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 Bladet delas ut till samtliga hushåll i Bobyg-
den och skickas till medlemmar i Bobygdens 
Framtid som bor utanför Bobygden.  Om du 
vill skriva något, annonsera eller på annat 
sätt hjälpa till med bladet, så är vi väldigt 
tacksamma för hjälp, tips och idéer, kontakta 
Per 21150, Anna 21330 eller Gun 21212 eller 
maila oss på info@bobygda.se

Bli medlem i Bobygdens Framtid  Den med-
lemsinsats (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 bara in 300:- som  
en engångssumma  på postgiro 76 31 50-0 
så blir ni  medlem. Årsavgiften är  sen 50  
kr/år. Medlemsantalet ligger nu på ca 200 st 
familjer. Läs mer om vad som händer på vår 
hemsida www.bobygda.se

LÖRDAG 8 juli
Traktorrally, Traktorcruising 
&Bobygdsfesten
Kl 12-14 Traktorrally

För gammalt, nytt & epa. Startavgift 
50 kr/ ekipage. Ingen föranmälan, 
samling kl 11.00 vid dieseltanken i 
Västanäng. Info 070-3502100.

Kl 14-16 Traktorcruising

Bobygdsgården. Konferencier: Curt 
Eriksson.

Kl 18-01 Bobygdsfesten. Musik: 
Curt Eriksson & Co. Servering mat, 
öl, vin, cider. Entré 60 kr, 18 år.                 
Info 070-3406362.

SÖNDAG 9 juli 
Slöjd&Hantverksmässa
Bobygda skola. Servering av kol-
bullar, ostkaka, kaffe & hembakat.      
Info 0653-21150.

Bobygda-mailadresser går att skaffa, 
tex: dittnamn@bobygda.se Kostnad: 
30:-/ år, som betalas i samband med 
medlemsavgiften till föreningen.    
Hör av dig till Totto 0653-21328,  
070-3502100 Nu närmar sig årets Bobygds-

dagar med stormsteg!
De flesta av er känner nog till dessa dagar vid det här laget, som består av tre 
arrangemang: Traktorcruising, Bobygdsfesten och Slöjdmässan. Det mesta 
kommer ni att känna igen även i år, men en del är nytt.
Vår största förändring är att vi bytt dagar mellan arrangemangen och delvis 
även plats. Gratis buss till och från Bobygden tillhör också nyheterna.
Traktorcruisingen blir i år på lördag dag och Bobygdsfesten lördag kväll, mot fjol-
årets söndag. För den som vill delta i cruisingen med sin traktor är det samling vid 
tanken i Västanäng 11.00. Deltagaravgiften är 50:- och då ingår en traktorburgare. 
De tävlande delas upp i kategorierna Nytt, Gammalt och Epa. Starten för rallyt går 
kl. 12.00 då deltagarna puttrar runt Bruka-Hallsta och stannar på olika stationer.

Kl 14.00 startar cruisingen då traktorerna cruisar förbi publiken och domarna har 
det svåra jobbet att välja ut årets vinnare. Prisutdelning vid Bobygdsgården.

Årets konferencier är Curt Eriksson och serveringen är öppen. Vi säljer även årets 
nya Traktor-tshirts samt de nya Bobygds-kepsarna. Antalet är begränsat, så först till 
kvarn gäller!      Läs mer om Bobygdsdagarna på sidan 2

Bobygdsgårdens samlingslokal är en 
lämplig lokal till många olika aktivi-
teter, till ett vettigt pris.

Hyr den en hel helg för 600 kr, tex 
för en fest eller helg-kurs. Du kan 
t.ex förbereda evenemanget på fre, 
ha festen på lö och städa sö.

Att hyra lokalen i fyra timmar kostar 
200 kr, passande till tex ett möte, 
kvällskurs eller barnkalas.

Uthyres

Detta händer

Säljes

Nisse är borta!
10 månaders okastrerad hankatt försvann 
från hemmet i Svedja i slutet av maj. 
Nisse är mörkgrå-randig, har vitt bröst 
och vita ringar runt ögonen.
Har du sett honom?

 

Böcker om bygden 
Holger A Olsson har givit Bobygdens Fram-
tid ek. för. 100 böcker ur sina samlingar 
"Bremôran har vakna" och ”Historier 
Dikter Visor Sägner från Dellens nejder”.
Vi kommer att sälja dessa på Hantverks o 
Slöjdmässan på Bobygda Skola i helgen.
	 				
       Läs några smakprov på sid 2
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FÖRENINGSNYTT
Bobygdens Framtid ek.för har under 
våren bytt ut oljeeldningen på skolan 
mot pelletseldning. Vi har startat upp 
anläggningen under april månad och 
den är injusterad och klar för drift. 

Ett positivt förhandsbesked har 
kommit från kommunen angående 
nybyggnad av ett dagis i anslutning 
till skolan. Årsmötet beslutade att 
gå vidare och inlämna ansökan för 
byggnadstillstånd. Förhoppningsvis 
kan bygget komma igång under sen-
sommaren.

