
DETTA HÄNDER I BOBYGDA  
 
Kurs i friluftssäkerhet för barnfamiljer 
Kursen börjar kl. 10 lör 7 okt. Håller på ca 2 
timmar. Priset per familj är 200 kr och då kan 
det vara 1-2 anhöriga och därtill flera barn. 
Kursen passar bra från 4 år och uppåt. Jag 
lägger upp en vilsestig (slinga i skogen) med 
olika stationer som vi följer. Vi stannar då vid 
olika stationer, där vi då utövar olika 
pedagogiska lekar på temat ”Vilse och hur 
man hittar tillbaka” Eget fika medtages. 
Endast kontant betalning på plats. Samling 
och parkering vid Bobygdsgården. Anmälan 
till Tomas Skogstjärn på 0651-76 91 01, 076-
812 19 54 
 
Återvändardag med sopplunch lör den 7 okt 
kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50 kr/ pers. 
Anmälan senast 3 okt till: Britt-Inger 070-632 
50 83, 0653-230 50, Ingrid 0653-210 30. 
Välkomna! 
 
Halloween-disco! Klass 3-4 arrangerar 
halloween-disco fre den 27 okt på 
Bobygdsgården. F-2 kl. 18-21, 3-6 kl. 21-00. 
Kom gärna utklädd till nåt läskigt. Godis, 
dricka och annat gott kommer finnas att köpa. 
Inträde 20:-. Info: 070-256 19 55 Anders. 
 
Fotboll vid Bobygda skola - mån kl. 18 för 
alla åldrar. Vid regn är vi inne på 
Bobygdsgården. Håll lite koll på ”Bobygda” 
på Facebook. När det blir säsong planerar vi 
för aktiviteter på hockeyplanen samt i 
skidspåret. Info: 073-097 24 69 Lars 
Välkomna! /Lars och Ann-Eva 
 
Träning på Bobygdsgården mån kl. 20-21. 
Vi kör olika upplägg och tränar kondition och 
styrka, alla jobbar efter egen förutsättning. 
Medtag vattenflaska och håll gärna koll på 
”Träning på Bobygdsgården” på Facebook 
för aktuell info. Pris 20 kr/ gång alt. 200 kr/ 
termin. Ingen anmälan. Info: 076-220 55 94 
Elin /Elin och Anna 
 
Ungdomsgården Trappan håller öppet ons 
kl. 18-21 på Bobygdsgårdens övervåning. Nu 
även öppet på skolloven. Från klass 5 och 

uppåt. Ny ledare Lars Rolfhamre tel 073-097 
24 69. 
 
Seniorträffar på Bobygdsgården tors ojämna 
veckor kl. 11-13. Trivsamma förmiddagar 
med mycket gemenskap! Ingen anmälan. 
Kaffe finns, medtag eget bröd. Ansvarig: 
Yvonne Svensson Goodh 070-272 21 11. 
 
Textil-cirkel i Bobygda skolas matsal tors 
ojämna veckor kl. 18-21. Vi lär av varandra – 
allas kunskap är lika viktig! Avgiftsfritt, 
medtag egen symaskin och textilier samt eget 
fika/frukt. Anmälan till: Anna Linde 070-340 
63 62. En kamratcirkel i samarbete med 
Vuxenskolan. 
 
Stickcafé tors jämna veckor kl. 18-21 träffas 
vi i skolans matsal. Fika finns till 
självkostnadspris. Info: 073-022 37 42 
Margareta. Välkommen önskar Margareta 
och Yvonne. En kamratcirkel i samarbete 
med Vuxenskolan. 
 
Fotokurs pågår tors 19-21.15 på 
Bobygdsgården med Lars Fästh som ledare. 
Har du missat detta? Kontakta Vuxenskolan i 
Delsbo och hör om det går att hoppa på! 
 
Småbarnsgympa sön kl. 17.15-18.00. Barn 
födda 2013 eller senare, dock måste barnet ha 
fyllt 2 år. Vid varje träningstillfälle skall 
barnet ha en ansvarig vuxen (över 15 år) med 
sig som aktivt kommer att delta i vissa delar 
av träningen. Barnen ska vara lämpligt klädda 
och barfota, medtag gärna egen vattenflaska. 
Kostnad 100:-/barn och termin. Vid syskon 
tillkommer 50 kr/ barn. Anmälan: 072-505 00 
66. Begränsat antal platser. Ny ledare: Emilia 
Jonsson. 
 
Barngympa sön (obs - ny dag) kl. 18.15-
19.15. För barn födda 2007-2012, alt. t.o.m. 
klass 4. Barnen ska vara lämpligt klädda, med 
skor eller barfota/strumpor, medtag gärna 
egen vattenflaska. Kostnad 100 kr/ barn och 
termin. Vid syskon tillkommer 50 kr/ barn. 
Anmälan till 072-505 00 66. Ny ledare: 
Emilia Jonsson. 
 

