Dans på Bobygdsgården lör 8 april och
lör 13 maj kl 19-23. Vi dansar till utvald
musik, dock inte live-band dessa gånger.
Inträde inkl. fika 50 kr. För mer
information, ring Robert 070-226 08 87.
Arr: Bobygdens Framtids festkommitté

ut i Bobygden: Marianne Eriksson, textil,
Nyåker 48, 070-230 10 95, Ann Envall,
måleri, skulptur, Vitterarv 306, 070-661
82 74, Eva Ljungdahl, måleri, grafik,
Glombo 110, 070-642 97 14, Maria
Österberg (gästutställare hos Eva),
silversmide, 070-676 43 61. Skyltat ifrån
Gig i Glugg lör den 8 april kl. 20 är det R84.
dags igen! Denna gång har vi äran att
presentera duon Bölja/Härdelin. De Skolavslutning på Bobygda skola tor 15
bjuder på visor om glädje, längtan, juni. Tid meddelas senare, se skolans
förtvivlan,
björnar,
huldror
och hemsida. Varmt välkomna!
kärlekskranka skitstövlar, en rätt
träffsäker musikalisk sammanfattning av Skolstart
22
augusti.
Se
livet på landet. Efter Bölja/Härdelin- www.bobygdaskola.se för tider.
konserten bjuder själva husbonden Dan
Viktor på en osedvanligt udda spelning. BOSTADSMARKNADEN
Det här kan inte bli annat än succé! Flera personer hör av sig till oss i Bobygdens
Hjärtligt välkomna! Glöm inte att Framtid och vill flytta till Bobygda, antingen
förboka på: info@gluggmusic.com eller vill de köpa och/eller hyra. Det är ett
angenämt problem. Så har du en bostad för
0653-210 22.
åretruntboende som du vill hyra ut eller sälja,
hör av dig till oss så vidarebefordrar vi! 070-

Årsstämma Bobygdens Framtid sön 9 340 63 62 eller anna.lindebobygda.se.
april kl. 17 på Bobygdsgården. Vi bjuder
på smörgåstårta. Alla medlemmar hälsas HYR BOBYGDSGÅRDEN
Hyr
Bobygdsgården,
nyrenoverad
varmt välkomna!
Majkasa sön 30 april vid Glombo
strand. Välkomna att fira in Valborg &
våren i Bobygda! Majkasan tänds kl 19.
Ris och obehandlat trä får gärna köras till
kasan innan. Klass 4-5, Bobygda skola
säljer hamburgare, korv, kaffe, te, och
kaffebröd till förmån för sin klassresa.
Arr: Bobygdens Framtids festkommitté
Arbetsdag och trivselkväll på förskola,
skola och fritids mån 8 maj kl. 16-18.
Välkommen att arbeta och göra fint på
gården samtidigt som vi umgås och
grillar hamburgare tillsammans. Info
Bobygda skola 0653-210 04
Öppen Ateljé kristihimmelsfärdshelgen
tor 25-sö 28 maj kl. 11-17. Dessa ställer

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.
DONERING
VID
BEGRAVNING
Reglerna för att ta emot pengar som gåvor till
fonder har förändrats för begravningsbyråerna. Om ni vill skänka en gåva till
Bobygdens Framtid i samband med
begravning kan ni betala in en summa på
bankgiro 5846-8018 eller swish 1233440153.
Ring sedan 070-340 63 62 och meddela er
hälsning så ordnar vi ett minnesblad till
minnesalbumet som begravningsbyrån tar
hand om.

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 hushåll. 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

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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Boka in redan nu:

BOBYGDSDAGEN!
Lördag den 8 juli
Sommarspelen
kl. 11.00 på Glombo-beachen.
Dra ihop ett fyrmannalag; ex. byalag
eller kompislag, och anmäl er senast
den 27 juni.
Uppge: deltagare, lagledare, lagnamn,
mail, tel.
Antal lag är begränsat så anmäl er i tid!
Lagklädsel uppmuntras och belönas!
Deltagaravgift: 200 kr/ lag. Anmälan till
Anna: anna.linde@bobygda.se eller
070-340 63 62.
Försäljning av mat och dryck på
stranden.
Festkommittén bjuder in till festligheter
med mat och underhållning på kvällen
vid Bobygdsgården. Mer info kommer!

