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Bobygdsgårdens samlingslokal är en  lämp-
lig lokal till många olika aktiviteter, till ett 
vettigt pris. Hyr den en hel helg för 600 kro-
nor, t. ex. för en fest eller helgkurs. Du kan 
förbereda evenemanget på fredag, ha festen 
på lördag och städa söndag. Att hyra lokalen 
i fyra timmar kostar 200 kronor, passande till 
möten, kvällskurser eller barnkalas.
Ring Jeanette Alcaraz, 076-802 12 16 eller 
0653-212 16 om du vill boka.

UTHYRES

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID
Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie” i föreningen. Insatsen 
betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 
så blir ni medlem. Årsavgiften är från och med 2010 100 kronor/år. Medlemsantalet ligger nu på 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 vår hemsida www.
bobygda.se. Hör av dig till oss om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet hemskickat. Om du vill skriva något, 
annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så är vi väldigt tacksamma. Kontakta Mia 0653-212 72,  
Anna 0653-213 30 eller maila info@bobygda.se

DETTA HÄNDER
Nu är det dags för aktiviteter i Bobygda 
Hjälp oss att komma på vilka. Kanske du 
vill gå på: matlagningskurs, gympa, jägar-
examen. virkning, musik, folkdräktsömnad,  
stickning.        Kontakta Anna 070-340 63 62
                                 anna.linde@bobygda.se

Nu har vi dragit igång Trappan, ungdoms-
gården, igen! Vi har öppet torsdagar mellan 
18.00-21.00. De som går i klass 6 och uppåt 
är välkomna! Där spelar vi kort, pingis och 
biljard, kollar på film eller så sitter vi bara 
och pratar och umgås. Har börjat planera lite 
att försöka tjäna ihop lite pengar, tillsammans 
med ungdomarna, och försöka hitta på nån-
ting, tex att kanske åka och bowla el något 
liknande. Kom gärna med fler förslag! Om ni 
har någon fundering eller något förslag, hör 
gärna av er! Öppet sista gången innan jul to 
16 dec, öppnar igen 13 jan.         
                    Johanna Östgård 070-274 13 47

Barngympan fortsätter nästa år igen. Tisda-
gar på Bobygdsgården: Barn födda -06 till 
-03 18.00-19.00 och barn födda -02 till -99 
19.00-20.00.             Veronika 076-848 16 77 

Längdskidåkning på Sjuvallsleden. Leden 
är packad och spårad så gott det går mellan 
Karlsbruket och Örvallen. Håll koll på ledens 
skick på www.delsboif.se En Sjuvallskarta 
kan köpas på Time (f.d. Statoil) i Delsbo och 
på Dellenkliniken för en billig penning. Om 
man vill sponsra leden kan man sätta in en 
slant på Bg 5739-0783 eller Pg 17 40 50-5 
och märka det med 7-vallsleden.
 

Ett litet hus önskas hyra i Bobygda. Gärna 
med veduppvärmning.    Kaire 073-819 92 29

SÖKES

Söker begagnad hyvel/snickarbänk, 
                  Anneli 0650-711 29, 070-232 12 01

KÖPES

Ett år i Australien
När jag ser tillbaka på året som gått förstår jag inte vart tiden tog vägen. Jag stod ju på Arlanda 
för bara två veckor sedan! Samtidigt är det ljusår sedan jag lämnade ett kallt vintersverige. Så 
hur summerar man ett år som har innehållit så mycket, som varit så betydelsefullt? Det som 
gjort Australien till ett intressant land att resa i är för mig är kontrasterna. Man kan köra mil ef-
ter mil i öde outback för att sedan hamna i tropisk regnskog. Det är ett land med ibland mycket 
konservativa värderingar men också en stor alternativkultur. Den erfarenhet under detta år som 
gjort störst intryck på mig och som jag lägger mest värde på är Garmafestivalen uppe i nord-
östra Australien. Festivalen ar en hyllning till aboriginerna, Australiens urinvånare och jorden 
äldsta levande kultur. Man fick där, på ett starkt och konfronterande sätt, se hur aboriginerna 
behandlats och fortfarande behandlas. Att resa handlar mycket om att bli konfronterad och 
utsättas för prövningar. Man befinner sig ofta utanför sina komfortzoner, bland nya människor, 
på nya platser, och det fina med det är att man hela tiden ar tvungen att leva i nuet. Man får ta 
allt som det kommer och man växer med varje erfarenhet. Det som väntar nu är att resa hem, 
något som både exalterar och skrämmer mig. Att acklimatisera sig och plocka upp trådarna från 
det liv man lämnade för ett år känns som en utmaning. Men jag vet i alla fall att det inte är sista 
gången jag reser. 

