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 Jeanette Alcaraz, 076-802 12 16 eller
0653-212 16 om du vill boka.

Nygräddade kolbullar serveras i jaktstugan
i Gravbacka söndag 3 april mellan kl. 11-15.
Kolbulle med sylt, grädde och läsk samt kaffe
och kaka 50 kr/pers. Vi hoppas att vädret inbjuder till en fin vår-promenad till jaktstugan!
Välkomna!
Vid frågor ring Stefan 210 59

Lägenhet på nedre plan i Bobygdsgården
uthyres. 4 r.o.k. 85 m2. Kallhyra 3.600 kr,
uppvärmning via luftvärmepump samt vedspis i köket. Beläget i Västanäng 1 mil söder om Delsbo. Närhet till F-6 friskola samt
personal-kooperativ förskola. Ledig fr.o.m. 1
maj eller tidigare enl. ö.k. Hyresvärd: Bobygdens Framtid ek. för. Kontakt: Petter Dolk
070-6324648, 0653-21305

SÄLJES
Roland elpiano
säljes ca 7 år gammalt, nypris 13990,-, nu
4800,- Fungerar bra, ger en känsla av att spela på ett riktigt piano. Går att ställa om ljudet
till t ex orgel eller spinett. Rejält benstativ.
Marie-Louise 21353, 070-6700861
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID

Nionde april-angling
P.g.a. att påsken i år infallet så sent befaras
isen vara för svag men för att traditionen med
angling inte ska falla bort anordnas den istället två veckor innan påsk i år. Tävlingen
blir då lö 9 april och för första gången blir
Vålåssjön tävlingsplats. Det blir skyltat från
Glombo. Tvåmannalag tävlar med 10 don/
lag, avgift 150kr/ vuxet lag och 50 kr/ ungdomslag (t.o.m. gymnasieålder). Pengavinst
samt prisbord. Anmälan och betalning på
plats från kl 6.00, startskottet går 7.00 och
tävlingen håller på t.o.m. 12.00, kort därefter prisutdelning. Fjolårets vinnare står som
vanligt för arrangemanget, information ges
av Kenneth på tel: 070-734 30 17 eller Hans
073-042 13 60. Vinster till prisbordet emottages tacksamt!
Tisdagar - Barngympa på Bobygdsgården
Barn födda -06 till -03 18.00-19.00 och barn
födda -02 till -99 19.00-20.00.
Info: Veronika 076-848 16 77
Torsdagar – Ungdomsgården Trappan har
öppet för ungdomar från klass 6 och uppåt på
Bobygdsgårdens övervåning kl 18.00-21.00.
Info: Johanna 070-274 13 47
Torsdagar – Jägarskolan-utbildning för att ta
jägarexamen pågår på Bobygda skola. Ledare
Per Brodén via Studiefrämjandet
Söndagar – Matlagningskurs pågår på
Bobygdsgården. Ledare Petter Dolk via Vuxenskolan

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 2011 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 0653-212 72,
Anna 0653-213 30 eller maila info@bobygda.se
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Ni har väl inte glömt att anmäla er?

Nöjeskommittén önskar er välkomna till

VILDA WESTERN
Vi vill härmed inbjuda medlemmar i Bobygdens Framtid till en
kväll i Vilda Westerns tecken.
Lördagen den 26 Mars kl 19.00 slår vi upp dörrarna till bobygdsgården. Vi börjar med att äta en gemensam middag bestående av
Chili con carne, nachochips, sallad, alkoholfri dryck samt kaffe.
Efter maten så svänger vi våra lurviga till livemusik hela kvällen. Bandet Country Bumpkins är det som står för underhållningen.
Blir vi lite törstiga så kommer saloonen att vara öppen från
kl 19.00 – 01.00 och där kommer det att serveras Öl och Vin.
Hjälp gärna till att bidra till stämningen med en passande klädsel, mest påhittiga utstyrsel kommer att premieras under kvällen.
Anmälan görs till:
Veronica Bagge
070-998 44 43
(18.00-21.00)
Emma Pålsson
070-637 57 58
(18.00-21.00)
OBS! Begränsat antal platser så anmäl er i tid!
Inträde 150:-, Åldersgräns 18 år

Inte medlem??
Bli en del av gemenskapen och stöd bygden. Bli medlem i Bobygdens Framtid genom att sätta in 350:- på postgiro 76 31 50-0
(250:- i medlemsavgift, som är en engångssumma, samt 100:- i årsavgift.) Märk inbetalningen med Namn, adress samt telefonnummer.
Medlemskapet gäller hela hushållet.

Bobygda skola

Bobygda Skola med i ”Vi i femman”
Vi var superglada när vi fick veta att vi skulle
vara med i Vi i femman. Det var Elin och
Julian som hade fått bäst resultat, men Elin
skulle utomlands så då fick Sofie vara med
istället. Det var en ganska lång resa. Men jag
är rätt så van. När vi kom dit så var alla rätt
utmattade men taggade. I våran bil lyssnade
vi på musik och sjöng hejjaramsor hela turen.
Men vi hade röster kvar så vi kunde skrika. Vi
hade våra ”snygga” blåa tröjor. Vi vann över
första skolan med 16-10. Nästa dag i skolan
var vi trötta men glada eftersom vi vann. Alla
gratulerade och vi fick tårta. Det kändes toppen. Veckan därpå skulle vi dit igen. Men då
åkte vi buss, för att 3-4:orna och 6:orna åkte
med. Men våran tur hade vänt…Vi förlorade
med 13-16.. Det var tråkigt. Men nu är det ju
bra igen :o)
Ida Halvarsson.

