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Bobygdsgårdens samlingslokal är en  
lämplig lokal till många olika aktiviteter, till 
ett vettigt pris.
Hyr den en hel helg för 600 kronor, 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 Ulla-Britt 0653-21059 eller
073-0365465 om du vill boka.

UTHYRES

DETTA HÄNDER

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
till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på vår hemsida www.bobygda.se. Om du vill 
skriva något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så är vi väldigt tacksamma. 
Kontakta Per 21150,  Anna 21330, Gun 21212 eller maila info@bobygda.se

FÖRENINGSNYTT

Bobygdsbladet kommer från och med i som-
mar enbart att delas ut i postlådorna i Bobyg-
den, ej skickas till medlemmar utanför byg-
den. Bobygdsbladet publiceras även på vår 
hemsida www.bobygda.se. Om du inte har 
möjlighet att läsa bladet på nätet kan du få 
det hemskickat, ring Anna 213 30 eller Gun 
212 12 eller maila till info@bobygda.se.
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BOBYGDSDAGEN

Bobygda skola
Kl 11-16 Slöjd & Hantverksmässa
Servering av ostkaka, hembakt kaffebröd & smörgåsar.

Bobygdsgården
Kl. 12-16 Traktorrally och cruising
Bruka-Hallsta runt. För gammalt & nytt. Startavgift 50 kr/ekipage. An-
mälan på plats med samling kl. 10.30 vid Bobygdsgården. Start 12.00
Servering av kolbullar, hamburgare, korv, fika, glass och läsk.
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LÖRDAG 11 JULI
Med underhållning och allsång av Olle & Lasse
och Linedance ”West Stompers” från Ljungaverk

mer information på

Olskims
h a n d e l s  a b

webbstugan.se

Oppsjö Lantbruk

Jannes Jonasson

Årsmötet hölls torsdagen den 23 april på 
Bobygda Skola i matsalen.
Femton personer närvarande på mötet.
Styrelsens sammansättning:
Per Axelsson ordf.
Petter Dolk vice ordf.
Gun Nyberg sekreterare
Anna Bonnevier ledamot
Patrik Ericsson ledamot
Jan-Arne Larsson ledamot
Anna Linde ledamot
Birgitta Östgård suppleant
Kassör: Gösta Eriksson (ej styrelsemedlem)
Revisorer: Sten Linde och Mats Rolfhamre. 
Revisorsersättare Lars Linde.
Valberedning: Svenne Björk, Per Hermans-
son och Håkan Jonsson
På årsmötet beslöts bl a att höja medlemsav-
giften till 100 kr/år från och med 2010.

Bobygdsdagen lördag 11 juli
11-16 Slöjd & Hantverksmässa. Bobygda 
Skola.
12-16 Traktorrally och cruising. Bobygds-
gården. 

UPPHITTAT
Troligen handgjord kniv, hittad vid 
Bobygdsgården. Återfås mot beskrivning på 
Västanänens fsk el ring 0653-21300.

KÖPES
160 cm bred säng, komplett med resårmad-
rasser och bäddmadrasser köpes till som-
marstuga. Ring Lisa 070-202 23 12.



Bobygda skola firar 
5 år med fler elever
Till hösten startar vi upp 5:e året sen det 
blev friskola och det gör vi med 45 elev-
er i år F-6.
En elevökning sen förra hösten vilket är 
ett glädjande besked, menar rektor Lisa 
Fransson, då skolan och dess föräldrar 
aktivt verkat för ett ökat elevantal. Nöjda 
föräldrar är våra bästa marknadssförare 
och de har på olika sätt bidragit till ökat 
elevunderlag.
Till hösten planeras ett jubileum av något 
slag men vad, det återstår att se.
Nu njuter eleverna ett välförtjänt som-
marlov så att de kan komma tillbaka fulla 
med energi, vilket alla i personalen ser 
fram emot.

Finnes:  Glada, sprudlande, kompetenta barn som behöver 
en extra vuxen ibland.

