
DETTA HÄNDER I BOBYGDA  
 
Vallgudstjänster i sommar: 
25 juni Nyvallen 
9 juli Råbergsvallen 
6 augusti Julingvallen 
Gudstjänsterna börjar kl. 11.00. Buss avgår 
kl. 09.45 från kyrkan via Edshammar och 
torget i Ede. Medtag mugg & sittunderlag. 
Arr: Svenska kyrkan Delsbo 
 
Kvällsvandring till Kolarberget den 4 juli. 
Samling 18,30 på torget Delsbo. Medtag eget 
fika, kostnad 20 kr. Info: Anna Bryngelsson, 
073-812 42 69.  
Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo 
 
Bockruset Löpartävlingen Bockruset 
arrangeras lördagen den 29 juli på vår gård i 
Skog. Det var så roligt att så mycket publik 
kom förra året, så kom och titta och ta en fika 
eller varför inte delta? Första start är kl. 
11.00. Välkomna önskar familjen Nylander. 
Mer info och anmälan för deltagare på 
www.bockruset.se 
 
Sjuvallsvandring lördag den 20 augusti. 
Vandra i vacker miljö mellan sju vallar, en 
total sträcka på 24 km, nyhet för i år är en 
alternativ sträcka på 13 km från 
Sellbergsvallen - Julingvallen Info och 
anmälan: Anna Bryngelsson, 073-812 42 69. 
Arr: Friluftsfrämjandet Delsbo 
 
Bokbussen kommer följande tisdagar under 
hösten och besöker Bobygda skola och 
Västanängens förskola kl 9.00-10.30 – passa 
på att besöka den! 
 
 22 augusti  
 19 september  
 17 oktober  
 14 november  
 12 december  
 
Lyskväll vid Glombo strand lördagen den 26 
augusti kl. 18. Vi fortsätter vår tradition med 
att ta farväl av sommaren och välkomna 
hösten med en trevlig kväll och tända 
marschaller! Bobygdens Framtid står för 

marschaller och musikanläggning. Klass 5-6 
Bobygda skola säljer hamburgare, korv, 
dricka, kaffe, te och hembakt. Kontant 
betalning och swish i serveringen. Missa inte 
denna kväll! Info: Robert 070-226 08 87 
 
Årets matstafett i Bobygden går av stapeln 
lördagen den 2 september. Anmälan görs 
parvis (t.ex. sambor, vänner, grannar eller 
arbetskollegor). Under kvällen kommer ni att 
bjuda på antingen förrätt, varmrätt eller 
efterrätt åt ett antal andra par, vilka det är vet 
ni inte och de vet inget annat än vilken adress 
de skall infinna sig på, mellan varje rätt byts 
plats och sällskap. Det är ingen tävling, så hur 
avancerad mat ni vill laga avgör ni själva. 
Alltifrån snabbmakaroner och köttbullar till 
oxfilé duger bra. Med mätta magar sluter vi 
sedan upp för en gemensam tillställning. 
Anmälningsavgift 100 kr/par.  
Anmälan: Anders Östgård 070-256 19 55 
anders@artifes.se, Birgitta Axelsson, 070-276 
04 01, sista anmälningsdag den 18 augusti. Ta 
chansen att möta nya människor och umgås 
med grannarna! 
 
Utomhusträning utanför Bobygda Skola hela 
sommaren måndagar kl. 20-21. Vi har olika 
upplägg varje gång och blandar olika styrke- 
och konditionsövningar. Medtag vattenflaska 
och kläder efter väder. Vi har en egen sida på 
Facebook ”Utomhusträning vid Bobygda 
skola” gå gärna med i den! Vi räknar med att 
vara utomhus men skulle det bli ett riktigt 
skyfall kan hända att vi flyttar in på 
Bobygdsgården, isåfall meddelas detta i 
Facebookgruppen, hör annars av er till oss på 
tel. Ingen anmälan behövs och vi har valt att 
hålla träningen gratis men på förfrågan har vi 
bestämt att vill du ändå skänka en slant till 
föreningen går det bra på swish: 1233440153. 
Välj själv om du har möjlighet att gå ibland 
eller hela sommaren. Varmt välkomna! Elin 
Broberg 076-220 55 94 eller Anna Linde 070-
340 63 62. Arr: Bobygdens Framtid 
 
