Forts. Detta händer
Vallgudstjänster i sommar:
24 juni Nyvallen
8 juli Råbergsvallen
29 juli Julingvallen
Gudstjänsterna börjar kl. 11.00. Buss avgår
kl. 9.45 från kyrkan via Edshammar och
torget i Ede. Medtag mugg och sittunderlag.
Arr: Svenska kyrkan Delsbo
Vallkonsert på Råbergsvallen i samarbete
med Musik vid Dellen 30 juni. Vandring
från Sellbergsvallen kl. 10. Konserten
börjar kl. 11 på Råbergsvallen. Info: Anna
Bryngelsson, 073-812 42 69.
Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo
Löpartävlingen
Bockruset
arrangeras
lördagen den 28 juli på vår gård i Skog. Det
är så roligt att så mycket publik kommit
tidigare år, så kom även i år och titta och ta
en fika eller varför inte delta? Första start är
kl. 11.00. Nyhet - Killingruset för barn!
Välkomna önskar familjen Nylander. Mer
info och anmälan för deltagare på
www.bockruset.se
Sjuvallsvandring lördag den 18 augusti.
Vandra i vacker miljö mellan sju vallar, en
total sträcka på 24 km, eller 13 km
Sellbergsvallen-Julingvallen.
Info
och
anmälan: Anna Bryngelsson, 073-812 42 69.
Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo
Lyskväll vid Glombo strand lördagen den 25
augusti kl. 18. Vi fortsätter vår tradition med
att ta farväl av sommaren och välkomna
hösten med en trevlig kväll och tända
marschaller! Bobygdens Framtid står för
marschaller och musikanläggning. Klass 4-5
Bobygda skola säljer hamburgare, korv,
dricka, kaffe och te. Kontant betalning och
Swish i serveringen. Missa inte denna kväll!
Info: Anders Östgård 070-256 19 55.
Arr. BF

Matstafett lördag den 1 september!
Anmälan görs parvis (t.ex. sambor, vänner,
grannar eller arbetskollegor). Under kvällen
kommer ni att bjuda på antingen förrätt,
varmrätt eller efterrätt åt ett antal andra par,
vilka det är vet ni inte och de vet inget annat
än vilken adress de skall infinna sig på,
mellan varje rätt byts plats och sällskap. Det
är ingen tävling, så hur avancerad mat ni vill
laga
avgör
ni
själva.
Alltifrån
snabbmakaroner och köttbullar till oxfilé
duger bra. Med mätta magar sluter vi sedan
upp för en gemensam tillställning.
Anmälningsavgift 100 kr/par.
Anmälan: Sune Ohlsson 070-365 36 88,
Henrik Svensson 070-341 66 81, sista
anmälningsdag den 17 augusti. Ta chansen
att möta nya människor och umgås med
grannarna! Arr. BF
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Boka in den årliga

Bobygdsfesten
vid Bobygdsgården
7 juli kl. 17-01

Fotboll - kom och spela och ha kul, barn och
vuxna! Måndagar kl. 18.00, på skolan. Info
Ann-Eva Mickelsson tel: 073-550 42 88,
Lars Rolfhamre 073-097 24 69 Arr: BF

Kom och mingla med familjen från kl. 17 på Bobygdsfesten!
Serveringen öppnar kl. 17. Kl. 21-01 spelar Hans-Ronnyz.

Utomhusträning utanför Bobygda Skola
hela sommaren måndagar kl. 20-21. Vi har
olika upplägg varje gång och blandar olika
styrke- och konditionsövningar. Medtag
vattenflaska och kläder efter väder. Gå gärna
med i vår Facebook-sida: ”Utomhusträning
vid Bobygda skola” Vi är utomhus men
skulle det bli ett riktigt skyfall kan det hända
att vi flyttar in på Bobygdsgården, i så fall
meddelas detta i Facebookgruppen, hör
annars av er till oss på tel. Ingen anmälan.
Gratis för Bobygdens Framtids medlemmar
under sommaren. Andra betalar 20 kr/gång
alt. 150 kr för hela sommaren, kontant eller
Swish: 1233440153. Välj själv om du har
möjlighet att gå ibland eller hela sommaren.
Varmt välkomna!
Elin Broberg 076-220 55 94 eller Anna
Linde 070-340 63 62.
Arr. BF