Efter det senaste årsmötet så har vi 
en ny sekreterare i föreningen Gun 
Nyberg. Ett stort tack till avgående 
Carina Dolk.

Under sensommaren kommer vi att 
få en ny vaktmästare för våra fast-
igheter Ulf Skoglund kommer att ta 
över efter Göran Svensson som går i 
pension till hösten.

5000 :- i byapeng har gått till Oppsjö 
för att byta ut bro över tillflödet till 
Oppsjösjön.
Bobygdens Framtid ek.för.
Per Axelsson

Nu närmar sig årets 
Bobygdsdagar...
forts från sid 1

Efter två timmar, kl 18 slår vi åter upp 
portarna för årets Bobygdsfest! De 
kända Bobygdsklämmorna finns åter 
på menyn liksom goda drycker.

På utescenen ser vi i år Curt Eriksson 
& Co som står för musik och under-
hållning.

I år kan vi erbjuda er gratis resa till och 
från Bobygdsfesten. En buss kommer 
att köra Bobygden - Torget hela kväl-
len och det är bara att hoppa på/stiga 
av efter vägen. Bussen är sponsrad av 
lokala företagare. Den startar hel tim-
me på torget och åker via Fredriksfors 
och Nyåker mot Bobygdsgården där 
den sen avgår varje halv timme och 
kör sen mot Skog och åter till torget. 
Välkommen ombord och välkommen 
till en mycket trevlig kväll!

Slöjdmässan har i år flyttat till Bobyg-
da skola. På söndagen öppnar vi dör-
rarna kl 11.00 och många lokala utstäl-
lare visar och säljer sina alster.

I skolans matsal serveras ostkaka samt 
hembakt kaffebröd och smörgåsar. 
Utomhus gräddas kolbullar som aldrig 
förr. Musikunderhållning av spelmän.

Ni som inte sett skolan sen den blev 
friskola har denna dag möjlighet att se 
denna också.

Ta med er släkt, grannar, vänner och 
sommargäster till denna händelserika 
helg i Bobygden! Varmt välkomna!

Skolan blomstrar - 
eleverna blir fler!
Först och främst vill vi tacka perso-
nal och elever för ett väl genomfört 
skolår, inte många skolor som är 
så händelserika! Även skolavslut-
ningen vill vi tacka för, väldigt fint. 
Sex elever slutade nu klass sex och 
det kommer fyra nya 6-åringar till 
förskoleklassen. Men detta betyder 
inte att vi tappar två elever. I denna 
sommarvärme kan vi nog istället 
bokstavligt säga att Bobygda skola 
blomstrar, vi får nämligen fem nya 
elever, tre hitflyttade och två som 
kommer att pendla med buss, väldigt 
roligt, välkomna till Bobygda skola! 
Vid skolavslutningen i våras hade 
vi 38 elever och som det ser ut nu 
kommer vi att ha 41 till hösten. Men 
än är sommarlovet på långa vägar 
inte slut, så vem vet, det kan ännu 
komma fler elever! Funderar ni på 
att välja Bobygda skola, hör av er på 
0653-21004 så bokar vi in en tid då 
ni kan besöka skolan. Lena Johans-
son kommer under kommande läsår 
vara barnledig och vikarie för henne 
blir Lisa Fransson från Järvsö, varmt 
välkommen till oss Lisa!

Förvandling
När Holger i Oppsjö fyllde 6 år förä-
rades han ett par nya blanka stövlar i 
födelsedagspresent.

I avsaknad av vattenpölar fick den 
gödselfyllda träckgropen bli platsen 
för täthetsprovningen. När Holger 
efter en stund kom in till mor Svea 
såg hon med förundran på sin pojke 
och frågade:

-- Vô i hela friden har dô haft fôr dä 
pojk? Nistevvlan denne ser ju ut sôm 
lerklômpa!

Med gråten i halsen svarade mammas 
lilla älskling:

-- Hä ä'nte stevvlan menne e. Damm 
vascht kvôr i dinjestan damm!

Rejält kalas
Ol-Nors Olles Alfred hade varit på 
bröllop och tillfrågades grannen om 
det hade varit festligt. Alfred hark-
lade sig och svarade:

-- Ôm...! Jô spidde åtta gånga jô.

ur boken "Historier Dikter Visor 
Sägner från  Dellens Nejder" av 
Holger A. Ohlsson

Medborgarråd i Bobygda?
Hudiksvalls Kommun satsar på att utveckla demokratin och undersöker möjlighe-
ten att utveckla någon form av Medborgarråd när kommundelsnämnderna upphör. 
Projektledare Lena E Andersson berättade 31 maj på Bobygdsgården hur ett lokalt 
Närråd kan fungera och ca 25 intresserade hade slutit upp för att lyssna. Bl.a fick man 
veta att två kontaktpersoner kommer att stå till förfogande och att det för Bobygden 
skulle bli Agneta Brendt (s) och Carl-Olov Thunelid (m). Ett nytt möte till hösten 
planerades in för att diskutera hur man går vidare. Datum för mötet ej fastställt ännu.