Fotboll - kom och spela och ha kul, barn och 
vuxna! Torsdagar kl. 18.30, med start den 22 
juni på skolan. Info Ann-Eva  Mickelsson tel: 
073-550 42 88 

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”. Den betalas en 

gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på bankgiro 58 46-8018 så blir du medlem. Avgiften 2017 är 

100 kronor. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll. 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 hemsidan. Hör av dig om du bor utanför Bobygden och vill ha 

bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin 

Broberg 076-220 55 94 eller mejla info@bobygda.se  

BOBYGDSBLA 
   Nr: 93 Juni 2017 

  Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se 

 

 

Midsommarafton 
2017! 

 

Klockan 10 tänkte vi samlas på Bobygda skola för att åka 
traktor och vagn, hämta björkar och blommor att klä 

stången med.  
 

Detta gör vi, vuxna och barn tillsammans. Sedan dansar vi 
och leker oss varma. Medtag gärna picknickkorg. 

Vi tänker att detta håller på till ca kl. 13. 
  

Därefter pausar vi till kl. 19 då vi åter träffas på skolan, för 
lekar, brännboll, dans m.m.  

 

Grillen kommer att startas, så ta med det du vill grilla.  
Vi önskar ALLA hjärtligt välkomna till en trevlig dag/kväll. 

 
Arr: årets midsommarkommitté Info: Eva Brinck 070-288 09 57 
 
 
 
 
 
 
 



Hälsning från skolan 
Vi vill tacka alla elever och 
vårdnadshavare för ett lärorikt och 
minnesvärt  läsår för våra 59 elever. 
Det blev en fin skolavslutning med 
sång, instrumentspel, smarriga tårtor 
och fantastisk uppslutning. Tack till 
alla inblandade! Nu har Bobygda 
skola för trettonde året skickat iväg 
elever på sommarlov. Stort lycka till 
önskar vi våra 6:or som går vidare till 
nya utmaningar i klass 7 till hösten! 
Välkommen till skolstart tisdag 22 
augusti kl. 8.45 till alla nya elever i 
förskoleklass och välkommen tillbaka 
alla våra tidigare elever. Vi har lediga 
platser i årskurserna 2, 3 och 4 till 
hösten. Välkommen med er ansökan 
om intresse finns! 
Anmälningsblankett hittar ni på 
www.bobygdaskola.se. Hitta gärna in 
på vår nya hemsida och följ vårt 
arbete på skolan. Vi önskar er alla en 
skön, vilsam och rolig sommar! 

Johanna Nordqvist med personal  
 

En hälsning från Västanängen 
Nu travar vi med stormsteg mot 
midsommar, sol och bad och en 
välförtjänt semester för våra barn och 
personal. Här har vi under våren haft 
fokus på vårt förhållningssätt mot 
varandra. Hur är man en bra kompis? 
Alla vet att man måste vara snälla och 
vara en bra kompis men hur gör man 
det konkret? Det är en liten del av vad 
vi pysslat med under våren, med goda 
resultat måste jag tillägga. Vi som 
vuxna måste naturligtvis föregå med 
gott exempel så barnen kan lära av 
goda förebilder. Vi leker och lär av 
varandra, och till hösten ser det ut 
som vi har några platser lediga på 
förskolan så varmt välkomna att höra 

av er om ni eller någon ni känner vill 
ha en privat förskola till barnen. Ute 
på gården har det börjat frodas allt 
som vi planterade för några år sedan, 
mycket roligt. Snart har vi kanske den 
lummiga gård som vi eftersträvat.  

