
DETTA HÄNDER I BOBYGDA  

Ungdomsgården Trappan på Bobygds-

gårdens övervåning  måndagar kl 18-21. 

Från klass 5 och uppåt.  Info: Veronika 

Dolk 076-848 16 77.       

Träning på Bobygdsgården måndagar 

kl 20-21. Vi tränar styrka och kondition 

med olika upplägg. Ingen föranmälan. 

Inneskor på fötterna och medtag vatten-

flaska. Kostnad: 20 kr/gång alt. 200 för 

hela terminen. Upp t.o.m. 15 år gratis. 

Info: Anna Linde 070-340 63 62 eller 

Veronica Bagge 070-998 44 43.      

Seniorträffar  torsdagar ojämna veckor 

kl. 11-13 på Bobygdsgården. Trivsamma 

förmiddagar med mycket gemenskap! 

Kaffe finns, medtag bröd. Info: Yvonne 

Svensson 070-272 21 11.      

Barngympa på Bobygdsgården torsda-

gar kl 18-19. För barn födda 2006-2011, 

alt tom klass 4.  Medtag egen vatten-

flaska! Ingen duschmöjlighet.  Kostnad 

100 kr/ barn och termin. Vid syskon till-

kommer 50 kr/barn. Info: Jonna Eriksson 

072-705 11 84.        

Stickcafé i Bobygda skolans matsal. 

Torsdagar jämna veckor, drop-in kl 18-

21. Fika finns att köpa, medtag egen 

syssla. Kontakt: Margareta Nordlöv 073-

022 37 42.         

Buggkurs för nybörjare söndagar kl 16

-17 på Bobygdsgården. 10 ggr, 400 kr/ 

pers. Ledare: Margareta och Robert 

Olofsson. Anmälan och info Robert 070-

226 08 87. Kursen har redan startat, men 

skynda dig att ringa så kan du hoppa in 

ändå! I samarbete med Delsbo 

Dansklubb.  

Barngympa för småbarn på Bobygds-

gården kl 17.30-18.15. Barn födda 2012 

eller senare, dock måste barnet ha fyllt 

2år. Vid varje träningstillfälle skall bar-

net ha en ansvarig vuxen (över 15 år) 

med sig som aktivt kommer att delta i 

vissa delar av träningen. Barnen ska vara 

lämpligt klädda och barfota. Kostnad 

100:-/barn och termin. Vid syskon till-

kommer 50 kr/barn. Anmälan: 070-998 

44 43. Begränsat antal platser, barn som 

är bosatta i Bobygda och barn som går på 

Västanängens förskola ges företräde till 

platserna. Ledare: Veronica Bagge. 

Återvändardag med sopplunch lör den 

8 okt kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50  kr/

pers. Anmälan senast 

den 4 okt:  Britt-

Inger 070-632 50 83,                          

0653-230 50, Ingrid                                 

& Rune 0653-21030.  

Halloween-disco för F-6                      

Lö 29 okt kl 18-21 på                          

Bobygdsgården.                                    

Pris till bästa utklädnad!                      

Arr: Klass 4-5,                              

Bobygda skola  

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 bankgiro 58 46-8018 så blir du medlem. Avgiften 2016 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 mejla info@bobygda.se  
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Skyltmakarna hade rätt!  

Bobygdsborna har under många år stridit för 

att få en bättre väg. Detta ser vi bevis på i 

urklippet som grävts fram ur gömmorna. 

Detta publicerades i Tidningen Land som-

maren 1997. Några skyltmakare i bygden 

gjorde skämtsamt denna skylt för att upp-

märksamma att vägen var i stort renove-

ringsbehov redan då. Och se så rätt dom 

nästan hade – redan då spåddes vägen bli 

klar 2016, nu får vi ändå nöja oss med en 

byggstart år 2016! Tack till Alva Svensson i 

Tolbo som sparat klippet och lånat ut det till 

oss.  

Anbudstiden för väg 708 skulle ha gått ut 17 

aug men det tillkom några ändringar i för-

frågningsunderlaget i sista stund så slutdatu-

met senarelades till 22 aug. Anbuden öppna-

des och kontrollerades av Trafikverket. Se-

dan kontrollerades om anbuden uppfyllde 

diverse krav och så utvärderades de.  26 aug 

tilldelades Svevia uppdraget för väg 708.  

(forts. nästa sida) 
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Sedan följde en tio dagars tid för överkla-

gan för begäran om överprövning hos 

Förvaltningsrätten. Då ingen överklagan 

inkommit inom utsatt tid så tecknades 

avtalet mellan Trafikverket och Svevia 

den femte september.  