Arr. Bobygdens Framtid ek. för.

Vietnamresa med extra allt
Eftersom vi är 70+ har vi upplevt
Vietnamkriget från svensk horisont.
Minnena
finns
kvar
av
napalmbombningarna, avlövningen av
djungeln med växtgift, Vietnambulletinen
och
demonstrationerna
utanför USA:s ambassad skanderande

”USA – ut ur Indokina” eller ”Tage och
Geijer – Lyndons lakejer”. Därför var
det med en speciell känsla vi reste dit.
Det skulle inte bli någon vanlig sol- och
badresa, det förstod vi efter att ha läst
researrangören program. Men vi såg
ändå framför oss lugna kvällar vid en
pool lösande korsord och smuttande på
en drink. Så fel vi hade! Den svenske
reseledaren var otroligt kunnig och efter
att ha tillbringat lång tid i Vietnam hade
han mycket erfarenhet. Vi trodde han
var
pensionerad
historieeller
filosofilärare, men det visade sig att han
var en pensionerad jurist som bestämt
sig för att bryta totalt och i stället bli
reseledare. De nio dagarna med honom
och några vietnamesiska lokalguider
blev som en blandning mellan lumpen
och ett resande universitet! Väckning
06.30 och sedan fullt program till sena
kvällen. En busstur på tre timmar blev
en lika lång föreläsning om buddism,
fransk kolonialism eller Konfucius. I
åttamiljonersstaden Hanoi stack vi ut på
cykelrickshaw i den helt otroligt
kaotiska trafiken. Sex miljoner skotrar
som körde till höger, till vänster, mitt i
och på gångbanor (om det gick, för där
stod ofta rader av skotrar parkerade på
tvärs). Som fotgängare blev man ofta
hänvisad till rännstenen (om det gick,
för ofta satt någon och diskade eller
sålde något där.) Men ingen irritation
och det ständiga tutandet skedde i all
vänlighet. Det var helt magiskt hur alla
lyckades ta sig fram i en korsning utan
att stöta ihop! Jo, hjälmtvång råder

sedan några år. Vi upplevde folk som
väldigt varma och välkomnande.
Några av höjdpunkterna var när vi
hade lämnat turiststråken och fått
kontakt med några familjer och
skolbarn. De äldre kan inte engelska
så det blev charader som gällde. En
man med ett fåtal tänder visade på ett
tydligt sätt att han varit med och
stridit i kriget. Att Vietnam har ett
kommunistiskt statsskick märktes
inte. I motsats till Kina och Kuba är
internet tillgängligt för alla utan
begränsningar. I södra Vietnam kan
man äga mark och hus. I norr kan
man äga hus men arrendera mark.
Apropå mark, så har de en ganska
annorlunda begravningstradition. Om
det är någon på en gård som dött, så
begravs han eller hon inte på en
begravningsplats, utan på den bästa
markbiten! Det innebär att man på ett
risfält kan se ett antal stora
gravvårdar utplacerade på olika
ställen. Staten tillåter all religionsutövning. De flesta är buddister och
överallt ser man tempel och pagoder.
Vi stannade i Hanoi ytterligare en
dag och efter att bland annat hälsat på
Ho Chi Minh i hans mausoleum, åkte
vi buss till den världsarvslistade
Halongbukten med sina höga
raukliknande öar. Där tillbringade vi
natten på en djonk. Dagen efter
hälsade vi bland annat på en familj i
en liten by. Mannen försörjde sig på
jordbruk och framställning av
risbrännvin i en enkel men praktisk
apparat. Vi köpte en flaska. Sedan
tog vi oss med flyg och buss till den
fantastiskt vackra världsarvslistade
staden Hoi An med sina miljontals
tyglyktor och myllrande folkliv. Där
lånade vi cyklar och tog en tur ut på

