DETTA HÄNDER
Loppis i garaget i Nyåker. Ring för mer info:
Margareta 070-366 56 01
Loppis i Västanäng, mittemot skolan. Barnartiklar, kläder, skor, hantverk. Ring för info:
Natalie 070-353 02 64
Loppisarna har skyltar uppsatta vid vägen
under öppettider.
Yoga i sommar! Prova-på ett kundaliniyogapass gratis to 26 jun kl. 18.00 vid dagis. Ha
mjuka kläder och ta gärna med liggunderlag
och filt. I sommar är du också välkommen till
Shantiland, Fönebo där jag leder kundaliniyoga på lördag f.m. På onsdagkvällar ges
där även hathayoga, se hemsidan:
shantiland.se eller ring mig 070-562 71 72.
Varmt välkommen önskar Cilla, Östra Tolbo
Musikcafé vid Annas stuga på Blaxås den 30
jun kl. 18.00, Norrbokören och Norrbo spelmanslag underhåller. Entré 100 kr, kolbulle
och fikabuffé ingår. Info: 073-812 42 69

aug kl. 11-13. Mer info. kommer.
Senior-träffarna, barn-gympan, ungdomsgården, stick-caféet och innebandyn har alla
sommaruppehåll. Vi tackar ledare/ansvariga
och deltagare. Väl mött till hösten!

UTHYRES
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslokal med nytt kök, storbildsprojektor och nya
möbler! Att hyra en hel helg kostar som medlem 1 000 kr och för icke medlem 1 200 kr.
Att hyra lokalen i 4 timmar kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej. Bokning: Jerker/
Lena 070-399 05 99/070-256 88 51, 0653-212
05
Stuga uthyres på dygns och veckohyra i
Svedja. 5 sovplatser, utrustat kök, toa, dusch,
tvättmaskin. Uthyres fr.o.m. 1 juli. För info
och bokning ring Stefan 070-691 63 76.

Stuga uthyres vid Glombo-sjön på dygns och
veckohyra, både sommar och vinter. 4 r.o.k.
för upp till 5 pers. Utrustat kök, toa, dusch,
Dans kring stången på midsommarafton. Vi
reser stången vid Bobygda skola kl. 12.00 för tvättmaskin, diskmaskin, TV, uteplats. För mer
info och foton kontakta Eva 070-642 97 14,
att sedan dansa runt den. Vill ni åka traktorljungdahl.eva@gmail.com
vagn för att hämta löv kom redan kl. 11.00.
Medtag blommor eller plocka på plats. Efteråt fikar vi ur medhavd picknickkorg. Väl- SÄLJES
komna! Janeth 070-224 34 56
Franska vädursungar, hannar. 100 kr/ st.
Janeth 070-224 34 56
Femkamp vid Bobygda skola kl. 19.00 midsommarafton. Lag indelas på plats, för stora
SAKNAD?
som små. Ingen föranmälan. Välkomna!
Tigerrandig grå kastrerad hankatt har
Micke 070-662 95 17
”flyttat in” på vår tomt i Oppsjö den senaste
månaden. Mycket kelig och tycker om barn.
Skolstart Bobygda skola ti 19 aug kl. 8.45.
Vet du var den hör hemma?
Veronica 070-998 44 43
Bobygda skola firar 10-års jubileum lö 23
______________________________________________________________________________________________________________
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”. Den betalas
en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på plusgiro 76 31 50-0 så blir du medlem. Avgiften 2014
är 100 kronor. Aktuellt medlemsantal: ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se BOBYGDSBLADET:
Delas ut 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Hör av dig om du bor utanför Bobygden och vill ha
bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin
Broberg 076-220 55 94 eller maila info@bobygda.se
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BOBYGDSDAGEN
Lördagen den 12 juli

Sommarspelen kl. 11.00 på Glombo-beachen
Dra ihop ett fyrmannalag; ex. byalag eller kompislag, och anmäl er
senast den 30 juni. Uppge: deltagare, lagledare, lagnamn, mail, tel.
Max 12 lag! Lagklädsel uppmuntras!
Deltagaravgift: 200 kr/ lag
Anmälan till Anna: anna.linde@bobygda.se 070-340 63 62
Välkommen att heja fram ditt favoritlag
Föreningen säljer mat och dryck

Sommarfesten kl. 18-01
Kl. 19-21 Janne Krantz underhåller
Kl. 21.30-01 Pålles Bodega spelar
Entré: 100 kr
Köket erbjuder:
Grillklämma med läsk/lättöl/vatten 80 kr
Kaffe & kaka 20 kr
Arr. Bobygdens Framtid ek. för.

