
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. Medlemsavgiften 2012 är 100 kronor. För dig som redan är medlem bifogas inbetalningskort för årsav-

giften med detta blad. 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 hemsidan. 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 Anna Linde 070-340632, Elin Broberg 076-

2205594 eller maila info@bobygda.se 

SÄLJES 
Tripptrappstol i bra skick i ljust trä, by-

gel saknas 500 kr. Janeth 070-2243456 

 

Bilbarnstol för 15-35 kg med rygg, svart, 

bra skick 300 kr. Janeth 070-2243456 

  

Tryckexpansionskärl 12 liter, använt få-

tal månader, som nytt, rött 750 kr. Anna 

070-3406362 

 

Vardagsrumsbord och bokhylla med 

vitrindel i oljad/lutad furu, lägg ett bud! 

Anna 070-3406362 

 

Babybjörn bärsele, grå/svart, mycket bra 

skick 500 kr. Elin 076-2205594 

 

Babytravel babysitter, enkel modell, 50 

kr Elin 076-2205594 

 

SKÄNKES 
Mindre brunt piano ca 140 cm, stämt för 

ett tag sen. Bortskänkes mot hämtning i 

Ås, Delsbo innan jul. Angelica 070-

5256977 

 

DETTA HÄNDER 
Välkomna på julmarknad! Bobygda 

skola 20/12 kl. 18.00-20.00. Glögg, teater, 

försäljning, lotteri, sångkör, café. Kom 

och träffa tomten! Alla bybor varmt väl-

komna på julmarknad! 

Stick-café torsdagar jämna veckor med 

start 19 jan. Drop-in i skolans matsal kl. 

18-21. Medtag eget handarbete eller hant-

verk, fika finns till försäljning. Info: 0653-

21231 Margareta 

Barn-gympa på Bobygdsgården fortsätter 

efter jul, veckodag är ännu inte spikad, 

håll utkik på www.bobygda.se samt sko-

lans och förskolans anslagstavlor. Barn 

födda mellan -07 och -04 kl. 18.00-19.00 

och barn födda mellan -03 och -99 kl. 

19.00-20.00. Ledare Veronika Dolk 076-

848 16 77 

Ungdomsgården Trappan har öppet på 

Bobygdsgårdens övervåning på torsdagar 

kl. 18.00-21.00 fr. 12 jan. Från klass 6 och 

uppåt. Ledare Pär Linde och Johanna Öst-

gård 070-2741347 

forts. fr. s.  2 

Åtgärderna som planeras kommer i huvud-

sak att följa vägens nuvarande sträckning. 

Åtgärderna kommer att medföra ett visst 

behov av mark och det kommer att redovi-

sas i en så kallad arbetsplan. I processen 

med att upprätta en arbetsplan blir berörda 

sakägare kallade till ett sammanträde. Ett 

sådant sammanträdet kommer troligen att 

hållas under första kvartalet 2012. Mer 

information finns på Trafikverkets hem-

sida www.trafikverket.se/Privat/Projekt/

Gavleborg/Vag-708-Delsbo-Fredriksfors1/ 

Håkan Åberg, huvudprojektledare Trafik-

verket 
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En ny förskolechef kommer till bygden 
Jag vill presentera mig och min man för er. Vi har åkt runt på många ställen och känt 

efter hur det skulle kännas att ta det stora steget att flytta bopålarna. När vi kom till 

Norrbo och den lilla byn Gammelsträng så kändes det helt rätt. Vi har nu börjat vår 

inflyttning och efter jul och nyår ska allt vara klart för vårt nya boende.  

Jag är 54 år, har arbetat i förskolans värld sedan 1979 och brinner fortfarande för att 

utveckla och leda verksamheter. Så mycket har hänt i förskolan sedan jag började, 

verksamheten har utvecklats till att bli den första starten på våra barns lärande resa. Det 

ska bli så trevligt att få lära känna er och barnen samt att få verka tillsammans med er i 

den fantastiska miljön som finns i Hälsingland.  