landsbygden. Ett bra sätt att uppleva
landet! I Saigon, (eller Ho Chi Minh
city) besökte vi Cu Chi-tunnlarna
som började byggas redan på 40talet. Det var Ho Chi Minh som insåg
att Vietnam – som då var delat –
förmodligen inte skulle kunna
återförenas på diplomatisk väg och
därför tog initiativet till tunnlarna. De
blev en viktig del av ”Det
Amerikanska kriget” (1957 och
1975) som vietnameserna själva
kallar det. Tunnlarna är ofta i tre
lager och den sammanlagda längden
är 250 kilometer! Där nere levde och
förflyttade
sig
FNL-soldaterna.
Ingångarna var väl kamouflerade och
för att inte röken från matlagning
skulle upptäckas leddes den ut genom
termitstackar. Området var också
tidigare fyllt av lömska fällor. Bland
annat fallgropar med spetsade
bamburör i botten…Vi var nere i en
tunnel och den var mycket mindre än
vi trott. Jag (Erik) som är lång var
tvungen att krypa på alla fyra. Efter
besök på det före detta presidentpalatset och krigsmuseet åt vi
avskedsmiddag. Nästa dag flög vi till
den före detta fängelseön och
nuvarande turistön Puh Quoc. Där vi
solade, badade och smälte alla
intrycken efter vår fantastiska resa.
När vi kommit hem till Glombo och
sett snön med nya ögon, satte vi oss
framför brasan med korsordet och
smuttade
på
det
hembrända
vietnamesiska risbrännvinet.
Eva och Erik i Glombo

DETTA HÄNDER I BOBYGDA

Margareta Nordlöv 073-022 37 42. En
kamratcirkel
i
samarbete
med
Träning
mån
kl.
20-21
på Vuxenskolan.
Bobygdsgården. Vi tränar styrka och
för
småbarn
på
kondition med olika upplägg. Ingen Barngympa
föranmälan. Inneskor på fötterna och Bobygdsgården sön kl 17.30-18.15. Barn
medtag vattenflaska. Kostnad: 20 kr/gång födda 2012 eller senare, dock måste
alt. 200 för hela terminen. Upp t.o.m. 15 barnet ha fyllt 2 år. Vid varje
år gratis. Vi planerar även att köra träningstillfälle skall barnet ha en
annandag påsk, 1 maj och 5 juni. Se vår ansvarig vuxen (över 15 år) med sig som
facebook-grupp
”Träning
på aktivt kommer att delta i vissa delar av
Bobygdsgården” – där lägger vi ut träningen. Barnen ska vara lämpligt
aktuell information och kommer även klädda och barfota. Kostnad 100:-/barn
meddela när vi flyttar utomhus för och termin. För syskon tillkommer 50 kr/
säsongen. Info: Anna Linde 070-340 63 barn. Anmälan: 070-998 44 43.
Begränsat antal platser, barn som är
62, Elin Broberg 076-220 55 94.
bosatta i Bobygda och barn som går på
Barngympa på Bobygdsgården tis kl. 18 Västanängens förskola ges företräde.
-19. För barn födda 2006-2011, alt. t.o.m. Uppehåll 9 april (p.g.a. årsstämma),
klass 4. Medtag egen vattenflaska! Ingen påskdagen samt sista april. Ledare:
duschmöjlighet. Kostnad 100 kr/barn och Veronica Bagge.
termin. För syskon tillkommer 50 kr/
under
våren
barn.
Uppehåll
under
påsklovet. Bokbussen besöker
Anmälan: Elin Persson 070-673 32 15, Bobygden tisdagarna 21 mars, 16 maj, 13
juni och stannar vid Bobygda skola kl. 9Emma Persson 070-673 32 14.
10.30. Barn på skola och förskola samt
Ungdomsgården Trappan på Bobygds- allmänheten
är
välkomna!
Tel.
gårdens övervåning ons kl 18-21, stängt Bokbussen: 070-602 52 72.
under skolans lov. Från klass 5 och
uppåt. Ledare: Linda Johansson 070-778 Bobygda-angling på Skogssjön, lör 1
april. Tvåmannalag med 10 don/lag, bara
16 07.
angelkrok får användas, don får ej flyttas
Seniorträffar på Bobygdsgården tors efter startskottet. Anmälan sker på plats
ojämna veckor kl. 11-13. Trivsamma från kl. 6, startskottet går 7 och tävlingen
förmiddagar med mycket gemenskap! pågår till 12, därefter prisutdelning.
Kaffe finns, medtag eget bröd. Ansvarig: Pengavinster till de tre bästa lagen.
Yvonne Svensson Goodh 070-272 21 11. Anmälningsavg. 200 kr/vuxenlag el. 100
kr/ungdomslag (t.o.m. gymnasieålder).
Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal Vid frågor: Daniel Hermansson 073-062
tors ojämna veckor kl. 18-21. Vi lär av 65 60 eller Micke Dolk 070-662 95 17.
varandra – allas kunskap är lika viktig!
Avgiftsfritt, medtag egen symaskin och Kolbullar sön 2 april. Nygräddade
textilier samt eget fika/frukt. Anmälan kolbullar serveras i jaktstugan i
till: Anna Linde 070-340 63 62. Uppehåll Gravbacka kl. 11-15. Kolbulle med sylt,
på Skärtorsdagen och Kristi himmel- grädde och dryck samt kaffe och kaka 60
färdsdag. En kamratcirkel i samarbete kr/pers. Även glutenfria kolbullar finns.
med Vuxenskolan.
Njut av en vårpromenad till jaktstugan!
Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76.
Stickcafé i Bobygda skolans matsal. Tor
jämna veckor, drop-in kl 18-21. Fika 20
kr, medtag eget handarbete. Ansvarig:

