
DETTA HÄNDER 
Långfredags-angling på Glombosjön. 

Fre 29 mars, 2-mannalag med 10 don/lag. 

Anmälan sker på plats från kl. 6.00, start-

skottet går kl. 7.00 och tävlingen pågår till 

kl. 12.00, därefter prisutdelning. Anmäl-

ningsavgift 150 kr/vuxenlag eller 50 kr/

ungdomslag (t.o.m. gymnasieålder). Par-

kering och anmälan vid skurbryggan. Fjol-

årets vinnare, årets arrangörer nås på tele-

fon: 070-662 95 17 Micke eller 070-552 

31 21 Patrik. Har du ett pris du vill skänka, 

hör gärna av dig! 

 

Uggle-safari. Fre den 5 april samlas vi vid 

Bobygdsgården kl. 19.30. Ha bra skor och 

varma kläder samt gärna varm dryck. Kom 

med bil då vi ska åka vidare, saknar du bil 

ordnar vi samåkning. Vi åker ut kl. 20 då 

vi hunnit bekanta oss. Ingen anmälan, bara 

att dyka upp med glatt humör. Om inte 

särskilt behov finns - lämna hundar 

hemma för allas trevnad. Välkommen till 

en trevlig kväll i naturen! Info 070-562 80 

92 Per Evert Svensson 

 

Nygräddade kolbullar serveras i jaktstu-

gan i Gravbacka sön den 14 april kl. 11-

15. Kolbulle med sylt, grädde och läsk 

samt kaffe och kaka 50 kr/pers. Ta gärna 

chansen att njuta av en vårpromenad till 

jaktstugan! Info: 070-691 63 76 Stefan 

 

Barngympa på Bobygdsgården onsdagar 

kl. 18.00-19.30. Våravslutning den 17 

april. Info: 076-821 32 23 Olivia 

 

Vårbazar och arbetsdag på skolan, den 5 

maj kl. 10-14. Passa på och köp och sälj 

fritidsprylar. Om du vill sälja kan du an-

mäla dig till Johanna på skolan 8-24/4 för 

ett säljarnummer. 0653-21004,  

johanna.nordqvist@bobygda.se 

Bobygda Runt på cykel den 9 maj kl. 

10.00. Anmälan senast den 3 maj. Mer 

info på delsboif.se, 0653-165 20 

 

Akvarellkurs 11/6 - 18/6 i Glombo. Info:  

ljungdahl.eva@gmail.com, 070 - 642 97 

14, Eva Ljungdahl. Välkomna! 

 

Stick-café torsdagar ojämn vecka 

(uppehåll skärtorsdagen) i Bobygda skolas 

matsal. Medtag eget handarbete eller kom 

bara och fika och umgås. Drop-in kl. 18-

21. Fika 20 kr. Info: 073-022 37 42 Mar-

gareta 

 

Ungdomsgården Trappan på Bobygds-

gårdens övervåning har öppet torsdagar kl. 

18-21. Stängt på skärtorsdagen, påsklovet 

öppet som vanligt. Info: 070-274 13 47 

Johanna 

   

Seniorerna ses på Bobygdsgården torsda-

gar jämn vecka kl. 11.00. Olika aktiviteter 

varje gång. Medtag fikabröd. Info: 070-

272 21 11 Yvonne 
 

Glad påsk! 
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Bobygda på Facebook 
 

Oskar Lundgren, 

Anna Lundgren 

(född Linde) och 

lilla Eva Lundgren 

(nu Råbom). I kan-

ten syns skymten av 

storasyster Inga-

Lisa Linde. Kortet 

taget 1950. Foto-

graf: Calle Skog-

lund 

 

Bobygda hittar man numera som flera 

grupper i det sociala mediet Facebook: 

Bobygda – en grupp med aktuell inform-

ation mest om vad som händer i bygden, i 

Bobygdens Framtids och andras regi. 

Vi med anknytning till Bobygden – en 

nystartad grupp som blivit starkt populär 

på kort tid. Beskrivs av initiativtagaren Per 

Evert Svensson som ”ett forum för perso-

ner som bor i eller har en relation till Bo-

bygden; här kan det skrivas minnen, chat-

tas, skrivas om vad som komma skall, el-

ler bara berättas något roligt från flydda 

tider om människor och djur. Nyligen har 

Hilding Larssons stora fotoskatt med hi-

storiska bilder lagts ut här. Bilderna ur 

samlingen, som sonen Marcus har delgett 

oss, är tagna av Kalle Nordin och Calle 

Skoglund. Ta chansen att se dina förfäder 

och få kontakt med avlägsna släktingar! 