Entré: vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr, under 12 år gratis

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”andel”. Den beta las en
gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på bankgiro 5846-8018 så blir du medlem. Avgiften 2018 är 100
kronor. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp
Bobygda. 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. Vi förbehåller oss rätten att
redigera inkommet material, dock utan att att innebörden ändras. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin Broberg 076-220 55 94 eller
mejla info@bobygda.se

Entrén tar kontanter och Swish.
Mellankvarn serverar: Hamburgare med nybakat briochebröd,
pommes frites och goda tillbehör samt korv av olika slag.
Våfflor med sylt och grädde. Kaffe.
Serveringen tar kort, kontanter och Swish.
Info: Entré 076-777 84 24 Julia Servering 070-558 63 10 Kex
Arr: Bobygdens Framtid i samarbete med Mellankvarn
Följ ”Bobygda” på Facebook!

Fritids i Bobygda
Fritids som drivs av Bobygdens
omsorg och service har aviserat att de
planerar
att
avveckla
sin
fritidsverksamhet och fortsätta att
driva förskola. Skolan tittar på
möjligheter
att
ta
över
fritidsverksamheten och en ansökan
om att starta fritids har skickats in till
Skolinspektionen.
Bobygdens Framtid

Tack

Tack för gåvor i samband
med
Elsa
Englunds
begravning.
Tack till familjen Sjöblom
som hänvisade gåvor till Bobygdens
Framtid i samband med Britt
Sjöbloms begravning och tack till er
som lämnade gåvorna.
Tack till familjen Jonasson som
hänvisade gåvor till Bobygdens
Framtid i samband med Anita
Jonassons begravning och tack till er
som lämnade gåvorna.
Bobygdens Framtid

Donering vid begravning

Om ni vill skänka en gåva till
Bobygdens Framtid i samband med
begravning kan ni betala in 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.
Bobygdens Framtid

Föreningsnytt

Ett
nytt
mixerbord
till
ljudanläggningen har köpts in
till Bobygdsgården. Styrelsen har
gått en kurs i GDPR, lagen som
trädde i kraft den 25 maj. Skolan fick
översvämning i källaren i samband
med den stora vårfloden, ev. behöver
dräneringen göras om för att förhindra
detta i framtiden. Elevantalet i skolan
ökar! Kassör och delar av styrelsen
har haft en halvårsavstämning av
budget.
Kristin har valts in på ett år som ord.
ledamot och Benny har valts som
suppleant på två år i Dellenbygdens
Framtids styrelse, vilken består av
representanter från olika byalag/
föreningar i Dellenbygden. Vädrets
makter satte käppar i hjulet på mer än
ett sätt då kolbulledagen blev insnöad
och majkasan blev översvämmad.
Det har beviljats en byapeng för sand
till stranden och träolja att olja
möbeln med på badplatsen i Loppet.
Ungdomsgården
Trappan,
barngymnastik, småbarnsgymnastik,
textilcirkel,
stickcafé
samt
seniorträffar har alla sommaruppehåll
och planerar återkomma till hösten.
Tack för den här terminen både ledare
och deltagare och glad sommar! Vi
tackar Jerker Persson och Lena
Nilsson för deras tid som ansvariga
över uthyrningen av Bobygdsgårdens
samlingslokal och hälsar Britt-Inger
Sandström välkommen att ta över
stafettpinnen!
Bobygdens Framtid