Fiber till Bobygda?

Ja, det är en fråga som många av oss
ställer. För en tid sedan var det möte i
Hudiksvall om detta. Benny och jag
åkte in på detta för att få lite info.
Fick klart för oss att Fiberstaden och
Ip Only ska ha ett samarbete med
utbyggnad av fiber häromkring.
Fiberstaden visade en karta där de
visade var de skulle göra utbyggnad
de närmaste tre åren, Bobygda fanns
inte med (en del av dem visste inte
ens var Bobygda ligger...). För någon
dag sedan fick jag veta att
Fiberstaden inte kommer att göra
utbyggnad här i Bobygda, då återstår
Ip Only, vilka sa på mötet att de
bygger ut där inte Fiberstaden bygger.
Vi fick information från dem med
posten häromdagen, vilket jag hoppas
alla läser noga igenom. Ringde idag
(onsdag den 8 mars) till en Lena som
jobbar åt Ip Only och berättade för
henne om ombyggnaden av vägen,
med tanke på att de kan ha möjlighet
till ett samarbete med Svevia, vilket
hon tyckte var bra information. Tog
även upp andra frågor och
funderingar som kommit upp i tråden
på Facebook-grupperna och folk jag
träffat på. Hon lovade att ta dessa
vidare och återkomma till mig så
snart som möjligt. Jag kommer att
skriva ut i grupperna på Facebook så
snart jag vet mer, så ni som har
Facebook, håll koll och dela med er
av den info som kommer där till de
som inte har det.
Eva Brink

