Sommaruppehåll

vattentank på 175 l. Kallhyra. Blir det du
gör det till! Ring Anders 076-135 31 60
Seniorerna återses på Bobygdsgården
torsdagar jämna veckor kl. 11.00 med start
22 aug. Olika aktiviteter. Medtag fikabröd. Gräsklippning med åkgräsklippare
erbjudes! Har du svårt att få tid och ork
Info: 070-272 21 11 Yvonne
att räcka till hemma i trädgården eller är
Trappan och barngympan har nu
det långt att pendla till stugan för att
sommarlov. Håll koll på www.bobygda.se klippa gräs? Vi har lösningen! Pris: 175
för information om när det drar igång till kr/ påbörjad halvtimme, inom Bobygda.
hösten igen.
Ring Jonna för att boka: 072-705 11 84.
Bobygdens Framtid ek. för.

SÄLJES

Naturskön tomt i Västanäng belägen på
ett berg 125 m.ö.h. fint omgiven av skog
samt med utsikt över byn och Hälsinglands blå berg. Gångavstånd till friskola F6, förskola, badplats samt rikt friluftsliv.
Tomten är ca 2 900 m2 och grovplanerad
för start av byggnation. Vatten, avlopp
och el ej draget. Vatten borrat i närheten,
el finns nära tomtgräns. Jag söker dig/
er som vill bli året-runt-boende i bygden,
gärna barnfamilj! För mer information
samt pris: Sten 070-228 65 21

Tack till:
de bybor och medlemmar som hjälpte till att städa
utanför Bobygdsgården den 12 maj! Föreningen
bjöd på grillade hamburgare till lunch.

Uthyres

Olivia Carlsson som lett barngympan under
terminen som gått.

Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad
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 timmar kostar 300 kr, oavsett
om du är medlem eller ej. Bokning:
Jeanette Alcaraz 076-802 12 16,
0653-212 16.

Johanna Östgård och Veronika Dolk som hållt öppet
på ungdomsgården Trappan under terminen.

Litet hus i Oppsjö, Bobygda uthyres fr
1/8. I behov av renovering, men fullt
beboeligt, gården är nyschaktad. Flyttstall
med 2 boxar, vedeldning och elpatron,

Per-Evert Svensson som guidade en intressant
Uggle-safari en tidig vårkväll. Hoppas fler tar
chansen att delta nästa gång.
Kolbulle-gänget som även i år gräddade goda
kolbullar och ordnade en trevlig återvändardag i
stugan i Gravbacka där många fick chans att återses.
Permats-Rune som guidade i Svedja by under
kvällsvandring i juni där många fick ta del av flydda
tiders händelser.

Margareta Nordlöv och Yvonne Svensson som
engagerat sig i Stick-caféet.
Petter Dolk som ansvarat för matlagningskursen.
Seniorgruppen som ses varannan vecka för god
trivsel.
Och alla andra, ingen nämnd, ingen glömd som
lägger mycket ideell tid på föreningens arbete.
Bobygdens Framtid ek. för.

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 plusgiro 76 31
50-0 så blir du medlem. Avgiften 2013 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, Anders Östgård 070-256 19 55 eller
maila info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se

Bobygdsbla
Nr: 77 Juni 2013

Traktor-utflykt med eget ekipage
Lekar och frågor under resan, hamburgare och läsk finns att köpa hela dagen.
Turen blir ca 3 mil och vi samlas 9.30 vid Bobygdsgården och försöker komma
iväg 10.00, vi beräknar vara åter ca 15.00.
Anmäl antal ekipage till oss! Gratis deltagande – stöd istället försäljningen!
Ni som ej har tillgång till traktor men vill följa ändå – hör av er så försöker vi lösa det.
Anmälan eller frågor till Micke Dolk 070-662 95 17 eller Johan Bergius 076-141 93 33
Bobygdsfesten
Utomhus vid Bobygdsgården. Entrén öppen 18.00-01.00
Det finns möjlighet att köpa grilltallrik, egen dryck får medtas.
Från 19.00 underhåller ”Von Westerlund” med sin gitarr.
Sedan tar bandet ”Pin-tjiv” vid på scenen och spelar.
Musikavgift 100 kr Info: 070-632 46 48

