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Bobygdsgårdens samlingslokal är en  
lämplig lokal till många olika aktivite-
ter, till ett vettigt pris.
Hyr den en hel helg för 600 kronor, t ex 
för en fest eller helgkurs. Du kan förbe-
reda evenemanget på fredag, ha festen 
på lördag och städa söndag.
Att hyra lokalen i fyra timmar kostar 
200 kronor, passande till möten, kvälls-
kurser eller barnkalas.
Ring Ulla-Britt 0653-210 59 eller
073-0365465 om du vill boka.

UTHYRES

DETTA HÄNDER

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 300 
kronor som en engångssumma på postgiro 
76 31 50-0 så blir ni medlem. Årsavgiften 
är sen 50 kronor /år. Medlemsantalet ligger 
nu på ca 200 familjer. Läs mer om vad som 
händer på vår hemsida www.bobygda.se
BLADET DELAS UT
till samtliga hushåll i Bobygden och skickas 
till medlemmar i Bobygdens Framtid som 
bor utanför Bobygden. Om du vill skriva 
något, annonsera eller på annat sätt hjälpa 
till med bladet så är vi väldigt tacksamma 
för hjälp, tips och idéer. Kontakta Per 21150, 
Anna 21330, Gun 21212 eller maila oss på 
info@bobygda.se

Vi i femman
Klass 5 i Bobygda skola gjorde i november ett prov för att 
försöka komma med i den kända tävlingen Vi i femman. 
Klassen har nu nyligen blivit uppringda och fått be-
skedet att de kommit med i tävlingen! Tre elever kom-
mer att representera klassen. Mer information kommer 
de att få senare. Vi håller såklart alla tummar!

- Östra vägen till Bobygda har nu 
fått sin ansiktslyftning. Den blev ju 
riktigt bra!

- Har ni besökt den fina hemsidan 
www.hbjohannes.se om Lars Sve-
dings morfar Johannes hemman i 
Glombo? Mycket intressant läsning 
och väl värd ett besök. 

för sig för i år men som vanligt startar vi 
igen någon gång efter jul. Vi vill tacka 
barnen för de fina julklappar vi fick och 
även ett stort tack till Tomten som kom 
och hälsade på oss på våran avslutning.

God Jul & Gott Nytt År
önskar Millan och Felicia!

Barngympan vill tacka

Såg du inbetalningskortet 
för medlemsavgiften

i din postlåda?

Granen står fortfarande på plats 
vid skolan, julpysselkvällen har 
klarats av med mycket knep & knåp, 
Dellenbygdens lucia har varit på 
besök på Bobygdsgården och ögonen 
tindrade på både barn och vuxen. 
Vi fikar pepparkakor och lussekat-
ter, byter glödlampor och  monterar 
julgransbelysningar. Julklapparna 
ligger inslagna förutom de sista som 
ska köpas under veckan. Skafferiet 
är fyllt av julmust, russin, mandlar, 

ströbröd och senap till griljeringen 
av skinkan, lutfisk, nötter och prins-
korvar ligger och väntar på att bli 
omhändertagna. Sista skolveckan 
före jullovet är här...
...men var är snön??!!! Vi hoppas 
den kommer snart, åtminstone lagom 
till tomten kommer!

Barngympan och Ungdomsgården 
Trappan börjar igen någon gång 
efter nyår. Mer info kommer på an-
slagstavlorna!

God Jul
från oss på skolan!



Julpysseldagen på Bobygdsgår-
den gick väldigt 
bra. Trevligt att så 
många kom och 
pysslade och fikade.
Hoppas alla hade 
det mysigt. Utan er 
pysslare blir det ju inget.  

  

- Värmesystemet på skolan är utbytt från 
olja till pellets. En fortsättning av repara-
tioner på Bobygdsgården har slutförts. Ny 
isolering och panel på lägenheterna norrut 
och tilläggsisolering av vinden till sam-
lingslokalen har utförts under november.

- Föreningen har köpt in nya datorer till skolan.