Bobygdens Framtid ek. för.
Håller årsstämma Bobygda skolas
matsal 2011-04-19 kl 19.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9b.
10.
11.
12.
13.

Bobygdsdagen

Är DU intresserad att på ett eller annat vis
hjälpa till att driva Bobygdsdagen vidare?
Dagen då hela bygden lever upp och blomstrar och alla våra hemvändare besöker oss.
Hör av dig till Anna på tel 070-340 63 62 eller anna.linde@bobygda.se

Kallelse!

Bobygdens Framtid kallar till årsstämma
tis 19 april kl 19.00 i Bobygda skolas matsal.
Dagordning i bladet. Ta möjligheten att delta!
Vi bjuder på fika. Väl mött!
Styrelsen

14.
15.

16.

Dagordning

Val av ordförande och sekreterare till
stämman
Val av två justerare
Fråga om stämman utlysts rätt
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Fastställande av balansräkning och
resultat
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om disposition av föreningens
överskott/underskott
Fastställande av bugdet för 2011 (se
budgetförslag)
Beslut om årsavgift 2012
Motioner till stämman
Arvoden till styrelse och revisorer
Val av styrelse (2 år)
Avgående: Jan-Arne Larsson,
Petter Dolk, Anna Linde, Anna Bonnevier Suppleanter: Lena Nilsson, Anders Persson Sittande till 2012: Patric
Eriksson, Maria Brandström, Anders
Östgård Suppleanter: Birgitta Östgård
Val av revisorer (1 år) Avgående: Sten
Linde, Mats Rolfhamre Suppleant: Lars
Linde
Val av valberedning
Avgående: Jeanette Alcaraz Sittande
till 2012: Therese Nilsson Sittande till
2013: Per-Anders Lindkvist (sammank.)
Övrigt -Rapport från skolan -Städdag
på Bobygdsgården.

Vi hittade en fågel under en hylla!
– ”Vi hittade en fågel under en hylla!”
Det var med de orden den började, min resa mot
Bobygden, där på OKQ8 stationen i Norrköping.
Aldrig hade jag väl kunnat ana att det var min blivande sambo som stod framför mig.
Han, arbetaren, med det vita håret och de för korta
arbetsbyxorna.
Efter att ha stött på den där ”Filuren” på olika OKQ8
stationer från Norrköping i Söder till Sollefteå i
Norr så blev jag mer och mer nyfiken på honom och
Bobygden. Jag fick snabbt reda på att:
– ” Vill du komma och hälsa på Henrik i Bobygda så
får du ta saken i egna händer för han kommer aldrig
att fråga om du vill följa med…”
Sagt och gjort, via en av hans kollegor så bokade
jag en plats i bilen en fredag eftermiddag i november -08, det blev starten på ett 2års långt pendlande
nästan varje helg Enköping -> Bobygda.
Det som slog mig första gångerna jag var här var
gemenskapen och öppenheten. Folket här umgås
över generationsgränserna och man är alltid välkommen överallt, det var något helt nytt för mig som var
van att ”boka tid” även med min bästis, gärna ett par
veckor i förväg och om vi hade tur så var det inget
oförutsett som kom i vägen för vår planerade träff.

Jag har känt mig ”hemma” i Bobygden från första
stund.
Det enda som har varit lite ”struligt” med min flytt 30
mil norrut är väl språket. Första gången jag träffade
mina svärföräldrar (Ni är underbara!) så fick Henrik
agera tolk, för jag förstod inte vad min svärfar sa. Nu
efter två års träning så är det bara enstaka ord som är
totalt obegripliga för mig…
– ”Ska du flytta till Norrland!”
Reaktionerna från familj och vänner var blandade,
vissa var såklart glada för min skull medans andra
inte för sitt liv kunde förstå hur jag frivilligt kunde
flytta ut ”i ödemarken” som de kallade det.
Så här med FACIT i hand så kan jag bara tacka min
lyckliga stjärna för att jag träffade den där gängliga
arbetaren i Norrköping. Aldrig förr har ett så stort
steg som att flytta hit känts så litet och enkelt, för när
man blir så väl mottagen i ett litet samhälle som jag
har blivit, så känns det mer som om jag har flyttat
hem till något än flyttat bort från något.
En sak är klar, jag är här för att stanna…
Stor Kram till er alla.
Veronica ”Wiggie” Bagge

Väg 708 Delsbo-Fredriksfors
Följ det på www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/Vag-708-Delsbo-Fredriksfors1/
Brister och problem
Väg 708 är en drygt 17 km lång landsväg i Hudiksvalls kommun, vilken börjar i Delsbo och slutar
strax öster om Fredriksfors. Vägen innehåller partier med både asfalt och grus. Väg 708 utnyttjas också
periodvis av tung trafik, vars verksamhet är kopplad till den skogsnäring som bedrivs i omkringliggande
marker. Det har medfört att väg 708 på många platser uppvisar stort vägslitage och undermålig vägstandard. Något som inte bara skapar tillgänglighetsproblem för skogsnäringen, utan även för de personer
som bor och verkar längs väg 708.
Projektmål
Projektets mål är att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser och samhällsservice för de boende längs
sträckan, samt förbättra möjligheten till uttag av skogsråvara under framförallt tjällossningsperioden.
Detta ska uppnås utan att närliggande kultur- och naturmiljöers kvalitéer förloras.
Tänkbara åtgärder
En analys enligt fyrstegsprincipen visar att förbättringsåtgärder i befintlig sträckning krävs för att uppnå
projektmålen. Alternativa transportslag och omstyrning av trafik är inte möjligt och nybyggnadsåtgärder
bedöms inte motiverade mot bakgrund av den låga trafikeringen.