Platschef  för projektet är Morgan Jo-

hansson och arbetsledare Mikael Eriks-

son, båda Svevia. 

Ca 100.000 m3 fyllnadsmaterial ska kö-

ras bort från vägbygget. Svevia har nu 

utsett upplagsplatser för detta material 

och berörda markägare är informerade 

om detta. De har ansökt hos miljökon-

toret på kommunen om att få motta detta 

material. Platserna måste ligga minst 50 

meter från vattendrag och minimimängd 

att ta emot var 500 m3. Gammal asfalt 

och förorenat material körs på deponi. 

Svevia kommer hyra ett hus på Nyåker 

203 ”Skatens” och förlägger sitt platskon-

tor där. 

För att snabbt och enkelt kunna informera 

bybor och andra som trafikerar vägen 

kommer Svevia delge aktuell trafikin-

formation via gruppen ”Bobygda” på 

Facebook. Här kommer lämplig färdväg 

rapporteras samt vilket arbete som bed-

rivs och vart. De uppdaterar efter behov. 

Så du som inte redan nu använder Fa-

cebook eller är med i föreningens grupp – 

fundera på att gå med för att kunna ta del 

av detta eller knyt kontakt med grannen 

som kan hålla dig informerad. Ev. frågor 

till Svevia ställs också i denna grupp. 

Informationen ges inte i gruppen ”Vi med 

anknytning till Bobygden”.  

Byggstarten går 10 oktober och de startar 

från mitten (exakt plats oklart i nuläget 

men omkring Svedja) och går först mot 

Bänbro. De börjar med att byta trummor, 

totalt ska 66 vägtrummor bytas i väg 708 

och redan här rivs asfalten upp vid trum-

morna. Sidotrummor blir aktuella till 

sommaren. Trafiken längs denna väg-

sträcka hänvisas för trafikanternas egen 

del att ta utfarten mot Fredriksfors. Efter 

årsskiftet byts vägtrummor mellan Svedja 

och Fredriksfors.  

Under denna första tid på bygget kommer 

även ledningar för el, tele och fiber grä-

vas upp och förflyttas. Vissa utsatta träd 

kommer skyddas med brädor. Även röj-

ning kommer att ske på vissa sträckor. 

Året ut kommer ca 8-10 personer arbeta 

längs vägen och deras arbetstider blir må-

ons 6-18 samt to 6-14. Två grävmaskiner 

kommer arbeta här fram till jul och några 

grusbilar börjar rulla till de utsedda tip-

parna längs vägen. Hastigheten sänks till 

50 km/ tim. längs hela vägsträckan där de 

arbetar, vilket kommer att skyltas. 

Till vår/sommar drar det största jobbet 

igång och det kommer röra sig ca 20-25 

arbetare längs vägen plus lastbilstrafik. 

Totalt ska 17 km väg asfalteras innan 

besiktningen i oktober 2018. 

Svevia ber redan nu om ursäkt på förhand 

för störningar och önskar visad hänsyn! 

Anna Linde och Henrik Dolk i samtal 

med Håkan Åberg, Trafikverket samt 

Morgan Johansson och Mikael Eriksson, 

Svevia 

Vuxenskolans kurser i Bobygda 

Efter en omröstning på Bobygdas fa-

cebook-sida över de mest intressanta 

kurserna har vi nöjet att erbjuda följande 

i samarbete med Vuxenskolan. Skynda att 

anmäla er – en del kurser har begränsat 

antal deltagare och börjar snart! 

Akustisk gitarr grundkurs               

Ledare: Stefan Olsson 

Dag: tisdagar 

Tid: 1,5 timme 

Plats: Bobygdsgården 

Startdatum: 4 okt 

Klockan: 18.00 – 19.30                       

Antal gånger: 10 

Pris: 1150 kr, 100 kr rabatt för medlem-

mar i Bobygdens Framtid. 

Antal deltagare: 6 personer 

Material: egen gitarr 

Motorsåg A + B                                  

Start: när det finns tillräckligt många 

deltagare anmälda. 

Pris: 5100 kronor, 100 kr rabatt för med-

lemmar i Bobygdens Framtid. 

Studiecirkeln leds av instruktör och av-

slutas med teoriprov och uppkörning, 

som leder till motorsågskörkort, behörig-

het A+B. Läs mer på www.sakerskog.se 

där de olika delmomenten beskrivs. 

Massage                                              

Ledare: Maria Larsson 

Plats: Bobygdsgården 

Datum: 5-6 nov 

Tider: 10.00 – 16.00 båda dagarna 

Material: fixar ledaren + massagebänkar 

Pris: 640 kronor, 100 kr rabatt för med-

lemmar i Bobygdens Framtid. 

