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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.

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. 
BOBYGDSBLADET DELAS UT
till samtliga hushåll i Bobygden och skickas 
till medlemmar i Bobygdens Framtid som 
bor utanför Bobygden. Om du vill skriva nå-
got, 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

SÄLJES
TACK

Tack för uppvaktningen
på våra 40års-dagar!

Peter & Monica, Håknorrbo

www.bobygdaskola.se

Dagis och skola. Tack alla som arbetat 
ideellt med staketbygge och
städning av skolgård. 

Bobygdsdagen. Tack
alla som arbetade inför,
under och efter denna dag,
ingen nämnd, ingen glömd.

Bobygda Skola
           - en möjlighet för
            dig och ditt barn

Tycker du vägen är dålig? Vill du veta mer 
om skolan? Vill du sälja något eller har du 
något att berätta som berör Bobygda?
I detta nummer av Bobygdsbla kan du läsa skrivelsen till Vägverket och vad de 
svarar. Vi uppmärksammar även alla föräldrar som har funderingar över era barns 
skolgång att skolan gärna tar emot fler elever. Hör av dig om du vill göra ett studie-
besök. Läs mer om skolan på

Nästa nummer av Bobygdsbla kom-
mer i december. Maila oss på info@
bobygda.se om du har något att 
berätta. Bobygdsbla når alla hushåll 
i Bobygda och även medlemmar 
utanför bygden.

Sopplunch & återvändardag för
pensionärer på Bobygdsgården.
Lö 11 okt kl 14.00. Anmälan till Birgitta 
21234 eller Ann-Christine 21152
senast 6 okt. Pris 50:- /pers. Välkommen!

DVD från BOBYGDSDAGEN
inkl. TRAKTORCRUISINGEN
finns nu att köpa av Erik Strömdahl i 
Glombo och på Rudolphis Järn i Delsbo.
Den går också att beställa via telefon
eller e-post så kommer den med posten.
Tel. 070-7655760
e-post : esfilm@mac.com.
Längd ca 1 tim Pris 200:-

Missade du att köpa t-shirt eller keps 
på Bobygdsdagen? Finns ett antal kvar i 
bebis-, barn- och vuxenstrl samt kepsar 
med eller utan skärm. T-shirt bebis & barn 
80 kr, vuxen 100 kr, keps 80 kr. Hör av dig 
om du är intresserad. Kläderna kan även 
skickas, portokostnad tillkommer då. Anna 
070-3406362, anna.linde@bobygda.se

Lite kläder finns upphittade efter Bobygds-
festen. Ring Ulla-Britt 0653-21059.

UPPHITTAT

MÖTE
Möte om gatubelysning.
Onsdag 8 okt kl 19.00 på Bobygdsgården. 
Gäller alla i Västanäng, Svedja och Vallsta. 

På hösten faller löven ner och dom blir 
många fler.
Fåglar letar små kryp. Frosten börjar 
komma.Dimman lägger sig på send. 
vantar,mössa blir många fler. Blommor viss-
nar några stycken.Hösten blir nog bra.
Sofie Axelsson 3:an
 
Jag vill till hösten för jag längtar dit. Det ska 
bli kul att hoppa i löv. Alla blommor börjar 
vissna och alla löv blir gul, orange,röd och 
bruna. Man kan börja ta bort cykeln och 
studsmattan.Björnen äter upp sig och sover 
hela vintern.
Jonna Ericsson 3:an

 
Löven faller av träden på hösten-
Man kan kratta ihop dem.
Igelkotten letar sig till en lövhög.
Anna Rolfhamre 4:an
 
Bladen faller från sitt träd.
Fastän vintern inte är här.
Så ramlar dom ner från sitt träd.
Alla bladen ramlar ner på den kalla backen.
Fåglarna flyger sin väg till ett varmt land.
och på sommaren kommer de tillbaka.
Emma Björk 3:an
 
På hösten faller löven ner
och landar här och där.
Björnen äter sig tjock och fet för att klara 
den långa vintern. Mössa och vantar vill man 
också ha för att inte bli sjuk såklart.
Snön kommer snart och det blir grått och kallt.
Elin Persson 3:an

HÖSTDIKTER FRÅN
BOBYGDA SKOLA



Tel: 0650-19652, 
19650 eller 070-
6025272

Bokbussen har 83 hållplatser runt om i kom-
munen, vilka besöks regelbundet på 16 olika 
turer. Du, som inte bor i närheten av något 
bibliotek, kan låna böcker och tidskrifter 
för barn och vuxna på bokbussen. I denna 
turlista kan du se var och när bussen stannar. 
Om ingen av hållplatserna ligger lämpligt 
till för dig, så ring till oss! Om det finns nå-
gon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål 
om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna 
mellan hållplatserna och lämnar böcker.

