DETTA HÄNDER

SÄLJES

Kolbullar i jaktstugan i Gravbacka. Söndag
1 april kl 12-15. Obs! Inget aprilskämt!

Jag vill sälja en fin pojkcykel passande 10åring, för 400 kr. Lena 070-3070156.

Långfredagsangling, 6 april från kl 6.00
Medborgarrådsmöte, Bobygda Skola.
Tema ”Skola och dagis i Bobygda”.
Inbjudna politiker och nämdemän finns
på plats för att svara på frågor. I skrivande
stund är inte tidpunkt spikad men boka in 25
eller 26 april. Se hemsidan och Föreningsforum i HT för exakt datum.

ÖNSKAS HYRA
Jag vill hyra ett litet hus i Bobygden till min
far. Ring Dan 0653-21396, 070-5702892

UTHYRES
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 Ulla-Britt 0653-21059 eller
073-0365465 om du vill boka.
Lägenhet uthyres!
Bv. på Bobygdsgården i Västanäng, 4 r.o.k.
88 kvadratmeter. Hyra 3.300 kr/mån kallhyra. El alt. ved. 250 m till dagis och 500 m
till skola.
100 kronor hyresrabatt/barn för barnfamilj
med barn som skrivs in på Bobygda Skola.
Ring Gun 0653-21212

KALLELSE

Årsmöte, Bobygdens Framtid ek. fören.
Torsdag 19 april kl 19.00, Bobygda Skola.

BORTTAPPAT
Har någon sett en åra som försvann från
Glombosjön under höststormen?
Ring Ingemar 0278-152 50 eller 065316443.
Norrvinden AB vindkraftbolag har sökt
byggnadstillstånd till två vindkraftverk för
utplacering på Öråsen. Valet av plats motiveras med att ju högre upp man kommer
desto mer blåser det och desto mindre roll
spelar markens nivåskillnader.
Tornhöjden blir 105 meter och diametern på
rotorn 90 meter. Effekt 1,8 MW.
För vidare information 0771-757575
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
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Långfredagsangling
På Skogssjön om isen tillåter, annars på Hansesjön.
Anmälan på plats från kl. 6.00.
Startskottet går 7.00 och tävlingen
slutar 12.00. Max 10 don/ lag,
kostnad 150:- för vuxna lag och
50:- för lag med ungdomar upp till
18 år. Pengavinster samt priser.
För närmare information håll koll på
anslagstavlorna eller ring Patrik
073-8431266 eller Mattias 073-8069482.

Välkomna på isen
och ut i påskvädret!

Premiär för vår nya hemsida!
www.bobygdaskola.se

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Berättelsen om
dagisbygget

ÄGG PÅ TVÅ VIS
Nougat- och marsipanÄGG
25 st

Ingredienser
250 g mjuk nougat
100 g sötmandel
2 dl florsocker
1/2 dl vit baksirap
Gul hushållsfärg
Passar utmärkt som godis att fylla i påskÄGGet
eller som en liten godbit till kaffet efter maten.
Skär nougaten i 25 bitar och forma varje
bit tillen ÄGGformad kula.
Skålla, skala och mal mandeln. Blanda
samman mandeln, florsockret, sirapen och
hushållsfärgen. Dela marsipanen i 25 bitar som
plattas ut. Klä in nougatkulan i marsipanen.

ÄGGsallad
4 pers

Ingredienser
6 hårdkokta ÄGG
4 tomater		
2 msk kapris
1/2 liten purjolök
		
		
		
		

Sås
2 msk dijonsenap
1 msk vinäger
1 msk ljus sirap
1 dl matlagningsyoghurt
Garnering
persilja

Skär ÄGGen i klyftor. Dela tomaterna och tag bort kärnorna och gärna
skalet också. Skär dem i tärningar. Skölj
purjolöken väl och skär den i tunna
skivor. Blanda dijonsenap, vinäger,
sirap och yoghurt till såsen. Lägg
ÄGG, tomattärningar och purjolök
på ett fat. Strö på kaprisen. Ringla
över såsen. Garnera med persilja.
Servera rostat bröd till ÄGGsalladen
och gärna även rökt skinka.