I priset ingår: handdukar, bänkpapper, 

olja, kompendium m.m. Mat, fika medta-

ges av deltagarna själva, kaffe och te 

finns att koka.  

Sy-träff                                                

Ansvarig: Anna Linde                          

Ingen ledare, allas kunskap är lika viktig 

– vi lär av varandra.                              

Tid: varannan torsdag, ojämna veckor 

Startdatum: 13 okt                           

Klockan: 18-21                                  

Plats: Bobygda skola 

Pris: avgiftsfritt                               

Material: egna symaskiner och textilier 

Fika medtages av deltagarna själva  

Foto-kurs kommer förhoppningsvis 

igång under vårterminen. 

Studieförbundet Vuxenskolan tar emot 

anmälan, via telefon och mejl samt via 

www.sv.se 

Telefon: 020-120 28 08 

Mejl: gavleborg@sv.se  

Meddela namn, personnummer och vil-

ken kurs ni vill anmäla er till. Samt ange 

om ni är medlem i Bobygdens Framtid 

för att få rabatten.                     

Intresseanmälan för bredband                  

I samband med vägbygget finns ev. möj-

ligheter till samordning av förläggning av 

kabel för bredband från Oppsjö och norr-

rut. Om ni är intresserade så skicka en e-

post till Lars Persson:                         

larsgpersson@msn.com eller på 070-691 

51 08 på kvällstid. Viktigt för att få Hu-

diksvallsstadsnät att engagera sig i frå-

gan. 

mailto:gavleborg@sv.se


Bobygdas Julmarknad 

Lördag den 12 november kl. 11-15 

På Bobygdsgården 

Lokala utställare med handgjort och andra julklappar 

Servering med: kaffe, kaffebröd, smörgåsar, glögg & pepparkakor 

Info: 070-292 99 95 Lisa 

Varmt välkomna! 

Arr: Bobygdens Framtid 

 

 

 

 

 

Boka bord till julmarknaden! 

Förtur för Bobygdens hantverkare. Andra i mån av plats – dessa platser släpps efter 

21 okt. 100 kr/ bord, platser finns inne och ute. Ring Lisa: 070-292 99 95 

 

Har du möjlighet att baka och skänka till serveringen?                                     

Önskemål: Bullar, mjuk kaka, matbröd, kakor. Möjlighet att frysa ned på              

Bobygdsgården finns. Ring senast 4 nov och meddela vad du vill baka, tel:             

070-292 99 95. 

Har du möjlighet att jobba i köket under dagen?                                                  

Hör av dig på samma nr.  

Kökets intäkter går till Bobygdens Framtid. 

Hälsning från Västanängens 

fsk/fritids 
Efter sommaren har vi dragit igång med 

full fart. Det har anlänt några nya fritids-

barn och de har hunnit komma in sig bra i 

gruppen. Vi har 1-5 åringar inne på för-

skolan, men 4-5 åringarna håller till inne 

på fritidssidan och har sina platser där. Vi 

har valt att dra ner antalet barn inne på 

förskolan för att få ett lite lugnare tempo 

och för att barnen ska få en trygg och bra 

start, vilket vi anser är en viktig del i bar-

nens välmående. Nu när det har blivit nya 

barngrupper sen de nya barnen kom in på 

fritids, så kan vi se olika och ändrade 

konstellationer i gruppen. Den här termi-

nen är det 10 st fler barn än förra termi-

nen. Vi följer med spänning hur de grup-

perar sig i våra miljöer både ute och inne. 

Därifrån kommer vi lättare att kunna ar-

beta utifrån olika grupper vi har i bl.a. 

