Höst på Västanängen
Nu är hösten här med sina vackra färger och
goda frukter. På förskolan har startat ett nytt
projekt: Pelle på planetfärd. Det handlar om
Skrot-Nisse och rymden. Vi har gjort en
”skrotgård” inne med massor av olika skapande material. Alla barnen pysslar och det
tycks uppskattas av de flesta. På fritids planeras nu för en övernattning inom en snar framtid, barnen ser med spänning fram emot detta.
Ute på gården växer det och frodas, allt som vi
planterade i våras, vilket vi är mycket glada
för. Äpplen, svartvinbär och gula hallon har
barnen redan ätit utav.
Vi vill tacka föräldrar för en god uppslutning
vid föräldramötet – stort tack!
Hälsn. Västanängens fsk & fritids gm. Janeth

Kaffe/te finns att koka, medtag eget fikabröd. Info:
Yvonne 070-272 21 11.
Återvändardag med sopplunch Lördag den 11 okt
kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50 kr/ pers. Anmälan
senast 6 okt till Birgitta 0653-212 34 eller Ingrid
0653-210 30.

UPPHITTAT
Dörrnyckel i grönt nyckelband upphittad på
Glombo strand strax efter lyskvällen av fiskare.
Silverkedja för barn, armband eller fotlänk,
upphittad i mitten av sommaren av badgäst.
Är något ditt? Ring 070-340 63 62

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
ETTA HÄNDER
tim kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej.
Ungdomsgården Trappan har öppet på Bobygds- Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99/070-256 88
gårdens övervåning måndagar kl. 18-21, från klass 6 51, 0653-212 05
och uppåt. Ledare Johanna tel: 070-274 13 47

D

TACK

Innebandy för vuxna tisdagar kl. 19.00 på Bobygdsgården med start den 7 okt. Ingen anmälan. Varmt TACK till de ideella krafter som under slutet
Medtag egen klubba och inneskor (ej svarta sulor). av sommarlovet såg till att något som till en början
såg ut som en gigantisk Ikea-byggsats tillslut blev
Info: Anders 070-686 19 69.
en riktig klätterställning, att underlaget ordnades
Barngympa på Bobygdsgården onsdagar kl. 18.00- och ställningen göts fast. I Bobygda är ingenting
19.30. Start 3 sep t.o.m 10 dec. För barn födda 02- omöjligt!
Stort TACK till Sten Linde och Bengt Persson för
10. Medtag vattenflaska! Duschmöjlighet finns ej.
Kostnad 100 kr/ barn och termin. Vid syskon till- material till grillar till Bobygdsgården och en stor
kommer 50 kr/ barn. Ny ledare: Anthonia Axelsson. blomkruka till skolan samt till Jannes Jonasson för
snabbt svetsningsarbete till desamma. De är gjorda
Anmälan och frågor besvaras på 073-805 42 07.
utav slitdelar i mangan och dessa kan bygden glädStick-café torsdagar ojämn vecka kl. 18-21, med jas år i många år framöver! Stort TACK även till
start 11 sep, i Bobygda skolas matsal – drop-in, kom Henrik Dolk och Micke Dolk för transport.
Bobygdens Framtid
när du kan! Medtag eget handarbete eller annan
syssla, eller kom bara för att fika och umgås. Fika
Hej alla bobygdsbor! Vill ni bli fina i håret i
finns att köpa. Info: Margareta 073-022 37 42
höst? Passa på att boka tid ! Jag håller till
Seniorträffar på torsdagar jämna veckor kl. 11-13 på Stationsg. 11 i Delsbo. Ni är välkomna!
med start 4 sep på Bobygdsgården för umgänge och Therese, frisör från Västanäng. Bokning
olika aktiviteter, inne och utomhus efter väder. 0653-102 22, 070-597 47 49
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, Anders Östgård 070-256 19 55, eller mejla info@bobygda.se
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Bobygda skola
10 år!
Det var lördag förmiddag
och inne i skolbyggnaden
möttes vi alla av en underbar doft från nybakta bullar från skolans kök – enligt flera besökare var
det de godaste bullar de någonsin ätit. Det var
husmor Helen och en pappa i skolan, Emil
Andersson, som klivit upp tidigt för att baka.
Bobygdens Framtids styrelse fanns på plats för
att presentera sig och föreningen och nya medlemmar värvades. Från utomhusscenen underhöll systrarna Alice och Molly Andersson från
Långbacka med musik och sång och på gräsplanen bjöd de två killarna Axel samt hans
kompis, vilka båda går cirkus-gymnasiet i
Gävle på en fascinerande eldshow. Det bjöds
på tipsrunda utomhus om skolans tio gångna år
och inne visades foton och film. Personalen
fanns på plats och några som var nyfikna på
skolan tog chansen att bekanta sig. Tidigare
lärare och rektorer kom och firade och det blev
både skratt och glädjetårar! Nuvarande elever,
tidigare elever samt kommande elever besökte
dagen liksom fler bybor och gäster samt seniorer som gick i den kommunala skolan på tiden den var nybyggd. För att fira skolans tio
fina år hade styrelsen redan i våras beslutat att
bjuda eleverna på något extra; en ny klätterställning till skolgården! Eleverna fick en budget och fick själva rösta fram vilken klätterställning de ville ha. På jubileumsdagen invigdes denna genom att rektor och ordförande
klippte bandet, efteråt fylldes klätterställningen
såklart med lekfulla barn. Hudiksvalls Tidning
kom och förevigade ögonblicket med ett fint
reportage. Jag tror vi alla kände glädje och
stolthet denna dag – glädje över att vi gemen-

