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Mobila biblioteket

har 80 hållplatser runt om i kommunen, vilka besöks regelbundet på 17
olika turer. Du som inte bor i närheten av något bibliotek, kan låna
böcker, filmer och tidskrifter för barn och vuxna i Mobila biblioteket. I
turlistan kan du se var och när vi stannar. Om ingen av hållplatserna
ligger lämpligt till för dig, ring oss. Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna
mellan hållplatserna och lämnar böcker.

Lämna farligt avfall

Mobila biblioteket tar emot följande farligt avfall på sina turer:
•
Glödlampor
•
Små batterier
•
Smått elavfall (till exempel trasiga mobiler och laddare)
•
Smink (inga vätskor, men nagellack går bra)
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till viss farligt avfall som inte
överensstämmer med våra riktlinjer.
Mobila biblioteket kommer följande tisdagar till
Bobygda skola och Västanängens
förskola: kl 09.00-10.30,
då även allmänheten har möjlighet
att besöka den:
•
21 januari
MOBILA BIBLIOTEKET
•
18 februari
•
24 mars

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID!

För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 (insats/andel: 250 kr som
kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen.
Årsavgift för 2020: 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll.
Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Meddela
om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet
så är vi tacksamma! Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material utan att att innebörden ändras.
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se

BOBYGDSBLA
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God Jul till skolan!
TILLBYGGNADEN KLAR TILL VT - 20

Strax innan höstterminens slut besöker jag bygget.
Det är Patrik Pålsson som basar och monterar det blivande köket. Hur
tycker du att det går? – Jag tycker allt gått bra hittills och det blir som
vanligt lite fler moment än planerat, men det är roligt att vara med på
slutet. Min kollega Marcus sätter upp dörrfoder och lister.

Det var visst så att eftersom man ändå skulle bygga ut, var det lika bra
att bygga en övervåning också, även om ingen visste vad den skulle
användas till. En bra-och-ha-våning helt enkelt. Vet du vad den kommer
att användas till?
– Det ska bli ett fläktrum där uppe, men sedan vet jag inte. Men förmodligen blir det ett stort rum eller två klassrum.
När kan man klippa bandet? – Det är förbesiktning nu den 11 december. Då kan det kanske bli saker de slår ner på, som måste åtgärdas.
Hoppas det inte blir som med Dragon Gate! – Nej, det tror jag inte! Vi
jobbar inte med bambu. Efter jullovet blir det inflyttning!
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Efter besöket hos byggarna går
jag in i skolan. Den första jag
stöter på är Tindra Ohlsson som
pluggar matte i korridoren. Hon
ser fram emot att det snart blir
klart, men har inte saknat fritidset.
Vet du vad du ska syssla med när
du inte längre går i skolan? – Jag
kommer att jobba med hästar, typ.
I klassrummet är det lugnt och stilla – tills jag kommer in. När jag berättar att jag gör intervjuer för Bobygdsbladet blir det full fart och den stilla
mattelektionen upplöses i ett lätt tumult. Vad tycker ni om att ni får nya
lokaler? – Ja… Inget särskilt, det är väl bra.. säger någon. Har ni saknat
större utrymme? – Jaaa, neeej, liiite!! blir det splittrade svaret. Jag frågar
en tjej som har räckt upp handen: Vad vill du helst göra där? – Rita! En
kille sa att han vill skjuta. Ska du ta jaktkort? – Ja. En annan sa att det är
roligare att köra fyrhjuling hemma, en annan ville bada i bollhav. Det var
mycket skratt och alla var väl inte helt seriösa.
Jag frågar deras lärare Maria Karlsson: Vad är det här för härliga
ungar? – Det är klass 3 - 4 på Bobygda Skola. De är jätteglada att slippa
matten när du kom! Okej, det är bäst att jag går, så ni får fortsätta!
Erik Strömdahl