IP Only

IP Only skickade 180613 ut följande
information till sina intressenter:
”IP-Only är den fiberoperatör som
byggde flest fiberanslutningar på
landsbygden 2017, och vi kommer att
bygga ännu fler i år på Sveriges
landsbygd. Under 2017 anslöt vi ett
flertal fastigheter i Hudiksvalls
kommun till vårt öppna fibernät.
Vi arbetar nu vidare för att ansluta
resterande fastigheter i Hudiksvall.
Innan byggnationen kan påbörjas gör
vi en projektering över området där vi
kartlägger hur fibernätet ska gå och
ser över till sträckor som berörs. På
så vis ser vi vilka markavtal och
tillstånd som behövs från privata
markägare,
myndigheter
och
Trafikverket. Innan vi påbörjar
grävarbetet är det viktigt att alla
markavtal och tillstånd är på plats, för
ökad kontroll och effektivare
grävarbete. Detta pågår just nu och vi
beräknar att grävarbetet kan påbörjas
under 2019. Vi vet att du väntat på
din fiberanslutning under en tid och
vi vill möta alla våra kunders behov.
Dock med facit i hand ser vi att vi
varit för optimistiska vad gäller
möjligheterna till en bred och snabb
fiberutbyggnad på landsbygden.
Förutsättningarna är helt enkelt
svårare. Det handlar bland annat om
insamling av tusentals privata
markavtal, försenade tillstånd från
Trafikverket, långa avstånd och
många markutmaningar.
Vi har idag inte någon färdig tidplan
att presentera för ditt område. Vi
arbetar för fullt för att färdigställa alla
planer och kommer löpande att
återkoppla till varje projektområde så
fort vi har samtliga tillstånd,
markavtal och entreprenör klar för

just ditt område. För att byggnationen
ska vara så effektiv som möjligt
kommer vi även dela in varje projekt
i mindre etapper, för att successivt
färdigställa etapp för etapp. Vi
beklagar att informationen från oss
varit bristfällig, vi arbetar hårt med
att få bättring på det och förstärker nu
upp
vår
kundkommunikationsavdelning. Vi är väldigt stolta över att
ha fått ditt förtroende att bygga ut
fiber i ditt område och vi gör allt vi
kan för att leva upp till det
förtroendet.
Vi
beklagar
att
återkopplingen kring tidplanen drar ut
på tiden och återkommer löpande
med mer information.
Har du frågor eller funderingar?
Du är välkommen att besöka vårt
kundforum:
https://kundservice.iponly.se Där finns svar på de
vanligaste frågorna. Du kan även
kontakta vår kundservice på 0200-43
00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller
kundservice@ip-only.se.”
IP Only har inte längre någon
kontaktperson för området men efter
samtal med deras kundtjänst fick jag
veta följande: Vi är med i en
prioriteringslista och senast i juli
2018 ska områdena ha en tidsplan för
hur arbetet ska fortlöpa.
Anna Linde

DETTA HÄNDER I BOBYGDA

Midsommarafton - Arrangör till ”dans
kring stången” saknas och utgår, men vi
bjuder in till Midsommarpicknick på
skolgården kl. 12. Egen picknickkorg
medtages, välkomna!
Femkamp på skolan kl. 19. Lag indelas
på plats. Alla åldrar. Ingen föranmälan.
Senare följer traditionsenlig midsommarbrännboll! Ta med ett glatt humör samt
släkt och vänner. Välkomna!
Anders 070-256 19 55.

Grilltips

Husmor på Bobygda skola vill gärna
dela med sig av ett bra recept på
linsburgare för den som vill testa att
grilla vegetariskt i sommar!
Linsburgare
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 dl röda linser
2 dl ris
ca 8 dl grönsaksbuljong
Rökt paprikapulver
Grillkrydda
Chili
Salt och Peppar
Timjan
1 dl majsstärkelse
Rapsolja
Hacka och fräs lök och vitlök i olja i
en gryta. Tillsätt linser, ris och
buljong och koka tills allt är mjukt.
Späd med mer vätska om det blir för
torrt. Ta av från värmen och krydda
med rökt paprika, grillkrydda, chili
och timjan efter behag, smaka av
med salt och peppar. Låt smeten
svalna något och rör sedan ner
majsstärkelsen som hjälper till att
hålla
ihop
biffarna.
Forma
hamburgerstora biffar och stek
gyllene i rapsolja. Dessa biffar går
efter förstekning bra att grilla och det
går utmärkt att göra dem i förväg och
frysa dem. Servera i hamburgerbröd
med valfria tillbehör!
Glad sommar önskar Cissi

Spela beachvolley och
boule!