Kristina Englund, Glombo

Stor brun katt upphittad för ca 2 mån sen i 
Oppsjö.                            Helen 0653-211 14
Hjälp denna katt hitta hem nu när det är 
så kallt!

Kära tomten, i år önskar jag mig en fet 
bankbok och en smal kropp och inte tvärt-
om som du tydligen trodde i fjol.

UPPHITTAT

Väg 708 Delsbo-Fredriksfors
(Bobygdsvägen)
Nu har arbetet med förstudie av väg 708 mellan Delsbo och Fredriksfors inletts. Väg 708 är en 
drygt 17 km lång landsväg som innehåller partier med både asfalt & grus. Väg 708 utnyttjas 
även av tung trafik t.ex. från skogsnäringen. Det har medfört många platser med stort vägslitage 
och undermålig vägstandard. Projektets mål är att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser 
och samhällsservice för de boende längs sträckan samt förbättra möjligheten av skogsråvara 
under framförallt tjällossningen. Det ska uppnås utan att kultur- och naturmiljöers kvalitéer 
förloras. Förbättringsåtgärder i befintlig sträckning krävs. Alt. transportslag och omstyrning av 
trafik är inte möjligt och nybyggnation bedöms inte motiverande p.g.a. den låga trafikeringen. 
Det handlar mest om att stärka bärigheten, dräneringsåtgärder med fördjupade diken samt nytt 
slitlager av asfalt längs hela sträckan. Siktförbättringar samt sammanslagning av flera utfarter 
kan bli aktuella. Positiva effekter är ökad tillgänglighet, säkrare körning och minskade bul-
lerstörning. Negativa effekter handlar om risk för högre hastigheter samt mindre ingrepp på 
tomter och kulturlandskapet. En utställning planeras
Detta är en sammanfattning från Trafikverkets hemsida, läs mer och följ med i vad som händer 
i frågan på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/Vag-708-Delsbo-Fredriksfors/



Bobygda skola
Bobygda skola önskar er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt 2011.
Vi bidrar till julstämningen med två juldikter 
Rektor Lisa hälsar:
Det är verkligen kul att kunna berätta att 
elevprognosen för framtiden ser ljus ut. In-
för hösten 2011 har vi en (1) plats kvar till 
förskoleklassen.  Hösten 2012 är fulltecknad 
och vi har några anmälningar från barn födda 
i år. Jättekul såklart och vi glädjer oss inför 
framtiden och skolans utveckling. Att vi 
skulle ha kö var ett mål när jag började som 
rektor och nu har vi det!

Personalen på skolan

Från Tolbo till Röda havet
Från Asien har vi fått detta mail från en bobygdsstinta på jobb. Vi önskar henne lycka till 
som ”terroist” under resten av resan och sen mycket välkommen hem igen på ledighet! 

Rapport från Röda Havet. Denna dag 
började ju fantastiskt, lyckades sät-
ta igång brandlarmet pga av ångan från
vattenkokaren. Vart så där bra, allra helst 
när kl var 05.45 och majoriteten av mina
skeppskamrater börjar jobba myyyycket se-
nare! Så kan det gå. Men nu vet vi ju att
”brandvarnaren” i mässen fungerar som den ska

Bakom oss har vi Adenviken och pirat-
vatten-vi klarade oss även denna gång från
angrepp-och framför oss har vi Suez-kana-
len. Ska passera den i möra. Vilket innebär
ca 15 tim av sand och ännu mera sand. Samt 
en gäng Egyptier ombord som säljer prylar
av ”bästa kvalitet” dvs krims-krams som kom-
mer gå sönder 20 min efter vi kommit ut i
medelhavet.Jag jobbar som mässjänta på ett 
bilfrakt-fartyg, jag jobbar borta i 10 v i taget och
sen har jag lika lång ledighet. Vi tuffar om-
kring runt hela jorden. Just denna resa
mönstrade jag på i Singapore och ska hem i 
mitten av Januari, förmodligen i USA (Det

land som f.ö behandlar oss sjömän som 
smittspridande terrorister) Den seglivade
myten att vi som jobbar till sjöss får ”se så 
mycket” kan ni glömma. Brukar komma
iland kanske 5-10 tim PER RESA. Men 
det är en bra jobb ändå! Och framförallt är 
6 mån semester per år inte så illa.