Ungdomsgården TRAPPAN

”Det är skönt att hänga utan en massa krav på sig”
Bobygdens egen framtid, barnen, har sitt eget häng på fritidsgården Trappan på
Bobygdsgården. Barnen, från klass 5 och uppåt, är väldigt stolta över sin Trappa,
och tycker om att bjuda in vänner från andra delar av kommunen för att visa
vilken fin sammanhållning vi har här i Bobygda.
De spelar boll och musik så fort hallen är ledig, annars är biljadbordet också
välbesökt. Jag som ansvarar heter Maud och bor i Bruka, är undersköterska och
jobbar inom hemtjänsten. Trappan är öppen varannan måndag 18-21, start den 6
januari 2020. Öppet den 16:e och 23:e december.
Maud Westermark, telefon: 070-394 39 51

Stickcafé torsdagar kl 18-21 jämna veckor från 23 jan i Bobygda
skolas matsal. Medtag eget handarbete/syssla. Kaffe/te finns att köpa,
medtag egen macka/bröd/frukt.
Info: Margareta 073-022 37 42.
Seniorträffar torsdagar kl 11-13 ojämna veckor från 30 jan på

Bobygdsgården. Trivsamma förmiddagar för att umgås. Kaffe/te finns,
medtag egen macka/bröd/frukt.
Info: Yvonne 070-272 21 11.

Textilcirkel torsdagar kl 18-21 ojämna veckor från 16 jan i Bobygda

skolas matsal. Medtag egen symaskin och material samt eget fika/frukt,
vi kokar vatten på plats.
Info: Anna 070-340 63 62

Träningen på Bobygdsgården gör juluppehåll efter 3 december och

Musikcafé

Friluftsfrämjandet
hyrde Bobygdsgården en lördag i
november och
anordnade ett
trevligt musikcafé
med allsång, mackor
och en massa hembakt fika.

återkommer 13 januari. Det blir måndagar kl.18.00 -19.00. Vi tränar kondition
och styrka, alla efter egen förutsättning. Medtag vattenflaska och håll gärna
koll på ”Träning på Bobygdsgården” på Facebook för aktuell info. Pris 20
kr/gång (kont. eller Swish). Ingen anmälan. Om intresset blir för lågt kommer
träningen att läggas ner.
Info: 076-220 55 94. Elin, 070-340 63 62 Anna.

Barngympa Vi söker ny ledare för småbarnsgympa och barngympa en

vardagskväll / v (ti eller ons). Passen är 2 x 45 min, ersättning utgår för totalt 2
timmar. Du som söker ska vara minst 18 år. Intresserad? Ring 070-340 63 62.
Barngympagrupperna drar igång under förutsättning att vi hittar en ny ledare.
Håll koll på ”Bobygda” på facebook!
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Svampar kan vara vackra, goda, giftiga, och

KATASTROFALT FÖRÖDANDE!
Klint-Jonas och Elin var
nästan klara med totalrenoveringen av familjens hus i
Glombo när något konstigt
uppdagades. Anticimex
konstaterade hussvamp.
Enda boten var att riva ut det
mesta, typ skorstensstock och
golvbjälklag och sedan
renovera på nytt...

Hyr Bobygdsgården!

Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 tim. medlem 500 kr, ej medlem 750 kr. 4-timmarshyra,
medlem 250 kr, ej medlem 500 kr. Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem
4 000 kr Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej
medlem 50 kr/ st och dygn.
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Donation.

Om ni vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i samband med
begravning, kan ni betala in till bg 5846-8018 eller swisha
1233440153. Ring sedan 070-340 63 62 och meddela er hälsning, så
ordnar vi ett minnesblad till minnesalbumet som begravningsbyrån tar
hand om.
Stort tack för gåvor skänkta i samband med Grexar-Stig Johanssons
och Aira Roséns begravningar!
Bobygdens Framtid

Snöröjning och sandning

på skola, fritids, förskola samt Bobygdsgården sköts av Per Axelsson.

