Höstaktiviteter i Bobygda
Träning på Bobygdsgården tisdagar kl. 19.30
-20.30 (obs. ny veckodag och tid!). Vi kör
olika upplägg och tränar kondition och styrka,
alla jobbar efter egen förutsättning. Medtag
vattenflaska och håll gärna koll på ”Träning
på Bobygdsgården” på Facebook för aktuell
info. Pris 20 kr/gång alt. 200 kr/termin
(kontant eller Swish). Ingen anmälan. Info:
076-220 55 94 Elin, 070-340 63 62 Anna.
Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal
torsdagar ojämna veckor kl. 18-21. Vi lär av
varandra – allas kunskap är lika viktig!
Avgiftsfritt, medtag egen symaskin och
textilier samt eget fika/frukt. Start torsdag 30
aug. Anmälan till: Anna Linde 070-340 63 62.
En
kamratcirkel
i
samarbete
med
Vuxenskolan.
Stickcafé tors. jämna veckor kl. 18-21 med
start 6 sept. träffas vi i skolans matsal. Fika
finns till självkostnadspris. Info: 073-022 37
42 Margareta. Välkommen önskar Margareta
och Yvonne. En kamratcirkel i samarbete med
Vuxenskolan.
Seniorträffar på Bobygdsgården tors. ojämna
veckor kl. 11-13 med start 13 sept.
Trivsamma
förmiddagar
med
mycket
gemenskap! Ingen anmälan. Kaffe finns,
medtag eget bröd. Ansvarig: Yvonne
Svensson Goodh 070-272 21 11.
Småbarnsgympa sön kl. 17.15-18.00. Barn
födda 2014 eller senare, dock måste barnet ha
fyllt 2 år. Vid varje träningstillfälle skall
barnet 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, medtag gärna egen vattenflaska.
Kostnad 100 kr/barn och termin (kontant eller
Swish). Vid syskon tillkommer 50 kr/barn.
Start 2 sept. Håll koll på ”Bobygda” på
Facebook för aktuell info. Anmälan: 072-505
00 66. Begränsat antal platser. Ledare: Emilia
Jonsson.

Barngympa sön kl. 18.15-19.15. För barn
födda 2008-2013, alt. t.o.m. klass 4. Barnen
ska vara lämpligt klädda, med skor eller
barfota/strumpor,
medtag
gärna
egen
vattenflaska. Kostnad 100 kr/barn och termin
(kontant eller Swish). Vid syskon tillkommer
50 kr/barn. Start 2 sept. Håll koll på
”Bobygda” på Facebook för aktuell info.
Anmälan till 072-505 00 66. Ledare: Emilia
Jonsson.
Återvändardag med sopplunch lör den 6 okt
kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50 kr/ pers.
Anmälan senast 2 okt till: Britt-Inger 070-632
50 83, 0653-230 50, Ingrid 0653-210 30.
Välkomna!

Vi söker ny ungdomsledare

till vår ungdomsgård Trappan
Bobygdsgården. Arbetet omfattar
timmars arbete i veckan förlagt på
vardagskväll. Mindre timpeng utgår.
bör vara ansvarsfull och tycka om
arbeta med ungdomar. Hör av dig
Anders Östgård på 070-256 19 55.

på
3
en
Du
att
till

Har du ett intressant ämne passande en
studiecirkel/kurs i höst? Vid tillräckligt stort
intresse försöker vi få till en kurs i samarbete
med studieförbund! Hör av dig på 070-340 63
62.
Bobygdens Framtid ek. för.
Fiskekort Sarvtjärn
Fiskekort finns att köpa i automaten på
verkstadsväggen hos Kjell Dolk, Svedja Gräv
& Schakt. Även hos Delsbo Jakt & Vapen.
Eller swisha till 1235417282. Märk
betalningen med "dygnskort Sarvtjärn".
Dygnskort 100:-/4 fiskar
Info: Dagmar Dolk 070-637 65 69.

