
HYR BOBYGDSGÅRDEN 
 
Som medlem hyr du Bobygdsgården till förmånligare priser.  
 
Bobygdsgården är en samlingslokal med kök och samlingslokal, 
storbildsprojektor och ljudanläggning och rymmer upp till 100 
personer.   
 
Helghyra (fre e.m.-sö e.m.)  medlem 1 000 kr ej medlem 1 500 kr   
Heldag 12 timmar  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  
  
Bokning: Britt-Inger Sandström 0653-230 50, 070-632 50 83.   
Betalning: kontant eller Swish.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobygdens Framtid, ekonomisk förening 

Adress: Västanäng 402, 824 72 Delsbo 

E-post: ordf@bobygda.se 

Org. nr: 716458-6617 

 

BLI MEDLEM I 

BOBYGDENS FRAMTID! 
 

 

 

Styrelsen tillsammans med flera aktiva i föreningen lägger 

mycket ideell tid på vår bygd – känns detta arbete värdefullt 

för dig och din familj ser vi gärna att ni blir medlemmar!  

 

 
 
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för 
att bli medlem i föreningen kan ses som en ”andel”. Den betalas en 
gång och kan återfås vid utträde. Årsvgiften är för närvarande 100 
kronor. Betala 350 kronor som en engångssumma på bankgiro 5846-
8018 eller swisha till 1233440153 så blir du medlem. Medlemskapet 
gäller alla som är skrivna på samma adress. Var noga att notera att 
det gäller nytt medlemskap och uppge ditt namn och adress vid 
betalning.  
 
Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se eller i 
vår Facebookgrupp ”Bobygda”. 



Bobygdens Framtid  
 
Föreningen startade p.g.a. behovet av en allaktivitetshall i Bobygden. 
Den skulle byggas tillsammans med kommunen bredvid skolan men 
bygget blev aldrig av. Föreningen fortsatte arbete med datakurser och 
samarbetade med andra byutvecklingsgrupper. I stadgarna 
står: ”Bobygdens Framtid har som syfte att stötta verksamheter som 
bevarar och utvecklar möjligheterna att bo och leva på landsbygden i 
allmänhet och i Bobygden i synnerhet.”  
 
Bobygdens Framtid äger:  
 
Skolfastigheten som friskolan bedrivs i sen hösten -04. Skolan 
startade då den kommunala skolan var nedläggningshotad. En 
arbetsgrupp startades och en ansökan skickades in. Vi fick köpa 
fastigheten från kommunen och anställde personal. Över ett 
sommarlov skedde förvandlingen från kommunal skola till 
friskola. Bobygdens Framtid är huvudman för skolan och 
beslutsvägarna blir korta.  
 
Bobygdsgården som används för föreningens verksamheter, skolans 
verksamheter (gymnastik, hemkunskap),  uthyrning samt två 
lägenheter.  
Lokalen har nytt stort kök, storbildsprojektor, ljudanläggning m.m.   
 
Villan med förskole- och fritidsverksamhet och drivs av ett 
personalkooperativ. Bobygdens Framtid är endast hyresvärd.  
 
Öråstornet – ett gammalt brandtorn som numera är en fin 
utsiktsplats och trevligt utflyktsmål. Raststuga och grillplats finns.  

Föreningens aktiviteter 

Föreningen erbjuder återkommande aktiviteter så som: 
småbarnsgympa, barngympa, träning för vuxna, ungdomsgård, 
innebandy/fotboll, textilcirkel, stickcafé och seniorträffar. 
 
I samarbete med Vuxenskolan försöker vi, när intresse finns, anordna 
kurser och studiecirklar i aktuella ämnen. 
 
Under året ordnas även: påsk-angling, kolbulledag, Valborgsfirande, 
midsommarfirande, Bobygdsdagen, matstafett, lyskväll, 
återvändardag med sopplunch, julmarknad,  samt fester. 
 
Föreningen erbjuder simlina och beach volleyboll-plan vid 
Glombostranden, fotbollsplan, skidspår och skridskoplan vid skolan 
och boulebana vid Bobygdsgården. 
 
Föreningen ger ut Bobygdsbladet 4 ggr/år till samtliga hushåll 
i Bobygden och publiceras på bobygda.se. Hör av dig om du är 
medlem, bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. 
 
Styrelsen består av 10 ledamöter som sammanträder en gång i 

månaden och därutöver lägger ner mycket ideellt arbete. 