samt drivit denna skola framgångsrikt under
tio år och stolthet över en levande bygd med
skolan som vårt hjärta! Nu satsar vi framåt för
tio kommande år!
Anna Linde

FÖRHANDSINFO: BOKA IN
DIG OCH DINA VÄNNER FÖR
ATT GÅ PÅ HÖSTMÖRKERFEST PÅ BOBYGDSGÅRDEN
LÖRDAG DEN 15 NOV!
MER INFO KOMMER…

Lyskväll på Glombo strand
Sista lördagskvällen i augusti startade i solsken
och värme och folk droppade in till stranden.
Grillar stod tända där besökarna kunde grilla
sin egen medhavda mat. Det började skymma
och fler och fler kom till stranden. Bobygdens
framtid hade köpt in 100 marschaller. Några
placerades längs strandkanten men allra läckrast var de som flöt ut på vattnet. Med hjälp av
en konstruktion gjord utav frigolitplattor med
en träskiva på ställdes marschallerna en och en
på dessa plattor som var ihopbundna med
varandra med lina. De sköts ut och sen hjälpte
strömmen från ån till att dra iväg pärlbandet av
ljussken på Glombosjön – en vacker syn att
minnas när vintermörkret kommer. Flera bilburna åskådare tog chansen att se skådespelet
från vägen. Det blev kyligt men gick att värma
sig vid grillar och brasor. Ett hundratal bybor,
sommargäster och andra besökare, kom för att
umgås och njuta av ljusen – en härlig kväll
som vi hoppas blir tradition även i Bobygda!
Varmt tack till arrangörer och städare!
Anna Linde