Föreningsnytt

Styrelsen har tagit hjälp av Lars
Klöfver, deltidsboende i Skog, att
ansöka om medel för önskade
ändamål och han lägger stort

engagemang på detta – tack så länge!
Vi har erhållit gamla ritningar på våra
fastigheter från kommunen – hör av
dig om du har intresse att se på dessa.
Vi arkiverar dem i vårt förråd.
Kommunens energirådgivare Johan
Ringmar har gjort ett besök på
skolan, representanter från styrelsen
samt Lars Klöfver deltog. Ny
värmekälla diskuterades då vi
överväger detta med tanke på
energieffektivitet,
ekonomi
och
miljöaspekter. Festkommittén har
ordnat sin första, utav tre, danskvällar
(se Detta händer för kommande
tillfällen).
Det
har
hållits
fortsättningskurs i bugg i samarbete
med
Delsbo
Dansklubb samt
kamratcirklar
i
handarbete
i
samarbete
med
Vuxenskolan.
Seniorträffar, barn och småbarnsgympa, ungdomsgård och träning för
vuxna har rullat på under veckorna.
Byggmöten har fortsatt hållits på
Bobygdsgården
där
föreningen
serverar fika och deltagarna intar sin
lunch på skolan. Vi tackar Veronika
Dolk för sin tid och sitt engagemang
för och med ungdomarna i bygden
och hälsar Linda Johansson, inflyttad
till Svedja, välkommen som ny
ungdomsledare för Trappan! Likaså
tackar vi Veronica Bagge för hennes
ledarroll och engagemang med
träningen på måndagkvällar och vi
hälsar Elin Broberg, Glombo,
välkommen in i rollen! Tack till
Svedja – Julingvallens jaktlag som år
efter år lånar ut sin jaktstuga vid
kolbulledagen! Tack för donationer
till Bobygdens Framtid i samband
med Karin Sällströms, Astrid Nordins
samt John Englunds begravningar.
Bobygdens Framtid gm. Anna Linde

Kallelse!

Medlemmar i Bobygdens Framtid ek.
för. kallas till årsstämma på
Bobygdsgården söndagen den 9 april
kl. 17. Se dagordning nedan. Vi bjuder
på smörgåstårta. Välkomna! Styrelsen
Dagordning
1) Val av ordförande och sekreterare till
stämman
2) Val av två justerare
3) Fråga om stämman utlysts rätt
4) Fastställande av röstlängd
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Fastställande av balans- och resultaträkning
7) Revisorernas berättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Beslut om disposition av föreningens
överskott/underskott
10) Beslut om årsavgift 2018
11) Motioner till stämman
12) Arvoden till styrelse och revisorer
13) Val av styrelse enligt § 9 (2 år)
Avgående (kan väljas på omval):
Ord: Anna Linde, Lena Nilsson, Henrik
Dolk, Erik Eriksson
Suppleant: Kristin Berg
Sittande till 2018:
Ord: Anders Östgård, Eva Brinck, Lars
Persson
Suppleanter: Lars Nyman, Benny Nordli
14) Val av revisorer enligt § 12 (1 år)
Avgående (kan väljas på omval):
Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre
Suppleant: Lars Linde
15) Val av valberedning (1 år)
Avgående (kan väljas på omval):
Henrik Svensson (sammank.), Per
Axelsson, Petter Dolk
16) Övrigt
Närtrafik
Försök med Närtrafik i Dellenbygden och
Svågadalen från 12 december 2016.
Region Gävleborg och X-trafik har under
2016 gjort en utredning av Flextrafiken,
som är ett komplement till den ordinarie
linjetrafiken och som fungerar som

anslutning till/från denna. Syftet har varit
att ta fram en ny modell som ska vara
enklare att använda och vara enhetlig i
hela länet. Från 12 december kommer
man att prova en ny modell kallad
Närtrafik
i
Svågadalen
och
Dellenbygden. För att kunna använda den
måste man ha minst 2 km till närmaste
busshållplats, men man behöver inte vara
folkbokförd på adressen. Man söker en
resa från sin adress i X-trafiks
Reseplanerare på hemsidan eller i mobilappen. Får man träff på en resa kan man
sedan boka den via Beställningscentralen
på tel. 0771-49 79 39, senast två timmar
innan avgång. Priset på resan är
detsamma som ordinarie pris när du åker
buss och du betalar direkt till föraren.
Man kan betala med bankkort och
kontanter eller köpa en mobilbiljett i
förväg i X-trafiks app. Man kan inte
använda X-trafiks periodbiljetter eller
reskassa.