Skolelever från Tyskland på besök
Hejsan, det är Mirjam med hennes tre söner:
Jonathan 12 år, Sebastian 11 år och Georg 9
½ år som skall ut på ett äventyr.
Vi bor i Tyskland nära Bonn och Köln men
kommer till Sverige, Delsbo, Bobygden,
Västanäng minst en gång per år. Då bor vi
på Sörbacka som är Tappers gamla gård. Det
brukar vara en massa tyska vänner där om
somrarna och ibland också på vintern.
Eftersom det är svårt att lära sig att tala
svenska när man nästan alltid är i Tyskland

så har vi bett om att få komma på besök till
Bobygda skola i år. Rektorn Lena tyckte att
det var en bra idé så nu kommer Jonathan och
Sebastian att hälsa på i klass 5/6 och Georg
i klass 3/4.
Vi tycker att det skall bli jättespännande att
komma till Sverige redan strax efter påsk.
Sedan stannar vi ända till slutet på juli.
Vi tackar lärarkollegiet och alla medarbetare i skolan för hjärtlig mottagning.
Mirjam

Året var 2005. En höstkväll satt styrelsen i Föreningen för Bobygdens Framtid och diskuterade om man skulle investera i dagisbyggnaden
”lärarvillan”. Lokalerna kändes inte bra eller ändamålsenliga. Skulle man rusta eller kanske rent
av bygga ut? Det var då Anna Bonnevier kom
med förslaget att bygga ett helt nytt dagis. Sagt
och gjort! En arbetsgrupp bildades med Anna,
Jan-Arne Larsson, Birgitta Axelsson och Carina
Linde som drev frågan vidare. Idén har nu vuxit
till ett pågående projekt. Förhandsbesked från
byggnadsnämnden är klart. En första omgång
ritningar finns klara och ansökan om bygglov
beviljades. Anbudsförfarandet gick ut i slutet
av mars och skall nu granskas av arbetsgruppen
tillsammans med styrelsen. Det nya dagiset skall
byggas upp på nuvarande platsen för ishockeyplanen och förhoppningsvis står det färdigt och
inflyttningsklart före jul?
		
Fortsättning följer...
ÄGG-pyssel

Ett enkelt sätt att färga sina påskÄGG på är att tillsätta blåbärssylt eller röda eller gula lökskal i kokvattnet, det ger fint färgade ÄGG på påskbordet.
Har man mer tid och lust kan man naturligtvis måla
ÄGGen med penna eller pensel.
Urblåsta ÄGG är vackra att måla och sedan lacka
så att de glänser i påskriset där man sedan hänger
upp dem med hjälp av en tråd och tandpetare eller
tändsticka som man petar in i hålet.
Trasiga ÄGGskal kan vara roligt att dekorera med
i en fin påskblomma eller ett vackert arrangemang
med blommor, ljus och sand, stenar eller gräs, använd ÄGGen målade eller naturligt vita eller bruna.

Hej på er alla bybor!
Några rader från skolan där vi förra onsdagen gjorde snö och isskulpturer i snön och
idag torsdagen den 29 mars spelar vi kula och
hoppar rep...
Påsklovet är snart här och efter lovet blir vi
ännu internationellare än vad vi redan är, då
kommer tre tyska barn till vår skola och de
ska gå i skolan hos oss till sommarlovet. Det
ska bli så roligt att få in ytterligare en nationalitet och ett språk till. Vi har ju tre thailändare sen i höstas en av dom kan svenska
flytande efter att ha bott här i sex år. Men de
två andra kom för ett respektive ett halvår sedan. De har lyckats mycket bra med språket
och har kommit in vår skola helt fantastiskt.
Alla tre är mycket duktiga, vänliga och kamratliga. Och det är en skön klang i skolan när
deras språk hörs i korridorerna. Och nu kommer alltså ytterligare ett språk in i skolan, nu
ska vi träna oss på tyska och de tyska barnen ska lära sig svenska. Så vi ser fram emot
en mycket internationell skolgård med flera
språk och massor av barns gester och glada
skratt.
Gå ut i det vackra vårvädret och njut
/ rektor- Lena

Kallelse till

ÅRSMÖTE

Torsdag 19 april kl 19.00
Bobygda Skola
Styrelsen, Bobygdens Framtid ek. fören.

Delsbo - Bjuråker, Bobygdens skytteföreningar

har anordnat årets förbundsmästerskap i fältskytte här i
Bobygdsterrängen.
Förbundsmästare blev Sten-Olov Åberg Sandviken.
Arrangörerna tackar sponsorer och markägare för sin insats.

