Forts. Detta händer i Bobygda

vändning. Har någon ett 50-tal meter? Då
blir det hittelön. Lars Klöfver, Skog 073Grundkurs foto - lär dig hantera din 267 07 70.
kamera samt bilduppbyggnad och fototeknik. Efter kursen finns möjlighet till BOSTADSMARKNADEN
en fortsättningskurs med bildredigering. Flera personer hör av sig till oss i BobygLedare Lars Fästh. Plats: Bobygdsgår- dens Framtid och vill flytta till Bobygda,
den. Start torsdag den 16 februari 2017, antingen vill de köpa och/eller hyra. Det
klockan 19.00-21.15. 10 tillfällen. är ett angenämt problem. Så har du en
Material: egen kamera, analog eller digi- bostad för åretruntboende som du vill
tal. Max 10 deltagare (minst 8 för att hyra ut eller sälja, hör av dig till oss så
kursen ska starta). Pris 860 kr. 100 kr vidarebefordrar vi! 070-340 63 62 eller
rabatt för medlemmar i Bobygdens anna.lindebobygda.se.
Framtid.
Kurs i hjärt- och lungräddning Välj HYR BOBYGDSGÅRDEN
antingen åldern 0-1 år eller 1 år och Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samuppåt. Vad och hur gör du när barnet satt lingslokal med nytt kök, storbildsprojeki halsen, inte andas eller har hjärtstopp. tor och nya möbler! Att hyra en hel helg
Att tänka på vid olycksfall och drunk- kostar som medlem
ningstillbud. Om det finns tid pratar vi 1 000 kr och för icke medlem 1 200 kr.
om feberkramper, krupp samt allergire- Att hyra lokalen i 4 tim kostar 300 kr,
aktioner. Lite teori och mycket praktisk oavsett om du är medlem eller ej. Bokövning på dockor. Kurspris: 350 kronor ning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 0653per person. Deltagarantal: 6-12 personer 212 05.
(barnen kan följa med). Kurstid: cirka 4
tim, kan genomföras dag el. kvällstid. DONERING VID BEGRAVNING
Samtliga deltagare får ett kursintyg samt Reglerna för att ta emot pengar som gåen folder. Ledare: TSU Gävleborg, vor till fonder har förändrats för begravwww.tsu-gavleborg.com
Anmälan: ningsbyråerna. Om ni vill skänka en gåva
www.sv.se/gavleborg
eller
gavle- till Bobygdens Framtid i samband
borg@sv.se eller 020-120 28 08. Vi kör med begravning kan ni betala in en
vi igång när det finns tillräckligt många summa på bankgiro 5846-8018 eller
swish 1233440153. Ring sedan 070-340
anmälda.
63 62 och meddela er hälsning så ordnar
KÖPES
vi ett minneskort till minnesalbumet som
Gamla fönsterfoder - inbillar mig att det begravningsbyrån tar hand om.
kan finnas någon som inte körde till tipBobygdens Framtid
pen eller eldade upp de gamla fönsterfodren vid renoveringen för länge sen. SKÄNKES
Kanske hamnade dessa under logen och Sony 32-tummare skänkes.
ligger där än? Då är jag intresserad. Fullt fungerande.
Mycket roligare än att åka till byggvaru- Tung som stryk!
huset. Gammal färg och rostig spik gör Lars Klöfver Skog
inget. Lite patina ska det vara och återan- 073-267 07 70
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 2017 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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Elever gästade
SVT:s Barnkanalen

Allting började med att Mark anmälde
oss till Morgonshowen. När det väl var
dags så stod vi vid busshållplatsen i
Delsbo. Senare märkte vi att bussen var
försenad! Vi fick kasta oss in i bilarna
och åka jättesnabbt till Hudik. Vi kom
fram precis när tåget rullade in på stationen. Vi fick springa för att hinna med.
På tåget gick vi och hälsade på varandra
och sen åt vi vårt fika. När vi var
framme så fick vi välja mat på Tcentralen. Några valde Mc Donald’s och
några valde thai. Efter maten gick vi till
spottkoppen. Efter det gick vi till tunnelbanan och åkte till Karlaplan. Sen buss
till vandrarhemmet. Där var det fräscht
och det fanns tv. Rummen var fina och
det fanns duschar. Alla somnade rätt så
sent för det var så pirrigt. På morgonen
när alla vaknade klädde alla på sig och
gick till det gemensamma matrummet.
Vi fick yoghurt, macka, mjölk och frukt.
Efter frukosten så gick vi till tv-huset.
Där fick vi vänta på en tjej som hette
Anna. Medan vi väntade så såg vi Minimello-figurerna och julkalenderutställningen. Sen kom Anna och hämtade oss.
Vi fick hänga upp våra saker i en garderob och sen följde vi henne ner till korridoren med alla tv-studior. Vi fick sitta i
en soffa och vänta på att vi skulle gå in
till vår studio. Sen gick vi in och programledaren som hette Arantxa berättade hur vi skulle göra. Sen var det dags
att sjunga, låten hette ”Ingen som du”.
Sen intervjuade Arantxa oss om hur det