Bobygdsdagen
Lördagen den 12 juli bjöds det in till Sommarspel på Glombo strand. Nio fyrmannalag
skulle delta i fem hemliga sommargrenar.
Packlista över utrustning hade utdelats innan
och det var ett plus i kanten att satsa på gemensam lagklädsel. Grenarna visade sig vara
Hön-loppet, Stegen, Flytsim, Blås på samt
Madrass-paddling och de utfördes både på
land och vatten. DJ med musikanläggning och
utomhusservering med korv och hamburgare
fanns på stranden. Publiken strömmade minst
sagt till, solen stekte och flera passade på att
ta sig ett dopp – vilken kanondag detta blev!
Gren 1, 2 och 3 vanns samtliga av lag StålHenrik, gren 4 av Teletubbies och gren 5 av
Tuppen i hönsgår´n. Det blev ett nervkittlande
resultat då det visade sig att de två topplagen
hade samma poäng, dock hade man redan
från start gått ut med vilken gren som var
avgörande om detta skulle uppstå. Förstaplatsen kneps (liksom i vintras) av lag StålHenrik med lagledare Henrik Dolk och deltagarna Michael Dahlin, Dennis Axelsson och
Anders Berglund. De uppgav att deras starka
sida var Dennis och önskegrenen innan tävling var Ölhävartävling. På god andraplats
kom Teletubbies med Anders Östgård som
lagledare och deltagarna Andreas Larsson,
Anton Persson och Kristian Larsson. Deras
starka sida var kreativitet – med barnasinnet
kvar. Önskegrenen var att kramas. På välförtjänt tredjeplats kom Tuppen i hönsgår´n med
lagledare Daniel Hermansson och deltagarna
Veronica Bagge, Jannie Wallman och Caroline Skoglund. Deras starka sida var
mångsidighet och önskegrenen var längdhopp
(tack vare vingarna). Resultatlistan följdes
senare av följande placeringar: 4. The Plumbers 5. The Bachelors 6. Rödluvans gråskallar
7. Glômbo-svackan 8. Team Dala 9. Munthergökarna. På sidan om dessa tuffa grenar pågick utklädningstävlingen vilken med stor
marginal vanns av Teletubbies som själva sytt
sina kostymer. (Teletubbies visades 97-01
som tv-serie för små barn och består av fyra
dockliknande figurer i enfärgade dräkter med

antenner på huvudet.) Lagmedlemmarna hade
även byggt sin kompis dammsugaren på ett
finurligt sätt, vilken de drog med sig. Vinnarna fick gratis entré till kvällen och alla deltagare tilldelades medaljer. Tack till alla deltagare!
Men Bobygdsdagen var inte slut i och med
detta, utan kvällen tog vid utanför Bobygdsgården. Den första underhållaren var den
kände Janne Krantz. Sittplatserna i solskenet
fylldes mycket snabbt av publik i blandade
åldrar. Janne sjöng och spelade samt berättade
historier, den ena fräckare än den andra. Serveringen erbjöd grillklämmor samt efterrätt.
Senare äntrade coverbandet Pålles Bodega
scenen. De spelar ofta på after ski och fick
snabbt fart på publiken. Tack vare ER ALLA
som ställer upp på bygdens evenemang håller
vi bygden levande och händelserik – TACK!
Arrangörer för Bobygdsdagen gm. A. Linde

Matstafett
Årets matstafett gick av stapeln den 16 augusti. Med strålande sol ömsom bilade,
ömsom cyklade deltagarna genom bygden
mellan måltiderna. Från bland annat
Håknorrbo, Sunnansjö, Oppsjö och Bruka
deltog 11 par. Även i år fick varje par vara
värd och bjuda på förrätt, varmrätt eller efterrätt till hemliga gäster. Liksom förra året
skickades brev ut till samtliga deltagare där
det stod vilken av rätterna de skulle bjuda på
samt till hur många gäster. Vilka gästerna var
hölls dock hemligt fram till att de kom. I brevet stod även till vem paren skulle bege sig
för sin första måltid. Efter varje rätt delades
ytterligare brev ut till alla par där det stod
vilken nästa destination var. Efter utsökta
efterrätter på olika håll strålade alla deltagare
samman till fortsatt umgänge under kvällen.
Det blev musik och dans och en mycket trevlig kväll. Årets arrangörer lämnade under
kvällen vidare stafettpinnen till nästa års arrangör. Om matstafetten blir i vinter eller
nästa sommar, det återstår att se! Håll ögonen
öppna efter inbjudan i Bobygdsbla´t!
Kristina Östgård

