
Kuriosa och annat smått och gott om älgar
TYCHO BRAHE’S TAMA ÄLG
Astronomen Tycho Brahe hade, när han härskade på Ven, en tam älg. Älgen hade 
transporterats över till Landskrona slott för att roa gästerna vid fest. Emellertid tog 
sig älgen uppför slottstrappan och drack sig så berusad av starköl, att den föll nedför 
trappan och bröt ena benet. Trots god omvårdnad dog älgen strax efter olyckan.

SVENSK-DANSK ÄLG
I Danmark försvann den sista älgen under yngre stenålder. Men 1999 simmade en 
svensk älg de två milen över Öresund och levde farligt på Nordsjälland. Danmarks 
motsvarighet till Naturvårdsverket lät till och med beställa och sätta upp varnings-
skyltar för denna enda älg. Men efter ett halvår kördes den på och dödades av ett tåg.

SIMMARE
Älgen är en duktig simmare och kan simma med en hastighet av 10 km/tim i upp till 
två timmar.

ÄLG-VATTEN
Sör-Älgen (Sör-Elgen) är en sjö i Västmanland. Via sund är den förbunden med 
Norr-Älgen och Halvtron. Grythyttan ligger vid Sör-Älgens södra delar.

JULIUS CAESAR OCH ÄLGEN
I boken De Bello Gallico av den romerska krigsherren Julius Caesar finns beskrivning 
av älgen. Där påstår han att älgen saknar leder i benen, så djuret omöjligt kan resa 
sig upp efter ett fall. Caesar påstår även att älgen har speciella sovträd, som de lutar 
sig mot på nätterna. Det skulle varit populärt att söka upp sovträdet, hugga ett jack i 
trädet. När älgen lutar sig mot trädet för att sova går detta av, älgen faller omkull och 
jägaren kan då enkelt döda älgen.

ÄTER KVISTAR
Det amerikanska ordet för älg är moose, som kommer av det indianska ordet moz 
som betyder kvistätare.

Utrensning på barnkläder i stl 62-122. Allt 
från strumpor till overaller, 5-70 kr 
0653-717933 el .073-0659533.

Jennie 
Intresserad av att bygga hus i Bobygden? 
3 st tomter, högt belägna i Västanäng, finns 
till salu. Nära skola och förskola. För mer 
info ring 0653-212 31 el. 070-228 65 21

Sten
Husvagn Kabe Safir de Luxe 1980. Ej 
skattad eller besiktigad men i hyfsat skick. 
Finns för påseende i Västanäng. 
0653-212 31 el. 070-228 65 21

Sten
Beach Buggie 1969. Gul , obesiktigad och 
avställd. 0653-213 30 el. 070-340 63 62

Anna
24” mountainbike Monark pojkcykel
500 kr.  0653-165 87 el. 070-653 73 45
                                                             Oskar
Stor studsmatta 4 m i diameter, skydd för 
fjädrarna saknas, 500 kr 0653-165 87 el. 
070-653 73 45
                                                             Oskar
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Bobygdsgårdens samlingslokal är en  lämp-
lig lokal till många olika aktiviteter, till ett vet-
tigt pris. Hyr den en hel helg för 600 kronor. 
Du kan förbereda evenemanget på fredag, ha 
festen på lördag och städa söndag. Att hyra 
lokalen i fyra timmar kostar 200 kronor, pas-
sande till möten, kvällskurser eller barnkalas.
Ring Jeanette Alcaraz, 076-802 12 16 eller 
0653-212 16 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 Mia Brandström 21272,  
Anna Linde 21330 eller maila info@bobygda.se

Vacker kristallkrona. Gammal eller ny men 
ej för mycket guld. 0653-213 30 el 070-340 
63 62                                                      Anna

Rosa flickcykel 16” i fint skick. 
070-261 04 05.                                        Mia

KÖPESSÄLJES

Barngympan på Bobygdsgården är i full 
gång. Barn födda mellan -06 till -03 är väl-
komna tisdagar klockan 18.00-19.00. Barn 
födda mellan -02 till -99 tisdagar klockan 
19.00-20.00.                    Veronika 076-848 16 77

DETTA HÄNDER
Vi gör ett nytt försök att måla Bobygdsgår-
den lö 2 okt kl. 9.00. Oömma kläder, medtag 
gärna rödfärgspensel och kvast. Vi bjuder på 
lunch. Håll koll på www.bobygda.se för aktu-
ell info. Alla idéella krafter välkomnas varmt!                                                  
                                                               Styrelsen
Återvändardag med sopplunch, lördag 2 
oktober kl. 14.00 på Bobygdsgården.