- Planerna på dagisbygge fortskrider. Rit-
ningarna finslipas och därefter ska bygglov 
sökas. Förhandsbesked är beviljat.

- Byapeng har delats ut till bygge av gång-
bro vid inloppet till Oppsjö-sjön.

- Bobygdsdagarna genomfördes med 
mycket lyckat resultat även i år. Årets ny-
het var busslinjen Bobygda-Ede-Bobygda 
som rullade på under lördagen.

- Hemsidan www.bobygda.se ska genom-
gå en ansiktslyftning och arbetet beräknas 
vara avslutat under början av 2007

- Gösta Eriksson blir ny kassör i januari ef-
ter Lars Linde som frånsagt sig uppdraget.

Gott till Glöggen!
Glögg & pepparkaksbollar
200 g pepparkakor
50 g smör
30 g mandelmassa
2 msk glögg
Att rulla i:
100 g ljus choklad 
finsmulade pepparkakor
2 msk kakao 
Smula sönder pepparkakorna 
och blanda med smöret, glög-
gen och mandelmassan till en jämn deg. Smält ljus 
choklad i ett vattenbad. Rulla bollar av degen
och ställ kallt. Rulla bollarna i den smälta chokladen 
och därefter i pepparkakasmulorna som blandas med 
kakaopulver och ställ svalt på ett smörpapper.

Pepparkaksmuffins
ca 30 st i små muffinsformar
100 g smör
2 1/2 dl brun farin el råsocker
2 ägg
3 dl vetemjöl

1 tsk malen kanel
1 tsk malda kryddnejlikor
1 tsk malen ingefära
1 tsk bikarbonat
1 1/2 dl gräddfil

Sätt ugnen på 225 grader.
Rör samman smör och socker poröst och tillsätt ägg-
gen, ett i taget, under omrörning.
Blanda mjöl och kryddorna samt bikarbonaten. Rör 
ner gräddfilen och mjölblandningen i smeten. Ställ ut 
muffinsformarna på en plåt och fördela smeten i dem. 
Grädda mitt i ugnen, ca 10 min. Låt kallna.

Ädelosttopping
140 gr ädelost
1 dl créme fraiche
1 dl valnötter
Smula sönder ädelosten och mosa samman med 
créme fraichen till en slät smet. Lägg en klick av top-
pingen på varje muffins och garnera med valnötter!

Hej alla! Nu närmar vi oss julen och ett nytt år. Lucia har varit, vi var på 
Bobygdsgården och såg Dellenbygdens lucia. Blev bjudna på gott fika och alla bar-
nen satt så snällt och fint.Vi har helt fantastiska barn hos oss ska ni veta.
Men vi saknar ju snön, som vi fick en liten försmak av. Hoppas det snart kommer 
mer snö, så vi kan ta fram pulkor och madrasser igen.

Föreningsnytt - sammanfattning 2006
Bobygdens Framtids ek. fören. styrelse idag:
Per Axelsson, ordförande
Lars Linde, kassör
Gun Nyberg, sekreterare
Ledamöter:
Anna Bonnevier
Patrik Ericsson
Jan-Arne Larsson

Anställda inom föreningen:
Lena Jonasson, lärare/rektor
Lena Johansson, lärare (föräldraledig)
Lisa Fransson, vik. lärare
Johanna Julin, lärare
Helen Nyman, husmor
Kerstin Eriksson, assistent
Ulf Skoglund, vaktmästare

Tillfälligt anställda:
Pia Dahlqvist, ungdomsgårdsföreståndare.
Ulla-Britt Wallman, ansvarig för Bobygdsgården 
och skolans lokalvård.
Felicia Brandt och Camilla Larsson, barngym-
nastikledare.

Klassmormor och morfar
Mona och Sigge Dahlqvist

Skolgruppens representanter:
Marie-Louise Blomqvist, Gösta Eriksson och
Anna Linde

God Jul och 
Gott Nytt År 
önskar vi er 
alla! Birgitta 
och Carina

Många julkramar och ett Gott Nytt År
från personalen på Västanängens
förskola/fritids.