var i Delsbo. Medan det var ”Fåret
Shaun” så övade vi för en mannequin
challenge (där man skulle stå helt stilla
till musik i över 15 sekunder). Efter
challengen fick vi kolla på när Arantxa
gjorde klädrejset. Hon blev en rosa elefant från “Fem myror är fler än fyra elefanter”. Efter att vi hade varit på Morgonshowen gick vi till Gamla stan
och såg Sankt Göran och draken. Sen
gick vi till hemliga glasbron (det blir vår
hemlighet). Sen åkte vi till Fjärilshuset.
Där blev vi guidade av en som hette
Ludvig. Vi såg hajar, pirayor, koraller,
fiskar och sötvattensrockor. Vi tyckte att
resan var fantastisk och fenomenal. Tack
alla sponsorer i Bobygda och Delsbo
som hjälpte oss till Stockholm.
Lykke och Mirja, åk 3, Bobygda skola

Julmarknad
på Bobygdsgården

För andra året arrangerades
julmarknad på Bobygdsgården den 12
november. Det blev en lyckad dag med
fint väder och många försäljare inomhus
och några tappra ute i kylan. Där ute
bakades det också bröd som såldes och
blev till goda smörgåsar i kaféet tillsammans med en massa annat gott fikabröd
som några duktiga bybor bakat och
skänkt. Många hittade till oss, det blev
nog en och annan julklapp inhandlad.
Stort tack till alla som bakade bröd, serverade och hjälpte till och hoppas vi ses
nästa år! God jul och gott nytt år!
Lisa och Linda

Väg 708

Här kommer en sammanfattning av
vad vi gjort och lite information om
kommande arbeten längs vägen. Vi
har hittills bytt ut 75 % av vägtrummorna. Till detta har vi använt ca 6
000 ton grus av olika slag, ca 200
lass med lastbil och släp. Detta arbete
har nu kommit till grusvägsdelen och
kommer att pågå till någon vecka
efter nyår. Vi har, som ni märkt, påbörjat en förschakt för området vid
Glombo som skall pålas. Detta är ett
arbete som görs för att förbättra stabiliteten på den sträckan. Vi planerar
att pålningsutförandet kommer vara
klart före jul. Arbetet går till så att vi
med en så kallad pålkran, som väger
65 ton, slår ner 132 st betongpålar i
rader om 6 st i bredd. Pålarna väger
ca 1 500 kg/st. Pålarna transporteras
ifrån Västerås och vi planerar ca 2
lass per dag. Detta arbete innebär att
det kommer att höras ”smällar” när
pålarna slås emot något hårt t.ex
berg, i botten. Vi hoppas på överseende med detta. När pålarna är slagna
skall vi gjuta så kallade pålplattor
över varje påltopp. Detta är för att
fördela ut trycket från själva vägkroppen samt trafiken över en större
yta, 1,40*1,40 m, än bara pålen, som
är ca 30*30 cm. Detta kommer att ta
tid då vi har bl.a. brinntid för betongen att ta hänsyn till. När dessa
plattor är klara påbörjas byggandet av
själva vägkroppen. Den består av ca
2 500 ton bergkross, ca 80 lass. Om
inget oförutsett inträffar är vi klara
för att öppna den delen av vägen fredag 24/2. Under perioden direkt efter
jul, 27/12 fram till 13/1 kommer vi
att stänga vägen helt vid Pretting-