Bobygda skola – mycket nystartad sida av 

skolan själv. Sidan är ännu under upp-

byggnad och kommer enligt rektor att upp-

dateras med bilder och mera information. 

Trappan – Bobygdas Ungdomsgård - En 

grupp för Bobygdas ungdomsgård, här kan 

du läsa om vad som händer påTrappan och 

ledare och ungdomar kan hålla kontakt. 

Du som redan använder Facebook – gå 

gärna med i grupperna! Du som inte är 

medlem i Facebook, bli det gärna för att ta 

del av gemenskapen eller be någon som 

redan är med att visa dig grupperna. 

 

Bobygda på nätet i övrigt: 

Bobygden: www.bobygda.se 

Skolan: www.bobygdaskola.se 

Förskola/fritids: fsk.bobygda.se 

Anna Linde 

 

Vinterdagen 
Den 2 mars samlades ett 40-tal bybor till 

en trevlig dag med tipsrunda på skoter, 

spark, skidor, till fots och i barnvagn. Da-

gen kröntes sedan med After ski/skoter/

spark/fot på Bobygdsgården där det 

avnjöts god mat och härlig underhållning i 

form av "The Nameless Bjärvs". Vi som 

var med hade en riktigt mysig heldag! Det 

enda tråkiga var att inte fler bobygdingar 

tog tillfället i akt att umgås och ha kul. 

Man får bara hoppas på lite bättre uppslut-

ning vid nästa evenemang - om Bobygda 

nu vill ha fler?  
Bobygdens Framtid 

mailto:johanna.nordqvist@bobygda.se


Kallelse! 
Medlemmar i Bobygdens Framtid ek. för. 

kallas till årsstämma på Bobygdsgården 

söndagen 21 april kl. 18.00. Se dagord-

ning nedan. Vi bjuder på fika. Välkomna! 

Styrelsen 

Dagordning 
1) Val av ordförande och sekreterare till stäm-

man 

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 över-

skott/underskott 

10) Beslut om årsavgift 2013 

11) Motioner till stämman 

12) Arvoden till styrelse och revisorer 

13) Val av styrelse enligt § 9 (2 år) 

Avgående: 

Ord: Petter Dolk, Anna Linde, Lena Nilsson, Kris-

ter Goodh 

Suppleant: Anders Persson 

Sittande till 2014: 

Ord: Patrik Ericsson, Anders Östgård, Elin Bro-

berg 

Suppleanter: Erik Eriksson, Fredrik Björk 

13b.) Val av ordförande 

14) Val av revisorer enligt § 12 (1 år) 

Avgående: Sten Linde, Mats Rolfhamre 

Suppleant: Lars Linde 

15) Val av valberedning 

Avgående: Per-Anders Lindqvist (sammank.) 

Sittande till 2014: Jeanette Alcaraz 

Sittande till 2015: Rune Eriksson  

16) Övrigt 

Rektor Johanna Nordqvist rapporterar från skolan. 

  

Förskolan och fritids 
Vi är nu tillbaka under samma tak, flyt-

tade in i vår nya utbyggnad i januari 

2013. Fritidsbarnen tillbringar den mesta 

tiden i de nya lokalerna, men vi använder 

även lokalen under dagtid när fritidsbar-

nen är på skolan, så det har gett oss helt 

andra ytor att jobba i och det är jät-

teskönt. Lokalerna är ljusa och öppna, 

med stora möjligheter att möblera. Två 

nya toaletter; en till barnen och en till 

personalen. Så småningom blir det ett 

torkrum i hallen (vi väntar på torkfläk-

ten). Egen ingång och en altandörr blev 

det också, vi är så nöjda. Sen tar det lite 

tid att få det som vi vill men det blir bra 

så småningom. Fritidsbarnen är nöjda och 

det är ju det viktigaste. Personalbiten har 

förändrats lite, Margareta Ärlemar har 

börjat hos oss som förskolechef/

förskolelärare (se nedan). Kristin Nylan-

der slutade hos oss den 7/1 -13 då hon 

fick erbjudande om ett annat jobb. An-

nars är det gamla gänget kvar, Christina 

Björk till och från eftersom hon utbildar 

sig till förskolelärare. Hälsa gärna på oss 

och se våra fina lokaler.  