är uppsatt och boll finns i förrådet
intill dasset. Lämna tillbaka bollen på
samma plats för allas trevnad och för
att vi ska kunna fortsätta ha denna
möjlighet. Skriv gärna i Bobygdas
facebookgrupp om ni är ett gäng som
ska spela, så får fler chansen att vara
med.
Boule-banan
finns
längs
Bobygdsgårdens långsida mot vägen.
Den är fri att disponera och bouleklot
förvaras i väskor i förrådet under
Bobygdsgården. Lämnas åter i gott
skick på samma plats. Boule-regler
finns på husets fasad invid banan. Ta
med dig grannar och vänner till en
trevlig spelstund och så hjälps vi åt
att hålla god ordning och trivsel.
Bobygdens Framtid

HYR BOBYGDSGÅRDEN

Hyr Bobygdsgården – samlingslokal
med kök och samlingslokal,
storbildsprojektor och
ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem
1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 timmar, medlem 500 kr, ej
medlem 750 kr
4-timmarshyra, medlem 250 kr, ej
medlem 500 kr
Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem
4 000 kr
Bokning: Britt-Inger Sandström
0653-230 50, 070-632 50 83.
Betalning: kontant eller Swish.

UTHYRES

Hus i Glombo uthyres. 3 (4) rum och
stort kök. För mer info och bilder
ring eller skicka sms till Eva:
070-642 97 14.

Beachvolleyboll-planen står till allas
förfogande vid Glombo strand. Nätet Paviljonger uthyres 3x6 meter. För
mer info ring Jerker 070-399 05 99.

Väg 708

Vi har näst intill monterat samtliga
vägräcken längs vägen. Tots att det
ser smalt ut kan jag lova att det
kommer att gå att mötas där räcken är
monterade. Vi har påbörjat utläggning
av ca 20 000 ton bärlager på vägen.
Det är ett arbete som görs med ca 8 st
lastbilar med släp, väghyvel, vält och
bevattning och kommer att pågå till
mitten på v. 26. Vi kör in ca 50 lass
per dag så det är lite rörigt men
återigen, ha tålamod. Vi är klara med
detta v. 26. Direkt när vi är klara med
det är beläggningen planerad att börja
läggas ut och om inget oförutsett
inträffar så är detta klart till v. 29. Det
är ca 15 000 ton s.k. MJOG som skall
läggas ut. MJOG, mjukgjort oljegrus,
är en blandning mellan grus av en
specifik storlek och mjukgjort
bitumen, ett bindemedel som ”håller
ihop” gruset. Men var inte oroliga för
att det står grus - det är svart, hårt och
ser ut som asfalt. Vi kommer att lägga
beläggning ca 0,5 m in på alla
infarter, för att skydda vägens
beläggningskant. D.v.s. vid skada på
beläggningen är det bara den lilla
delen på infarten som behöver lagas.
De arbeten som återstår efter
beläggningen är en s.k. stödremsa,
man lägger ut grus ca 25 cm utanför
och
i
samma
höjd
som
beläggningskanten med ett speciellt
redskap som sitter på en traktor och
lastbilar som tippar grus i detta
redskap. Sedan återstår endast
målning av kantlinjer innan vägen kan
anses vara helt klar. Detta bör vara
senast i slutet av augusti. Under första
halvan av september kommer vi att
slutbesikta vägen. Kanske måste
några punkter åtgärdas då, men efter

sista september kan jag lova att ni inte
ser oss på fem år. Då görs en s.k.
garantibesiktning för att se om det
hänt något med vägen. Vi tackar för
det tålamod ni haft med både oss och
vägen under den här tiden och den
hänsyn och respekt ni visat våra
maskinförare
och
yrkesarbetare
genom att följa de hastigheter vi
rekommenderat och andra skyltar vi
satt upp.
Morgan Johansson, Svevia