Innebandy m.m.

för barn på Bobygdsgården de flesta torsdagar kl. 18 - 20.
Håll koll på ”Bobygda” på Fb eller kontakta
Ann-Eva Mickelsson 073-550 42 88 för aktuell info!

Jag besökte dem i deras tillfälliga
bostad som de turligt nog fått
hyra av Sara tvärs över vägen.
Men det var på håret att alla fem
rymdes i det lilla huset.
Elin, hur började det hela? – Vi hade hållit på att renovera ganska
länge. Köket var helt fräscht, liksom badrum och tvättstuga. När snickarna rev väggen i salen hittade de hussvamp. Hur såg den ut? – Som
toapapper ungefär. Tycker du om svamp? Hon skrattar. – Ja. Matsvamp.
Du har inte provsmakat? Nej, men Anticimex sa att man kan äta den
om man vill. Att den luktar som champinjoner. Den är inte allergen
eller så. Men den äter ju upp huset, det är ju nackdelen…
Var angrep den huset? – De sa att den gillar kalk, fukt, organiskt material och värme. Kalk finns i murstocken. Hur kommer det sig att den
dök upp nu och inte för 30 år sedan? – Nu är det annan uppvärmning,
indraget vatten och förmodligen fukt via ett läckage eller från marken.
Ni har torpargrund? – Ja och de varnar för att stapla en massa bråte
under huset som når upp till bjälklaget. Där måste det vara fritt!
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Elin, Svea, Jonas, Lilly och Tuva

Vad skulle ni vilja säga till andra
husägare med torpargrund?
– Håll fritt under huset, undvik
vattenläckor och ha en bra försäkring! Hur kändes det i magen när
ni fick besked om att huset var
angripet? – Vi var ju väldigt
oroliga innan vi visste att
försäkringen skulle täcka en stor
del. Det har varit många turer hit
och dit med försäkringsbolaget
och hade vi gått med på deras
första bud, hade vi inte fått ut
hälften. Man måste stå på sig!
Men en viktig sak är att snickarna
från MSSB med ”Lill-Såsen”
Henrik Svensson har varit kalasbra. De har även hjälpt till med
försäkringsärendena. När flyttar
ni in? – Vet inte, kanske till påsk,
då har vi varit borta ett år.
Erik Strömdahl

Får ni ut kostnaden på
försäkringen? – Vi har
förhandlat en massa med
bolaget, men måste betala
mycket själva. Det har gått
snickare här sedan februari,
d.v.s. i tio månader. Det
säger en del vad det kan
komma att kosta. Men
skönt att vi inte tvingades
riva huset.

TIPS & BLANDAT!
Vårloppis på Bobygdsgården

Om intresse �inns så tänkte vi ha loppis på Bobygdsgården i mitten av
maj. Då kommer man kunna hyra ett bord inne, eller en plats ute och
sälja saker/kläder man inte längre behöver. Hör gärna av er om
intresse �inns!
Bobygdens Framtid, Lisa 070-292 99 95

Har du ett intressant ämne passande en studiecirkel/kurs i

vår? Vi försöker ordna en kurs i samarbete med studieförbund! Ring
070-340 63 62. Bobygdens Framtid ek. för.

Det bildas en eventgrupp i Bobygda med Bobygdens Framtids

godkännande. Där kan man ge och spåna på idéer som man har, få
stöd att genomföra idéer och event man har. Det kan vara �ler funktionärer, ekonomiskt stöd gm Bobygdens Framtid osv. Kontaktperson:
Anna Bryngelsson, tel 073-812 42 69, annamariabryngel@hotmail.se
Eller kom på en �ika till Bruka!

Motioner till årstämma för Bobygdens Framtid

Muraren Göte Ohlsson putsar den
nya skorstenen.