Väg 708
Bobygdsvägen, är för bybor och besökare ett
stort samtalsämne. Vi håller kontinuerlig kontakt med Håkan Åberg på Trafikverket för att
få aktuell information om kommande ombyggnation av vägen. Håkan berättar själv hur det
ligger till nu.//Styrelsen Bobygdens Framtid
Jag fick för någon vecka sedan budget för att
under höst och vinter ta fram förfrågningsunderlag avseende bygget med inriktning att ha
klart för upphandling under senvintern 2015.
Byggtid 2015 – 2017 är budgeterat nu. Sedan
måste jag skicka med en gardering eftersom:
- Jag tror mig veta att anslaget för bärighet är
ansträngt de närmaste åren.
- Så länge inte arbetsplanen är fastställd och
vunnit laga kraft kan inte möjligheten att någon överklagar till regeringen avskrivas.
- Det händer även att tilldelningsbesluten vid
upphandlingarna överklagas vilket kan medföra förskjutningar.
Nuläget i övrigt:
- Arbetsplanen: är under prövning inför eventuellt fastställelsebeslut. Beslutet att fastställa
planen kommer att delges alla berörda via
brev. Om beslutet inte överklagas av någon
vinner det laga kraft och vi har passerat en
viktig milstolpe.
- Arkeologi: Länsmuseet har genomfört fältarbetena i den förundersökning länsstyrelsen
beslutade om. Fem platser har undersökts och
det gjordes fynd på en av dessa. Fynden ska
nu analyseras och en rapport förväntas till
nyåret.
Håkan Åberg, Trafikverket

Hälsning från skolan
Nu är arbetet i full gång på skolan då ett nytt
läsår har startat. Vi är 59 elever fördelat på 4
grupper, F-1, 2-3, 4-5 och 6. Det är en härlig
stämning på skolan. Vi jobbar flitigt i klassrummen och leker och har skoj på rasterna.
Tack till alla er som kom och firade Bobygda
skola 10 år! Den nya klätterställningen är en
flitigt använd present. Torsdag 28/8 gjorde 4-

5:an och 6:an en utflykt till Dellenbaden. I
utflykten ingick övernattning och dagen efter
kom resten av skolan och vi hade en gemensam dag med mycket lekar och annat skoj.
Det blev två härliga dagar med gemenskap
och skratt. Här berättar tre elever om sina
upplevelser av utflykten. ”Hej! Nu ska vi berätta hur det var på Dellenbaden. På Dellenbaden så rodde vi kyrkbåt, det var roligt men
svårt att hitta takten. På kvällen så var det
roligt för att vi grillade hamburgare och sen
badade vi i det superkalla vattnet. Man blev
blå om händerna när man badade för länge.
När vi kom upp ur vattnet så grillade vi
marshmallows och åt snacks. Vi lekte länge.
Vi lekte lekar typ som sparka burken och sista
paret ut. Det var roligt men ändå jobbigt. På
kvällen så sprang vi i korridoren och skrämde
varandra. Dagen efter så kom de andra från
skolan och vi körde trekamp. Det var roligt
men dagen gick så fort.” Av: Moa Johansson,
Elsa Dolk, klass 4-5. ”Hej! På Dellenbaden
fick vi först höra en berättelse om slaget vid
Blodmyra. Sen lekte vi lekar t.ex. sparka burken. Vi fick också ro kyrkbåt. På kvällen fick
vi grilla hamburgare och marshmallows.
Nästa dag körde vi en tävling med faddergrupperna och efter det åt vi lunch. Till sist
fick vi åka hem. Vi hade jättekul på Dellenbaden!” Av: Zack Östgård-Kron, klass 4-5.
Skolrådet, bestående av föräldrar, har kommit
med förslag om att införa frivillig läxhjälp för
våra elever. Detta skulle ske på tisdagar kl. 14
-16 för att fungera med busstransport till Ede.
Vi söker nu intresserade föräldrar, seniorer,
gamla elever eller andra som skulle vilja vara
med och stötta våra elever i läxläsning på skolan. Ni kan delta vid ett eller flera tillfällen.
Vid intresse, kontaka Johanna Nordqvist.
0653-21004, johanna.nordqvist@bobygda.se.
Om vi får flera intresserade så kommer det att
starta på prov efter höstlovet, efter v. 44.
Husmor Helen tar gärna emot rensade lingon
och svamp för att förgylla våra luncher på
skolan. Välkommen med ditt frivilliga bidrag!
Hälsn. Johanna Nordqvist m. personal

