
Bokbussen 
Bokbussen har 73 hållplatser runt om i kommunen, 

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 bok-

bussen. Bokbussen besöker Bobygden och stannar 

vid Bobygda skola kl. 9-10.30 nedanstående datum 

under 2015. Barn på skola och förskola samt all-

mänheten är välkommen! Tel till Bokbussen: 0650-

19652, 19650 eller 070-6025272. 

Anna Linde 

DETTA HÄNDER 
Innebandy för vuxna tisdagar kl. 18.00-19.30 på 

Bobygdsgården med start den 13 jan. Ingen anmä-

lan. Medtag egen klubba och inneskor (ej svarta 

sulor). Info: Anders 070-686 19 69. 

 

Gympa-start tisdagkvällar kl. 19.30-20.30 med 

början 13 jan på Bobygdsgården. Therese och Jonna 

startar motionsgympa och alla är välkomna att 

hänga med! Avgift 30 kr/ gång. Medtag liggun-

derlag och vattenflaska. Välkomna! 

 

Barngympa på Bobygdsgården torsdagar kl. 18.00-

19.30 med start 15 jan. För barn födda 02-10. Med-

tag vattenflaska! Duschmöjlighet finns ej. 

Kostnad 100 kr/ barn och termin. Vid syskon till-

kommer 50 kr/ barn. Ledare: Anthonia Axelsson. 

Anmälan och frågor besvaras på 073-805 42 07. 

 

Stick-café torsdagar ojämn vecka kl. 18-21, med 

start 15 jan, i Bobygda skolas matsal – drop-in, kom 

när du kan! Medtag eget handarbete eller annan 

syssla, eller kom bara för att fika och umgås. Fika 

20 kr/gång. Info: Margareta 073-022 37 42 

 

Seniorträffar på torsdagar jämna veckor kl. 11-13 

med start 22 jan på Bobygdsgården för umgänge 

och olika aktiviteter. Kaffe/te finns att koka, medtag 

eget fikabröd. Info: Yvonne 070-272 21 11. 

 

KALLELSE 
Ungdomar från klass 6 och uppåt! Eftersom ung-

domsgården inte har varit särskilt välbesökt på sen-

aste tiden, bjuder vi in er till en träff söndagen den 

11 januari kl. 18 på Bobygdsgården. Vi vill höra om 

ni fortfarande vill ha Trappan kvar och hur vi i så 

fall tillsammans kan göra den bättre. Välkomna! 

Styrelsen, Bobygdens Framtid 

 

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 

tim kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej. 

Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 0653-212 05 

 

ANNONSER 
Behöver barnen nya mössor, postlådan en ny de-

kal eller vill boule-laget ha tryck på lagtröjorna? 

Önskar sig barnen namn på sina t-shirts, bilen firma-

namnet på bakrutan eller behöver du en present till 

nya barnbarnet? Jag hjälper dig! Syr barnkläder, 

trycker namn/loggor/enkla bilder på kläder och 

kepsar, gör dekaler i vinyl för både inom- och utom-

husbruk.  

Veronica Bagge, Oppsjö tel: 070-998 44 43  

design.by.wiggie@hotmail.com 

 

I behov av brandskydd? Kontakta Norrlande 

Electrical Engineering, Göran Granholm 

Norrberg Tel: 070-6680378 

 

Tack 
Ett varmt TACK för donationer till Bobygdens 

Framtid i samband med Lassas Lars Olssons, Spår-

backs Åke Jonssons och Sirie Fahlbergs begrav-

ningar. 

Styrelsen, Bobygdens Framtid 
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Förberedelserna inför för-

stärkningsarbetet av vår 
väg  har tagit ett stort kliv 

framåt. I dagarna kom 
nämligen besked om att be-

slutet att fastställa arbets-
planen har vunnit laga 

kraft. 
Den 13 november beslutade Trafikverket att fast-

ställa arbetsplanen för vår väg. Beslutet skickades 

samtidigt ut med post till berörda. Sista datum 

att  överklaga detta var den 15 december. Ingen har 

överklagat planen och beslutet fick alltså laga kraft 

den 16 december. 