bergsinfarten och mot VästanängSvedja. Det är för att vi ska göra en
s.k. lättklinkerfyll på båda sidor om
Valparsbron. Detta innebär i stora
drag att vi schaktar ner oss ca 1,2 m.
Därefter fyller vi upp ca 70 cm med
leca-kulor (sådana som ni kanske har
i blomkrukor). Det är för att göra en
lättare, mer isolerande och dränerande vägkonstruktion eftersom undergrunden där inte är den bästa.
Som ni säkert vet är dessa kulor lätta,
1 m³ väger ca 250 kg, jämfört med
bergkross som väger ca 1,6 ton/ m³.
Det kommer totalt att komma åtta
långtradare som vardera rymmer 100
m³ med kulor som skall läggas ut. Vi
gör detta under denna period för att
störa transporten av skolbarn i så liten utsträckning som det bara går.
Vad händer sen då? Ja, då vi hittills
har haft en, ur tjälhänseende gynnsam
vinter, kommer vi att påbörja en del
större urgrävningar i vägen med början ifrån Olivensjös och mot
Svedja. Då det blir problem med
framkomligheten ber vi er som kan
att köra andra vägen istället. Vi ber
än en gång om överseende med de
störningar vi åsamkar er och hoppas
på ett fortsatt gott bemötande ifrån er
i trafiken.
Morgan Johansson, produktionschef

DETTA HÄNDER I BOBYGDA
Ungdomsgården Trappan på Bobygdsgårdens övervåning drar igång igen på
det nya året. Dag och tid kommer meddelas på “Bobygda” på facebook. Från
klass 5 och uppåt. Ledare: Veronika Dolk
076-848 16 77.

21 med start 26 jan. Fika 30 kr, medtag
eget handarbete. Ansvarig: Margareta
Nordlöv 073-022 37 42. En kamratcirkel
i samarbete med Vuxenskolan.
Buggkurs fortsättning söndagar kl 1617 på Bobygdsgården. Halva kursen dansades innan jul och fortsätter med fem
tillfällen till efter jul, med start 8 jan. Har
du redan gått nybörjare finns fortfarande
chans att hoppa med! 10 ggr, 400 kr/
pers. alt. 5 ggr 200 kr. Ledare: Margareta
och Robert Olofsson. Anmälan och info
Robert 070-226 08 87. I samarbete med
Delsbo Dansklubb.

Träning på Bobygdsgår den måndagar
kl. 20-21. Vi kör sista gången för i år den
19 dec och drar igång ny termin den 2
jan. Vi tränar styrka och kondition med
olika upplägg. Ingen föranmälan. Inneskor och vattenflaska är bra att ha med.
Kostnad: 20 kr/gång alt. 200 för hela
terminen. Upp t.o.m. 15 år gratis. AnsvaBarngympa för småbarn på Bobygdsrig: Anna Linde 070-340 63 62.
gården söndagar kl 17.30-18.15 med
Seniorträffar på Bobygdsgår den tor s- början 15 jan. Barn födda 2012 eller sedagar ojämna veckor kl. 11-13 med bör- nare, dock måste barnet ha fyllt 2 år. Vid
jan 19 jan. Trivsamma förmiddagar med varje träningstillfälle skall barnet ha en
mycket gemenskap! Kaffe finns, medtag ansvarig vuxen (över 15 år) med sig som
eget bröd. Ansvarig: Yvonne Svensson aktivt kommer att delta i vissa delar av
Goodh 070-272 21 11.
träningen. Barnen ska vara lämpligt
klädda och barfota. Kostnad 100:-/barn
Barngympa på Bobygdsgår den tisda- och termin. Vid syskon tillkommer 50 kr/
gar (obs - ny dag) kl. 18-19, start 17 jan. barn. Anmälan: 070-998 44 43. BegränFör barn födda 2006-2011, alt. t.o.m. sat antal platser, barn som är bosatta i
klass 4. Medtag egen vattenflaska! Ingen Bobygda och barn som går på Västanduschmöjlighet. Kostnad 100 kr/barn och ängens förskola ges företräde till platsertermin. Vid syskon tillkommer 50 kr/ na. Ledare: Veronica Bagge.
barn. Anmälan till ledarna: Elin Persson
070-673 32 15, Emma Persson 070-673 Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal
32 14.
torsdagar ojämna veckor kl. 18-21 med
start 19 jan. Vi lär av varandra – allas
Akustisk gitarr fortsättning i Bobygda kunskap är lika viktig! Avgiftsfritt, medskolas matsal (obs - ny plats) tisdagar kl. tag egen symaskin och textilier samt eget
18-19.30 med start den 7 feb. Du behöver fika/frukt. Anmälan till: Anna Linde 070egen gitarr. Ledare: Stefan Olsson. An- 340 63 62, ni som deltagit under hösten
mälan till Vuxenskolan: www.sv.se/ behöver inte anmäla er igen. En kamratgavleborg eller gavleborg@sv.se eller cirkel i samarbete med Vuxenskolan.
020-120 28 08. Meddela namn, pers.nr.
samt vilken kurs det gäller. Tidigare del- Gig i Glugg är tillbaks! Den 28 jan i
tagare kontaktas av Vuxenskolan. Kost- Glugg, Hansebodarna smäller det! Dan
nad: 1 450 kr (krävs minst 6 personer i Viktor och Emilia Glugg på scen plus
gruppen, max 8). Om ni är medlem i Bo- fina gästartister. Hundra i dörr'n. Dörrarbygdens Framtid så uppge det så erhåller na öppnas 19.00, konserterna börjar
ni 100 kr rabatt.
20.00. Hjärtligt Välkomna! Förboka:
Maila info@gluggmusic.com eller ring
Stickcafé i Bobygda skolans matsal. 0653-210 22.
Torsdagar jämna veckor, drop-in kl 18-