Hälsning från
Västanängen

ningen Trollkarlen från Oz. Det viktigaste
minnet för mig som rektor är dock vardagen i
skolan med fin stämning, trygghet och gemenskap, för det sammanfattar verkligen
läsåret 2013/2014. Nu önskar jag alla elever,
föräldrar och bybor en skön sommar. Ett stort
lycka till önskar jag alla 6:or som går vidare
till högstadiet. Våra övriga elever och blivande elever hälsar jag välkomna till skolstart
tisdag 19/8 kl. 8.45. Boka även in skolans 10års jubileum som går av stapeln lördag 23
augusti. Mer information kommer senare.
Tack till Per-Evert Svensson som skänkte fina
kikare till skolan! Vi avslutar med en tillbakablick från tiden på Bobygda skola av Alexander Olsson-Gjerdet som nu har gått vidare
till 7:an.

Här på förskolan och fritids har vi det härligt i
sommarvärmen. Vi har planterat många buskar och träd på vår gård och vi hoppas nu att
de ska växa och frodas. De ska fungera som
sol och vindskydd är det tänkt. Nu har vi äntligen fått tillbaka Christina som har varit på
praktik vid Stömne förskola i Delsbo. I denna
skrivande stund planeras en avslutning på vårt
mus/troll-projekt på förskolan: några åker till
Trolska skogen i Nordanstig medan resterande går en trollvandring i ”vår” skog - detta
ser vi verkligen fram emot. På fritids planeras
en övernattning som kommer att ske i höst
här på fritids. Vi har haft granskning här av
kommunen vilket gick väldigt bra, tack till Soliga hälsningar Johanna Nordqvist, rektor,
alla föräldrar för er medverkan på intervjuer
Bobygda skola
och för att ni fyllde i enkäten, vi gör detta för
att få reda på hur vår verksamhet kan bli
bättre. Vi vill passa på att tacka plantskolan
Min tid på Bobygda skola
för alla granplantor som de har sponsrat oss
med. Nu önskar vi alla en lång och härlig Jag började i Bobygda skola i 2:an. Jag kom
semester med mycket sol och sköna dagar.
ihåg att första dagen så släppte vi heliumballonger med Bobygda skolas telefonnummer
Somriga hälsningar från oss på Västanängens
på, så det land som hittade ballongen först
förskola och fritids genom Janeth Dolk
skulle ringa hit. Min första lärare hette Lisa
och hon var även rektor. Hon var sträng men
snäll och lite dum. När jag började 4:an så
Sommarhälsning från
fick vi en lärare som heter Lina. Först var hon
ganska dum tyckte jag men i 6:an blev hon
Bobygda skola
snäll. När jag gick i 3:an så skulle vi göra en
Nu har sommarlovet börjat för våra 53 elever. teater som hette Evolutionen. Den handlade
Skolan är öde och tom, men vi har många fina om dinosaurier. Jag var en t-rex som frös
minnen att tänka tillbaka på från det gångna ihjäl. Det var superkul. När Julle och Ludde
skolåret. Här kommer ett axplock från året: var här så brukade jag vara med dom. Nu är
vandring och övernattning på Julingvallen vid jag mest med Olle och Isac. En gång i 3:an
skolstart, tema om Astrid Lindgren som inne- bröt jag benet. Jag var hos en kompis när det
höll många spännande upplevelser. Elevernas hände. Jag fick åka taxi till skolan. När vi
höjdpunkt med temat var resan till Junibacken skulle äta mat var det lite trixigt att hålla i
i Stockholm och vår avslutningskväll med kryckorna och hålla i maten samtidigt. Men
teater och uppträdanden på Bobygdsgården. jag fick hjälp ibland :D.
Friluftsdag i Kajevall trots snöbrist och EleAlexander Olsson-Gjerdet
vens val-dag med cykel, fotboll och bak. 36:ans dagstur till Läkerol arena och föreställ-

Sommarmys i Bobygda!