Janeth Dolk, kontakt: 0653-21300 

 
Pyttas uppväxt 
Pytta,  som  var  syster  till  Nicke  
Rosén, och  uppväxt  på  
Gammelskolan, nedre  lägenheten,  
har  skrivit  en historia  om  detta  
som  hennes  släktingar givmilt  delat  
med  sig  av  till  Bobygdsbladet. Här 
är Pyttas presentation av sig själv 
från 94-01-23. Detta är en 
fortsättning från nummer 91/2016. 
Mamma sa att efter bastuns tillkomst 
blev det en helt annan lukt i 
skolsalarna. Allmänheten fick bada på 
fredags- och lördagskvällar. På skolan 
hade vi en vattenpump på gården och 
där hämtade man vatten. Men då jag 
föddes 1937 fick man vatten indraget. 
Vi hade ett tvättställ i köket med varm
- och kallvattenkran, samt diskbänk. 
Ett tekniskt geni i trakten, ett original 
som det gick många historier om, 
”Lassas Lars”, hade konstruerat en 
värmepanna i anslutning till 
vedspisen. Den gav varmvattnet samt 
värme till ”Röda rummet” där det 
fanns ett element. I ”Röda rummet” 
var ena väggen helt täckt av 
garderober, i en fanns en mangel, som 
kunde fällas ut från skåpet. Här hade 
vi också en kapphylla, så när vi hade 
gäster fick de gå igenom farstun och 
in den vägen. Annars gick man direkt 
in i köket.  

Fortsättes i kommande  nummer. 

motivera simträning. Stort tack till 
alla arrangörer, medhjälpare och 
intressenter för Bobygda under våren, 
glad sommar till er alla! 

Bobygdens Framtid 

 
Passa på i sommar 
 

Fiskekort för regnbågsfiske i 
Sarvtjärn finns att köpa vid 
automaten på Svedja Gräv & Schakts 
verkstadsvägg. Vägbeskrivning till 
Sarvtjärn: sväng vänster vid 
Lillvallskorset, efter ca en km ligger 
det på höger sida. Pris 100 kr för max 
5 fiskar/ dygn. Info: Dagmar Dolk 
070-637 65 69. 
 
Spela beachvolley och boule!  
Beachvolleyboll-planen står till allas 
förfogande vid Glombo strand. Nätet 
är uppsatt och boll finns i förrådet 
intill dasset. Lämna tillbaka bollen på 
samma plats för allas trevnad och för 
att vi ska kunna fortsätta ha denna 
möjlighet. Skriv gärna i Bobygdas 
facebookgrupp om ni är ett gäng som 
ska spela, så får fler chansen att vara 
med.   
 
Boule-banan finns längs 
Bobygdsgårdens långsida mot vägen. 
Den är fri att disponera och bouleklot 
förvaras i väskor i förrådet under 
Bobygdsgården. Lämnas åter i gott 
skick på samma plats. Boule-regler 
finns på husets fasad invid banan. Ta 
med dig grannar och vänner till en 
trevlig spelstund och så hjälps vi åt 
att hålla god ordning och trivsel. 
Kontakt: Micke Dolk 070-662 95 17 
Bobygdens Framtid 
 
 
 

HYRES/LÅNAS 
Min son har bestämt oss för att han 
skall ha min Delsbodräkt på stämman 
- så nu söker jag med ljus och lykta 
efter en att hyra/låna till mig själv. 
Jag är ca 180 cm lång, och behöver 
den bara för ett par timmar på 
söndagen. Den kommer inte att 
dansa, rulla runt i gräset eller spela 
fiol - utan endast stillsamt äta våfflor. 
Tackar på förhand gör Erik Jocks 
Olshall, erik.olshall@gmail.com 
eller ring mamma Anita 0653-210 32, 
070-242 74 54. 
 
BOSTADSMARKNADEN 
Flera personer hör av sig till oss i 
Bobygdens Framtid och vill flytta till 
Bobygden, antingen vill de köpa och/
eller hyra.  Det är ett angenämt 
problem. Så har du en bostad för 
åretruntboende som du vill hyra ut 
eller sälja, hör av dig till oss så 
vidarebefordrar vi!  
Ring 070-340 63 62  
eller mejla anna.lindebobygda.se. 
  
