
Kolbullar sön 10 april. Nygräddade kolbullar 

serveras i jaktstugan i Gravbacka kl. 11-15. 

Kolbulle med sylt, grädde och dryck samt  

kaffe och kaka 60 kr/pers. Även glutenfria 

kolbullar finns. Njut av en vårpromenad till 

jaktstugan! Info: Stefan Axelsson 070-691 63 

76. 

 

Årsstämma Bobygdens Framtid sön 17 april 

kl. 17 på Bobygdsgården. 

 

Majkasa lör 30 april vid Glombo strand. Väl-

komna att fira in Valborg & våren i Bobygda! 

Majkasan tänds kl 19. Ris och annat brännbart 

skräp får gärna köras till kasan innan. Klass 3-

4, Bobygda skola säljer korv, dricka och kaffe 

till förmån för sin klassresa. 

 

Teaterföreställningen ”Kärleken är fri!?” 

ons 4 maj kl 19 på Bobygdsgården. Ordinarie 

pris 150:- med scenpass 120:- Ungdom tom. 

25 år 80:-. Fika-försäljning! Bokning av biljet-

ter: Anna 070-340 63 62, Lena 070-256 88 51.  

  

Muskväll lör 7 maj på Bobygdsgården. Nu är 

det dags igen – kolla in facebook och anslags-

tavlorna framöver! 

 

Öppen  Ateljé  Kristihimmelsfärdshelgen tor 5 

maj t.o.m.  sön  8  maj  kl.  11-17.  I  Glombo  

ställer  Eva Ljungdahl själv ut sitt måleri och 

grafik tillsammans med  gästutställaren  Maria  

Österberg  som  visar sitt  silversmide. I Vit-

terarv ställer Ann Envall ut sitt måleri och gra-

fik.  Skyltat  ifrån  R84.  Info:  Eva  070-642  

97 14, Ann 070-661 82 74. 

 

Arbetsdag  och  trivselkväll  på förskola, 

skola och fritids tisdag 10 maj kl. 16-19. Väl-

kommen att arbeta och göra fint på gården 

samtidigt som vi umgås och grillar hamburgare 

tillsammans. Info Bobygda skola 0653-210 04 

 

Skolavslutning  på  Bobygda  skola  tors 9  

juni kl. 18.00. Varmt välkomna! 

 

Ungdomsgården  Trappan  på  Bobygdsgår-

dens övervåning är numera från klass 5 och 

uppåt. Öppet måndagar kl. 18-21, även annan-

dag påsk. Info Veronika Dolk 076-848 16 77 

 

Tabata-träning  på Bobygdsgården måndagar 

kl. 20-21. Vi kör även på annandag påsk. Vi 

tränar styrka och kondition i stationsform. Ing-

en föranmälan. Inneskor samt vattenflaska 

behövs. Kostnad: 20 kr/gång alt. 200 för hela 

terminen. Upp t.o.m. 15 år gratis. Info: Anna 

070-340 63 62 eller Veronica 070-998 44 43. 

 

Seniorträffar  torsdagar ojämna veckor kl. 11-

13 på Bobygdsgården. Trivsamma förmiddagar 

med  mycket gemenskap! Kaffe  finns, medtag 

bröd. Info: Yvonne Svensson 070-272 21 11. 

 

Barngympa  torsdagar kl. 18-19 på Bobygds-

gården. Även på skärtorsdagen, men uppehåll 

på påsklovet 31 mars. För barn  födda 03-11. 

Medtag vattenflaska! Ingen duschmöjlighet. 

Kostnad 100 kr/barn och termin. Vid syskon 

tillkommer 50 kr/barn. Info: Anthonia Axels-

son: 073-805 42 07, Jonna Eriksson 072-705 

11 84. 

 

Stickcafé  i Bobygda skolas matsal torsdagar 

jämn vecka kl. 18-21, med uppehåll på skär-

torsdagen. Kom när du kan  –  drop-in!  Med-

tag egen syssla, fika finns att köpa. Kontakt: 

Margareta Nordlöv 073-022 37 42. 