Bobygden-Delsbo
Måndag-fredag
Närområde Bobygden Delsbo Torg Delsbo
Hälsocentral
F 10.00p 10.30a 10.35a
F 12.00p 12.30a 12.35a
Delsbo-Bobygden
Måndag-fredag
Delsbo Hälsocentral Delsbo Torg Närområde
Bobygden
F 13.00p 13.05p 13.35a
F 15.00p 15.05p 15.35a
F 19.00p 19.05p 19.35a
a Endast avstigning
F Närtrafiktur körs med taxi och måste
förbeställas på tel: 0771-497939 senast två
timmar före avresa. Tiderna i tabellen är
cirkatider. Upphämtningstid fås vid bokning.
p Endast påstigning

Bod sökes
Har någon en friggebod eller liknande att
skänka till hockeyplanen vid skola/
förskola som ska användas till omklädningsrum och förråd? Kontakta
Jerker 070-399 05 99

Vägarbetet

Vi har nu bytt 98% av alla
vägtrummor under vägen. De
trummor som skall bytas vid alla
infarter, ca 140 st, kommer till
sensommaren/hösten. Vi har pålat
och gjutit 132 st så kallade pålplattor
uppe på pålarna. Det är betongplattor
som väger ca 2,5 ton som toppen på
pålarna gjuts fast i. Det är för att
sprida ut den last/tyngd som trafiken
ger. Detta arbete, eller framförallt
pålningen, har som ni säkert märkt,
dragit ut lite på tiden. Det kan
förklaras med att det är väldigt
mycket stenblock där vi skulle påla
och då är det mycket besvärligare och
mer tidsödande att påla. Detta var inte
något som vi visste om eller kunde
utläsa av de geotekniska undersökningarna. Men senast till påsk ska
vi vara klara och vägen återigen
öppen för trafik. Vi har vid
Valparsbron fyllt med lecakulor. Det
gick bra men vi väntade oss en
anstormning av blomkrukor som
behövde fyllas, men den uteblev. Vi
har även hunnit med att gräva av en
del ledningar, både el och tele. Jag
vill passa på att be om ursäkt för de
problem detta skapat och ni förstår
säkert
att
det
är
olyckliga
omständigheter som ligger bakom.
Vad händer framåt i tiden? Vi har
som jag sa tidigare påbörjat en del
större urgrävningar i vägen med
början ifrån Olivensjös och mot
Svedja.
Det
pågår
även
ledningsarbeten längs samma sträcka
(inte vi) och där har det också varit
problem med skadade och/eller
avgrävda ledningar. Våren närmar sig
med stormsteg och vi sitter och
planerar de arbeten som skall göras

och vilka maskiner och hur många vi
ska använda oss av. Jag kan säga så
mycket att vi kommer att bli ett antal
fler grävmaskiner, dumprar, hjullastare och grusbilar. Det är ett antal
tusen dumperlass som skall köras bort
och ännu fler tusen med grus som
skall transporteras in. Så det kommer
att bli körigt framöver våren,
sommaren och hösten. Hoppas på
överseende med det. Efter påsk
kommer vi att montera nya räcken vid
Valparsbron. Då kommer det att bli
växelvis trafik ett tag då vi kommer
att ha en s.k. prylbil, en lastbil med en
specialhammare som knackar hål i
backen för räckesstolparna. Det
kommer också att befinna sig
räckesmontörer bakom den så kallade
barriär vi ställt ut som ersättning till
räcket och personligt skydd för
montörer. Det är ca 200 meter räcke
som skall monteras. Detta tar ca 2-3
veckor att utföra. Ta det lugnt förbi,
tack. Som det ser ut idag kommer vi i
april byta ut stödmurarna i ”Löpe”.
Då blir det besvärligt i ca tre veckor
att komma fram. Vi uppmanar alla
som kan att köra någon annan väg. Vi
skall naturligtvis se till att skolbussen,
räddningstjänsten m.m. kan passera
men det kan bli köer. Som ni ser har
jag lärt mig namnen på en del lokala
platser. Även en del smeknamn. Jag
vill även passa på att önska fler
områden
för
tipplatser
för
schaktmassor. Vi har nämligen en
ökning av schaktmassor som skall
bort i projektet, allt för att vägen skall
bli så bra det bara går. Så har ni ett
vettigt användningsområde så hör
gärna av er så kan vi tillsammans titta
på möjligheterna. Vi vill från Svevia
passa på att rikta ett STORT tack till