Jul kommer vi fira på ett förmodat stormigt 
nordatlanten. December brukar inte vara
det bästa tiden på året där ute. Så jag räk-
nar med ett stort svinn av julgranskulor
och en hel del julsill på durken. Men 
tror att vi även i år ska få en fin och
trevlig jul här ombord på M/V Oberon.
Hoppas att ni där hemma i Bobygda ska få 
en underbar jul med mycket snö och mycket
go mat. 

God Jul och Gott Nytt År
Ida Wallin
Född i Tolbo

Västanängens fsk/fritids
Hej där hemma i stugorna! Vi har äntligen 
fått den efterlängtade snön så vi har fullt upp 
med att leka ute i den (om graderna tillåter), 
julpyssla och sjunga julsånger.
I ett hus vid skogens slut Liten tomte tittar ut
Haren skuttar fram så fort Knackar på dess 
port Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig
Jag vill bara värma mig Kom ja, kom i stu-
gan in Räck mig handen din
God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!

Personalen på Västanängens fsk & fritids

Färgkarameller och glögg
Hej alla bobygdsbor!! Nu är det snart dags för den där julen igen och här kommer en liten 
julhälsning från mig, Moa Wallin. Jag hoppas att ni har det fint uppe i Bobygden, saknar att 
bo där och visst är man glad för att få vara uppvuxen bland kossor och ängar. Nu sitter jag 
inte direkt bland kossor men sitter och målar mycket, pysslar i ateljén, skapar färgkaramel-
ler och dricker glögg. Det borde ni göra också! Måla betyder mycket för mig. Att få skapa 
det man känner för, med spray, glitter, pennor, stjärnor och en massa kärlek. Det är så kul att 
även ha utställningar och få visa andra vad man gör och i somras hade jag en fin utställning 
på Tingshuset i Delsbo och nu pågår det en här i Stockholm . Jag hoppas att få ställa ut i som-
mar och då ses vi! Sen håller jag på att skriva en barnbok så vi får väl se vad som händer. Ha 
en underbar jul och snart kan ni gå in på sidan www.ladymoe.se och titta på grymma grejer! 
En liten färgklick i snökaoset skadar ju inte. 

Kramar från Moa m.fam. 

Det är natt endast tomten är vaken I gårdarna 
på byn är alldeles tyst. Endast tomten är va-
ken. På taken är alldeles vitt. Taken glänser.
Endast tomten är vaken. I stallet sover hästen. 
I hönshuset sover tuppen stolt på sin pinne.
Endast tomten är vaken.
           Axel klass 4
Nu är julen här igen gud vad härligt. För man 
får träffa vänner och släkt. Man får julklap-
par och man får klä granen. Gud vad roligt 
det är. Julklappar vill man ha mycket av. Man 
får inte allt man önskat sig men man får kär-
lek. Och nu är julen här igen. Nu när julen är 
här ska man ha kul. Må bra och ha en riktigt 
god jul och gott nytt år.
                                                Isabell klass 4

 

Föreningsnytt sep-dec -10
Bobygdsgårdens fasad har målats med  
hjälp av goda idéella krafter och resulta-
tet blev vackert rött! Årets återvändardag 
med många glada möten med gamla vän-
ner och god soppa avverkades även i år. 
Festkommittén ordnade en jaktbal med mu-
sik, dans och fika. Ett Systematiskt Brand-
skyddsarbete har gjort i skolans fastighet 
och brandsäkerheten har även setts över i
Bobygdsgården. Barngympa och ungdoms-
gård har varit öppna en kväll i veckan. En 
bod för förvaring av skidor och åkmadrasser 
har köpts in till skolan och monterats upp 
på gården. Skolans källarrum har efter vat-
tenskadan rustats upp till ett fint grupprum. 
Ett samarbetsavtal har tecknats med Vux-
enskolan för att försöka bedriva aktiviteter/
kurser till våren. Styrelsen har sammanträtt 
en gång i månaden under hösten. Festkom-
mittén planerar ett evenemang med mu-
sik och mat någon gång under vårvintern.
Dellenbygdens Lucia besökte Bobygdsgår-
den på Luciadagen.
God Jul och Gott Nytt År. 
                                                        Styrelsen