Medlem som vill ha motion/förslag behandlat under årsstämman
skall anmäla detta till styrelsen skriftligt senast den sista januari.
Skickas till: ordf@bobygda.se eller Bobygdens Framtid, C/o Anders
Östgård, Sunnansjövägen 13, 824 70 Delsbo.
Reservera lördag 28 mars 2020 för Årsstämma med middag!
Styrelsen Bobygdens Framtid

En blond stockholmstjej var desperat och skulle dränka sig från

Elin börjar längta hem.

Skeppsbron. Då kom en snygg sjöman förbi och sa att han skulle till
Amerika och att han kunde smuggla med henne på båten.
Hon följde med honom och smög ombord på natten. Varje natt kom
sjömannen med mat till henne och sen älskade de passionerat till
gryningen. Tre veckor senare upptäcktes hon av kaptenen.
– Vad gör du här?
– Jag får gratis resa till Amerika mot att jag älskar med en sjöman.
– Då har han verkligen lyckats, för det här är Djurgårdsfärjan!
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Efter många års slitage kommer golven på Bobygdsgården att bytas

Hälsning från Västanängens förskola

Lars Nyman representerade Bobygdens Framtid på ett möte om

Hej alla!

Återvändardagen med höstig soppa och mycket umgänge var som

Det drar ihop sig mot jul och här på Västanängens förskola håller vi på
med både julpyssel, bakning och lek. Vi har ett tag nu koncentrerat oss
på matematik och språk.

före eller efter jul, det gäller hall, toaletter, sal och scen. Håll koll på facebook
då ordinarie verksamhet kan behöva uppehåll under tiden.

vandringsleder i Dellenbygden. Föreningen äger brandtornet på Öråsen vilket
inbjuder till en fin vandring!
vanligt välbesökt, många kända ansikten dyker upp denna dag på året!

Seniorerna deltog i utbildning för Hjärt & lungräddning. De hade julavslut-

ning med julgröt, skinkmacka, auktionsbakelse och kaffe, Per-Evert Svensson
lottade ut tavlor med sina fina fotografier med naturmotiv.

Bobygdas Julmarknad den 23 november på Bobygdsgården resul-

terade i försäljning av fint hantverk och säkert blev det en del julklappar
inköpta. Det blev en välbesökt marknad och många passade på att köpa go-fika
och få en pratstund med vänner och bekanta. STORT tack till försäljare,
besökare och mina medhjälpare Sune, Pia och Ellen.
Vid pennan Lisa

Förskola. Bobygdens omsorg & service planerar att avsluta sin förskole-

verksamhet och därmed har Bobygdens Framtid lämnat in en ansökan till
Hudiksvalls kommun för att starta förskola. Ansökan lämnades in november
2019 och ett beslut är att vänta under det första kvartalet 2020.

Bobygdens omsorg & service kommer att avsluta sin verksamhet i
samband med att Bobygdens Framtid startar förskola i egen regi. Önskan
är att starta sommaren 2020.

Tack till Veronika Dolk för din tid som barngympaledare!
Utveckling Hälsingebygden har besökt styrelsen och berättat om

att ansöka EU-medel på max 50.000 kr i ett sk. Speedprojekt, även ledare
för ungdomsgården deltog på informationen.

I övrigt har mycket krut och energi lagts på fritidsbygget. Tack och god jul
till er alla som jobbar för och göra vår bygd levande, med önskan om ett
händelserikt 2020!
Anna Linde