våra samlingar. Vi har pratat en hel del 

med barnen om hur mycket mat som vi 

slänger i onödan. Vi ska inom kort dra 

igång komposteringsrutiner där barnen 

ska vara delaktiga och se och lära sig vad 

som händer med den slängda maten, var-

för vi måste tänka på hur mycket vi läg-

ger på tallriken och varför det är så vik-

tigt med miljötänk. Det finns även i 

tanke, att efter nyår gå en kurs i rytmik 

för små barn. Reflexer som vi har när vi 

är små kan fortfarande hållas vid liv 

p.g.a. rörelser av olika slag. Dessa re-

flexer försvinner oftast när barnen växer, 

men kan bibehållas högre upp i åldrarna 

med hjälp av kontinuerlig rytmik. Det ska 

gynna både läs- och skrivförmågan, samt 

hjälpa barn med viss koncentrationspro-

blematik. Vi hoppas och tror att vi till-

sammans med rytmik och pedagogik, kan 

hjälpa till att förebygga framtida läs- och 

skrivsvårigheter. Hos oss har vi även haft 

besök av Tomas Skogstjärn som pratat 

om, och konkret visat hur man gör och 

vad vi ska tänka på om vi går vilse i sko-

gen. Han kommer även att besöka oss 

framöver och ”leka fram” hur vi gör om 

det blir aktuellt att behöva ringa 112. En 

nyttig kunskap även om det kan vara lite 

läskigt. Ja, här på Västanängen rör det på 

sig, kan vi lugnt säga. Må väl alla där ute 

och på återseende. 

Sofia Gjerdet 

 

Hälsning från Bobygda skola 
Höstterminen är i full gång på Bobygda 

skola! Vi har nu 59 elever på skolan upp-

delade i fyra grupper, F-1, 2-3, 4-5 och 6. 

Vi är mycket stolta över att vi har fem 

legitimerade lärare anställda hos oss och 

tillsammans har vi mycket erfarenhet och 

bred kompetens. Under de första veck-

orna har vi haft ett gemensamt tema i 

huset där vi har fått följa fjärilens ut-

veckling från larv till flygfärdig fjäril. Vi 

fick leverans av 32 tistelfjärilslarver från 

England som vi sedan har tagit hand om. 

Till en början bodde de i små burkar med 

andningshål och åt mat i form av mos 

från malvablomman. Larverna växte 

snabbt, de spann tråd, ömsade skinn, åt 

och bajsade i sina burkar. Efter några 

dagar i burken hade de förvandlats till 

puppor och hängt sig i burkens lock. Då 

var det dags för eleverna att skapa fjärils-

hus att flytta till. Av kartong och plast 

skapades 

fina hus 

med tillta-

lande in-

redning.. 

Pupporna 

flyttade 

hängandes 

i sina lock 

in i husen 

i väntan  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qoK3r7DPAhVsEpoKHRKKB14QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hallekis.com%2Farkiv1%2Fxx021221-jul8.htm&bvm=bv.134052249,d.bGs&psig=AFQjCNF6GQedOQVhEOli_vXXapo2hOfb-A&ust=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qoK3r7DPAhVsEpoKHRKKB14QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hallekis.com%2Farkiv1%2Fxx021221-jul8.htm&bvm=bv.134052249,d.bGs&psig=AFQjCNF6GQedOQVhEOli_vXXapo2hOfb-A&ust=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qoK3r7DPAhVsEpoKHRKKB14QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hallekis.com%2Farkiv1%2Fxx021221-jul8.htm&bvm=bv.134052249,d.bGs&psig=AFQjCNF6GQedOQVhEOli_vXXapo2hOfb-A&ust=1


på att vakna som fjäril. Efter ytterligare 

några dagar började pupporna att öppna 

sig och ut kom vackra tistelfjärilar.  

 

De matades med sockervatten och färska 

blommor. Några dagar senare när vingar-

na torkat var de redo att prova sina ving-

ar i det fria. Torsdag 15/9 var det dags 

för fjärilssläpp! Hela skolan samlades på 

skolgården för att öppna locken på husen 

och låta fjärilarna fortsätta sina liv i det 

fria. Vissa fjärilar var snabba iväg och 

vissa behövde lite hjälp på traven. Under 

arbetets gång har eleverna läst om fjäri-

lens utvecklingsstadier, de har satt ord på 

den kunskap de hade innan, lärt av 

varandra, lärt genom text, film, lärt ge-

nom ett undersökande arbetssätt där ele-

vernas frågor varit utgångspunkt. Det har 

varit mycket intressant och lärorikt. Bil-

der från fjärilssläpp hittar ni på skolans 

hemsida.  

Fredagen 16/9 hade vi friluftsdag på Ju-

lingvallen. Fokus för dagen var vandring. 

Eleverna i 4-6 vandrade från Prättingval-

len och 1-3 från ”Flötsten”. Hela skolan 

sammantrålade på Julingvallen där famil-

jen Mickelsson öppnade upp sin stuga 

och välkomnade oss. Husmor Helen bjöd 

på kycklingsallad och eleverna fick möj-

lighet att äta i ladugården och ute i det 

fria. Det blev en härlig dag med under-

bart höstväder. Dagen avslutades med 

vandring till Flötsten där bussen hämtade 

upp oss. Stort tack till familjen Mickels-

son för er gästfrihet!  