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”andel”. Den betalas 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 Facebo okgrupp Bobygda. BOBYGDSBLADET: Delas ut 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Hör av dig o m 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
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BOBYGDAS
JULMARKNAD
Lördag den 17 november kl. 11-15
på Bobygdsgården
Utställare med handgjort och andra julklappar
Risgrynsgröt med skinkmacka samt adventsfika
serveras av Mellankvarn
Varmt välkomna!
Arr: Bobygdens Framtid i samarbete med Mellankvarn
Boka bord till julmarknaden!
Inomhus: 100 kr/ bord, ute: 100 kr/plats med eget
bord. Ring Lisa: 070-292 99 95.

OKTOBERFEST!
Den 20 oktober på Bobygdsgården kl.18-01
Klädsel: ja, obligatorisk med (Tyroler)hatt!
Avborstade kunskaper i tyska medtages
Förköp: Entré + mat 350 kr
Oktoberfestlich mat
Entré: Zucchinisoppa med pretzel = kringla
Huvudrätt: Traditionsenlig Bratwurst med ljummen
sauerkraut och senapsdressing
Efterrätt: Apfelstrudel
Efter kl. 21: Entré 150 kr
Bar – mat – servering
Allsång, tyska lekar och underhållning
Åldersgräns 18 år
Förköp på Capricorn i Delsbo
Info: 070-558 63 10
Arr: Mellankvarn

Trädgårdssångaren och ärtsångaren
trivs särskilt bra just i den buskrika
terrängen vid vår väg. Nere på täkten
vid ”Lindes” har några sånglärkor
hittat sin älsklingsplats. Högt uppe i
det blå kvittrar de sin muntra sång,
men det är nästan omöjligt att fånga
dem med kikaren (som alltid finns
med när jag går mina rundor). En rätt
sällsynt fågel är vakteln. Den har jag
tills nu inte sett, men sången – den
låter som en droppande vattenkran
hördes i år varje morgon och kväll
ända tills mitten på juli i dikeskanten
på vår väg. Den älskar att sitta och
trycka i buskarna och kommer man
för nära gör den sig osynlig och
springer iväg. En dag satt en
stenknäck på stubben där jag lägger
fågelmat. Otroligt vilken kraftfull
fågel! Så länge han satt där tordes
inte ens de tuffa grönfinkarna komma
till fågelbordet. Vilken kontrast till
den underbart vackert tecknade
svartvita flugsnapparen som sedan
många år föder upp sin familjekull
bakom vedboden. I skogen sjunger
”min” lövsångare. I över fyrtio år har
jag hört den ljuva, lite melankoliska
sången. Den påminner om en fjäder
som dalar ner mot marken. Ny för
mig var den mindre hackspetten som
här om dagen försökte driva bort mig
och min hund Kira på vår
morgonpromenad
i
”LarsJohansskogen”. En ny röst i skogen
visade sig vara grönsångarens, en
släkting till lövsångaren. Jag skulle

kunna räkna upp otaliga arter som jag
sett och hört, här några exempel: stor
hackspett, gröngöling, gpillkråka,
nötskrika,
koltrast,
taltrast,
dubbeltrast, rödvingetrast, nötväcka,
bofink, gulärla, sädesärla, grönsiska,
grå flugsnappare, rödhake, rödstjärt,
talgoxe, blåmes, svansmes, tofsmes
och många fler. Särskilt stor
betydelse för oss på Sörbacka har
gulsparven fått. Han är liksom den
”goda anden” här uppe på ”Tappers”.
I alla år har han trofast och
regelbundet ropat in våren. Nu, under
högsommarens varma dagar hör man
honom visserligen fortfarande då och
då, men hans ”högtid” är nog ändå
våren. I påskas när vi var här och
snön ännu låg meterhög var
gulsparven redan på plats. Med denna
lilla naturskildring hoppas jag att jag
ska kunnat begeistra läsarna för
fågellivet ”runt knuten”. Ute i världen
försvinner den ena arten efter den
andra och till stor del är det vi
människor som har makten att hjälpa
till att stoppa denna tendens. Låt
dikena och vägkanterna blomma, de
är viktiga gömslen, speciellt för
småfåglarna. Låt ogräs och vilda
blommor stå, så att insekterna – som
är en viktig födokälla för fåglarna inte förlorar sitt livsunderlag, och
viktigast av allt. Gå ut och lyssna och
se... ty endast det man lär känna har
ett värde och vill bli bevarat.
Margareta Wallmann på Sörbacka

