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HJÄRT
START
ARE

�inns vid köksingången till Bobydsgården och
på väggen vid vägskälet i Loppet.
Men vad ska man ha en hjärtstartare till om man
inte vet hur den funkar?
Det �inns två som är villiga att utbilda personer i
Bobygda till en begränsad kostnad. Det är:
Sven Erik Eriksson, Tjärnmyra, tel. 070-527 35 76
och Ingvar Sving, Delsbo, tel. 070-288 08 95
Kanske några av seniorerna är villiga att lära sig?
Eller någon på skolan? Ju �ler som kan ju större
chans att liv räddas.
Ni som är intresserade av en snabbkurs hos
någon av utbildarna, kontakta gärna mig, Erik i
Glombo, så kan jag samordna.
Tel. 070-765 57 60 eller e-post: es�ilm@mac.com

Slutligen något gott från skogen: Skogspickles!

50 g ättika
100 g socker
150 g vatten
100 g torkade trattkantareller
1 st rödlök
Några blad svartkål (alt. grönkål)
50 g lingon
Gör skogspickles genom att koka upp och blanda ihop socker, ättika och
vatten. Slå över trattkantarellerna. Skiva löken och lägg i lagen. Svartkålen skärs i lagom bitar och läggs i tillsammans med lingonen precis före
servering. Källa: Tidningen Land

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID!

För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 (insats/andel: 250 kr som
kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen.
Årsavgift för 2019: 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll.
Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Meddela
om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet
så är vi tacksamma! Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material utan att att innebörden ändras.
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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DETTA ÄR BOBYGDAS HJÄRTA!

Patrik, Markus och Mattias från Delsbo Timmerhus framför tillbygnaden

Skolan och fritids är Bobygdens hjärta, säger Markus Emretsson som basar för tillbyggnaden. Det är så härligt med den här satsningen med tanke på att kommunen vill lägga ner skolor! Den är ett
föredöme! Här �inns en förening som verkligen är aktiv och PÅ! Är
själv från Västanäng och min kollega Mattias har barn i skolan.
Vad kommer det sig att den här skolan går så bra? Jag tror man får
andra värderingar när man slipper kommunal byråkrati. Utan skolan
tappar man fotfästet i bygden, med minskade etableringar som följd.
Jag tror på en ny Grön Våg! Den kommer och då kan man inte bo bättre
än här!
Det är fem personer som jobbar med bygget. Marcus och kollegan
Mattias har egen skog och hyvleri. Marcus pekar på fasaden: All panel
har vi hyvlat själva. Alla lister, golvämnen och innertak gör vi av sådant
som blir över när vi sågat ut timmerblocken.
När blir det in�lyttning? Vi är den största entreprenören, men i slutet
av oktober är vi klara. Sen börjar elektriker, rörmokare, målare, golvläggare och tapetserare. Ambitionen är att allt ska vara klart och funka
efter jul. Det är ett väldigt roligt och viktigt bygge. Barnen brukar heja
på oss och påminna oss om att vi inte får ramla ner.
Erik Strömdahl
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PÅ GÅNG!
Återvändardag med sopplunch lör den 5 okt kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50 kr/ pers. Anmälan senast 2 okt (OBS KORT DATUM!) till:
Britt-Inger 070-632 50 83, 0653-230 50 eller Ingrid 0653-210 30.
Välkomna!
Ungdomsgården Trappan öppet måndagar jämna veckor kl 18-21
med start 16 sept på Bobygdsgårdens övervåning. För barn/ungdomar
från åk 5 och uppåt. Ledare Maud: 070-394 39 51.
Småbarnsgympa tisdagar kl. 17.30-18.15 på Bobygdsgården.
Barn födda 2015 eller senare, dock måste barnet ha fyllt 2 år. Vid varje
träningstillfälle skall barnet ha en ansvarig vuxen (över 15 år) med sig
som aktivt kommer att delta i vissa delar av träningen. Barnen ska vara
lämpligt klädda och barfota, medtag gärna egen vatten�laska.
Kostnad 100 kr/barn och termin (kontant eller Swish). Vid syskon
tillkommer 50 kr/barn. Start 3 sept. Håll koll på ”Bobygda” på Facebook
för aktuell info. OBS! Viktigt att ni anmäler era barn på: 076-848 16 77.
Begränsat antal platser! Ledare: Veronika Dolk
Barngympa tisdagar kl. 18.15-19.00 på Bobygdsgården.
Barn födda 2009-2014, alt. t.o.m. klass 4. Barnen ska vara lämpligt
klädda, med skor eller barfota/strumpor, medtag gärna egen vatten�laska. Kostnad 100 kr/barn och termin (kontant eller Swish).
Vid syskon tillkommer 50 kr/barn. Start 3 sept. Håll koll på ”Bobygda”
på Facebook för aktuell info. OBS! Viktigt att ni anmäler era barn på:
076-848 16 77. Begränsat antal platser! Ledare: Veronika Dolk
Träning på Bobygdsgården tisdagar kl. 19.30-20.30. Vi tränar kondition
och styrka, alla efter egen förutsättning. Medtag vatten�laska och håll
gärna koll på ”Träning på Bobygdsgården” på Facebook för aktuell info.
Pris 20 kr/gång alt. 200 kr/termin (kont. eller Swish). Ingen anmälan.
Info: 076-220 55 94. Elin, 070-340 63 62 Anna.
Stickcafé torsdagar kl 18-21 jämna veckor från 5 sept i Bobygda
skolas matsal. Medtag eget handarbete/syssla. Kaffe/te �inns att köpa,
medtag egen macka/bröd/frukt.
Info: Margareta 073-022 37 42.