Vi har för närvarande några lediga plat-

ser i klass 1, 2, 3 och 5. Välkommen med 

er ansökan om intresse finns! För er som 

har yngre barn, söktrycket för kommande 

läsår är stort, så välkomna med er ansö-

kan. Vi har redan barn anmälda som är 

födda 2016! Blankett hittar ni på skolans 

hemsida. www.bobygdaskola.se 

Väl mött! Johanna Nordqvist              

med personal 

Årets Dellenbygdskvinna 

Jag förärades med titeln ”Årets Dellen-

bygdskvinna” på Delsbostintans dag på 

torget i Delsbo 13 augusti. Allmänheten 

får lämna in nomineringar och titeln ut-

ses sen utav Dellenbygdens Framtid som 

består av medlemmar från andra lokala 

föreningar. Motiveringen löd: Anna har 

under många år skapat det kontaktnät 

som bidrar till Bobygdens positiva arbete 

med frågor som skolan, väg 708, Bo-

bygdsgården och aktiviteter av allehanda 

slag. Anna sitter i Bobygdens Framtids 

styrelse och driver även Bobygdsbladet. 

Anna är spindeln i nätet och är ett före-

döme för vad man kan göra i en lands-

ortsby. Det känns mycket ärofullt och 

roligt att få denna titel och då jag känner 

att  jag gjort mitt nedlagda arbete tillsam-

mans med så många i Bobygden vill jag 

dela med mig av mitt tal till er: 

Jag bär min Delsbodräkt med stolthet!

Dels för att det är ett mycket gediget 

hantverk och för att den är otroligt vacker 

men minst lika mycket för att den visat 

att mitt hjärta klappar för Dellenbygden! 

Vackra Dellenbygden med sina blånande 

 
SPONSRING 

Hej företagare och privatpersoner, klass 

2-3 Bobygda skola har bjudits till Stock-

holm för att delta i en direktsändning i 

TV-huset (22/11). Detta innebär en resa 

till Stockholm och en övernattning. Vi 

behöver sponsorer för att kunna åka, då 

resan och övernattning kommer att kosta 

ca 14 000 kr. Vi är tacksamma om ni vill 

stödja oss i detta. Eventuella bidrag kan 

lämnas till skolan eller sättas in på sko-

lans bankgiro: 5846-8018 med med-

delandet ”Morgonshowen”. Det går att 

”swisha” bidrag till Bobygdens Framtid 

på 1233440153. /Eleverna i år 2-3 

Bobygda skola (Vid frågor kontakta an-

svarig lärare: Mark Pole 0732-441 808). 

 

Välkommen till 

Ärtsoppa & punsch-afton 

På Bobygdsgården 

15 okt kl 19.00 

K-G underhåller 

Baren är öppen under kvällen 

150 kr/ pers (mat+entré) 

Info: 070-655 56 48 Per 

Arr: Bastuföreningen 

Väl mött oavsett om du är bastubadare 

eller inte!         

Pyttas uppväxt 

Pytta  som  var  en  syster  till  Nicke  

Rosén och  uppväxt  på  Gammelskolan,  

i  den nedre  lägenheten,  har  skrivit  en  

tiosidig historia  om  detta  som  hennes  

släktingar givmilt  delat  med  sig  av  till  

Bobygdsbladet. Här är Pyttas presentat-

ion av sig själv från 94.01.23. Detta är 

en fortsättning från förra numret.          

Vi brukade även ha en ”Lilla julafton” då 

var och en hade en liten julklapp med sig. 

Då åt vi julgröt och var och en skulle 

bidra med ett litet grötrim. Man bidrog 

med lite underhållning, sång och lekar. 

Vid påsk hade vi ”Äggsexa” med lik-

nande innehåll, fast då åt vi ägg förstås. 

Strax före jul hade vi som regel en liten 

auktion, där vi sålde halmarbeten, som vi 

tillverkat. Vi var rätt duktiga på det 

många av oss. Vi hade även slöjdat eller 

sytt olika saker. I skolan avslutades vår-

terminen med klassisk examen: ”Den 

blomstertid nu kommer”, uppläsningar, 

dikter, sånger, syrener och liljekonvaljer. 