Birgitta 0653-212 34
             Ann-Christine 0653-211 52

Ungdomsgården Trappan startar äntligen 
igen under hösten! Öppet för ungdomar från 
klass 6 torsdagar kl. 18 - 21 på Bobygdsgår-
den övervåning. Välkommen alla intressera-
de ungdomar och föräldrar till startträff tors-
dag 7 oktober kl. 18 - 19 på Bobygdsgården.

Jägarbal med Lundbergs Orkester på 
Bobygdsgården fredag 8 oktober kl. 21 - 01. 
Inträde 120 kr. Fikaförsäljning. Ingen föran-
mälan.                             Bengt 070-625 77 98            



Ekologisk mjölk, valår och 
höga höjder!
Vi har haft en bra start på höstterminen. En 
heldagsutflykt till Öråstornet resulterade i att 
i stort sett alla elever klättrade upp i det 18 
m höga tornet. Vilka modiga elever! Lärar-
na stod nedanför lite pirriga och pustade ut 
för varje lyckad bestigning. Vi grillade korv 
och hade en härlig dag med lek och äventyr i 
skogen. Annars är det ”Valet 2010” som gäl-
ler även på skolan. Eleverna har skapat egna 
partier, valaffischer och haft val. De lär sig ar-
gumentera för sina valfrågor och det är fan-
tastiska diskussioner som äger rum. 
Skolan har valt så långt det går att erbjuda lo-
kalproducerat och ekologiskt i matsalen. Nu-
mera har vi även ekologisk mjölk och smör. 
Inom kort får skolan en ny hemsida så väl-
kommen in på www.bobygda.se.
   Personalen på skolan

Traktorcruisingen 10 juli 2010
Jag brukar stolt säga att jag har världens bästa 
jobb, för jag har verkligen det. Ett jobb som gör 
att människor ofta får skratta, dock inte bara pga 
av min förtjänst, men jag är en del av det. Ett jobb 
som gör att jag får prova på olika situationer på 
olika scener tillsammans med olika människor. 
Och annorlunda jobb skulle det verkligen bli se-
dan Anna Linde ringt och lämnat mig ett med-
delande på min mobil. Frågan var om jag kunde 
tänka mig att vara konferencier på årets traktor-
cruising. Ärligt talat, så var den första tanken; 
Nja, jag tror inte det. Jag är förvisso uppvuxen på 
bondgård med en hel maskinpark runt knuten 
men jag kan ju fasen knappt stava till traktor. Nu 
är jag å andra sidan ganska dålig på att stava i 
allmänhet och även ganska lättövertalad. Jag för-
klarade för Anna att min kunskap om traktorer, 
både nya och av äldre mdell, var noll och defi-
nitivt obefintlig. Svaret jag fick var; det gör ing-
enting, för det kan gubbarna, herrarna och yng-
lingarna som kör traktorerna, i massor. Sagt och 
gjort, det blev Bobygda och traktorcrusing för 
min del. När jag kom dit undrade jag om det inte 
borde vara 4-hjulingens dag istället, då jag möt-
tes av en karavan av dessa fordon på parkering-

en. Men sen började ståtligheterna att göra entré. 
Jag skriver ståtligheter, för det var vad många 
var. I ett strålande solsken fick jag nöjet att under 
dryga timmen samla information om alla dessa 
traktorer. Märken, årtal, ägare, ja allt som gick att 
luska ur de herrar som stolt stod och putsade på 
huvar och sparkade på varandras däck. Informa-
tionen som jag sen under försök, nåja, till lätt-
sam underhållning ropade ut i mikrofonen. Jag 
ber om ursäkt till luttrade traktorkännare både 
i publiken och bakom ratten den dagen, om jag 
sa fel, var det inte brist på ingående info utan det 
var mitt tondöva traktoröra. Men jag hade galet 
roligt!!! Jag väntar dock på att han som skulle ta 
mig på en tur runt Dellensjöarna på sin traktor 
skall ringa.....Vill även säga nu när möjligheten 
finns, att det värmde i hjärtat att se sån uppslut-
ning av Bobydgsbor. Ni kan det här!! Trevliga 
människor, trevlig underhållning, varmt väder, 
och den goaste kôlbulle jag någonsin ätit gjorde 
denna dag till ett stort leende för mig. Tack! Jag 
har verkligen världens bästa jobb ;)