Fågelsommar
För första gången på
många år kunde jag
uppleva våren och försommaren i
Bobygden. Grunden till att jag kunde
resa till Sverige så tidigt är att jag nu är
så kallad pensionär och som
teaterpedagog i Dortmund i Tyskland
har jag möjlighet att lägga mina
projekt där till den tid som passar mig
bäst. Jag hade turen att få öva in ett
litet teaterstycke med barn från
Bobygda skola. Det var en fin och
positiv upplevelse och resultatet – en
uppvisning på Bobygdsgården - var
väldigt lyckat. Det var helt underbart
att se hur snön smälte i skogen,
björken spirade, vattnet forsade i sjön
och – det för mig viktigaste – att följa
fåglarnas ankomst. Varje dag sedan
mitten på maj tar jag mig en tur till
Glombo eller till Svedjadalen eller bara
in i ”Lars-Johans skog” som den heter
hos oss på Sörbacka, och många
timmar tillbringar jag på gården och
vid dikesrenarna häromkring. Jag blev
själv överraskad över att det finns så
många fågelarter här runt knuten. De
stora, dvs. sångsvan, trana, grågås,
kanadagås, gråhäger m.fl. är ju ganska
lätta att känna igen där de betar sig
fram över täkten. Tranorna har i många
år varit våra trognaste besökare på
fälten nedanför vår stuga. Även
ormvråk och brun kärrhök syns ju
väldigt tydligt när de seglar på himlen.
Svårare är det att verkligen identifiera

de olika falkarna, men stenfalk och
tornfalk är regelbundna förbiflygare
framför farstukvisten. En sparvhök i
grantoppen kunde jag betrakta i lugn
och ro, medan han åt upp en liten mus.
En underbar upplevelse är det att i flera
dagar höra storspovens härliga sång
och så en vacker dag se fågeln med sin
långa böjda näbb, pickandes på den
nyplöjda åkern. Tofsvipan med sin
pipiga röst som påminner om den gula
plastbadkarsankan trivs bra nere i
Svedjadalen, men man får se sig för
när man kommer för nära ungarna. Då
blir det liv i vipan som flyger angrepp
och man inte vet om hon nu tänker
landa på hjässan eller ej. Vid
Glombostranden landar drillsnäppan
regelbundet och även fisktärnan kan
man se när hon dyker efter fisk. En
liten, men kraftfull fågel som jag gärna
vill nämna är rosenfinken, en
invandrare österifrån som tillbringar
vintern i Indien. Jag hade flera möten,
ibland satt den i björkarna vid Glombo
och lyste praktfullt rosarött. Ibland
hörde jag bara sången – visserligen lite
entonig men underbart klangfull. En
lyckans dag var det när han satte sig i
”våran”
björk
rakt
framför
trädgårdsmöbeln. Då kunde vi t.o.m. ta
några riktigt lyckade bilder. Sedan
flera år bor en familj buskskvättor i
dikeskanten i vår krök. Under de ljusa
sommarkvällarna övar föräldrarna
flygkonster med ungarna. En enda
gång har jag t.o.m. sett en blåhake i
videbuskarna i dikesrenen!

HÖSTAVSLUTNING
Jakt – fiske – svamp – allt vad naturen ger!
Skrönor, berättelser & fabler – kom och dela dina
bästa minnen och vinn fint pris!
Den 10 nov på Bobygdsgården kl.18-01
Entré: Svampbruschetta
Huvudrätt: Helststekt fläskkarré med ugnsstekta
honungsrotsaker
Efterrätt: Chokladpaj med romgrädde
Förköp: Entré + mat 350 kr
Efter kl. 21: Entre 150 kr
Bar – mat – servering
Åldersgräns 18 år
Förköp på Capricorn i Delsbo
Info: 070-558 63 10
Arr: Mellankvarn