Årsstämma 2018

Den 8 april hade Bobygdens Framtid
sin årsstämma. 26 medlemmar
närvarade och det bjöds på
smörgåstårta. Eva Brinck, Lars
Persson och Mikael Dolk valde att
lämna sina poster och avtackades med
varsin vårplantering.
Styrelsen för 2018 ser ut som följer:
Anders Östgård, ordförande
Erik Eriksson, vice ordförande
Anna Linde, sekreterare
Jonas Jonsson, vice sekreterare
Lars Nyman, ledamot
Kristin Berg, ledamot
Sune Ohlson, ledamot
Benny Nordli, suppleant
Mats Olsson, suppleant
Anders Wallman, suppleant
Gösta Eriksson kassör, utanför
styrelsen
Revisorer:
Sten Linde
Mats Rolfhamre
Lars Linde, suppleant
Valberedning:
Henrik Svensson (sammank.)
Per Axelsson
Petter Dolk
Bobygdens Framtid

Sommarhälsning från
Bobygda skola

Nu har Bobygda skola rundat av det
fjortonde läsåret. Vi i personalen vill
tacka elever, vårdnadshavare och
styrelsen för förtroendet under året. Nu
tar vi ett välförtjänt sommarlov och
laddar batterierna inför nästa läsår. Vi
välkomnar alla nya och gamla elever
till skolstart tisdag den 21 augusti kl.
8.45. Info hittar ni på skolans hemsida
bobygdaskola.se. Ha en skön sommar!
Johanna Nordqvist med personal
Klassresa till Idre

Fredag den 1 juni träffades vi i 5-6:an
på Ede torg för att kliva på en
dubbeldäckare som skulle ta oss till
Idre fjäll. Vi åkte tillsammans med
Idenor. Bussresan var lång men rolig.
Vi stannade en gång och då fick vi
mackor och drickyoghurt. När vi kom
fram fick vi vår packning och vi fick
veta med vilka och i vilken stuga vi
skulle bo i. Sen gick vi till stugorna
och lämnade allt och gick direkt till
lunchen. När alla hade ätit gick hela
klassen till höghöjdsbanan. Dom som
ville fick göra den, dom andra fick
heja på. Efter det gick vi direkt och
hoppade quick jump, det var också
valfritt om man ville göra det. Senare
på kvällen var det eldkväll för alla. Då
grillade vi pinnbröd och spelade
brännboll. Lördag den 1 juni. Vi
startade dagen med att kliva upp tidigt
och äta frukost, sen gick vi till ett hus
för att få våtdräkter till forsränningen
och när alla hade fått det åkte vi buss
till forsen. Vi fick en lång genomgång
om hur vi skulle göra om någon
ramlade ur eller hur man gjorde med
åran. Sen blev vi indelade i fyra
grupper och gav oss ut i vattnet. Det
var spännande när man kom till en fors
för då blev det lite roligare. Sen åkte vi

bussen tillbaka till stugorna och bytte
om och sen gick dom som hade
mountainbike och husky hike och
gjorde det. Klättring var det lite senare
för dom som hade valt det. Sen var alla
på tacobuffé. Söndag vaknade vi och
gick på frukost. Sen var vi uppdelad i
några grupper för att köra husky
footbike. Efter det åt vi, sen åkte vi
bussen hem.
Nellie Olofsson, 5:an
Mina år på Bobygda skola