Min man Mats är skogsentreprenör och ska fortsätta sin bana först och främst i Bjurå-

kersskogarna, så nu får Bror-Erik med sina härliga bilder se upp…. Nej, skämt åsido, 

Mats är en härlig varm person som har lätt till skratt och är tryggheten själv. Fem barn 

finns också men alla är stora och utflugna och de flesta av våra telningar har egna fa-

miljer. De kommer på kortare och längre visiter. Vi har också blivit med stall på Änge-

bo gård och hoppas på att några hästar ska vilja bo hos oss. 

Detta var en liten början om oss och tack alla som vi redan nu träffat och fått lära 

känna lite, vi ser fram emot mer.  

God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla /Anneli och Mats 

 

 

Husmor Helens julrecept 
Julig morotskaka 

2 ägg, 2 dl strösocker vispas poröst. 50 g hackade pistagenötter, 3 dl fint rivna moröt-

ter, 1 tsk ingefära och rivet skal från 1 citron tillsätts och vispas vidare. 1,5 dl vetemjöl, 

1 tsk bakpulver och 1 tsk kanel blandas ihop och tillsätts i smeten. Smörj och ev. bröa 

en form, häll i smeten och grädda i 175 gr i 45-50 min. Rör ihop en topping av 50 g 

rumsvarmt smör, 75 g philadelphiaost och 2 dl florsocker. Bred på toppingen när kakan 

svalnat. 

Saffranskaka 

2 ägg och 3 dl strösocker vispas poröst. 4 dl vetemjöl och 2 tsk bakpulver blandas för 

sig, detta tillsätts i smeten tillsammans med 200 g  smält smör, 1 pkt stött saffran och 

1,5 dl mjölk. Häll smeten i en smord och ev. bröad form. Grädda i 175 gr i 45 min. 

http://www.bobygda.se/


Bobygda skola 
Hej! Här kommer en julhälsning från 

Bobygda skola. På skolan råder det full 

juliver. Vi har firat lucia med Sofie Ax-

elsson som skolans lucia och det pågår 

just nu ett stort jultema som innehåller 

allt från religion till tradition och förvänt-

ningar inför julen. Eleverna gör sina egna 

ABC-böcker om julen, som innehåller 

fakta och upplevelser till varje bokstav. 

Eleverna har även samlat ihop gamla lek-

saker som nu är på väg till Lettland för att 

sprida julglädje hos gatubarnen i Gull-

bene. Vi har haft tomteverkstad med ljus-

stöpning, halmslöjd, sömnad och jul-

gransdekorationer. Dessutom jobbar vi i 

grupper som eleverna själva har valt, det 

är teater, sång och verkstad. Allt arbete 

ska resultera i en julmarknad den 20 de-

cember då ni alla är välkomna till skolan 

på en julupplevelse. Vi önskar er alla en 

fröjdefull jul! Vi ser fram emot ett läro-

rikt och spännande år 2012. 

Elever och personal på Bobygda skola 

genom Johanna Nordqvist 

 

Västanängens fsk/fritids 
Vi önskar alla en God Jul & ett Gott Nytt 

År!/Personalen på fsk/fritids 

 

Stick-caféet 
Stick-caféet har varit populärt under hös-

ten och besökts av uppemot 15 pers/gång. 

Det är drop-in i skolans matsal och besö-

karna har med sig egen sysselsättning. 

Det har stickats, virkats, broderats, gjorts 

näverarbeten, kvastar, blommor utav 

höstlöv samt umgåtts och fikats. Termi-

nen sammanfattas med att det har varit 

roligt att knyta nya kontakter samt dela 

idéer med varandra. Ansvariga för caféet 

har varit Margareta Nordlöv och Yvonne 

Svensson Goodh och det anordnas i sam-

arbete med Studieförbundet Vuxensko-

lan. Stick-caféet fortsätter efter jul och 

gamla som nya besökare välkomnas! 