föreningen Bobygdens Framtid med
Anna Linde i spetsen, er hjälp är
ovärderlig. Vilket gäng! 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, Svevia

Tippställen sökes

Då vi "drabbats" av ökade
schaktmängder i bygget, behöver vi
fler ställen att tippa på. Alla som kan
ta emot >500 m3 är välkomna att
höra av sej så får vi gemensamt åka
och titta på möjligheten. Kontakta
Micke, 070-256 28 90
Morgan Johansson, Svevia

Hälsning från Västanängen

Här på förskolan och fritids pysslas
det för fulla muggar - pärlor är det
hård åtgång på nu vilket är mycket
roligt. Armband, halsband och
pärlplattor på lö6pande band, mycket
bra koncentration och finmotorisk
träning för barnen så det uppmuntrar
vi verkligen.
Vi har ett nytt tema som genomsyrar
hela stugan ”hur är jag en bra
kompis?” heter temat, det handlar om
allt som har med relationer, känslor,
agerande
och
empati
att
göra. Temat innefattar så mycket
mera än så förstås men det handlar
om detta i första hand, att vi är snälla
och trevliga mot varandra är en
förutsättning för att alla ska trivas här
hos oss.
Vi har varit till Kajvall nyligen
tillsammans med skolan och alla
familjer, vilket var mycket trevligt,
nästa familjeevent blir den 8 maj då
trivsel/arbetskvällen går av stapeln,

då vi arbetar och umgås tillsammans
på gården som avslutas med grillning
och fika, det ser vi fram emot.
Förskolechef Janeth Dolk

Skolhälsning

Nu är det sportlov och dags för paus
på skolan. Fredagen innan lovet åkte
hela
Bobygda
skola
och
Västanängens förskola tillsammans
med alla familjer till Kajvall för
traditionsenlig friluftsdag. Det blev
en härlig dag med slalomåkning, tur
på
längdskidor,
full
fart
i
pulkabacken och grillning. Kajvall
överraskade med oväntat mycket snö.
I vardagen på skolan pågår många
spännande projekt. F-1:an jobbar
med ett tema om yrken där klassen
har haft besök av flera föräldrar som
har berättat om sina yrken och fler
besök väntar efter lovet. 2-3:an och
4-5:an har gjort egna musikvideos på
musiklektionerna, mycket lyckat.
6:orna skriver nationella prov under
våren i sv, ma och eng. Skolans
datorer används flitigt då det skrivs
mycket i alla klasser. Lärarna går en
kurs under våren som heter “Läsa
och skriva i alla ämnen”. Intressant
och utvecklande! På rasterna har det
varit full fart på skridskoisen i vinter.
Stort tack till Erik Eriksson och co
som skött om isen exemplariskt!
Skolan efterlyser: Har du garn,
knappar, tyger, jeans och kläder i
roliga material och mönster hemma
som är över? Vi tar gärna emot det
till slöjden där vi jobbar med att
återbruka, där gammalt blir till nytt.
Det ska självklart vara nytvättat.
Kom förbi och lämna på skolan och
kontakta Lina. Tack på förhand!
Johanna med personal