Föreningsnytt

Problem uppstod för flera familjer
boende längs Gåsbackavägen med
skolbarn i Bobygda då Hudik Taxi
inte längre ville trafikera denna väg
p.g.a. att den är i dåligt skick. Efter
förhandlingar av styrelse och rektor
med bussbolaget kan vi numera erbjuda Bobygda skolas elever hämtning på hemmaplan under morgonpåstigningen. Bussen får köra långsammare för att hålla och då eftermiddagarna försvårar schemaläggningen av busstider får barnen stiga
av vid uppsamlingsplatser där de
hämtas. Medlemmar och bybor jobbade ihop en slant som funktionärer
vid Bockruset i somras, en del användes till en eldshow på lyskvällen och
resterande 2 000 kr skänktes till klass
2-3 för deras resa till Stockholm då
de deltog i en tv-inspelning (se separat artikel).
En fuktskada visade sig i badrummet
i nedre lägenheten på Bobygdsgården, vilket har åtgärdats. En vägskylt
med texten “Bobygdsgården” kom
äntligen på plats, hoppas denna vägvisning gör det enklare för våra besökare. Tack Henrik Dolk för förarbetet
och Benny Nordli som slutligen fick
det genomfört!
Under hösten har det hållits kursverksamhet i motorsågskörkort, massage,
gitarr och bugg. Detta har skett i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Delsbo Dansklubb. Det har
också hållits kamratcirklar i stickning, kafé och träning för deltagare i
olika åldrar. Vi tackar Jonna Eriksson
för hennes tid som barngympa-ledare
och välkomnar Elin och Emma Persson att överta stafettpinnen!
Föreningens bokföringsbyrå som gör
vårt bokslut, Ekonomitjänst med Ewa

Jonsson, lägger ned och vi har istället
anlitat Henrik Ohlin på Bjuråkers
Bokföringsbyrå. Vi tackar Ewa för
denna tid!
Återvändardagen i början av oktober
var som alltid omåttligt populär och
serverade 70 personer god höstsoppa
med efterföljande kaffe och kaka.
Många gladdes att få återses!
Som ingen har missat har startskottet
gått för vägbygget! Föreningen hyr ut
Bobygdsgården för byggmöten och
skolan serverar då lunch.
Bobygdas julmarknad gick av stapeln
för andra gången, årets arrangörer
Lisa och Linda berättar om detta i en
separat artikel.
Ny utebelysning är på gång att installeras över förskolans gård samt över
skridskoisen, då detta saknats innan.
Bobygdens Framtid önskar förtroendevalda, anställda, ideella, bybor,
elever och föräldrar en fridfull jul
och ett gott nytt 2017!
Bobygdens Framtid
En stor vacker julros…
...till alla er som arbetar för att vi ska
få en ny väg! Tack för ert tålamod när
vi behöver passera er arbetsplats!
Njut av jul och nyårshelgen och
varmt välkomna åter till Bobygda!

