DETTA HÄNDER
SÖNDAG 8 juli

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

11-16 Slöjd & hantverksmässa på Bobygda skola. Servering.
12-14 Traktorrally från Bobygdsgården
14-16 Traktorcruising Bobygdsgården.
18-24 Bobygdsfesten med mat, dryck och
underhållning, utanför Bobygdsgården.
Paintball i Bobygda! En av Sveriges största
Paintball Rancher med en yta på 70.000 kvadratmeter. Området har en höjdskillnad på 20
meter och terrängen varierar från buskig lågvegetation, trollskog till nästan kalhäll. Har
idag 4 olika banor med olika typer av spel
och flera banor är under uppbyggnad. Man
kör banorna i följd och om man orkar och
hinner kan man köra sin ”favoritbana” igen.
Se mer på www.bobygdapaintball.se
Paintball är en sport som går ut på att deltagande
spelare i uppdelade i två olika lag ska eliminera
spelarna i motståndarlaget genom att träffa dom
med paintballkulor, runda gelatinskott fyllda med
färg, med hjälp av ett vapen som drivs av komprimerad gas, kallat markör.
Från www.wikipedia.

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.
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SKURBRYGGAN i GLOMBO är nybyggd för året.
Du får gärna nyttja bryggan men ett frivilligt
bidrag för fortsatt underhåll & reparation är
välkommet. Snart behövs flytblocken bytas.
Bidrag kan lämnas till Hans-Olov Setterlind
eller Kent-Göran Englund, Glombo.
Skura vidare!
SIESTA
Hän ligge jô på backen, slecke på en glass
mä i tuva ônner nacken, å môse sôm madrass
Lat jô ligge på rigg, glåme mot de blå
Inte e flôge, inte en migg. Bekimara ä bra små!

ur Bremôran ha vakna’
av Holger Anselm

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

Festlig dag i Bobygda
Nytt för i år är att Bobygdsdagarnas tre arrangemang inträffar på en och
samma dag, nämligen söndag 8 juli!

Slöjd- & Hantverksmässan äger som förra året rum på Bobygda Skola i Västanäng.
Lokala utställare visar och säljer sina alster. Servering i matsalen av ostkaka, kaffe och
hembakat. Utomhus serveras nygräddade kolbullar och Vålås-Kalles Svänggäng undderhåller. Passa på att ta en titt på nya dagisbygget ni som besöker mässan!
En nyhet är att Traktorrallyt startar från
Bobygdsgården detta år för att få allt samlat
på samma plats. Man åker ett varv runt BrukaHallsta och tillbaka till startplatsen. Därefter
blir det Traktorcruising i förhoppningsvis
strålande solsken på Bobygdsgården där alla
fordon finns att beskåda. Prisutdelningen för
årets vinnare äger rum på samma plats.
Bobygdsfesten är tillbaka på söndag kväll på
En av förgrundsfigurerna från Järvsös
Bobygdsgården med underhållning av”Stöldgods”.
traktorgäng - Stig ”Stigge” Larsson.

Som vanligt serveras mat och dryck från barserveringen. På menyn syns bl. a. traktorburgare (på dagtid), grillspett och Bobygds-klämmor med osvikligt goda fyllningar.
Bobygds-kepsar och T-shirts säljs i nya färger och modeller så länge lagret räcker.
Succén med gratis pendelbuss Delsbo - Bobygda - Delsbo upprepas, det är våra lokala
företagare som genom sponsring står för den möjligheten!
Ta med släktingar, grannar, vänner och sommargäster till en festlig dag i Bobygda!
Läs mer på sid 2 om tjuvstarten på lördagkväll...

Hur går det med dagisbygget?
I förra numret började berättelsen om dagisbygget. Hur har det gått? Blir det klart till
jul? Läs om fortsättningen av bygget som
började som en idé en höstkväll 2005.

Ta även en titt på planlösningen. Västanängens dagis finns också att beskåda som det
såg ut 30 maj på hemsidan www.bobygda.se
			
Läs mer på sid 3

FÖRENINGSNYTT

Sommargott!

Fetaostfyllda tomatmuffins
8-16 portioner, stora formar, 6 st/plåt
5 dl vetemjöl special, 300 g
2 1/2 tsk bakpulver
1/2 tsk salt
3 ägg
8 soltorkade tomater i olja
1/2 dl rapsolja
2 dl Naturell Yoghurt

Sätt ugnen på 200°C. Blanda mjöl, bakpulver och salt.
Vispa ihop ägg, rapsolja eller olja från tomaterna samt
yoghurt. Rör ner det i mjölblandningen. Skär tomaterna
i bitar och fetaosten i tärningar och blanda ner dem.
Klicka ut smeten i 8 smorda muffins- eller i 16 bullformar. Grädda i mitten av ugnen ca 20 min för de stora
och 10-12 min för de små. Perfekt som picknickmat, kan
serveras till en god sallad eller soppa!