Trafiksäkerheten
i Bobygden

Bobygden är en underbar plats att bo i.
Många bor här för att de är
yrkesverksamma här och för att de
alltid har bott här, och deras föräldrar
före dem. Men jag tror många
”inflyttade” har valt att bo här på
grund av lugnet, naturen och den goda
sammanhållningen. Och här finns en
bra uppväxtmiljö för barn. I Bobygda
skola kan låg- och mellanstadiebarnen
få en lugnare och tryggare skolmiljö i
mindre klasser jämfört med de stora
skolorna i tätorterna. Den lugna och
trygga miljön tycker jag även ska gälla
trafikmiljön i Bobygden. Barnen måste
kunna gå eller cykla till skolan, eller
gå och hälsa på kompisar på fritiden
utan att de bli utsatta för risker från
fortkörare på vägarna. Vill man att
flera barnfamiljer ska flytta hit är en
lugn och trygg trafikmiljö en viktig
konkurrensfaktor. Det finns också
många äldre i området med sämre
rörelse- och reaktionsförmåga än
andra. De måste kunna få ta en
promenad eller en cykeltur efter
vägarna utan risk för att bli påkörda.
Vi har varit sommarboende i
Bobygden sedan 2007. Tyvärr har jag
konstaterat samma trend vad gäller biloch annan fordonskörning som det
finns i andra delar av landet. Jag har
erfarenhet av frågan från mina 40 år
som kommunal samhällsplanerare. Det
går ibland alldeles för fort efter
vägarna, både efter väg 708 (efter
ombyggnad) och efter andra vägar i
området, bl. a. efter vägen förbi
Hallsta där vi bor. Jag har själv
barnbarn som besöker oss flera gånger
varje sommar och jag är alltid orolig
när de är ute och leker ifall de skulle
springa ut på vägen vid fel tidpunkt.

Jag är tydligen inte ensam om att ha
synpunkter på trafiken - enligt uppgift
har det varit ett flertal inlägg på
Facebook från boende i olika delar av
Bobygden med synpunkter på höga
fordonshastigheter. Det är inte bara
personbilar som kör för fort, utan även
skåpbilar och större arbetsfordon i
yrkestrafik, fyrhjulingar, mopeder och
crosscyklar.
Vår nya Bobygdsväg är efterlängtad
och fantastiskt bra men inbjuder tyvärr
till att trycka på gasen, trots att den är,
precis som före ombyggnaden, krokig
och backig. Vi har mött bilar under
sommaren som säkert har kört 80-90
km/h. Det ligger nu ofta mycket
småstenar på vägbanan på vissa ställen
efter vägen, som bevisar att man har
kört för fort i svängarna och kommit
utanför den asfalterade vägbanan.
Fortkörning efter vägen innebär stora
risker p.g.a. krönen och kurvorna och
på grund av att vägen saknar trottoarer
och fartdämpande hinder. Vintertid
ökar riskerna p.g.a. halka och för att
gatulysen saknas. Kommer man t.ex.
till ett krön när man kör för fort och
det går en person med barnvagn eller
det kommer en cyklist efter vägen
precis på andra sidan krönet, samtidigt
som man får möte, finns stor risk för
en katastrof, oavsett hur skicklig
bilförare man är.
Varför kör man för fort kan man
undra? Beror det på anställdas
stressiga
arbetssituationer,
när
arbetsgivare nu kräver att flera
arbetsuppgifter ska utföras per dag
jämfört med tidigare? Eller är det
häftigt, kul och spännande att köra bil
eller annat fordon för fort? Det ger
föraren en kick och en känsla av makt.
Det spelar egentligen ingen roll vad
orsaken är – att köra för fort utsätter
alltid andra människor för risker. Det

Hälsning från skolan

vi in allt ifrån allvar till lek på alla plan
utifrån vår läroplan. På småbarnssidan
har vi Babblarna (små figurer i olika
färger)
som
hjälper
oss
att
kommunicera utifrån temat. Dessa
figurer följer oss vissa stunder under
veckan till barnens förtjusning. Vi
pysslar i olika former och på olika
nivåer utifrån barnens intresse och
ålder. Vi kan lova att det är inte bara
några saker! Fantasin flödar rejält i
riktningar vi knappt trodde var möjligt,
men barnen har rejält med ideer. Att
"flossa" och "shuffla" det är något som
vi alla i princip ha fått lära oss, för det
ska man kunna enligt barnen. Vi vill
också meddela alla där ute, att platser
finns att söka på vår förskola om
intresse och behov finns. Vi ser fram
emot att få in fler barn på vår förskola
som kan förgylla våra dagar.
Personalen på Västanängen

Hälsning från förskolan

Utför allt inom VVS!