En annan del i förberedelserna har varit att Länsmu-

seet har utfört en särskild utredning i form av en så 

kallad arkeologisk sökschaktsgrävning längs med 

vägen. Den utfördes på sensommaren och är den 

andra arkeologiska undersökningen som görs. Den 

första gjordes sommaren 2011. Då fann man fem 

ställen, som kommer att beröras av vägarbetet, där 

det skulle kunna ligga rester av boplatser från sten-

åldern. Platserna man undersökte ligger inom fastig-

heterna Skog 1:8, Östertolbo 8:1, Glombo 3:1, Väs-

tanäng 2:10 och Delsbo-Svedja 1:3. På två av plat-

serna gjordes fynd: i Glombo fann man lergods och 

järnspik av sentida utseende. Dessa fynd tillvaratogs 

inte. I Svedja fann man en härd, en grop och en 

nedgrävning/grop. Härden utgör en traditionell härd 

och daterades till folkvandringstiden 400-550 e. Kr. 

Den har troligen inte ingått i en huskonstruktion 

utan eventuellt är den ett resultat av en tillfällig 

vistelse, eller så kan den visa på att det i närområdet 

finns en boplats från järnåldern. Det andra fyndet på 

platsen, gropen, daterades till senmedeltid-

efterreformatorisk tid 1480-1650 e. Kr. Man är osä-

ker på vad gropen har använts till. Den kan ha varit 

en nedgrävd stensatt härd, alternativt en ugn att 

torka kött, fisk eller spannmål i eller en ugn som 

använts vid hantverk. Det tredje fyndet, nedgräv-

ningen/gropen, har man varken kunnat datera eller 

bestämma funktionen med. Det kan helt enkelt röra 

sig om ett avtryck efter en sten som tagits med plo-

gen och återfyllts med matjord och kol från annan 

aktivitet i området. Det gick alltså inte att helt av-

göra om anläggningarna har ingått i några större 

konstruktioner, som till exempel huskonstruktioner. 

Härdar och nedgrävningar förekommer ofta utan att 

de har behövt ingå i fast bebyggelse. Dateringarna 

talar dock för att det länge har varit mänsklig verk-

samhet i Bobygden, åtminstone sedan folkvand-

ringstid 400-500 e. Kr.  

Efter dessa undersökningar anser Länsmuseet i dia-

log med Länsstyrelsen att inga ytterligare åtgärder 

krävs i samband med de planerade vägförbättringar-

na. Om man vill fördjupa sig i denna arkeologiska 

undersökning, kan man ladda ner rapporten från 

Länsmuseets eller Trafikverkets hemsidor. Vill man 

ha den i pappersform kan man kontakta Länsmuseet 

Gävleborg (tel. 026-65 56 00) och köpa den till 

självkostnadspris. 

Elin Broberg  
Källor: Håkan Åberg, Trafikverket, www.lansmuseetgavleborg.se/

files/1/174/190/xlm_rapport_2014-21.pdf 

 

Saffranskladdkaka med vit 
choklad 
 

100 g smör 
100 g vit choklad 
2 ägg 
2 dl socker 
2 tsk vaniljsocker 
2 1/2 dl vetemjöl 
1 paket saffran 
 

Stöt saffranet med lite av sockret och eventuellt lite 

hett vatten. Smält smöret tillsammans med chokla-

den så att den löser sig helt. Blanda alla ingredienser 

och häll i en smord form. Grädda i ca 15 min i 200°. 

Anna Linde  
Källa: www.sotasaker.se 

http://www.sotasaker.se/


Rektorsexamen 
Bobygda skolas rektor och lärare Johanna 

Nordqvist har under tre år blandat arbete med att 

studera på rektorsprogrammet på deltid. I novem-

ber var det slutligen dags för examen för omkring 

50-talet studenter. De erbjöds att bjuda in sina 

huvudmän (arbetsgivare) till examinationen. Petter 

Dolk och Patric Eriksson, ordförande samt vice 

ordförande för Bobygdens Framtid, åkte ner under 

två dagar som representanter för Bobygda skola. 

Examinationen pågick på Sigtunahöjden utanför 

Uppsala. 

Studenterna redovisade sina examensarbeten 

gruppvis genom föreläsningar, och deras huvud-

män fick välja vilka de ville ta del utav. Många 

intressanta ämnen gav huvudmännen idéer och 

tankar kring skolan. Redovisningen som Johanna 

deltog i handlade om dubbla roller som lärare/

rektor. På kvällen var det bankett där det servera-

des fin trerätters middag och en trubadur under-

höll. När huvudmännen återvände hemåt tilldela-

des de nyblivna rektorerna sina rektors-nålar. 

Vi gratulerar Johanna till sin examen och önskar 

henne fortsatt lycka till i sin roll! 

Bobygdens Framtid gm. Anna Linde 

 

Temaarbete och julmys 
Det lackar mot jul och på Bobygda skola doftar det 

från köket av saffransbak och i entrén gnistrar 

en ståtlig gran.  