Grillkväll Lyskväll

utanför Bobygdsgården fredagen den 27
vid Glombo strand lördagen den 30
juni. Glöd i grillen från kl. 18.00, medaugusti från kl. 18.00.
tag egen matkorg. Musikunderhållning
Vi tar farväl av sommaren och välkomfrån högtalarna.
nar hösten med en trevlig kväll och
Ta gärna med familj, grannar och vän- tända marschaller! Bobygdens framtid
ner! Grillpeng 20 kr per vuxen, barn
står för marschallerna.
gratis.
Grillen står tänd – medtag egen matkorg. Grillpeng 20 kr per vuxen, barn

Boken ”Profiler i
Bobygden”
Boken är tryckt för 14 år
sedan och i inledningen kan
följande läsas:
”För ca 10 år sedan startade
vi en studiecirkel i akt och
mening att ta reda på så
mycket som möjligt om
forna tiders människor och
liv ”sör på sock´na”. Efter
samtal och intervjuer har vi
gjort anteckningar som sammanställts. Efter träget arbete har vi samlat på oss en
stor mängd kunskap om folk,
liv och gårdar i Bobygden.
Vi som deltagit i arbetet har
varit: Lars Axelsson, John
Englund, Rune och Ingrid
Eriksson, Gösta och Marta
Fockström, Olle och Karin
Linde, Torsten Linde, Olle
Olsson ”Sala-Olle”, Bruno
och Märta Sjöblom, Erik och

Edit Östgård. Det mesta av
bildmaterialet tillhör Per
Östberg, som i slutet av 50talet fotograferade en del
äldre personer i Bobygden.
Bilderna i boken är tagna
mellan åren 1955-59. Vi
kom överens om att arbeta
fram en skrift med berättelser och bilder ur vårt gemensamma material. Eventuellt
planeras att ge ut ytterligare
någon skrift då det finns
mera material att tillgå.
Boken – Profiler i Bobygden
– ges ut i en numrerad upplaga av 1000 ex.
Bobygden i maj 1998
Bruno Sjöblom Per Östberg”
Profilerna du kan läsa om är
Bagarn, Blomdahl, BôttenPellas, Danielsson, EckensMora, Ferms-John, Gjutarn,
Hindrik, Ichen, KvecksSven, Källerängarn, Lydia,
Mickels, Monna, Permas-

Erske, Sems-Anna, SkatAnna, Skat-Pelle, SkomakarWallin, Smalls-Anna, Stolten, Suns-Olle, Talls-Per och
Thorén. Verkar boken intressant? Bobygdens framtid har
fått ett antal exemplar av
boken och dessa finns till
salu för 100 kr/st. Ring Anna
070-3406362.
Anna Linde

Föreningen tackar och
bockar

Styrelsens egna
smultronställen

Vad vore en förening utan dess medlemmar?
Inte mycket, och därför vill vi i styrelsen
tacka alla som lägger ner ideella krafter på
att driva föreningen framåt.

Så här års visar Bobygden upp sig i sin fagraste skrud, så varför inte turista lite i grannskapet? Här delar några styrelsemedlemmar
med sig av sina egna smultronställen runtom
Tack för god uppslutning vid städning och i bygden.
upprustning av Glombo strand! Området är
nyröjt och beachvolleyboll-planen upprustad Stefan: Vålåsberget
och redo för sommarens spel.
Erik: Uppe på berget i Västanäng
Tack för lika god uppslutning vid städningen
kring Bobygdsgården. Det är nu krattat, röjt Lena: Badet i Gammelvik i Hansesjön. Det
och planterat och fasadbokstäverna har mon- är viken närmast Alsjövallen. Ta vänster i
korsningen till Alsjövallen, därefter första
terats.
”mötesplatsen” till vänster. Skylt saknas förTack till er som målade fönsterfoder på Bo- modligen.
bygdsgården.

Patrik: Vålåsberget

Tack till Conny Sjöblom för lån av byggställning så fasadtext kunde monteras, föns- Anders: Lillvallen
terfoder målas och belysning så småningom
Anna: Vålåsbergets mäktiga stup sett nerikan monteras.
från från Glombo-sidan, Öråsens utsikt och
Tack till Jannes Jonasson och Henrik Svens- Glombostrandens bad.
son för material och ideellt arbete med att
tillverka en snygg och praktisk ställning till Petter: Badplastsen på norra sidan Nyvallsjön - gå genom Nyvallen och längsmed sjön
världens största kniv!
till stranden.
Tack till Nicke Rosén för skänkt konst till
Bobygdsgården. Det är två akvareller med
motiv av Bobygdsgården och Svedja. Tavlorna är målade på 30-talet av Martin Rosén.
Bobygdens Framtid

Ett varmt tack
Bobygdens Framtid skickar ett varmt tack
till familjen Sjöblom för donationen i samband med Märtas begravning. Donationen
har i samråd med familjen använts till en
fasadtext på Bobygdsgårdens långsida:
”Bobygdsgården”. Vi väntar hem belysningen som kommer pryda texten ytterligare.
Bobygdens Framtid