 

Höstterminen på skolan startar tisdag 23 au-

gusti. Aktuella tider kommer att finnas på sko-

lans hemsida, www.bobygdaskola.se 

 

Cykelloppet Bobygda runt som arrangerats av 

Delsbo IF utgår i år. 
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Väg 708 
Upprättandet av bygghandlingen och för-

frågningsunderlaget pågår men har dragit ut 

på tiden. Orsakerna är flera: de svaga väg-

sträckorna vid Glombosjön har krävt extra 

undersökningar och utredningsarbete samt 

att det vid kontroll av handlingarna fram-

kommit att de behöver bearbetas ytterligare. 

Personalomsättning hos vår leverantör har 

inte heller förbättrat situationen. Som det 

tidigare nämnts finns det sträckor utmed 

Glombosjön där det har visats sig vara svårt 

att räkna fram tillräcklig säkerhet mot stabi-

litet. Enligt uppgift byggde man en vägbank 

på 50-60-talet och redan nästa dag hade den 

skredat. En tanke var att göra ytterligare 

undersökningar från sjöisen för att erhålla ett 

bättre beräkningsunderlag men eftersom det 

ändå inte är säkert att det går att undvika 

pålningen beslutades att avstå från undersök-

ningarna och projektera för bankpålning på 

en sträcka om ca 50 meter. En del har kanske 

observerat att Ramböll för någon vecka se-

dan genomfört undersökningar i Svedja. Syf-

tet var att klargöra att det går att fylla ut 

slänten utan att komplikationer uppstår. När 

borrbandvagnen ändå var på plats gjordes 

några borrningar för att veta vilka förutsätt-

ningarna är för en eventuell omläggning av 

vägen förbi kurvan på en sträcka om ca 200 

meter. Den frågan är dock bara i sin linda 

och flera parametrar finns att ta hänsyn till 

innan vi bestämmer oss för att gå vidare. De 

viktigaste är finansieringsfrågan, finns vik-

tiga miljöaspekter och hur gör vi för att 

ändra en fastställd plan på ett juridiskt riktigt 

sätt. Om vi bestämmer oss för att gå vidare 

blir ett av de första stegen att kontakta de 

berörda markägarna. Utöver förberedelse för 

en entreprenadupphandling pågår tecknande 

av avtal och utbetalning av intrångsersätt-

ning avseende markanspråk i projektet. Inför 

byggstarten ska det också genomföras en 

översyn av byggnader som finns utpekade i 

en riskanalys. Efter avslutat bygge görs en 

ny översyn för att kunna konstatera om det 

uppstått skador på byggnaden under byggti-

den. Avsikten är att avropa dessa besiktning-

ar via ett ramavtal Trafikverket har med en 

leverantör. Avslutningsvis hoppas jag att 

inga fler hinder ska dyka upp utan att upp-

handlingen kan genomföras med start i april 

och ett kontrakt med en entreprenör kan 

tecknas innan semestern. 

Håkan Åberg, Trafikverket 

 

Pyttas uppväxt 
Pytta som var en syster till Nicke Rosén och 

uppväxt på Gammelskolan, i den nedre lä-

genheten, har skrivit en tiosidig historia om 

detta som hennes släktingar givmilt delat 

med sig av till Bobygdsbladet. Här är Pyttas 

presentation av sig själv från 94.01.23. 

 

Jag heter Margareta Grute, född Rosén, är 

bildlärare på högstadiet i Kvänum, Skara-

borgs län. Är gift med färghandlare Hans 

Grute, har 3 barn och 4 (snart 5) barnbarn. 

Jag är född den 15 februari 1937 på Hu-

diksvalls BB och uppväxt på Västanängs 

skola, Bobygden, Delsbo. Mamma, Lydia 

Rosén f. Berglöf, var folkskollärare på sko-

lan (B2 skola) och undervisade i 3–4 klass. 