Nu har Bobygda skola startat sitt
femtonde läsår. Bobygda skola växer
och nu har vi 67 elever, jämfört med 59
elever samma tid förra året. Från
januari 2019 växer skolan ytterligare
genom att vi startar fritidshem, även
kallat fritids. Bobygda skola erbjuder
plats på fritidshemmet till elever som
har behov av tillsyn med hänsyn till
vårdnadshavarnas
förvärvsarbete,
studier eller om eleven har ett eget
behov på grund av familjens situation i
övrigt. Fritidshem erbjuds under den
del av dagen då eleverna inte går i
skolan och under lov. Fritidshemmet är
öppet för elever från förskoleklass till
årskurs 6. Under hösten 2017 aviserade
Bobygdens omsorg och service att de
planerade
att
avveckla
sin
fritidsverksamhet och fortsätta att driva
förskola. Efter beskedet har Bobygda
skola ansökt hos Skolinspektionen för
att få godkännande att starta fritidshem.
Ett godkänt beslut kom den 19 juni från
Skolinspektionen, med tidigast start
januari 2019. Just nu pågår rekrytering
av personal till fritids. Till en början
kommer fritids vara i skolans lokaler,
men det finns planer på att bygga ut
skolan med en fritidsavdelning med
ändamålsenliga lokaler. Bygglov är
inlämnat till kommunen och kontakt
med banker för finansiering har skett.
Jag ser fram emot ett spännande och
utvecklande läsår med nya utmaningar!
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor,
Bobygda skola
Efter en härlig sommar har vi nu
kommit igång ordentligt här på
förskolan/fritids. Barnen är tillbaka i
rutinerna och även vi pedagoger. Temat
framöver är "sinnen". Utifrån dessa får

Erik Eriksson
Tel: 076-133 46 30

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.

Folkungar

Vi på bobygda skola fick jobba med
folkungar. Vi fick spela guitalele och
fiol. Jag gillade mest fiol. Sen så sjöng
vi en låt som heter ”Korpen” och en
som heter ”Strövtåg i hembygden” och
så fick vi göra två egna låtar. De i
Folkungar heter Pär, Lotta, Eiwor och
Anders. Det var jättekul. Efter två dagar
Solrossnittar
Skolhusmors signaturkaka, receptet så hade vi en konsert. Det var minst 100
personer.
Vänner,
släkten
och
från Anna-Karin Martinsson i Hög.
föräldrarna
kom.
2 dl socker
Tack folkungar!
2,5 dl vetemjöl
Irmelin Sundberg
2 dl grahamsmjöl
1 tsk bakpulver
2 msk vaniljsocker
200 g smör
4 msk sirap
Solrosfrön
Blanda alla torra ingredienser. Tillsätt
rumsvarmt smör och sirap och arbeta
ihop degen med fingrarna eller i
matberedare.
Sune 070-365 36 88
Dela degen i fyra delar och rulla ut dem
till längder. Doppa ovansidan av Bobygdens egen
längderna i solrosfrön, tryck till så de vitvarureparatör och
fastnar ordentligt. Lägg på två plåtar vitvaruförsäljare. Garantiservice
med bakplåtspapper och platta ut av Bosch & Whirlpool.
Försäljning av vitvaror till bra
längderna lite till.
Grädda ca 15 min i 175 grader. Skär i priser!
sneda snittar medan de är varma. Göm Erbjudande!
burken noga.
Medlemmar i Bobygdens Framtid
Cissi erhåller 250 kr rabatt
vid service eller nyinköp av
vitvara, gäller t.o.m. 181231.

