskottet kommer att gå till rödfärgsmål-
ning av Bobygdsgården.
Vi tackar Ulla-Britt Wallman som varit ut-
hyrningsansvarig på Bobygdsgården de se-
naste åren och välkomnar Jeanette Alcaraz 
som ny uthyrare.
Anders Nyberg arbetar som ersättare för 
sjukskriven vaktmästare. 
Kommunen har beviljat oss en byapeng.
En städdag vid Bobygdsgården ordnades en 
lördag i maj, tack för stor uppslutning! Det 
bjöds på grillade hamburgare till lunch.
Beslut har tagits att dra igång barngymnas-
tik och ungdomsgård till hösten.
Nytt volleybollnät har beslutats att köpas in 
till badplatsen i Glombo.
Grindstolpar vid förskolan och bollplank 
på skolan är uppsatta.

Styrelsen