Anna Linde 

 

Bussresor och Flextrafik 
Det är numera Hudik Taxi som kör skole-

leverna i Bobygden. Föreningen har fått 

frågor om allmänheten får resa med dessa 

bussar. Men resorna är bara upphandlade 

för skolelever så Hudik Taxi får tyvärr 

inte efter kommunens bestämmelser ta 

upp andra resenärer. Däremot har X-

Trafik en bra lösning för t.ex. pensionärer 

eller andra som inte kan ta sig till Delsbo 

på egen hand: Flextrafik. Det är ett kom-

plement till den ordinarie linjetrafiken 

och fungerar som anslutning till/från 

denna och är till för kommuninvånare 

som bor intill väg utan linjetrafik för att 

kunna nå olika former av samhällsser-

vice. Flextrafik körs på tisdagar och tors-

dagar mellan kl. 08.00-18.00, ej helgda-

gar och aftnar. Din resa beställer du på 

tel. 020-497939 senast kl. 20.00 dagen 

innan: uppge namn, tel. samt varifrån du 

vill åka. Priset är detsamma som när du 

åker buss och du betalar direkt till föra-

ren. X-Trafiks busskort gäller inte. Man 

måste ha minst 2 km till 84:an för att 
kunna nyttja Flextrafiken. 

Källa: www.x-trafik.se 

 

Väg 708 
Det pågår projektering av förstärkningsåt-

gärder av vägen. Undersökningarna som 

görs ger projektörerna ett underlag till 

dimensionering av åtgärderna. 
forts. sista sidan 

Återvändardagen 8 oktober 
Vi är bortskämda med vädret, en stor sol. Marie-Louise och jag sitter i hallen och tar 

emot alla glada människor som strömmar in, lokalen fylls snabbt.  

Anita Olshäll kom hit på sin 75-årsdag och firades med en blomma, Knut Bergström 

var den äldsta gästen och fick en chokladask liksom Hasse Gute och Lilly Johansson 

som åkt längst för denna dag; 60 mil enkel resa! Många ansikten är bekanta som 

kommit år efter år, men flera gäster kommer för första gången i år; Karin Wikström, 

Kerstin och Sixten Ivarsson, Barbro Larsson, Yvonne Svensson - Goodh, Roland 

Lindström, Hasse Gute och Lilly Johansson, Kurt Engelhart och Robin Söderberg.  

63 gäster njöt av den goda grönsakssoppan, efteråt serverades kaffe och lingonkaka. 

Det var lotteri med vinster skänkta av Börje Svedberg. Nils Eriksson tackade för 

”dagen man längtar till” och fick en applåd för dessa ord. 

I köket arbetade Marie-Louise Blomqvist, Birgitta Axelsson, Kerstin Andersson, 

Margareta Hedström, Lena Kalander, Birgitta Östgård och undertecknad. 

    Ann-Christine Bengtsson 

 

 

 

En dag som tärna i Dellenbygdens luciatåg 
Tisdagen den 13 december i år var det lucia och årets kandidater till Dellenbygdens 

luciatåg skulle sjunga sina låtar de tränat på i cirka 4 veckor. En otroligt lång dag då 

vi skulle hinna med 40 ställen och det var allt ifrån företag till hembesök hos gamla 

och sjuka människor. Så redan klockan 6 på morgonen var vi uppsjungna och klara 

för att bege oss ut och sprida lite glädje. Ett ställe vi besökte var Bobygdsgården. Det 

var jätteroligt att se att så många var där för att lyssna på oss! Hela dagen i sig var en 

väldigt känsloblandad dag, om jag får säga det själv. Allt från skratt och glädjesång i 

gruppen till tårar i hemmen. Men det allra bästa var att få sprida så pass mycket 

glädje som vi gjorde under hela dagen. Ångrar inte att jag var med i detta. Det är en 

upplevelse som jag aldrig kommer glömma. Sen vill jag tacka våra sånglärare Greta 

och Lovisa för alla roliga sångträningar. Vill också tacka Staffan och Lillemor som 

ansvarar för Dellenbygdens framtid och som vi fick skjuts av runt om i Dellenbygden. 

Och så vet jag att nästa års kandidater kommer ha det lika roligt som jag hade! 

Olivia Carlsson, Svedja 

Red. anm: Bobygdsgården gästades av skolans elever och personal, förskolans barn och perso-

nal samt ett 25-tal bybor. Den gamla föreningen Bobygdens Jultomtar bjöd på lusse-fika. 

LUCIAFAKTA: Lucias ljuskrona sägs komma från en berättelse när 

lucia bär ner mat till fångar i en djup fängelsehåla, och för att kunna 

bära så mycket som möjligt satte hon ljusen på huvudet. 