Åren på denna skola har varit
fantastiska. Jag började på Bobygda
skola 2011. Då var jag fem år och
blyg, väldigt blyg. Jag tyckte då att
6:orna var stora, mogna och framför
allt läskiga. Men nu har jag förstått att
6:or är inte så modiga och inte så coola
och vi är nästan exakt likadana som
den dagen då vi kom hit för första
gången. Det enda som har ändrats är
typ vad vi har i våra hjärnor. Nu har vi
kunskapen om hur man räknar, skriver,
läser, beter sig mot varandra och allt
det har vi lärt oss av våra fantastiska
lärare. Visst, dom har varit jobbiga,
arga och gråtit men dom har ändå stått
ut med oss, dom har varit med oss i
hela sju år! Frågan “hur känns det” är
nog en av dom vanligaste frågorna,
men jag hade tänkt att svara på den
ändå. I 5:an trodde jag att jag skulle
bryta ihop när jag slutade 6:an. Att
lämna något man har haft så nära sig
under sju år kan nog vara svårt, men
jag känner ingen sorg. Ingen alls. Jag
är färdig och nöjd med mina år på
Bobygda skola. Kanske att det blir lite
sorgligt att dom flesta ska gå skilda
vägar, men om jag känner rätt så
kommer vi träffas ganska ofta. Med
andra ord, Delsbo är ganska litet.
Eira Tors klass 6

Min tid på Bobygda skola

Jag har gått på bobygda skola i sjus år.
Det började i F-klassen och då hade vi
Johanna sen vart det F-1:an och då hade
vi både Johanna och Ann-Sofie. Sen
vart det 1-2:an men då hade vi bara
Ann-Sofie ända tills vi gick i 4:an då
bytte vi till Maria. Den bästa lektionen
det var på höstterminen i 6:an då det
hade läckt ut vatten i hela klassrummet
så då gick våran lektion åt skogen och
det var skönt. Och sen på vårterminen i
januari då fick vi vara hemma för då
var det snöstorm. Och nu snart ska jag
sluta 6:an och det känns väl okej.
Olle Mittjas, 6:an

Västanängens förskola
och fritids

eller sälja, hör av dig till oss så
vidarebefordrar vi!
Ring 070-340 63 62 eller mejla
anna.linde@bobygda.se.

Nyhet för företag!

Företag får numera annonsera i
Bobygdsbladet! Pris på annons; Helsida
1000 kr, halvsida 500 kr, fjärdedel 250
kr. Företagen ska ha anknytning till
Bobygden (boende eller skriven i
Bobygden). Med reservation för
platsbrist. Annonsera gärna om
förmånliga erbjudanden för medlemmar
i Bobygdens Framtid för att öka
medlemsantalet och gemenskapen i
bygden. Material tas emot på
anna.linde@bobygda.se 070-340 63 62,
076-220 55 94.

önskar alla en trevlig sommar! Det
finns lediga platser hos oss inför Lästips!
hösten! Ring 0653-21300.
I senaste numret av Delsbo-Kjolen har
Margareta Löfstrand skrivit om
Bobygdsvägen, alltifrån historia till
Upplev Bockruset - stöd
nutid. Delsbo-Kjolen är Delsbo
BF
Även i år kommer löpartävlingen Hembygds- och Fornminnesförenings
Bockruset att arrangeras i Skog. Därför skrift och den kan köpas på forngårdens
behövs
10
stycken
frivilliga museum/butik som har öppet 11-17 alla
funktionärer - ungdomar eller vuxna, dagar under sommaren.
lördagen den 28 juli kl. 10-13. För detta Tel: 0653-104 59.
skänker Bockruset en summa till
Bobygdens Framtid. Anmäl dig som Fiskekort för Sarvtjärn
funktionär på 070-340 63 62. Tack på Fiskekort för regnbågsfiske i Sarvtjärn
förhand!
finns att köpa vid automaten på Svedja
Bobygdens Framtid Gräv & Schakts verkstadsvägg.
Vägbeskrivning från Bobygda till
Bostadsmarknaden
Sarvtjärn:
sväng
vänster
vid
Flera personer hör av sig till oss i Lillvallskorset, efter ca 1 km ligger det
Bobygdens Framtid och vill flytta till på höger sida. Pris 100 kr för max 4
Bobygden, antingen vill de köpa och/ fiskar/dygn. Info: Dagmar Dolk 070eller hyra. Det är ett angenämt problem. 637 65 69.
Och intresset kommer garanterat öka
när vägen är klar! Så har du en bostad
för åretruntboende som du vill hyra ut