Börje Svensson är ny vaktmästare/arbetsledare för dagisbygget från och med maj.
Årsmötet hölls torsdag 19 april, kl. 19.00 på
Bobygdsgården.
Lars Linde avtackades som kassör och
Gösta Eriksson övertar uppdraget.
Bobygda Skola hade besök av Skolverket
15 maj. Utvärderingen från besöket väntas
inkomma efter semestrarna.
Lägenheten på Bobygdsgården har annonserats ut och ett tiotal intresseanmälningar har
inkommit vid juni månads utgång.

... helt plötsligt en dag står ett hus på ishockeyplanen, ett hus på gjuten platta med röd brädfodring och en entré med solen som välkomnar
inbjudande. Dagiset har tagit form och man kan
nästan ana hur barnen springer omkring därinne
eller sover middag kanske...
Utanför ligger jordhögarna och vittnar om en
nyligen grävd grund. Fönsterfodren saknas fortfarande men tegelpannorna har fått sin plats.

Byggställningen är precis nedmonterad och
inom en snar framtid ska planeras för hur gården ska se ut. Gräsmatta, inhägnad, sandlåda och
plats för barnvagnarna.
”Inomhus” lyser inredningen fortfarande med
sin frånvaro och mycket återstår att göra. Men
nog finns det hopp om att nya dagiset ska stå inflyttningsklart före jul...
		
Fortsättning följer...

Per Axelsson, ordförande.

Dagisvillan i framtiden?
Vad ska gamla dagisvillan användas till när
nya dagisbygget står klart? Vad tycker du?
Har du ett förslag vill vi gärna att du skickar
in det till info@bobygda.se eller lägger en
lapp i dagisbrevlådan.
Cruising är ett engelskt ord som åsyftar segling,
motorcykel- eller bilåkning för nöjet av själva färden och där något mål för färden sällan finns. Jmf.
ordet nöjeskryssning där man, ombord en båt, roar
sig och där resans rutt inte alltid är så viktig.
Från www.wikipedia.se

BOBYGDSDAGEN Traktorrallyt
tjuvstartar på
Söndag 8 juli
lördag!

Välkommen till Bobygden, 1 mil söder om Delsbo.
www.bobygda.se

Kl 12–14 Traktorrally För gammalt & nytt. Startavgift 50 kr/
ekipage. Ingen föranmälan, samling kl 11.00 Bobygdsgården. Info 070-350 21 00.

Kl 14–16 Traktorcruising Bobygdsgården.
Kl 11–16 Slöjd & Hantverksmässa Bobygda skola.

Servering av ostkaka, kaffe & hembakat. Info 0653-211 50.

Kl 18–01 Bobygdsfesten Musik: ’’STÖLDGODS’’ kl 19–01.
Servering mat, öl, vin, cider. Entré 60 kr, 18 år.
Info 070-340 63 62.

Berättelsen om dagisbygget

Fortsättning från föregående nummer

I samband med att karavanen av veterantraktorer från Järvsö anländer till
Bobygda och ”Jarsetäkta” på lördagkväll
körs några varv på Delsbo.

Häng på om du vill!
OBS! Festen är mellan 18 och 24,
det står fel i annonsen intill.

KPR

Kopia av planritning från Delsbo-Svedja 11:18, nybyggnad förskola. E.Persson (avvikelser
kan förekomma).

Medborgarråd med skoltema
Ytterligare en medborgarrådsträff har ägt rum i Bobygda.
Torsdag 26 april träffades man på Bobygda Skola och temat var ”ekonomisk bärkraft för skolan i Bobygden”. Politiska representanter var Agneta Brendt (s) o Karl-Olof
Tunelid (m) samt Roger Fält från skolförvaltningen.
Ett trevligt och givande möte tyckte ett tiotal deltagare från
bl. a. Västanängens Dagis, Bobygdens Framtids styrelse
samt skolans arbetsgrupp. Kaffe med fika och rundvandring i skolan ingick efter diskussionerna.

Premiär för vår
nya hemsida!

www.bobygdaskola.se

Bobygda Skola - en möjlighet
för dig och ditt barn