Det är tidig fredagmorgon den 12 december och 

personalen förbereder sig inför luciafirande, i år är 

det personalen som lussar och överraskar.  

Vi är just nu inne i slutfasen av vårt tema ”Lika 

unika”. Temat sträcker sig från förskoleklass upp 

till 6:an och mycket av arbetet har skett i våra fad-

dergrupper där det är elever blandat från alla klas-

ser. Arbetet har utgått från våra världsdelar och 

vi har velat ge våra elever upplevelser från olika 

delar av världen och väcka deras nyfikenhet kring 

olika kulturer. Faddergrupperna har roterat på olika 

stationer och varje station har innehållit olika upp-

levelser från olika delar av världen, allt från dans, 

lek, batik, bild, musik, sagor, mat och dofter. Även 

maten i matsalen har inspirerats från olika delar av 

världen. Vi vill stärka synen på att alla människor i 

världen är unika och att vi alla är lika mycket 

värda. Under temat har vi haft många besök på 

skolan, personer som kommit till oss och presente-

rat sitt land och hur och varför de kommit till Sve-

rige. Det kan vara kärlek, arbete, fattigdom, krig, 

studier eller annat som har fört dessa personer hit. 

Vi har fått höra många spännande och gripande 

presentationer. Vi har haft besök från Sydsudan, 

Eritrea, Japan, Nigeria,  Syrien, Indien och Afgha-

nistan. Även våra anställda på skolan som är in-

vandrare (Gonok från Thailand och Mark från 

Nya Zeeland) har berättat om sina länder och sin 

flytt till Sverige.   

Här följer några elevers upplevelser av temat:   

Lika Unika!  

Vi har fått besök av olika personer som kom-

mer från olika länder.  I faddergrupperna har vi 

gjort olika saker. Med Ann-Sofie har vi gjort Asia-

tiska pannkakor. Med Elin har vi gjort batik. Med 

Mark har vi hört på sagor. Med Maria har vi gjort 

konst. Med Johanna har vi dansat och lekt. Vi har 

jobbat med olika världsreligioner. Människor tror 

på olika gudar. Lika Unika handlar om att man kan 

se olika ut, men man är lika på sitt sätt.  

Tindra Björk,  klass 2 

Besök i Bobygda skola 2014  

Vi har haft många intressanta människor på besök 

hos oss på skolan under terminen. Vårt första be-

sök var Noboro. Han åkte till Sverige för att se hur 

Svenska skolor är. Han kommer från Japan och är 

egentligen lärare där. I Japan lär de sig 3 000 kine-

siska tecken och två olika japanska alfabet.  När 

han säger hej säger han ”konnichwa” på ja-

panska. Han jobbar nu med tsunamioffer 

i Fukushima.  

Yasser Al Haragi  är från Syrien och kom hit på 

grund av krig. Han var lärare i Syrien. När han 

kom hit fick han åka i en fiskebåt med 400 

andra över Medelhavet.  

Murtaza flydde från Afghanistan när han var 13 

år, helt själv. Det tog 2 år för honom att komma 

fram till Sverige. Han gömde sig i lastbilar och 

bodde under broar. Nu bor han hos en svensk fa-

milj och han kallar dom mamma och pappa.  

Daniele flydde från Nigeria på grund av att han 

bytte till kristen tro från muslimsk och hans släkt 

ville hitta honom och döda honom.  

Arvind växte upp på ett barnhem i Indien. Han är 

nu adopterad till en svensk familj. Han kan inte 

prata indiska, bara engelska och svenska.  

Vi har lärt oss att det finns många människor i 

världen som har det så sjukt extremt dåligt och att 

vi har det väldigt bra i Sverige. Vi har också lärt 

oss om många språk och olika alfabet.  

Fanny, Jonas, Viktor, Liv och Pontus, klass 6.  

Stort tack till alla elever, föräldrar och bybor för ett 

trevligt 2014! Väl mött 2015!  

Hälsningar Johanna med personal  

En hälsning från Västan-

ängens förskola & fritids 
Nu närmar sig julen med stormsteg, här julpysslas 

det för fullt. Vi väntar med spänning på snö så vi 

kan åka pulka och bygga snögubbar. Vi söker ett 

par nya medarbetare till oss då Christina har valt att 

pröva sina vingar på en annan arbetsplats. Vi öns-

kar henne all lycka på sitt nya jobb. Vi ser även 

fram emot att få nya kollegor i vårt arbetslag så 

snart som möjligt. Vi har planer på att förnya våra 

lokaler under jullovet… lite hemligt är det… 

Vi har fått svar från kommunen på granskningen 

som utfördes i våras, i det stora hela ansåg kommu-

nen att vi har en trivsam förskola. Klart att några 

saker ska förbättras men inget större som är svårt 

att uppfylla. 