HYR BOBYGDSGÅRDEN 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad 
samlingslokal med nytt kök, stor-
bildsprojektor 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. 
  
SNÖRÖJNING/SANDNING 
Är du intresserad av upphandling för 
sandning/snöröjning för skola, dagis 
och Bobygdsgården under vintern 
2017-2018? Gör en intresseanmälan 
till Anders på tel: 070-256 19 55 för 
vidare uppgifter.  



Föreningsnytt 
Micke Dolk och Daniel Hermansson 
anordnade anglingstävling på 
Skogssjön och 16 lag deltog. 
Prispallen såg ut enligt följande: 1. 
Mattias Wahlberg 14,05 kg, 2. 
Andreas 9,8 kg, 3. Håkan och Terese 
Jonsson 8,5 kg. 
Stefan Axelsson och Ulla-Britt 
Wallman med sin ”kolbulle-
kommitté” ordnade i vanlig ordning 
den populära kolbulledagen i 
Gravbackas jaktstuga och detta har 
kommit till att bli något av en 
återvändardag och mycket uppskattat!  
Festkommittén har ordnat två danser 
på Bobygdsgården under vårvintern. 
Majkasan som festkommittén 
ansvarade för blev även i år välbesökt 
och skolklassen sålde korv, 
hamburgare och fika till förmån för 
sin klassresa. 
En lördag i början av maj var det 
vårstädning utanför samt i köket på 
Bobygdsgården. Det grillades 
hamburgare till lunch. Varmt tack till 
alla som kom och hjälptes åt! Det har 
beställts och monterats ett antal 
livbojar till badplatserna i 
omgivningen. Rune Blank och Lasse 
Östgård har lagt ned mycket ideell tid 
på att bygga ett nytt fint dass till 
badstranden i Glombo. Det innehåller 
både förråd och dass med separex. Ett 
stort varmt tack för ert arbete samt 
Lyttje-Olle, Dellenbygdens Kross, 
Svevia, Jannes Jonasson, Lars Linde 
för material och lån av maskiner och 
Anita Jonasson för skylten på dörren! 
Öråstornets avsatser har renoverats 
under våren av Lars Nyman och Per 
Axelsson – tack för detta, nu kan vi 
alla säkert njuta av utsikten igen! 
Bobygdsgårdens kök har 
kompletterats med glas och porslin 

som fattades och det har köpts in nya 
bestick. 
Barngympa, ungdomsgården 
Trappan, seniorträffar, textilcirkel 
och stickcafé har alla haft 
våravslutningar och återkommer med 
nya aktiviteter på höstkanten. Vi 
tackar alla ledare/ansvariga och 
deltagare för denna termin! Har du 
förslag på studiecirklar/kurser/
kamratcirklar/aktiviteter för 
höstterminen meddela gärna dina 
förslag på 070-340 63 62 så ser vi vad 
vi kan åstadkomma om tillräckligt 
stort intresse finns! 
Skolans pelletspanna som värmer 
både skola och dagis är i dåligt skick 
och kräver i dagsläget mycket 
underhåll och service. Föreningen 
kommer under sommaren att byta ut 
den mot en bergvärmeanläggning. 
Det kommer att borras tre hål i 
marken utanför skolan och en 
värmepump kommer att installeras i 
skolans pannrum. Pumpen är på 38 
kWh och kommer förse skola och 
dagis med värme och varmvatten. 
Den nya värmeanläggningen är en 
stor investeringen men kommer att 
sänka uppvärmningskostnaden med 
ca 80.000 kr/ år. 
Två nya basketkorgar kommer att 
gjutas på skolgården under 
sommarlovet. Ny takbelysning 
kommer att monteras i delar av 
skolan. 
Vattenledningarna mellan skolan och 
Bobygdsgården var gamla och i dåligt 
skick, hälften är utbytta under våren 
och resterande del kommer att bytas 
under sommarlovet. 
Det har sökts och beviljats en 
byapeng från föreningen med 
ändamål att montera en flytande 
simlina i Glombosjön. Tanken är att 

 

BOBYGDSDAGEN 2017 
 

Sommarspelen 
inleds den 8 juli kl. 11 på Glombo-beachen! 