Anna Linde & Elin Broberg

En hälsning från
Australien
Hejsan där hemma i sommarsverige! Det här
är Fredrik Axelsson som skriver. Jag befinner
mig för tillfället på andra sidan jorden i Australien. Jag har blivit ombedd att skriva några
rader, så här kommer ett litet utdrag från vad
jag hittills har varit med om här nere.
Det hela började för nästan 8 år sedan då jag
och en klasskompis till mig, vars pappa kommer härifrån, åkte ner hit för att göra vår
kökspraktik. Ända sen dess har jag känt att jag
velat åka tillbaka och uppleva mer av detta
enorma land, nästan 19 gånger Sveriges storlek. Så när jag fick en inbjudan för ett år sedan till ett bröllop här nere kände jag att det
var läge att åka tillbaka igen. Den här gången
ansökte jag om ett visum som heter working
holiday visa, vilket innebär att jag får stanna i
ett år och arbeta under tiden. Jag har köpt en
minibuss/van som jag inrett med säng och
campingutrustning för att hålla nere boendekostnaden samt att ha något att resa runt i.
Hittills har jag inte rest runt speciellt mycket
utan jobbat på en fårfarm i närheten av Adelaide, där mina vänner bor, i nästan två månader. Den jag jobbat åt heter Trevor Pocock
och är farbror till min gamla klasskompis.
Han har ca 5 000 merinofår, vars stora värde
ligger i ullen, på en yta av 5 000 hektar. Där
har jag utfört diverse jobb bl.a. satt en del
stängsel, kört traktor, matat får, flyttat får,
klippt får, plockat ull, klippt dem runt rumpan
för att förhindra flugangrepp, vaccinerat dom
osv. Lammen började komma för ca 3 veckor
sen och förra veckan var det dags för tailing,
mulising och taging (dvs klippa svansen av
lammen, skära av en del hud runt den och
märka dem i örat). Det var ett blodigt jobb. Vi
vaccinerade även alla lamm i samma veva.
Det var ca 2 000 lamm vi gjorde och det var 3
dagars arbete för fyra personer. Det har varit
en bra erfarenhet och trevligt arbete då allt
jobb varit utomhus. Skönt att få röra på sig
och arbeta med kroppen. En ganska stor skill-

nad jämfört med mitt vanliga jobb som är att
arbeta som kock. Det var en sak som jag bestämde mig för när jag åkte hit att jag skulle ta
chansen att prova på andra jobb om tillfälle
erbjöds. Nu är jag dock färdig på farmen och
ser fram emot att komma igång med resandet.
Det börjar bli kallare och vinter här i södra
Australien nu så planen är att resa norrut. Mot
värmen och krokodilernas land Darwin. En
resa på nästan 400 mil genom centrala Australien. Däruppe har de tropiskt klimat och runt
30 grader året runt. Sen är planen att följa
kusten tillbaka till Adelaide när värmen kommer tillbaka. Vem vet? Jag kanske skriver
något mer när jag kommit en bit på
vägen... Så jag vill bara önska glad sommar på
er alla där hemma i Bobygda.
Fredrik Axelsson

Spela beachvolleyboll och
boule!
Beachvolleyboll-planen står nyrustad och fin
vid Glombo strand för allas förfogande. Nyinköpt nät är uppsatt och boll finns i vindskjulet
bredvid. Var noga att lämna tillbaka bollen på
samma plats för allas trevnad och för att vi
ska kunna fortsätta ha denna möjlighet.
Boule-banan är nybyggd och finns längs Bobygdsgårdens långsida mot vägen. Den är fri
att disponera och vi har nyligen köpt in bouleklot som förvaras i avsedda väskor i förrådet
under Bobygdsgården. Lämnas åter i gott
skick på samma plats. Boule-regler sitter uppsatta på husets fasad invid banan.
Ta med dig grannar och vänner till en trevlig
spelstund och så hjälps vi åt att hålla ordning
och trivsel på dessa platser.
Bobygdens Framtid