Bengtssons bakstuga i Svedja. Tack alla inblandade!

Orienteringsprojektet Hitta ut har gett bygden många
extra besökare som letat checkpoints i skog och mark. Tack OK
Dellen för att ni valde att etablera er i Bobygda i sommar!

Ett varmt tack till Britt-Inger Sandström för din tid och engage-

mang som uthyrningsansvarig för Bobygdsgården! Samtidigt hälsar
vi tacksamt Elisabeth Ohlsson välkommen att ta över stafettpinnen.
Hon bor lägligt till i Västanäng när nyckel ska hämtas och lämnas. Vi
hälsar Maud Westermark och Veronika Dolk varmt välkomna som nya
ledare för ungdomsgård och barngymnastik!

Vi ser en trend i bygden under sommaren där �lera unga
hushåll/familjer/återvändare �lyttat till Bobygda, många med små
barn! Detta gynnar i nutid och framöver både förskola och skola
vilket känns glädjande! Varmt välkomna hem till er alla! Det �inns
ständigt �ler som vill dra sin kappsäck till Bobygda så går ni i säljtankar eller har ngt att hyra ut, hör av er så hjälper vi till att
förmedla!
Anna Linde. Bobygdens Framtid 070-340 63 62

Bokbussen

kommer följande tisdagar till
Bobygda skola och Västanängens förskola: kl 09.00-10.30,
då även allmänheten har möjlighet att besöka den:
22 oktober
3 december

6

3

En hel sommar har löpt förbi i ett swish!
Men såklart har det hänt en hel del längs vägen. Det vi ur föreningens synvinkel mest ser bakom (och framför) oss är naturligtvis
fritidsutbyggnaden på skolan som växt fram i rask takt! Det är då
och då många beslut att ta och en hel del att ordna med detta!

Vi behöver bli �ler i bygden som kan hjälpa till

med ett eller annat vid större och mindre arrangemang för att
fortsätta behålla en aktiv bygd! Styrelsens huvudsyfte är inte att
ordna aktiviteter och evenemang, det behöver vi alla i bygden hjälpas åt med! Du som känner dig manad, kontakta någon av oss i
styrelsen! Vi är mycket tacksamma för hjälp!

På midsommaraftonen

Seniorträffar torsdagar kl 11-13 ojämna veckor från 12 sept på
Bobygdsgården. Trivsamma förmiddagar för att umgås. Kaffe/te �inns,
medtag egen macka/bröd/frukt.
Info: Yvonne 070-272 21 11.
Textilcirkel torsdagar kl 18-21 ojämna veckor från 12 sept i Bobygda
skolas matsal. Medtag egen symaskin och material samt eget �ika/frukt,
vi kokar vatten på plats.
Info: Anna 070-340 63 62.

Bobygdas Julmarknad!

ordnade Zack & Lovisa femkamp vid skolan, jätteroligt att de riktigt
unga tar en sån tillställning i egna händer, bra jobbat!

Lördagen den 23 november
Kl 11-15 på Bobygdsgården
Försäljning av olika hantverk.
Passa på att inhandla årets
julgåvor!
Hembakat och �ika kommer
att �innas till försäljning.
Bordsbokning:
Lisa 070-292 99 95
Inomhus 100 kr / bord
Utomhus 100 kr / plats ( med
eget bord)
Arr: Bobygdens Framtid
Varmt välkomna!