Bobygda skola

Arbetstid:  1 dag/v eller 1 dag/varannan vecka, enligt ö.k.

Sökes:  Varm, positiv och barnintresserad person/er som  
kan vara ett stöd i vår skolverksamhet med tex   
högläsning för eleverna, hjälpa till vid temaarbete  
och andra förekommande aktiviteter.

Kontakta:  rektor Lisa Fransson 0653-21004 
lisa.fransson@bobygda.se

Lön:  Garanterad uppskattning av eleverna och god lunch.

Ta den bästa bilden under Bobygdsda-
gen! Använd digitalkamera & maila in 
bilderna till anna.linde@bobygda.se se-
nast 20 juli, max 5 bilder per deltagare. 
Föreningen har sedan rätt att publicera 
bilderna på hemsidan och ev. i kom-
mande affischer/broschyrer/annonser. 
Bobygds-pris utlovas.

Tävling!

Bobygdsdagen
Bobygdsdagen återkommer sedvanligt 
med hantverksmässa och traktorcruising 
även i år.
Tyvärr blir det ingen Bobygdsfest på 
kvällen på grund av mycket jobb före, 
under och efter festen, för få personer 
som jobbar och stora kostnader bla för 
flera tillstånd för en enda kväll.
Arbetsgruppen för Bobygdsdagen har 
engagerat sig i många år och det ligger 
ett stort antal timmar av idéellt arbete 
bakom denna dag, planeringarna börjar 
redan i början av året. Vi känner att vi 
behöver nya krafter och nya idéer för att 
Bobygdsdagen ska bevaras och utveck-
las. Den som känner sig manad att ingå i 
arbetsgruppen till nästa år är mycket väl-
kommen att höra av sig!
Utan idéella krafter stannar landsbygden 
och vi får alla försöka dra vårt strå till 
stacken! Ring Anna 070-340 63 62.

Blomkålssallad
Ett alternativ till potatissalladen under 
lata varma sommardagar.

1 blomkålshuvud
1 stort äpple
1 röd lök
Curry
Creme fraiche eller
turkisk youghurt

Skär den råa blomkålen till små buket-
ter, tärna äpplet och hacka rödlöken. 
Rör ned creme fraiche eller youghurt så 
det känns lagomt kladdigt. Krydda med 
mycket curry och andra valfria kryddor. 
Serveras till kassler, skinka, kalkon eller 
kyckling.

Kerstins fina bärpaj
Passar bra när bär & frukt-tider väntar.

4 port 175-200 gr
175 g smör
1 dl socker
3 dl vete
1 tsk bakpulver
1 nypa salt
2-3 dl bär el frukt
Lite potatismjöl

Smält smöret och låt svalna 10-15 min. 
Rör i socker, mjöl, bakpulver och salt i 
kastrullen. Lägg lite smet i botten av en 
pajform. Strö på bär eller frukt och strö 
över lite potatismjöl, sockra ev. Smula 
över resten av smeten. Gädda ca 20 min. 
Servera med vaniljsås eller glass.

PLATSANNONS

Sommarmeny

Hos oss rullar livet på för fullt vilken års-
tid det än är. I vår har det börjat några nya 
barn och till hösten kommer det ett helt 
gäng fritidsbarn och några nya förskole-
barn. Så det fylls på hela tiden, vilket vi 
är glada för.
Vi trivs i våra nya fina lokaler, där vi nu 
har varit i 1½ år. Utemiljön börjar också 
ta form. Vi har köpt in lite nya kluriga 
cyklar och lite andra prylar.
Det känns otroligt att vi har hållit på i 
11år, tiden går fort!!!!
Känner ni att ni skulle vilja hälsa på är 
det bara att slå en signal tel 21300 eller 
chansa och kika in, vi är oftast på plats.

Soliga sommarhälsningar från personalen.

Sommarrapport från 
Västanängens fsk 
och fritids