I språkdelen har vi läst och bearbetat ”De tre bockarna Bruse” i både läsning, färg, form, bygg,
konstruktion, drama och berättande. Barnen har
illustrerat sagan om ”Bockarna bruse” i lera. I sagan
finns det massor av känslor som vi tar upp, både
gällande kroppsspråk och uttryck, vilket vi har vävt
in och pratat om, då vi tycker att social kompetens
är A och O i livet. Vi spelar även spel med rim och
bokstäver.
Inom matematiken har vi byggt hus efter mönster, konstruerat en talrad
genom att använda glasspinnar och klädnypor, gjort en ”3D stad” på hård
pappersbit m.m…..
Vi har fått fler barn här på förskolan vilket vi tycker är fantastiskt roligt
och fler är på ingång, så sysslolösa det är vi inte och vi som jobbar här
trivs som fisken i vattnet!
Vi hoppas alla får en riktigt
trevlig Jul och ett Gott Nytt
år, så hörs och ses vi nästa år.
Varma hälsningar från
Västanängens förskola.
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En julhälsning från Bobygda skola.
På skolan är det full aktivitet. Just nu jobbar hela skolan och fritids med
ett tema om Astrid Lindgren där vi får möta Astrid och hennes karaktärer
i böcker, filmer, bilder och sånger. Vi läser, skriver, ritar och skapar
utifrån hennes verk. Temat avslutas onsdag 18/12 kl. 18.00-19.30 då vi
bjuder in till “En kväll med Astrid”. Eleverna kommer att uppträda med
teater, sång och gitarrspel och runt om i skolan kommer det att vara
utställningar med elevalster.
Fika i matsalen. Välkomna!

Föräldrar till yngre barn i Bobygda: Välkommen med anmälan
till skolan! Anmälningsblankett hittar ni på www.bobygdaskola.se
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola

Stort tack till föräldrarna Mattias Melin, Kristian Dalsten och Jonas
Jonsson som har byggt en skateboardramp på skolgården. Ett roligt
bidrag till vår utemiljö på Bobygda skola!

Bobygda skola tar gärna emot skridskor och längdskidor + pjäxor i

gott skick. De kommer till stor användning i skolans verksamhet.
Kontakta rektor Johanna Nordqvist 070-278 65 65 vid frågor.

Byskolornas framtid

Snart har vi drivit fritids i egen regi i ett år. Det har varit roligt att vara
med och utveckla fritids och se hur verksamheten har vuxit med fler
elever och fler i personalgruppen under vårt första år. Även huset har
vuxit och snart står våra nya fritidslokaler på 138 kvm inflyttningsklara.
De nya lokalerna innehåller kapprum, toalett, skaparrum, lek och
byggrum, lugnt rum och köksavdelning för frukost och mellis. Köksavdelningen kommer även att användas för undervisning.
Under våren kommer förskoleklassen att vara i lokalerna på fm och
fritids på morgonen och em. Stort tack till alla hantverkare som gör sitt
yttersta för att bygget ska vara klart i tid. Vi startar fritidsverksamheten i
nya lokaler från januari 2020. Håll koll på FB framöver där vi kommer
att bjuda in till invigning och rundvisning av nya lokaler.
Vårterminen startar onsdag 8/1 kl. 8.45. Vi önskar er alla en fin vit jul!
Hälsningar Johanna med personal

Anders Östgård, Anna Linde och Mats Olsson representerade Bobygdens
Framtid på X-ings (Hela Sverige ska levas Gävleborgs-avdelning)
höstkonferens den 16/11 i Marmaverken, Söderhamn. Ämnet var
”Byskolornas framtid” vilket känns högaktuellt i många kommuner i vårt
län. Staffan Nilsson (Björsarv) som är riksordförande i Hela Sverige ska
leva, pratade om vad sägs om ämnet i landet. Två politiker ställdes mot
väggen gällande vad som ligger bakom och hur man kan påverka beslut.
Representanter från Norrbo och Österfärnebo höll samtal om att engagera sig i en kommunal skolutredning.
Bobygdens Framtidi var de enda som redan driver en friskola. Vi berättade om hur vi gjorde för att starta och hur den utvecklats och drivs.
Många intressanta frågor dök upp! Vi fick ta del av problematiken
många har för att behålla sina byskolor i länet. Det kändes viktigt att
hjälpa till med erfarenhet och ge andra hopp om att man klarar av detta!
Efter lunch utsågs ”Årets X-ing” vilket glädjande gick till våra grannar
Delsbo Byaråd som årets lokala utvecklingsgrupp – grattis, bra jobbat!
Anna Linde