              Cia Olsson

En liten hösthälsning från oss 
på Västanängens fsk/fritids
Hos oss rullar det på för fullt. Två nya försko-
lebarn har börjat i höst, samt ett nytt fritids-
barn. Så stugan är välfylld. Vi har världens 
mysigaste barn, med en massa liv och rörelse.
Vår utemiljö börjar bli som vi vill ha den. Ett 
nytt fint vind, regn och solskydd har vi skaffat 
och fått hjälp att montera. En jättestor stock 
att klättra på är också på plats. Staketet är 
klart. Just nu håller grabbarna på att renovera 
förrådet, samt bygga till ett vagnsskydd.
-Tack alla ni som hjälper till på alla sätt! Vi 
njuter av vår fina förskola.
Just nu jobbar vi med skogen och färgerna, 
passar ju ypperligt nu med alla färger. Skogen 
besöker vi då och då, härligt!!! Snart är det 
älgjakt också!
Kom gärna och hälsa på oss så ni får se hur 
fint vi har det.

Härliga höstvindar från personalen på 
Västanängen.

Fyra veckor i Skottland på praktik och jag 
har utvecklats otroligt mycket i engelskan 
men jag har också lärt mig att vara mer 
självständig. Det har varit en riktigt bra 
erfarenhet då jag hatt fått känna på hur det 
är att sköta sin egen ekonomi, laga mat och 
såklart vara ute i arbetslivet. Om jag skulle få 
chansen att göra det igen så skulle jag abso-
lut ta den. Och jag råder alla som får den här 
chansen att ta den, ni kommer inte att ångra 
er. Många kanske skulle tycka att Skottland 
bara är ett tråkigt och regnigt land, men 
faktum är att när jag var där så var det säkert 
sol varannan dag och ibland var det till och 
med så pass varmt att jag var tvungen att ta 

på mig svalare kläder. Själva landskapen på 
Skottland är också fint och om du passar på 
att besöka Loch Ness så kommer du få se en 
magnifik natur, ruiner av Urqhart Castle och 
såklart den legendariska sjön. Under min 
tid i Skottland så arbetade jag på hostlet där 
jag fick städa, vika lakan och tvätta. Men jag 
gick också på bio, bowlade, besökte Loch 
Ness, shoppade och mycket mera. Jag var 
i staden Inverness och förhoppningsvis så 
kommer jag tillbaka dit någon gång i fram-
tiden. Inverness är staden du borde besöka 
om du någon gång åker till Skottland, du 
kommer inte ångra dig!

Lina Eriksson

Från Hallsta till Inverness

Tack
Ett stort, varmt och innerligt tack till alla 
som hjälpte till före, under och efter Bobygds-
dagen och visade bygden från sin bästa sida!

Tack till Skytteföreningen som skänkt oss sin 
korvmojj som i vinter ska förvara skolbar-
nens skidor. 

Ett stort tack till Gun och Peppe som lagt ner 
stort arbete med Bobygdsbladet under flera 
år.
                                                     Anna och Mia

Månadens ros
Till DEN eller DOM som har målat så 
vackert och fixat info-tavlan på Örvallen. 

Föreningsnytt juli-sept -10
Under sommaren har skolans källare reno-
verats efter vattenskada. 

På midsommarsfton dansades kring stången 
på dagen och på kvällen firades med 7-kamp, 
brännboll och fotboll på skolan. 

Bobygdsdagen gick även i år av stapeln med 
slöjdmässa, traktorcrusing och musikkväll. 

Ett förråd på förskolan renoveras och 
varmbonas samt att ett utdraget tak byggs till 
som skydd för de sovande barnen utomhus.

Rödfärgsmålningen av Bobygdsgården blev 
inställd 25 sept p.g.a regn. 
                                                               Styrelsen