Svar från Vägverket:

I dessa hösttider med god tillgång av svamp 
i våra skogar, vad 
passar då bättre än 
att laga en god varm 
kantarellsoppa till 
middag?
Kantarellsoppa
1 liter kantareller
1 gul lök
1 l hönsbuljong
3 msk vetemjöl
2 dl grädde
2 äggulor
margarin, salt och peppar
Fräs svamp och hackad lök i fettet
Tag upp och strö mjölet i fettet som är kvar i 
grytan till en redning
Tillsätt buljongen. Koka ca 10 min.
Mixa lök och svamp till en slät smet.
Lägg i det i buljongsoppan. Koka någon 
minut Vispa i äggulorna i grädden. Tillsätt 
det i soppan. Värm upp. Tillsätt gärna några 
bitar stekta kantareller och kryddgrönt vid 
serveringen.
Ät! Njut! www.tasteline.com 2008-09-23

Tack för ert mail och för ert engagemang. 
Jag kan inte göra annant än att
hålla med er i er kritik och era funderingar, 
men tyvärr så är det många vägar som be-
höver åtgärdas och när det gäller vägar där 
bärigheten är dålig prioriterar vi tillsammans 
med näringslivet mellan dessa objekt.

För att få vägen i bra skick måste mer ge-
nomgripande åtgärder göras. Hela väg 708 
är även utpekad av våra nåringslivskontakter 
och finns därför med i vår plan för bärig-
hetshöjande åtgärder. Vägen är inplanerad 
för åtgärder 2011.

Med vänlig hälsning

Agneta Löf
Vägingenjör för Gävleborgs län

Bokbussen kommer följande torsdagar 
under hösten 2008:
- 2 oktober
- 30 oktober
- 27 november
Loppet 11.55 – 12.15
Oppsjö 12.20 – 12.40
Östra Tolbo 12.50 – 13.20

Bokbussen kommer föl jande tisdagar 
under hösten 2008:
- 14 oktober
- 11 november
- 9 december
Bobygda skola och Västanängens barn-
stuga 09.30 – 10.30

Till Vägverket  2008-09-15

Bobygden är en utpräglad jord- och skogs-
bruksbygd som består av 20-talet byar söder 
om Delsbo i Hälsingland. I dag finns ca 450 
fast boende här och under sommaren ökar 
antalet med ett hundratal sommargäster. 
Bygden rymmer ett stort antal företagare 
som sysslar med jord- eller skogsbruk, trä-
förädling, anläggningsarbeten mm. Många 
av invånarna arbetspendlar till Hudiksvall 
och Ljusdal. Föreningen Bobygdens Framtid 
med drygt 170 hushåll som medlemmar 
har som syfte att stötta verksamheter som 
bevarar och utvecklar möjligheterna att bo 
och leva på landsbygden i allmänhet och 
i Bobygden i synnerhet. Föreningen äger 
idag Bobygda skola, dagisfastigheten samt 
bygdens samlingslokal Bobygdsgården med 
tillhörande lägenheter. 
Bobygdsvägen 708 trafikeras varje dag av 
ett stort antal fordon till och från arbeten, 
skolbuss, privattrafik, jordbruksmaskiner, 
transporter av tunga maskiner och timmer-
transporter till och från stora skogsområden 
söderut. Ett antal små och medelstora före-
tag har sin utkomst i området och Bobygds-
vägen utgör då en viktig transportlänk.

Under åtskilliga år har Bobygdsvägens 
standard till mångas förtret varit under all 
kritik. Ett ständigt bristande underhåll har 
medfört att vägen är ett långt tvättbräde/
lapptäcke. Stenar skjuter upp och sättningar 
på många ställen gör att fordon utsätts för 
hårt slitage. Dessa otaliga lappningar som 
utförs slumpartat och många gånger efter 

påtryckningar efter ortsbor ses som endast 
temporära åtgärder.

För att undersöka bristerna av kvaliteten på 
vägen har vi gjort en besiktning av sträckan, 
ca 12 km, från Bobygdsvägens infart strax 
öster Delsbo t o m Oppsjö där beläggningen 
slutar. Vi vill med denna skrivelse och 
bilagor uppmärksamma Vägverket om att 
en riktig upprustning av vägen är nödvändig 
och hemställer om en åtgärd snarast.

Med vänliga hälsningar
Per Axelsson
Ordförande  Bobygdens Framtid ek. för.

Bobygdsvägen besiktning utfördes 2008-
08-25 av Per Axelsson, Olle Fredin, Patric 
Ericsson, Urban Svensson, Per-Anders 
Lindqvist och Benny Nordli. Samtliga bo-
ende och verksamma i Bobygden.

Denna skrivelse
skickades till Vägverket 
tillsammans med ut-
förlig beskrivning och 
bilder av vägskador:

BOKBUSSEN
KOMMER SOM
VANLIGT

Älgjaktdax 13 oktober
Älgen är en idisslare. Huvudsaklig föda är 
på sommaren blad, skott och mindre kvistar 
av bland annat asp, sälg, rönn, ek och björk. 
På hösten ingår även blåbärsris och ljung i 
dieten, även havre och andra grödor på från 
odlade fält kan falla älgen i smaken. Under 
vintern är det tallris, enris och kvistar av 
de tidigare nämnda lövträden som utgör 
menyn. Om snöförhållandena tillåter äter 
älgen även bärris och ljung på vintern. Vissa 
älgar får smak för tallbark, vilket kan orsaka 
problem för skogsbruket om flera älgar 
hittar samma tallplantering. Älgar söker sig 
gärna till uppväx-
ande hyggen och 
kraftledningsgator 
för att beta, efter-
som betet där finns 
i större mängd på 
bekväm höjd för 
älgen.

Ur WIKIPEDIA Den fria encyklopedin. 