kan i värsta fall leda till allvarliga
personskador eller döden.
Problemet med höga farter efter
vägarna i Bobygden ska dock inte
överdrivas. De allra flesta kör lugnt och
bra. Det är ett fåtal förare som struntar i
andra människors säkerhet och bara
tänker på sig själva.
Självklart är det så att ingen vill att det
ska hända olyckor efter vägarna i
Bobygden, och absolut inte med barn
inblandade. Jag har själv en vision – en
nollvision, (lika som Trafikverkets för
riket). Visionen är att inga personer ska
skadas allvarligt i trafiken i Bobygden.
Att uppnå en sådan vision kräver att
alla ska köra lugnt och hänsynsfullt i
Bobygden. Hur ska vi kunna
åstadkomma detta? Jo, vi måste våga be
de som kör för fort att de ska lätta på
gasen och ta det lugnare. Det kan gälla
företagare, firmabilsförare, grannar,
eller familjmedlemmar. Detta är en
bättre, mer effektiv och billigare metod
än
varningsskyltar,
sänkta
hastighetsgränser,
polisövervakning,
och olika typer av väghinder. Hjälps vi
åt så kan min vision bli verklighet.
Jonathan Turner

Bokbussen

Bokbussen har 80 hållplatser runt om i
kommunen, vilka besöks regelbundet
på 17 olika turer. Du som inte bor i
närheten av något bibliotek, kan låna
böcker och tidskrifter för barn och
vuxna i bokbussen. I turlistan kan du se
var och när bussen stannar. Om ingen
av hållplatserna ligger lämpligt till för
dig, ring oss. Om det finns någon
möjlighet tillgodoser vi dina önskemål
om ny hållplats. Dessutom stannar vi
gärna mellan hållplatserna och lämnar
böcker.
Kontakt: bokbuss@hudiksvall.se, 070602 52 72

Bokbussen kommer till Bobygda
följande tisdagar höstterminen 2018:
16 oktober
13 november
11 december
Hållplatser och tider :
Bobygda skola och Västanängens
förskola 09.00-10.30

Beställ…

...underkläder,
strumpor
och
träningskläder från Newbody av klass 4
-5 Bobygda skola. Det går bra att logga
in och beställa direkt här: https://
www.newbody.se/s/TBFWSDABFYYGS eller ta kontakt med någon
elev/förälder eller ring Lena Nilsson
070-256 88 51.

Huskurer

Finns intresse för en kurs i huskurer/
naturligt husapotek? Det finns många
naturliga sätt att stötta kroppens egen
kraft att läka, t.ex. vid förkylning,
influensa,
hosta,
magsjuka,
urinvägsinfektioner, lättare skador och
sår.
Anmäl
ditt
intresse
till
maria@tjarbyhalsa.se eller
070-281 12 25. Jag heter Maria Larsson
och är från Prättingberg från början,
men bor nu i Laholm, Halland. Jag är
utbildad Klassisk Homeopat och har
även gått olika mindre/kortare kurser
om örter.
Jag kan lägga upp kursen på olika vis
beroende på intresse. En heldag eller en
eftermiddag/kväll, där jag berättar om
vad homeopati är och hur det fungerar,
vilka örter som fungerar bra vid vilken
åkomma och hur man använder dom.
Ange gärna i intresseanmälan vad just
du är intresserad av. Hoppas vi ses!
Maria Larsson

Föreningsnytt

Så kan vi åter lägga en lång sommar
och framförallt en varm sådan till
handlingarna! Aldrig har vi väl sett
så många badgäster i Glombo och
Loppet!! Tack till er alla som hjälpt
åt att sköta om dessa platser och
hållit snyggt och rent samt till
markägarna! Det känns så roligt när
man annonserar på Facebook efter
hjälp att tömma dass, köra bord till
stranden eller laga simlinan och så
vips räcker någon upp handen och
säger ”jag hjälper gärna till”! På så
vis blir föreningens aktiviteter allas
vårt skötebarn och det är så mycket
lättare att dra igång något! Trots detta
är det ändå svårt att få tillräckligt
med arbetskraft att räcka, så då vi
fick ett
visat intresse
från
Mellankvarn att driva servering av
olika slag vid våra aktiviteter samt
vid fristående sammanhang var vi
inte sena att tacka ja. Ni har säkert
redan i sommar stiftat bekantskap
med Kex på Mellankvarn som för
övrigt är deltidsboende i Loppet och
vi kommer alltså se mer av henne
framöver.
Midsommar var blåsig vilket gjorde
att det blev ett fåtal besökare på
förmiddagens annonserade picknick
vid skolan. Vi hoppas återkomma
med ny arrangör för dans kring
stången
nästa
sommar
så
arrangemanget
återuppstår.
På
kvällen var det sedvanlig femkamp
och brännboll på det, ett gäng glada
deltagare i blandade åldrar kom och
kämpade!
Bobygdsfesten gick av stapeln den 7
juli och började med fotbolls-VM på
storbild
för
alla
entusiaster.
Mellankvarn serverade hamburgare,
korv, våfflor, kaffe m.m. från