Det var tänkt att hållas sommarspel på stranden

i Glombo på Bobygdsdagen, men pga för få lag ställdes detta in. På
kvällen ordnades i alla fall Bobygdsfesten utanför Bobygdsgården.
Det serverades sommartallrik med kallskuret och på scenen spelade
Käcken och Garefors. Tack till ideellt arbetande personal och
besökare denna kväll!

Sista helgen tog vi farväl av sommaren och hälsade

hösten välkommen med en mycket välbesökt lyskväll vid Glombo
strand! 150-200 personer njöt av marschaller som speglades i
vattnet, lyssnade på Westerlund & Sjöndin samt tog sig en burgare
från GrålleGrillen eller en kaffe och äppelkaka från föreningens bord.
Tack vare ideella funktionärer på sommarens Bockrus kunde vi
lägga pengar på gratis entré för besökarna.
Tack till Bockrusets funktionärer och alla inblandade i lyskvällen!
1:a lördagen i september ordnades matstafetten av
Lisa och Veronica. Anmälda par (partners/kompisar/släktingar)
cyklade fram mellan husen för att äta förrätt, varmrätt och efterrätt
varav den ena bjöd man på själva i eget hus. Vid varje sittning mötte
man nya bekanta att umgås med. En efterfest hölls till sist i

Snöröjning / sandning

Är du intresserad av upphandling för sandning/snöröjning för
skola, förskola och Bobygdsgården under vintern 2019-2020?
Hör av dig till Anders Östgård: 070-256 19 55

4

5
som skänkt tavlor med vackra fåglar som pryder vår matsal. Vi har
även fått äran att beställa en rödhake som fyller sin plats i personalrummet.
Föräldrar till yngre barn i Bobygda: Välkommen med en anmälan till
skolan! Anmälningsblankett hittar ni på www.bobygdaskola.se
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola

TIPS!

Hälsning från Bobygda skola
Hej! Nu är ett nytt läsår igång på Bobygda skola. Vi har vuxit ytterligare inför hösten och har nu 69 elever på skolan och av dessa är 51
elever inskrivna på fritids.
Vi är nu 12 anställda på skolan och vi hälsar Lisa och Olivia
välkomna som personal på fritids under hösten. Vi ser fritidsutbyggnaden växa fram och vi ser fram emot in�lytt vid årsskiftet. Vi
har �irat med taklagslunch när taket var klart. Våra nya lokaler är
anpassade för fritidsverksamhet i anslutning till skolan. Fram tills
dess att våra nya lokaler står färdiga nyttjar vi den bakre delen av
förskolans lokaler, som vi kallar “Grannen”. Där är förskoleklassen
på förmiddagen och fritids på eftermiddagen.
Det är full aktivitet på skolan. Här är ett axplock av vad vi gjort
under de första fem veckorna av läsåret: Hela skolan har haft
friluftsdag med vandring till Julingvallen, ute på skolgården har
eleverna stekt sin egen kolbulle till lunch, vi har sprungit Skoljoggen
och tillsammans samlat ihop 372 varv runt Skolslingan á 1 km,
skrivit texter, räknat tal, hoppat högt och tovat ugglor.
På skolans hemsida och facebook kan ni följa elevernas arbete och
vår vardag på skolan. Välkommen in! Tack till Per-Evert Svensson

Har du ett intressant ämne passande en studiecirkel/kurs i höst?
Vid tillräckligt stort intresse försöker vi ordna en kurs i samarbete
med studieförbund! Ring 070-340 63 62. Bobygdens Framtid ek. för.

Fiskekort för Sarvtjärn
Fiskekort för regnbåge i Sarvtjärn �inns att köpa vid automaten på
Svedja Gräv & Schakts verkstadsvägg. Vägbeskrivning från Bobygda
till Sarvtjärn: Sväng vänster vid Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger
det på höger sida. Pris 120 kr för max 4 �iskar/dygn. Info: Dagmar
Dolk 070-637 65 69. Dellenbygdens FVO
Hyr Bobygdsgården!
Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 tim. medlem 500 kr, ej medlem 750 kr. 4-timmarshyra,
medlem 250 kr, ej medlem 500 kr. Må-fre medlem 2 000 kr, ej
medlem 4 000 kr Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och
dygn, ej medlem 50 kr/ st och dygn.
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Betalning: kontant eller
Swish.

Donation
Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med
begravning, kan ni betala in till bg 5846-8018 eller swish
1233440153. Ring sedan 070-340 63 62 och meddela er hälsning så
ordnar vi ett minnesblad till minnesalbumet som begravningsbyrån
tar hand om. Bobygdens Framtid