Varmt välkomna!
Löpe Visfest 2013

Lördagen den 27 juli kl. 13 är det åter dags för Löpe Visfest. Rulla ihop picknickfilten, tag med paraply eller solglasögon och kom till härlig vis-underhållning i
Bobygda. Tag med dig hela familjen och kanske även din trevliga kusin från landet.
Här finns plats för alla. Som vanligt är det Bröderna Pålsson (Dick & Fredrik) som
håller i tåtarna. I år har de bjudit in flera fina musiker för att lyssnarna ska kunna
avnjuta trevlig underhållning i vacker miljö. Det kommer finnas lite "matigt" samt
kaffe & goda bakverk till försäljning. Självklart är du även välkommen med din
egen picknick-korg :) Inträde 100 kr. Ledsagare samt barn under 15 går in gratis.
Begränsade toalettmöjligheter (=dass).
Varmt välkomna till en härlig stund i visans tecken.
Bästa hälsningar från Charlotte, Dick, Fredrik Pålsson
PS: Vi behöver Er hjälp. Det skulle vara trevligt att kunna erbjuda något att "vila
ögonen" på i musikpauserna. 2011 ställde konstnären/tandläkaren Lars Nordin ut sin
konst. Är det din tur i år? Hör av dig :)
Har ni frågor går det fint att ringa Dick Pålsson 070-377 01 57

Årsstämman
Den 21 april höll Bobygdens Framtid ek.
för. sin årsstämma på Bobygdsgården. 15
personer närvarade. Det gångna årets
verksamhetsberättelse var innehållsrik.
Seniorerna hälsade att deras träffar som
kom till efter förslag på förra årsstämman
är mycket uppskattade. Bobygda skolas
rektor Johanna Nordqvist deltog och
berättade om skolans verksamhet.
Avgående Krister Goodh, Rune Eriksson
och Jeanette Alcaraz avtackades med
varsin
vårplantering.
Styrelsens
sammansättning efter årstämman:
Petter Dolk
Patrik Ericsson
Anna Linde
Elin Broberg
Anders Östgård
Lena Nilsson
Fredrik Björk
Anders Persson
Erik Eriksson
Henrik Dolk
Gösta Eriksson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
kassör, ingår ej i
styrelsen.

Revisorer:
Sten Linde, Mats Rolfhamre,
suppleant Lars Linde
Valberedning:
Henrik Svensson, Per Axelsson

Byapeng
Bobygdens Framtid ek. för. har ansökt
om 14.000 kr i byapeng hos Hudiksvalls
kommun. Hälften beräknas till bygge av
boulebana vid Bobygdsgården och
resterande till föreningens drift. Svar på
ansökan har ej kommit.

Glad Midsommar!

Uppmaning från Polisen
Tro det eller ej men det senaste dygnet
(skrivet 6 juni) har vi lyckats gripa två
personer som är misstänkta för flera
fritidshusinbrott i skogarna kring Delsbo
och Forsa. Vi skulle vara väldigt
tacksamma om ni som har stugor i
Bobygden med omnejd och i Ofärne/
Blacksås med omnejd, kunde åka och
kontrollera era stugor om även ni har haft
ovälkommen påhälsning. Om ni har haft
det så ring 11414 och anmäl detta.
Sen saknade en av personerna sina byxor
vid gripandet och de borde finnas
någonstans kring Blaxåsvallen, om ni
hittar dessa så vill vi hemskt gärna ha in
dem.
Tack
för
hjälpen.
/Daniel, Polisen i norra Gävleborg
Vi har nu tagit årets längsta rast
Skolåret avslutades med en fantastisk
kväll med skolavslutning i strålande sol,
glada barn och många nära och kära.
Skolans 55 elever bjöd på skön sång,
elever från Kulturskolan uppträdde med
piano och fiol, efteråt blev det tårtkalas.
Bilder från avslutningen hittar ni på
skolans hemsida och på Facebook. Nu är
skolan tom på elever. Vi i personalen
pustar ut och laddar inför nytt läsår med
att utvärdera, planera, beställa läromedel
och spåna på nya idéer inför hösten.
Vi har möjlighet att ta emot nya elever i
flera av våra klasser till hösten!
Titta gärna in på skolans hemsida, där
finns information och anmälningsblankett. Gilla oss gärna på Facebook!
Stort lycka till önskar vi våra 6:or som nu
går vidare till 7:an!
Alla nya och gamla elever: Välkomna till
skolan 19/8 kl. 8.45.
Vi önskar er alla en skön sommar!
Hälsningar Personalen på Bobygda skola