Årsstämma
Bobygdens Framtid höll årsstämma i april
med god uppslutning av 30 medlemmar.
Anders Persson och Elin Broberg valde att
avgå från styrelsen och Leslie Hörnqvist och
Stefan Bäckström nyvaldes. De avgående
avtackades med varsin fin vårplantering. Det
bjöds på smörgåstårta. Så här ser styrelsens
sammansättning ut för 2014:
Petter Dolk

ordförande

Patrik Ericsson

vice ordförande

Anna Linde

sekreterare

Anders Östgård

vice sekreterare

Lena Nilsson

ledamot

Fredrik Björk

ledamot

Stefan Bäckström

ledamot

Erik Eriksson

suppleant

Henrik Dolk

suppleant

Leslie Hörnqvist

suppleant

I år stod Gävleborg och Göranssons Arena i
Sandviken för värdskapet 16-18 maj. Bobygdens Framtid deltog för första gången och
representerades av Petter Dolk och Patrik
Ericsson. Tillsammans med Svågadalen och
Lindefallet hade vår förening en monter under Hudiksvalls kommun med tyngdpunkt
på ”Lokalt ansvar”. Petter fick äran att åka
till Boulognerskogen i Gävle och intervjuas
av Hasse Persson på Radio Gävleborg. Våra
representanter höll även föredrag om arbetet
i vår förening. Landsbygdsriksdagen är ett
tillfälle att stärka byarörelsen och påverka
politiken inför de olika valen 2014 och
framåt, detta i form av att många politiker
samlas under tillställningens sista dag och
deltagarna får möjlighet att ställa sina frågor
till dem. Detta är för oss en möjlighet att
synas och att utbyta erfarenheter och idéer
med andra byarörelser. Tack Petter och Patrik för att ni tog er tid att delta!
Anna Linde

Gösta Eriksson
relsen

kassör, ingår inte i sty-

Sten Linde

revisor

Världens största kniv

Bobygda har världens största kniv! Den tillverkades 1997 av Jens Persson och Per AxLars Linde
revisorssuppleant
elsson utav massiv björk och 25 mm tjockt
Henrik Svensson
valberedning
stål. Vikt ca 140 kg, längd 3 348 mm. Den
har tidigare ställts ut på Vattenfestivalen i
Per Axelsson
valberedning
Stockholm, på taket till nuvarande OKQ8 i
Eva Brink
valberedning
Delsbo, på Guldsmeden i Hudiksvall och nu
Bobygdens Framtid
senast på Landsbygdsriksdagen i Sandviken.
Den kommer i år att ställas ut på Delsbostämman söndagen den 6 juli på Delsbo
Landsbygdsriksdagen
forngård.
Landsbygdsriksdagen är en viktig mötesplats
Anna Linde
för byarörelsen där inspiration, seminarier,
utställningar blandas med dialog och glädje.
Mats Rolfhamre

Upplev vallarna

Sommarjobb!

Efter önskemål om vandringar från våra Föreningen söker ungdomar som sommarjobmedlemmar kan vi nu erbjuda detta i samar- bare för målning utomhus. Ring Petter 070632 46 48
bete med Friluftsfrämjandet:
Den 24 juni: kvällsvandring Julingvallen Prästvallssjön t.o.r. Samling vid torget i
Delsbo kl 18.15, eller vid Julingvallen kl.
19.00. Medtag eget fika. Avgift 20 kr
Den 5 juli: Musik vid Dellens Vis-stuggo,
med Gun Eriksson, Liss-Ingela och Karin
Väg 708
Hjelm på Råbergsvallen kl. 12. Vandring från
Sellbergvallen kl. 11.00 för att sluta upp vid Arbetsplanen skickades vid månadsskiftet
maj-juni in till Trafikverkets huvudkontor för
Råbergsvallen till konsertens början.
fastställelseprövning.
7-vallsvandring den 23 augusti, info och anHåkan Åberg, projektledare Trafikverket
mälan Anna Bryngelsson 073-812 42 69.
Dessutom håller Svenska kyrkan i Delsbo
vallgudstjänster i sommar: 22 jun Nyvallen, Tack
13 jul Råbergsvallen, 27 jul Lillvallen, 10 aug
Julingvallen. Gudstjänsterna börjar kl. 11.00. Tack ALLA NI som förgyllde mitt födelseBuss avgår kl 9.45 från kyrkan via Edsham- dagsfirande!
Margareta Nordlöv, Västanäng
mar och torget i Ede. Medtag mugg och sittunderlag.
Anna Linde

revisor

Årets Matstafett i Bobygden går av stapeln lördagen den 16 augusti.
Trerätters middag serveras i tre olika kök i bygden. Anmälan görs
parvis (t.ex. sambos, vänner, grannar eller arbetskollegor), mellan
varje rätt byts plats och sällskap. Vid mätta magar sluter vi upp på
Bobygdsgården för gemensam tillställning. Anmälningsavgift 100:-/
par. Anmälan: Peppe 070-655 56 48, Kristina 073-033 92 37, sista
anmälningsdag den 1 augusti.