Varma vårhälsningar från personalen  

 

Ny chef presenterar sig 
Jag heter Margareta Ärlemar och bor i 

Kyrkbyn, Bjuråker. Gift med Tommy och 

tillsammans har vi sex barn. Utbildade 

mig till förskolelärare i slutet av 80-talet 

och har sedan dess till och från arbetat 

inom barnomsorgen på flera olika försko-

lor i Dellenbygden. Gjorde dock ett långt 

uppehåll i och med föräldraledighet som 

följdes av ytterligare studier. Nu är jag 

tillbaka igen inom förskolan, delvis i ny 

roll som förskolechef, och förändringar 

har skett inom förskoleverksamheten som 

utmanar mig på nytt sätt. Det känns kul, 

inspirerande och spännande! Alla barn 

och föräldrar, jag ser fram emot gott sam-

arbete och vi ses i förskolans och fritids-

hemmets både gamla och nya lokaler!  

         Vårkramar från Margareta Ärlemar  

Hälsning från skolan 
På skolan råder full aktivitet både inom-

hus och utomhus. F-1:an lär sig om djuren 

i naturen, 2-3:an jobbar om kroppen, 4-

5:an studerar väder och 6:an kämpar med 

de nationella proven. Ute på gården var-

var eleverna mellan piruetter på skrid-

skoisen och bandyspel på asfalt. Tiden på 

skolan går fort och det finns ett talesätt 

inom skolans värld som säger ”att det du 

inte hinner fram till sportlovet, måste du 

hinna fram till påsklovet och sen är det 

kört”, men det är inte vår melodi. Efter 

påsklovet väntar 10 veckor fram till som-

marlovet som ska innehålla mycket lär-

dom. Vi kommer att starta ett tema för 

hela skolan om yrken. Vi kommer att titta 

på yrken ur olika perspektiv, t. ex. histo-

riskt, framtids-, jämställdhets-, ekono-

miskt, geografiskt och använda den kun-

skap och erfarenhet som finns bland våra 

föräldrar och pensionärer i byn. Det blir 

spännande möten mellan olika åldrar!  

Bobygda skola finns nu på Facebook. 

Gilla oss gärna! Jag tillsammans med ele-

ver och personal önskar er alla en trevlig 

påsk och ser fram emot en lärorik vår.  

P.S. Lediga platser finns i förskoleklass 

på Bobygda skola till hösten 2013. Väl-

kommen med din anmälan! 

www.bobygdaskola.se, 0653-210 04 

Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor 

Väg 708 
Länsstyrelsen har nu godkänt den miljö-

konsekvensbeskrivning som upprättats, 

vilket är ett krav för att kunna gå vidare i 

processen. Miljökonsekvensbeskrivning-

en kommer att ingå i en så kallad arbets-

plan som nu ska färdigställas för utställ-

ning. Utställning innebär att handlingarna 

görs tillgängliga för allmänheten för 

granskning och lämnande av synpunkter. 

Var och när denna utställelse sker kom-

mer att annonseras i lokaltidningen. Be-

rörda sakägare kommer även att informe-

ras via brev. Trafikverkets ambition är att 

genomföra utställelsen under våren. 

Håkan Åberg, Trafikverket 
 
Tack till... 
...den gamla föreningen Bobygdens Jul-

tomtar, som har kompletterat utrustningen 

till filmprojektorn på Bobygdsgården så 

att det numera även går att se VHS 

(videoband) i projektorn. Flera av filmer-

na Seniorerna önskar se i studiesyfte finns 

ännu bara på VHS. 

Bobygdens Framtid och Seniorerna 

 

SÄLJES 
Naturskön tomt i Västanäng belägen på 

ett berg 125 m.ö.h. fint omgiven av skog 

samt med utsikt över byn och Hälsing-

lands blå berg. Gångavstånd till friskola F

-6, 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 

 

UTHYRES 
Hyr Bobygdsgårdens nyrenoverade 

samlingslokal med nytt kök, storbilds-

projektor 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 Alca-

raz 076-802 12 16, 0653-212 16. 

http://www.bobygdaskola.se