...till Stig Nyberg som under mer än
50 år skänkt den stora granen vid skolan samt till belysningsansvarige Torbjörn Bergström med medhjälpare
som ser till att den kommer på plats!
Den gläder många i jul och adventstid!
Bobygdsborna

Pyssel och julstök på
Västanängen

Hallåååååå…hinken får INTE vinna!
Det är en standardfras här hos oss för
tillfället - vi har en tid nu haft en tävling mellan mathinken och barnen.
Tanken är att de ska slänga så lite mat
som möjligt, och för att göra det lite
roligt så har vi gjort detta till en tävling hinken och oss emellan. Barnen
är duktiga på att påminna varandra.
Vi har även julstökat en hel del. Det
har varit pyssel och pepparkaksbak så
vi knappt vet var vi ska göra av allt,
men vi stoppar inte kreativiteten om
det inte behövs. Antar att alla föräldrar kommer få en hel del med sig hem
från barnens lådor nu när vi hade
tänkt rensa dem innan jul. Grötkvällen är ett årligt event som brukar vara
populärt och vi hoppas på många fler
trevliga stunder med föräldrar och
barn. Kom gärna och hälsa på oss
eller passa på att vara med oss en
dag. Snart är det dags för alla pedagoger att gå rytmikkurs. Det ser vi fram
emot jättemycket och hoppas att det
kommer bli till stor nytta för oss här i
verksamheten. Vi på Västanängen
önskar er alla en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt år.
Sofia Gjerdet

Evas juliga jitterbuggar
400 gram smör
450 gram vetemjöl
4 msk strösocker
4 äggvitor
Blanda det rumsvarma smöret med
mjölet och sockret till en smidig deg.
Om det ska vara efter konstens alla
regler så ska ju denna ligga i kylen en
stund, meeen det gör aldrig jag. Jag
lägger den direkt på bakbordet, får
ligga där medan jag vispar 4 äggvitor
till hårt skum (bunken ska kunna vändas upp och ner utan att det ska daska
ner nåt, blanda sedan ner 4 dl strösocker i äggvitorna (=maräng). Tillbaka till degen. Jag brukar dela den i
två bitar. Här är det brukligt att använda kavel och kavla ut till platta
fina stycken, meeeen gör jag så? Nej!
Plattar till bitarna lite med händerna,
försöker få till skapligt fina och platta
rektanglar. När detta är gjort brer
man på marängen rikligt, sen försöker
man få ihop till rullar. Sen återstår
bara att skära rullen i bitar, ca 2 cm
tjocka, och att lägga på bakpappersklädd plåt. In i ugnen på 160 grader i
ca 15 minuter. Jag brukar sätta in
mina kakor i frysen så fort de svalnat
lite. Tycker att de smakar bäst när de
är frysta. Så mina vänner - lycka till!
Kladda - vässa tänderna - inmundiga.
Just det, ju mer misslyckade du tycker kakorna ser ut när du lägger dem
på plåten, desto vackrare och perfektare blir de färdiga!
Eva Brinck

Pyttas uppväxt
Pytta som var syster till Nicke Rosén
och uppväxt på Gammelskolan, i den
nedre lägenheten, har skrivit en historia om detta som hennes släktingar
givmilt delat med sig av till Bobygdsbladet. Här är Pyttas presentation av sig
själv från 94-01-23. Fortsättning från
förra numret.

Den enda fest på skolan (som var
centrum i Bobygden) där mamma inte
var så mycket engagerad i var
”Jultomteföreningens fest”. Då var
det Mickels Stina, nämndemansfru,
som ledde festen. Men mamma hade
förstås övat in sångerna som sjöngs.
Vid de flesta fester kunde man köpa
assietter med ostkaka och saftsås eller
sockerkaka med kokta katrinplommon och vispgrädde.
På 50-talet byggde man en lokal i
Oppsjö. Den användes av IOGT, som
startade då. Man arrangerade fester
med underhållning och dans. Min
äldste bror var med där. Man visade
film där också. Men mina föräldrar
tillät inte att vi såg vad som helst. Så
jag var inte där många gånger. Lokalen brann ner senare, så jag hann aldrig dansa där. Mamma och pappa
ville heller inte att vi skulle vara ute
och dansa, för då kunde vi kanske
hamna i dåligheter. Så jag har inte
dansat mycket i Delsbo.
Något som var spännande före jul var
julskyltningen. Vi barn gick och väntade och längtade enormt på klockslaget, då skyltningen skulle vara klar.
Det var våra två diversehandelsbutiker, som vi skulle beskåda. Det var
med största intresse och noggrannhet
vi gick igenom julskyltningsfönstrets
fröjder.