 
Dra ihop ett fyrmannalag; t. ex. byalag eller kompislag, och anmäl er senast 

den 27 juni. Uppge: deltagare, lagledare, lagnamn, epost-adress, tel.  
Antal lag är begränsat så anmäl er i tid!  

 
Lagklädsel uppmuntras och belönas! Deltagaravgift: 200 kr/ lag.  
Anmälan till Anna: anna.linde@bobygda.se eller 070-340 63 62.  

 
Om du inte vill delta – kom som publik och heja fram lagen! 

Klass 5-6, Bobygda skola, har försäljning på stranden av hamburgare, korv 
m.m. kaffe/te, dricka, hembakt. Info: 070-392 06 52 

 

Bobygdsfesten 
firas kl. 18-01 vid Bobygdsgården! 

 
Det serveras grilltallrik och bjuds på förstklassig underhållning! 

 
Till maten kl. 18-21underhåller Jessica Bohlin och Mattias Sandberg 

och när vi ätit färdigt spelar kl. 21-01 Tobias Larsson Band. 
 

Inträde 100:-  (12-17 år 50:-, 0-11 år gratis) 
Grilltallrik 100:- (barnportion 50:- ) 

 
Info: 070-998 44 43 

 

VÄLKOMNA! 
 

Ta med familj och vänner! 



Min tid på Bobygda skola 
Förskoleklassen 2010 var bra! Vi 
hade en fröken som hette Tine och 
hon var superbra. Vi hade ett troll 
som kallades för Trulle. Han var 
jätterolig tyckte jag. Vi åkte till 
brandstationen och fick testa att gå 
genom ett rökigt tält. I ettan, 2011, så 
fanns det gosedjur som hette Helge 
och Grässnattaren. Det var två älgar 
som man fick ta med hem och skriva 
om. Det enda jag minns från tvåan 
var att Emma och Osse och Ludvig 
och massa andra gick här. I trean 
började Elin Bäckström jobba i vår 
klass. Vi började med slöjd nere på 
Ede och där gjorde vi fulmonster. Sen 
började jag i fyran. Då invigde vi en 
ny klätterställning på baksidan. I 
femman, 2016, åkte vi på klassresa 
till Göteborg. Det var så himla kul. Vi 
var också på Järvzoo med hela 
skolan. De förra sexorna vann i 
brännboll över fröknarna och det var 
SUPERBRA! Nu är mina skolår slut 
här på Bobygda skola. Men jag har 
haft ett underbart sista år här iallafall. 
          Emilia Hermansson 

 
Vägarbetet 
Ja, som ingen kan undgå så fortsätter 
vi oförtrutet med vägbygget, till 
vissas förtret kanske men ge er till 
tåls, det kommer att bli bra, det lovar 
vi. Lite om det som varit: 
stödmurarna i Löpe är på plats, så nu 
bör det ej bli någon mer 
vägavstängning eller omledning. 
Räcket vid Valparsbron på plats 
likaså. Vi passar även på att be om 
ursäkt att åtgärdena vid tjällossningen 
på framförallt grusvägsdelen inte 
sköttes helt perfekt av Trafikverket. 
Detta ledde till att ni blev lidande, 

vilket inte är meningen. Nutid och 
framtid: 
Vi har fått tillökning i maskinparken 
med några fler dumprar och 
grävmaskiner men framförallt har 
antalet grusbilar ökat. Vi kör in cirka 
10 000 ton grus varje vecka. Det 
motsvarar cirka 300 lass. Detta med 
ett gott samarbete med Råsjö Kross 
som är vår leverantör av allt grus och 
transporter. Vi har spridit ut arbetena 
så att vi kör med två  grävare + 
dumprar ifrån Olivensjös och in mot 
”centrum” och två stycken är på väg 
ut mot Krusänga. Vi har gjort 90 % 
av alla djupare urgrävningar så nu är 
framfarten lite snabbare. Vi kommer 
att börja ”städa” diken och 
sidoområden nästa vecka med början 
från Delsbosidan, då får man en 
bättre bild av hur det kommer att se 
ut. I samband med detta byter vi även 
sidotrummorna allteftersom vi går 
fram. Vi stänger för lite välbehövlig 
semester vecka 29 och 30 så då blir 
det lugnt. Vi på Svevia vill passa på 
att önska er alla en trevlig 
midsommar och en i övrigt trevlig 
sommar.  