Vi bodde i en av lärarbostäderna på skolan 

(det fanns två). Pappa, Nils B. Rosén, var 

vägmästare eller vägtekniker. Hans arbetsgi-

vare var Vägförvaltningen i Gävle, så han 

var långpendlare – 20 mil. Därför var vi en 

av de få familjer i bygden som hade bil. 

Forts. s . 3 



Föreningsnytt 
Ett nytt vattenreningssystem har installe-

rats på skolan. Erik Eriksson har ansvarat 

för spolning av isen och hockeymål och 

isskrapor har köpts in till isbanan, vilken 

använts flitigt. En bättre belysning plane-

ras som nästa vinters investering. Ett nytt 

brandlarm har beställts till skolan och till 

sommaren kommer skolans kök samt 

trappen på skolans baksida att renoveras. 

Lena Nilsson, Stefan Bäckström och An-

ders Östgård från styrelsen samt rektor 

Johanna har deltagit i två utbildningsda-

gar för huvudman i Nordanstig. 

I april kommer en landsbygdsgrupp med 

kommunens tjänstemän och besöker sty-

relsen och skolan. 

Den nedre lägenheten på Bobygdsgården 

har tapetserats och målats samt fått ny 

ytterdörr, duschkabin och hallmatta i 

samband att den bytte hyresgäst. 

Två högtalare som stödljud i nedre delen 

av salen på Bobygdsgården har köpts in 

för att ge salen samma volym oavsett var 

i salen man befinner sig. Fler termosar 

som kaffet bryggs direkt i har köpts in till 

Bobygdsgården. Större sopkärl har be-

ställts till Bobygdsgården, eftersom det 

saknats utrymme vid tillställningar och 

bokningar. 

En ny festkommitté har startat, den ska 

avlasta styrelsen från flera evenemang 

och aktiviteter och deras första evene-

mang har just avverkats med ett musik-

quiz med liveband den 19 mars. 

Tack till Johanna Östgård som slutat an-

svara för ungdomsgården och välkommen 

till Veronika Dolk som tagit över stafett-

pinnen! För att öka besöksantalet på ung-

domsgården Trappan har åldern sänkts 

till klass 5.  

Anna Linde 

 

Kallelse! 
Medlemmar i Bobygdens Framtid ek. 

för. kallas  till  årsstämma på Bobygds-

gården söndagen den 17 april kl. 17. Se 

dagordning nedan. Vi bjuder på smör-

gåstårta. Välkomna!    Styrelsen 

 

Dagordning 

1) Val av ordförande och sekreterare till 

stämman 

2) Val av två justerare 

3) Fråga om stämman utlysts rätt 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse 

6) Fastställande av balans- och resultat-

räkning 

7) Revisorernas berättelse 

8) Ansvarsfrihet för styrelsen 

9) Beslut om disposition av föreningens 

överskott/underskott 

10) Beslut om årsavgift 2017 

11) Motioner till stämman 

12) Arvoden till styrelse och revisorer 

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

Avgående (kan väljas på omval): 

Ord: Patric Eriksson, Anders Östgård, 

Stefan Bäckström 

Suppleant: Erik Eriksson, Leslie Hör-

nqvist 

Sittande till 2017: 

Ord: Petter Dolk, Anna Linde, Lena Nils-

son, Fredrik Björk 

Suppleanter: Henrik Dolk 

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

Avgående (kan väljas på omval):  

Ord: Sten Linde, Mats Rolfhamre 

Suppleant: Lars Linde 

15) Val av valberedning (1 år) 

Avgående (kan väljas på omval):  

Henrik Svensson (sammank.), Per  

Axelsson, Eva Brinck 

16) Övrigt 

 

Forts. ”Pyttas uppväxt” fr. s. 1 

Under kriget minns jag att pappa fick köra 

med gengas - smutsigt och krångligt. På väg 

till julottan en jul under kriget stannade bilen, 

så vi kom aldrig fram. Vi var (är) fyra syskon, 

två pojkar och två flickor varav jag är den 

yngsta. 