Det växte oändligt mycket liljekonvaljer 

på Skolberget – det lilla berg som skolan 

låg intill.Höstterminen avslutades med en 

julfest. Förutom uppspel av någon pjäs 

och körsång, någon solosång, så fick vi 

även se några filmer. En brukade vara en 

dokumentärfilm och en annan ren under-

hållning, ofta tecknad. Jag såg till att sitta 

långt fram, för att inte gå miste om något 

ur filmerna. ”Sotlugg och Linlugg” var 

jättebra, minns jag. Det var mycket säll-

synt med biobesök. Jag minns bara, att vi 

fick se ”Snövit” och ”Barnen från Frost-

mofjället”.                     Forts. i nästa nr 
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SÄLJES 

Fryspåsar till salu. Klass 2-3 Bobygda 

skola ska till Stockholm för att delta i 

direktsändning av morgonshowen (SVT -

barnkanalen) i november. Vi säljer frys-

påsar för att få ihop pengar till resan. Ett 

paket(130 påsar) kostar 65 kr. Säg till 

någon av eleverna i klassen eller köp 

direkt på skolan. Du kan ”swisha” betal-

ning till Bobygdens Framtid 1233440153 

och märk insättningen med ”Påsar”. Frå-

gor? Ring Eva Johansson 070-240 07 28. 

 

4-5:an i Bobygda skola har försäljning av 

NEWBODY. Strumpor, underkläder, T-

shirts, linnen, underställ och träningsklä-

der. Handla gärna av oss så får vi ett bi-

drag till vår klasskassa. Sista försälj-

ningsdag är 10 oktober. Är du intresserad 

av att titta i en katalog eller beställa så 

kontakta Malin: 073-802 23 19 eller 

Linda: 070-778 16 07. 

 

KÖPES 
 

Gamla fönsterfoder. 

Inbillar mig att det kan finnas någon som 

inte körde till tippen eller eldade upp de 

gamla fönsterfodren vid renoveringen för 

länge sen. Kanske hamnade dessa under 

logen och ligger där än? Då är jag intres-

serad. Mycket roligare än att åka till 

byggvaruhuset. Gammal färg och rostig 

spik gör inget. Lite patina ska det vara 

och återanvändning. Har någon ett 50-tal 

meter? Då blir det hittelön.  

Lars Klöfver, Skog 0732-670 770. 

UTHYRES 

Muurikka stekfat 100 cm! 

Hyra 200 kr/ dygn för medlemmar och 

300 kr/ dygn för andra, exklusive gasol. 

Gasol kan hyras av oss för ett tillägg på 

200 kr/ dygn. En deposition på 500 kr 

betalas vid avhämtning och fås tillbaka 

när den återlämnas i samma skick. Hy-

resavtal med skötselanvisningar medföl-

jer. För att boka, ring Jerker Persson 070-

399 05 99. 

//Bobygdens Framtid ek. för. 

 

BOSTADSMARKNADEN 

Flera personer hör av sig till oss i Bobyg-

dens Framtid och vill flytta till Bobygda, 

antingen vill de köpa och/eller hyra.  Det 

är ett angenämt problem. Så har du en 

bostad för åretruntboende som du vill 

hyra ut eller sälja, hör 

av dig till oss så vida-

rebefordrar vi! 070-

340 63 62 eller 

anna.lindebobygda.se. 

 

 

NYTT PÅ FACEBOOK 

En ny grupp för hästintresserade i 

Bobygda har startat, den heter ”Vi med 

hästar i bobygda !”. Gå gärna med om du 

delar intresset. Gruppens beskrivning: 

”Här kan vi skriva om man vill ha säll-

skap, hjälp, tips eller ja vad som helst!” 