Nu vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett 

gott nytt år! 

Västanängens fsk & fritids gm. Janeth 

 

 
 
 

Flextrafik 
Flextrafik är ett komplement till den ordinarie lin-

jetrafiken och fungerar som anslutning till/från 

denna. Den är i första hand till för att kommuninne-

vånare som bor intill väg utan linjetrafik skall 

kunna nå olika former av samhällsservice. För att 

få åka ska du skall vara bofast på adressen och ha 

minst två kilometer till närmaste busshållplats. 

Flextrafiken körs på tisdagar och torsdagar, du får 

åka mellan kl. 08.00 och 18.00. Den tiden du öns-

kar åka kan justeras beroende på hur många som 

åker samt väglag/årstid. Trafiken körs inte på helg-

dagar eller på midsommar-, jul- eller nyårsafton. 

Dessa dagar kör vi istället närmast föregående 

helgfria dag. Har du en tid att passa? Säg till vid 

beställningen! Din resa beställer du på telefonnum-

mer 0771-49 79 39, senast kl. 20.00 dagen innan. 

Uppge ditt namn, telefonnummer och varifrån du 

vill åka. Priset är detsamma som när du åker buss 

och du betalar direkt till föraren. Åker du vidare 

med buss betalar du ny avgift. X-Trafiks busskort 

gäller inte på Flextrafik. 

Anna Linde  
Källa: http://x-trafik.se/flextrafik 

 

Föreningsnytt 
Den 11 oktober gick den årliga Återvändardagen 

med sopplunch på Bobygdsgården av stapeln. 60-

talet personer med anknytning till Bobygden an-

slöt. Enligt gammal sed serverades redd grönsaks-

soppa samt kaffe med kaka. En lott ingick i entrén 

och sponsrade vinster utlottades. Birgitta Östgård 

och Britt-Inger Sandström höll i trådarna med god 

assistans utav Boris, Lasse, Marie, Yvonne, Bar-

bro, Ingrid och Berit. 

Den 4 november deltog Petter Dolk, Patrik Erics-

son, Anders Östgård och Anna Linde som repre-

sentanter för Bobygdens Framtid i en utvecklings-

verkstad på Klångsta Bygdegård i Forsa tillsam-

mans med fler landsbygdsintresserade från kom-

munen. Det arbetades i grupper med så kallade 

workshops (verkstäder) för att få fram goda idéer 

för att utveckla landsbygden ytterligare i vår kom-

mun. 

Den 15 november var det Höstmörkerfest på Bo-

bygdsgården. 68 personer i blandade åldrar kom till 

MusikQuizet och ännu fler slöt upp senare. Täv-

lingen vanns utav Lassas Kerstin Ohlsson och Bo-

ris Sandström. Korv med bröd, kaffe och nybakta 

bullar såldes. Trubaduren Anders Kollin från Ljus-

dal underhöll. Kvällen bringade en fin inkomst som 

tillfaller Bobygdens Framtid. Kvällen arrangerades 

av Helen, Britt, Lena, Marie och Anna. 

Tredje advent ordnades en julpyssel-dag med gott 

adventsfika för stora och små på Bobygdsgården. 

Arrangörer var Janeth Dolk och Lena Stockberg, 

överskottet gick till 4-5:ans kommande klassresa. 

En portabel ljudanläggning har köpts in, denna 

kommer att kunna användas utomhus vid olika 

tillfällen som skolavslutning och evenemang utan-

för Bobygdsgården och t.ex. vid Glombo strand. 

Ett nytt förråd har byggts i Bobygdsgårdens entré; 

en del för städförråd och en låsbar del som före-

ningsförråd. En ny kaffemaskin har köpts och in-

stallerats i Bobygdsgårdens kök. Den är kopplad 

direkt på vattenledningen och brygger direkt i ter-

mos. Instruktioner finns och den är mycket enkel 

att använda. 

TACK för 2014, och en fridfull jul och ett aktivt 

och händelserikt 2015 önskar vi er medlemmar och 

läsare 

Bobygdens Framtids styrelse 

och Bladet-redaktionen 

http://x-trafik.se/flextrafik