Forts. i nästa nummer 

 

Gå på teater i Bobygda 
Scenkonst Hudiksvall Riksteatern/

Dellenkultur sätter upp teaterföreställningen 

”KÄRLEKEN ÄR FRI!?” på Bobygdsgården 

onsdag den 4 maj. Den handlar om individens 

rättighet att välja identitet och grupptillhörig-

het i relation till kärlek, familj, kultur, tradit-

ion och samhälle. Det handlar om ungas rät-

tigheter till sin kropp, sin sexualitet och att 

själva få välja partner. Även om det främst är 

flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck så är även pojkar utsatta. De 

tvingas även att kontrollera sina systrar. I fö-

reställningen berörs också hur det kan vara att 

leva som hbtq-person i en hederskontext. Rät-

tighetsperspektivet och kärlekstemat utgör 

grunden för föreställningen som riktar sig till 

en bred publik. Teatern är en cafésittning där 

skådespelarna rör sig nära publiken, en cir-

kusartist ingår i ensemblen och musiken står 

bl.a. den kände riksspelmannen Görgen An-

tonsson för. Bobygdens Framtid säljer fika, 

meddela gärna vid bokning om du har matal-

lergi. Ordinarie pris 150 kr, med scenpass 120 

kr. Ungdom t.o.m. 25 år 80 kr. Biljettbokning: 

Anna 070-340 63 62, Lena 070-256 88 51. 

Anna Linde 

 

Vårlek på Västanängen 
Nu börjar våren här på förskolan och vatten 

och lek är prio ett bland våra barn. Påskpyssel 

är något som de flesta uppskattar, men det 

skapas även alla slags fantasifigurer. Nu när 

vårsolen tittar fram är vi ute mycket och 

ibland önskar nog barnen att de hade snorkel 

och cyklop. Verksamheten är som vattnet - 

den flyter på.  Huset är fullt av härliga ungar 

med mycket fantasi och kreativitet. Nya saker 

och upptåg händer varje dag. Vi hoppas på en 

fortsatt trevlig vår och ett vidare gott samar-

bete med barn och föräldrar och skola. 

Västanängens förskola 

 

Donering vid begravning 
Reglerna för att ta emot pengar som gåvor till fon-

der har förändrats för begravningsbyråerna. Om ni 

vill skänka en gåva till Bobygdens Framtid i sam-

band med begravning kan ni betala in en summa på 

bankgiro 58 46-8018 eller swish 1233440153. Ring 

sedan 070-340 63 62 och meddela er hälsning så 

ordnar vi ett minneskort till minnesalbumet som 

begravningsbyrån tar hand om. 

Bobygdens Framtid 

 

Hyr Bobygdsgården 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslokal 

med nytt kök, storbildsprojektor 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 

tim kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej. 

Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 0653-212 05. 

 

BORTSKÄNKES 
Farmartank bortskänkes, 2 m3 med funge-

rande handpump. Sala-Henrik 070-668 27 96 

 

DETTA HÄNDER 
Bokbussen  besöker Bobygden tisdagarna 22 

mars, 19 april och 17 maj och  stannar  vid  

Bobygda  skola  kl.  9-10.30. Barn  på  skola  

och  förskola  samt  allmänheten  är väl-

komna!  Tel.  Bokbussen: 070-602 52 72. 

 
Bobygda-angling på Skogssjön, långfredagen 

den 25 mars. Tvåmanna-lag  med 10 don/lag, 

bara angelkrok får användas, don får ej flyttas 

efter startskottet. Anmälan sker på plats från 

kl. 6, startskottet går 7 och tävlingen pågår till 

12,  därefter  prisutdelning. Pengavinster till 

de tre bästa lagen. Anmälningsavg. 150  kr/

vuxenlag  el. 50  kr/ungdomslag  (t.o.m. gym-

nasieålder). Klass 3-4, Bobygda skola säljer 

korv, dricka och kaffe till förmån för sin 

klassresa. Vid frågor kan ni ringa  Daniel Her-

mansson  073-062 65 60 eller Micke Dolk. 