uteköket och Hans-Ronnyz underhöll
från utescenen.
Den största händelsen var nog ändå i
mitten av juli – när asfalten kom till
byn! Många var vi som åtnjöt synen
av asfaltläggaren, andades in
asfaltångorna, drog mungiporna upp
till öronen och bara gladdes! Nu är
tiden att köra genom ett vägbygge
över och vi kan stoltsera med en ny
fin väg! Vi riktar ett stort stort TACK
till alla våra vägarbetare genom dessa
två år – som stått ut med oss
resenärer som kört över deras
arbetsplats dagarna i ända!
Bobygdens Framtid ställde upp med
tiotalet
funktionärer
på
löpartävlingen Bockruset och fick för
det en fin sponsring som sedan lades
i underhållning på Vägfirandet.
Den 18 augusti tog vi chansen att fira
vår nya väg med ca 500-talet
besökare, tävlingar, fint väder, massa
olika fordon, servering och en ny
logga!
Dellenbygdens
Motorveteraner,
Dellenbygdens
Veterantraktorer,
Tvåtakt och Blårök samt MAD
Delsbo besökte oss i kortege där
besökare och åskådare längs vägen
kunde njuta av dessa fordon på både
två och fyra hjul. Känslan av att alla
gladde sig åt den fina vägen infann
sig direkt och kanske blir detta ett
återkommande evenemang?!
Lyskvällen vid Glombo strand
ställdes i år in p.g.a. brandrisk. I
början av september var det dags för
årets matstafett där deltagarna
cyklade mellan olika hus och avnjöt
förrätt, varmrätt och efterrätt och slöt
slutligen samman för en gemensam
avslutning i Bengtssons bakstuga.

Vid sidan om dessa händelser lägger
styrelsen i nuläget störst kraft vid det
kommande
fritidshemmet
i
föreningens regi (se rektors text).
En skjutdörr har monterats mellan
stora och lilla matsalen och en dörr
har monterats mellan lilla matsalen
och klassrummet bredvid, allt för att
kunna nyttja lokalerna mer allsidigt.
Ett nytt stort kylskåp har köpts in till
skolans kök.
Ett stort och varmt TACK till alla
som på ett eller annat sätt hjälpt till
att göra detta till en fin och aktiv
sommar i Bobygda!
Anna Linde, Bobygdens Framtid

Beställ våra nya vägprylar
med den nydesignade
loggan av Carin West och
Patrik Hell!

Väg 708

Ja, som ni ser så var den förra
informationen inte den sista om
vägen, för den kommer här. Vi har nu
avslutat samtliga arbeten längs vägen
och hade den 24 september
slutbesiktning av projektet. Den utföll
väl och blev till största delen godkänd
när det gäller utförandet. Vi fick lite
påbackning när det gäller stödremsan
(jag beskrev den i förra numret) och
vår underentreprenör skall åtgärda
detta inom kort. Så helt avslutat är det
väl inte.
Jag vill passa på att ifrån Svevias sida
tacka för all hjälp vi fått under
projektets gång med allehanda saker
såsom
sidotippar,
förslag
på
projektkontor, hur man bygger vägar,
lägger trummor m.m. Jag kan väl
säga så mycket som att det varit ett
lärorikt projekt på många plan men vi
tar med oss de positiva delarna och
kommentarerna och kämpar vidare på
andra platser i landet. Vi kanske ses
om fem år igen då det är dags för
garantibesiktning.
Morgan Johansson, Svevia

Dekaler finns hemma och tshirts och tygkassar
beställs. Betalning via Swish
eller kontant vid beställning.
Kan hämtas i Bobygda eller
Delsbo.
Beställ på 070-340 63 62.
Dekal 50 kr
T-shirt vit eller svart S-XXL
150 kr
Tygkasse, grå 80 kr

Bobygdens Framtid