Morgan Johansson, Produktionschef 
Anläggning Härnösand, Region 

Stockholm-Nord 
 

Upplev Bockruset - stöd BF 
Även i år kommer löpartävlingen 
Bockruset att arrangeras i Skog. 
Därför behövs 10 stycken frivilliga 
funktionärer - ungdomar eller vuxna, 
lördagen den 29 juli kl. 9.30-13. För 
detta skänker Bockruset en summa 
till Bobygdens Framtid. Anmäl dig 
som funktionär på 070-340 63 62. 
Tack på förhand! Bobygdens Framtid 

IP-Only och Bobygda  
Statusen för området i Bobygda med 
omnejd ser bra ut och vi på IP-Only 
har stora förhoppningar på att 
komma upp till en tillräckligt hög 
anslutningsgrad för att påbörja en 
byggnation. Då vi vet att det är 
väldigt mycket fritidshus i de delar vi 
har haft en kampanj i, har vi valt att 
förlänga kampanjtiden och vara 
aktiva i dessa områden över 
sommaren! Det vi även gör för att få 
rätta och korrekta siffror är att ta bort 
de hus/fäbodar som antingen har 
fiber eller inte har någon el. Detta 
arbete görs nu och all data samlas 
ihop för att få ett bättre grepp på 
helheten. Så en förlängning av 
kampanjen och projektledare som 
skall se till att få tag på de 
fastighetsägare som vi idag inte 
lyckats få tag i. Vi planerar även att 
hålla ett ytterligare informationsmöte 
för att så många som möjligt skall ha 
möjligheten att ta del av all 
nödvändig information som rör 
projektet! Området Bobygda tillhör 
en större del av ett geografiskt 
område där vi som sagt ovan har 
stora förhoppningar att kunna ta ett 
beslut om en byggnation efter 
sommaren!  

Kristoffer Emanuelsson  
0723-11 55 66 

 

Årsstämma 2017 
Den 9 april hade Bobygdens Framtid 
sin årsstämma. 26 medlemmar 
närvarade och det bjöds på 
smörgåstårta. Henrik Dolk och Lena 
Nilsson valde att lämna sina poster. 
Valberedningen berättade att flera 
personer är intresserade av en plats i 

styrelsen. Styrelsen för 2017 ser ut 
som följer: 
Anders Östgård, ordförande 
Erik Eriksson, vice ordförande 
Anna Linde, sekreterare  
Jonas Jonsson, vice sekreterare 
Eva Brinck, ledamot 
Lars Nyman, ledamot 
Lars Persson, ledamöter  
Benny Nordli, suppleant 
Kristin Berg, suppleant 
Mikael Dolk, suppleant 
Gösta Eriksson kassör, utanför 
styrelsen        
 

Tack 
Tack för gåvor i samband med Karin 
Sällström, Astrid Nordin, John 
Englund och Anders Bjurströms 
begravningar. Tack till familjen 
Bengtson som hänvisade gåvor till 
Bobygdens Framtid i samband med 
Ann-Christine Bengtsons begravning 
och tack till er som lämnade gåvorna.  
 

Donering vid begravning 
Reglerna för att ta emot pengar som 
gåvor till fonder har förändrats för 
begravningsbyråerna. Om ni vill 
skänka en gåva till  Bobygdens  
Framtid  i  samband  med begravning 
kan ni betala in en summa på 
bankgiro 5846-8018 eller swish 
1233440153.  Ring sedan 070-340 63 
62 och meddela er hälsning så ordnar 
vi ett minnesblad till minnesalbumet 
som begravningsbyrån tar hand om.  
 