berg som vi ortsbor ofta tyvärr blir hem-

mablinda för men som vi varje år blir 

upplysta om utav alla våra turister och 

sommarfirare att det är just så vackert och 

trivsamt! Här finns i stort sett allt – vack-

er natur, god service inom de flesta områ-

den och en positiv framåtanda och med 

hjälp av bra kommunikation kan vi enkelt 

pendla till större orter för att sedan åter-

vända och tänka ”borta bra men hemma 

bäst”. Det är viktigt med samarbete och 

kommunikation för oss föreningar, före-

tag och bybor emellan så här i en mindre 

bygd för att inte behöva uppfinna hjulet 

än en gång och istället lära av varandras 

missar och framgång. Även på landsbyg-

den behövs mångfalden inom alla områ-

den. Extra mycket klappar mitt hjärta för 

Bobygden där jag är uppväxt och fortfa-

rande bor och där jag är en av de dri-

vande i föreningen Bobygdens Framtid 

sedan över tio år tillbaka och sitter där 

som sekreterare och har så gjort större 

delen av tiden. Vi är en ung och aktiv 

förening som driver byautvecklingsfrågor 

i allmänhet men mest med Bobygden i 

blickfånget. Det är viktigt att hela Sverige 

ska leva! Man ska inte jobba för alltför 

stora visioner inom en förening utan 

känna att målet är nåbart och se att man 

klarar det, för hursomhelst är det ideella 

krafter som ska finnas tillhands och orka 

driva kugghjulet. För att behålla den le-

vande landsbygd vi lever i måste vi alla 

engagera oss – saker sker inte av sig 

själv! Det största arbetet jag varit med om 

och som fortfarande genomsyrar vår 

verksamhet till största del är att vi star-

tade en friskola då den kommunala sko-

lan var nedläggningshotad. Syftet var att 

behålla skolan i bygden. Idag är Bobygda 

skola en öppen möjlighet för föräldrar 

och barn från hela Dellenbygden. Vi har 

små klasser, nära kommunikation och 

korta beslutsvägar mellan styrelse och 

rektor. Vi ser att föreningen driver även 

andra verksamheter för alla åldrar och att 

dörrarna är öppna både för bybor, övriga 

boende i Dellenbygden och utsocknes. 

Mina visioner för Bobygden är inte allt-

för vida utan att hålla bygden aktiv och 

levande och fortsätta bedriva den verk-

samhet vi redan driver på ett minst lika 

bra sätt som nu – vi vill inte växa till en 

stor skola, vi vill fortsätta erbjuda riktigt 

god kvalité på vår verksamhet. Nu i höst 

startar 59 elever hos oss och flera klasser 

är fullsatta, vi har föräldrar som sätter 

sina barn i kö i samband med födseln – 

det är vårt bevis på ett gott rykte! Det 

största kommande projektet i vår by är 

vår nya väg som ska byggas under två 

kommande år. Det kommer bli en tuff 

period för oss alla resenärer men en spän-

nande resa! Med en ny väg ser vi i vår 

förening äntligen ljuset i tunneln för god 

kommunikation samt tror på mer nybygg-

nation och fortsatt intresse för vår bygd. 

Jag vill tacka två tidigare och nuvarande 

ordförande samt styrelsen i min förening 

för vårt samarbete och för att ni står ut 

med mitt tjat och mina påminnelser samt 

alla bybor för god by-sammanhållning 

och för att vi gör Bobygda till vad det är 

idag! Och tack till alla andra som upp-

skattar det arbete jag gör som lett att jag  
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fått denna utmärkelse! Även de dagar jag 

och du inte bär Delsbodräkt – tycker jag 

att du ska berätta för dem du möter att du 

är från Dellenbygden, om hur vackert det 

är och vad fantastiskt mycket vi har att 

erbjuda, säkert har just du ngt alldeles 

speciellt att berätta för den du möter! På 

så vis gör vi tillsammans Dellenbygden 

till en ännu större punkt på kartan. Så 

håll fanan högt för Dellenbygden och var 

lokalpatrioter! Det känns mycket hed-

rande att under ett år få bära denna äro-

fulla titel och jag tackar allra ödmjukast 

för förtroendet och för utmärkelsen. Jag 

tror jag kommer tänka på det med värme 

varje gång jag använder min Delsbodräkt 

under resten av mitt liv! Tack!  

Anna Linde 

Föreningsnytt                       
Så har ännu en sommar fortlöpt och det 

har hänt en hel del och dessutom har vi 

mycket spännande framför oss som kom-

mer att hända i bygden! Från slutet av 

maj till slutet av augusti har Veronica 

Bagge och undertecknad ansvarat för 

utomhus-träning vid Bobygda skola. Allt 

mellan 5 och 27 tränande per tillfälle. 

Bobygdsbor, Dellenbygdsbor och se-

mesterfirare har tränat i det fantastiska 

vädret – endast en måndag duggregnade 

det en kvart! Vi har passat på att nyttja 

skolgårdens stora ytor och även utered-

skapen såsom klätterställningar, gungor 

mm. Föreningens utomhus-

ljudanläggning har kommit väl till pass.  

9 juli var det dags för Bobygdsdagen som 

i år bestod av Bobygdsnappet vid 

Glombosjön på dagen och Bobygdsfesten 

vid Bobygdsgården på kvällen. Det del-

tog 29 st tvåmanna-lag i nappet. Prispal-

len såg ut som följer:                         