Mitt år på Bobygda skola
Jag heter Linn Ceder Eriksson och jag är
13 år gammal och bor i Krusänga. Jag
har gått på Ede skola sen jag var sex år
och gick i förskoleklass. Jag bytte till
Bobygda för att jag inte trivdes på Ede
skola. Jag stod i kö länge och 2012 så
fanns det äntligen en plats för mig. Jag
började i klass 6. Jag kände ingen på
Bobygda skola förutom min lillebror
Vincent, men efter någon vecka fick jag
kompisar på skolan. Jag var blyg i början
av läsåret, men nu är jag inte lika blyg
som jag var i början. Jag har haft det bra
på Bobygda skola. Jag har fått vänner
som jag kan lita på. Maten har varit
mycket god. Vi är en liten klass så vi har
fått mycket hjälp när vi behövt det. Nu
slutar vi sexan och går upp till sjuan det
är lite pirrigt men känns ändå skönt.
/Linn Klass 6

DETTA HÄNDER

Landsbygdsstrateg Olle Persson
från kommunen besökte den 5 maj
Bobygdsgården och byborna.
Landsbygdsstrategens uppgift är att hitta
ett sätt för Hudiksvalls kommun att bli
bättre på att arbeta med landsbygden.
Vision 2020 innebär för vår kommun att
vara Sveriges bästa kommun att leva och
verka i. Glada Hudiks ledord: glädje,
gästfrihet,
okonstlad,
nytänkande,
handlingskraft, framtidstro, omtanke.
Olle ställde två frågor:

Löpe Visfest 27 juli kl 13:00

Midsommarafton 21/6
Dans kring stång, Vi reser stången på
Bobygda skola kl. 12 för att sedan dansa
runt den. Kom gärna innan och åk
traktorvagn för att hämta löv. Medtag
blommor eller plocka på plats.
Efteråt fikar vi ur medhavd picknickkorg. Kom med glatt humör.
Välkomna! Janeth 070-224 34 56
Femkamp på Bobygda skola kl. 18.00.
Lag indelas på plats, ingen anmälan.
Välkomna! Anders 070-686 19 69
Sång- och musikkväll vid Blaxås 1 juli
18.00. Norrbokören och Norrbo spelmän
på Blaxås (f.d. serveringen). Entré,
kolbulle och kaffe med fikabröd 80 kr
OBS! Medtag egen stol.
Bobygdsdagen 10 år
Lördag 13/7 Se sida 1
Sjuvallsvandringen 17 augusti.
Buss 7.30 från Ofärne till
Sellbergsvallen. Vandringen börjar 8.15.
Anmälan och info: Anna Bryngelsson
073-812 42 69 Friluftsfrämjandet Delsbo.

Stick-café startar igen to 12 sept och
håller öppet torsdagar ojämna veckor i
Bobygda skolas matsal. Medtag eget
handarbete eller kom bara och
fika och umgås. Drop-in kl. 18-21. Fika
1.Är landsbygden en bidragande del av säljes. Info: 073-022 37 42 Margareta
Hudiksvalls kommuns tillväxt år 2020?
Matstafett planeras i Bobygden till
Ett enhälligt svar från de närvarande blev: lördag 10 augusti. Trerätters middag
JA!
serveras i tre olika kök i bygden.
2.Vad krävs för att det ska bli så?
Anmälan görs parvis (t.ex sambos,
De närvarande fick skriva ner omedelbara vänner, grannar eller arbetskollegor),
tankar och arbeta i grupp vilket senare mellan varje rätt byts plats och sällskap.
resulterade i dessa fem ord till svar: Vid mätta magar sluter vi upp på
Utbildning, samhällsservice, attityd, Bobygdsgården för gemensam
dragkraft, kommunikation.
tillställning, Íntresseanmällan: Birgitta
070-276 04 01, Anders 070-256 19 55.
sista anmälnings dag 1 Augusti