Där såg vi ut vad vi skulle önska i
julklapp. Jag tror knappt barnen i stan
kunde fröjda sig mer än vi med våra
två fönster att beskåda. Att uppvakta
med lucia och tärnor kom ganska
sent. Jag tror att det var först på 50talet vi började med det. I skolan och
även i Juniorerna hade vi luciatåg
före jul. Sedan brukade vi i Juniorerna gå runt hos de äldsta i Bobygden
och uppvakta med luciatåg, kaffe och
sång. På våren brukade Juniorerna
och söndagsskolan ha gökotta. Då
gjorde vi en utflykt tidiga Kristi himmelsfärdsmorgnar och hade matsäck
med oss.
Västanängs skola var gammal, den
byggdes av Prosten Lars Landgren
(som senare blev biskop i HärnösandIngrids anm.). Vi hade dass på gården. Det fanns tre dass, ett reserverat
för lärarfamiljerna, ett flickdass, ett
pojkdass och en pissoar. De låg i
samma hus vilket kallades ”fäjset”
eftersom det fanns ett bås för en ko
och ”tröfall” (för gödsel). De första
lärarna höll sig med ko. I samma rum
stod en kokkittel. Här brukade vi ha
stortvätt några gånger per år. Varje
lördag kokades vatten upp till badvatten. Vi fick bada i en stor träbalja.
Min syster och jag brukade bada samtidigt. Någon gång fick vi bada i en
träbalja i köket.
Så fick vi göra tills vi fick bastu i Bobygden. Det var pappa som var frisksportare och stor bastuentusiast som
var den pådrivande. En bastuförening
bildades och bastun byggdes i slutet
av 40-talet. Det var skolbad varannan
vecka och mamma sa att efter bastuns
tillkomst blev det en helt annan lukt i
skolsalarna.
Forts. i nästa nr

Julhälsning från skolan Ordföranden har ordet
På skolan råder julstämning med en
ståtlig gran som välkomnar i entrén
och från köket doftar det av saffransbak. På luciadagen bjöd skolan in till
julavslutning, vilket blev ett välbesökt arrangemang. Under tre veckor
hade eleverna jobbat i temagrupper
utifrån ett eget val och under kvällen
fick alla grupper visa upp sitt arbete.
Kvällen startade med luciafirande på
gården där lucia Lovisa Persson med
följe bjöd på skön sång. Husmor bjöd
på glögg och pepparkakor i kylan.
Efteråt bjöds besökarna på utställningar av konstgruppens arbete med
konstformen popart och slöjdgruppens arbete med att designa och
bygga fågelholkar och fågelmatare.
Dessa ska sedan sättas upp runt skolgården. Vi fick se teaterspel av ”Den
första julen” på engelska och elevernas engelskakunskaper och skådespelartalanger imponerade på publiken. I samarbete med lärare från Kulturskolan bjöd 4-5:ans elever på gitarrkonsert och F-1:ans elever dansade sin snö- och tomtedans med stor
inlevelse. Det blev en lyckad kväll
med många stolta lärare och föräldrar
och ett fint avslut på året. Stort tack
till alla elever, vårdnadshavare och
bybor för ett fint 2016. Vi önskar alla
god jul och en fin ledighet! Välkomna till skolstart tisdag 10/1 kl.
8.45. Vi välkomnar ansökningar till
skolan för blivande elever. Tänk på
att vara ute i god tid! Besök oss på
www.bobygdaskola.se för anmälningsblankett.
Johanna Nordqvist med personal,
Bobygda skola

Åter igen har ett år gått. Det händer
mycket i Bobygda och vid årstämman i april så blev det stora ändringar i styrelsen, hälften av ledamöterna
valde att hoppa av sina uppdrag av
olika anledningar och alla har gjort
ett fantastiskt jobb på olika sätt. Som
tur var så var det inget problem för
valberedningen att fylla platserna då
det till och med fortfarande är folk
som står i kö för att få vara med. Jag
kände mig väldigt smickrad när jag
blev tillfrågad att tillträda som ordförande och efter lite betänketid så
tackade jag ja. Det känns väldigt kul
att få vara med att jobba för att
Bobygda ska forsätta att vara en lika
trevlig bygd som den alltid har varit,
så länge jag kan minnas i alla fall.
Det är mycket jobb med att vara aktiv i den här styrelsen och ju mer insatt man blir desto mer imponerad
och tacksam blir man av vilket arbete
alla tidigare styrelsemedlemmar har
lagt ner för att ta oss dit där vi är idag
med egen skola som är väldigt populär och har ett gott rykte. Det är kul
med en färsk styrelse som nu börjar
bli varm i kläderna och vi kommer
jobba på med att det ska fortsätta att
hända mycket i Bobygda.
Anders Östgård, ordförande Bobygdens Framtid