1.Metspöarna Mats-Erik Lindqvist & 

Emil Sundell 3,82 kg                              

2. Braxen Maja Karlsson & Janne Karls-

son 3.26 kg                                              

3. Bidrottningarna AnnSofie Stenberg & 

Maj Stenberg 2,54 kg                              

4. Ol-hans Hasse Axelsson & Ulf Skog-

lund 2,53 kg                                            

5. Fiskynglen Simon Larsson & Emelie 

Larsson 2,01 kg                                        

6. Fiskdräparna Mattias Wahlberg & 

Niklas Hansson 1,71 kg                          

7. Fiskemästarna Axel Lundholm & 

Bosse Eriksson 1,63 kg                           

8. Balla fiskarna Astrid Dolk & Kerstin 

Dolk 1,58 kg                                       

Utklädnadstävlingen vanns av lag Pers-

sons tunna skivor med Emma & Lovisa 

Persson, tvåa kom Hattifnattarna med 

Anki Persson & Eva Johansson och trea 

kom åter Bidrottningarna med AnnSofie 

& Maj Stenberg. Festkommittén serve-

rade hamburgare och fika på stranden. På 

kvällen besökte självaste Gruvfrun från 

Blaxås Bobygdsgården och senare spe-

lade Tobias Larsson. Festkommittén ser-

verade wok från den nyinköpta Muurik-

kan (stekfatet).                                    

Under sommarlovet har en hel del reno-

vering pågått på Bobygda skola. En ny 

vägg har murats upp vid nödutgångstrap-

pan till källaren då den gamla börjat röra 

på sig. Skolans kök har renoverats:  det 

behövdes en större häll för att klara  all 

särkost, i och med detta murades ett föns-

ter igen för att rymma en spiskåpa. Nya 

köksskåp har kommit på plats och det 

lilla kökskontoret tagit form. Ett nytt 

brandlarm är inkopplat och solskydds-

film har monterats på fönstren i nedre 

klassrummet då det blir alltför varmt där 

under vår/sommar.                                 

14 funktionärer ställde upp ideellt på 

Bockruset för att hålla koll att deltagarna 

hittade rätt väg och inte skadade sig. Som 

tack fick föreningen 5000 kr i sponsor-

pengar. Tack till er som ställde upp! 

Årets matstafett gick av stapeln lö 6 aug 

med 13 deltagande par. Kvällen avsluta-

des med en gemensam återträff i Bengts-

sons mysiga bakstuga – tack för lånet! 

Arrangörer för i år var Anna Bryngelsson 

och Henrik Svensson.                          

Sista lördagen i augusti firade vi för 

tredje året Lyskväll på Glombo strand. 

En del av sponsorpengarna efter Bockru-

set lades i en eldshow av GycklarJörgeN. 

Stor som liten fascinerades av hans eld-

konster. Klass 4-5 stod för serveringen 

med hamburgare, korv och fika och job-

bade därmed in en slant till sin skolresa. 

Festkommittén ordnade så att marschal-

ler lyste upp stranden och en ström av 

ljus flöt ut på vattnet i sensommarmörk-

ret. Flera hundra personer slöt upp och 

njöt av kvällen.                                     

Eva Brinck, Benny Nordli och Anna 

Linde från styrelsen deltog en kväll till-

sammans med många andra på ett in-

formationsmöte gällande bidrag som går 

att söka för oss föreningar. Mötet var på 

Sörforsa FH och föreläsarna kom från 

Länsstyrelsen, Leader Hälsingebygden 

och Kultur och Fritid på Hudiksvalls 

kommun. Mötet leddes av kommunens 

Landsbygdsstrateg Olle Persson.        

Tack till Bo Dolks Åkeri och Dellenbyg-

dens Kross för sponsring av material och 

transport för att förbättra parkeringen och 

vägen till stranden. Tack till Dan Se-

dendahl och Marcus och Jaeb Larsson 

som låter oss i Bobygda nyttja Glombo 

strand till allmänna evenemang. Tack till 

styrelse, festkommitté och andra ideellt 

arbetande som alla förgyller vår bygd 

under sommaren på ett eller annat vis!                             

    Anna Linde     

Hyr Bobygdsgården                

Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad sam-

lingslokal  med  nytt  kök,  storbildspro-

jektor  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:  Jer-

ker/ Lena 070-399 05 99, 0653-212 05. 

Donering vid begravning       

Reglerna  för  att  ta  emot  pengar  som  

gåvor till  fonder har  förändrats  för be-

gravningsbyråerna. Om ni vill skänka en 

gåva till  Bobygdens  Framtid  i  sam-

band  med  begravning kan ni betala in 

en summa på bankgiro  58 46-8018  eller  

swish 1233440153.  Ring  sedan  070-

340  63  62 och  meddela  er  hälsning så 

ordnar vi ett minneskort  till  minnesalbu-

met  som  begravningsbyrån tar hand om. 

https://www.facebook.com/eva.brinck.1
https://www.facebook.com/benny.nordli
https://www.facebook.com/Annapanna78
https://www.facebook.com/Annapanna78