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 5846-8018 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  
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BOBYGDAS JULMARKNAD 

Lördag den 9 december kl. 11-15  

På Bobygdsgården  

Utställare med handgjort och andra julklappar  

Servering med: kaffe, kaffebröd, smörgåsar  

    Info: 070-292 99 95 Lisa  

    Varmt välkomna!  

    Arr: Bobygdens Framtid  

    Boka bord till julmarknaden!  

100 kr/ bord, platser finns inne och ute. Ring Lisa: 070-292 99 95  

Har du möjlighet att baka och skänka till serveringen?  

Önskemål: Bullar, mjuk kaka, matbröd, kakor. Möjlighet att frysa ned på Bobygdsgården 

finns. Ring senast 1 dec och meddela vad du vill baka, tel: 070-292 99 95.  

Har du möjlighet att jobba i köket under dagen?  

Hör av dig på samma nummer.  

Kökets intäkter går till Bobygdens Framtid. 

Äventyr till havs 

Två år i rad har jag deltagit i The 

Tall Ships Race. Det är en 

segeltävling som går ut på att 

ungdomar från olika länder ska få 

träffas, skapa gemenskap och testa 

på livet till sjöss. Ingen tidigare 

seglingserfarenhet krävs. Första 

gången seglade jag från England till 

Göteborg på det holländska 

segelfartyget Thalassa. I somras 

seglade jag på det polska skeppet 

Kapitan Borchardt, från Halmstad 

till Kotka och totalt var jag borta i 

två veckor. Att kliva upp kl. 3.45 för 

att förbereda sig för att ha 

navigationspass kan kännas sömnigt, 

men att gå upp på däck, ta över 

rodret och se soluppgången vid 

horisonten får en att vakna till 

ganska fort. Under tiden på båten får 

man hjälpa till med kökssysslor, fixa 

segel, styra och navigera. Vi hade 

arbetspass två gånger per dygn och 



ansvarade för navigationen i fyra 

timmar åt gången, t.ex. från kl. 00-04. 

Vi hade mycket vind i början men 

sedan var det nästan helt vindstilla 

några dagar. Det är inte ofta man ser 

Östersjön spegelblank. När vi inte 

hade pass satt vi ofta ute på däck, 

solade, sjöng och spelade gitarr, 

tränade knopar eller bara umgicks. Vi 

vann både vår klass och racet! Trots 

att vi låg långt bak. De räknar med 

segelyta, antal ombord, båtens storlek 

m.m. för att göra det mer rättvist. I 

hamnen i Kotka följde prisutdelning, 

parad och lite andra aktiviteter. Dessa 

resor till havs har varit väldigt 

lärorika och det är en speciell känsla 

att vara ombord på ett skepp som är 

över 40 meter. En frihetskänsla 

infinner sig ute till havs och jag 

lämnade skeppet med ett stort äventyr 

i bagaget och många nya vänner.  

Sofie Axelsson, Svedja/Delsbo 

 

Bobygdsdagen 

Bobygdas sommarspel återuppstod i 

år på Glombo Strand. Sex stycken 

fyrmannalag tävlade i både kluriga 

och tuffa grenar, på land och i det 

mindre varma vattnet. Grenarna var i 

år; fotboll, simhopp, bowling, 

blåsmadrass samt strandskidor. 

Resultat: 

1. Sailor Moon 

(Anders Östgård, Andreas Larsson, 

Kristian Larsson, Pelle Östberg) 

2. Hardoxgänget 

(Emilia Jonsson, Joar Karlsson, Per 

Sjögren, Göran Sjögren) 

3. Pink Ladies 

(Veronica Bagge, Jannie Wallman, 

Pia Dahlqvist, Elin Broberg) 

4. Team 86 

(Dennis Axelsson, Erik Eriksson, 

Lina Eriksson, Niklas Eriksson 

5. Ungdomarna 

(Zack Östgård Kron, Nellie Olofsson, 

Liam Fredriksson, Casper Udd) 

6. Schack Matt 

(Emma Persson, Elin Persson, Lovisa 

Persson, Astrid Dolk) 

Mycket väl kämpat alla deltagare! Det 

pågick även en utklädnadstävling 

vilken vanns utav Pink Ladies som 

enligt juryn hade ett ”stilrent, snyggt 

och genomtänkt tema”. På kvällen 

bjöd festkommittén in till 

Bobygdsfesten vid Bobygdsgården. 

Grilltallrikar serverades till Jessica & 

Mattias musik och sång och senare 

tog Tobias Larsson Band vid. Tack 

till arrangörer, funktionärer, deltagare 

och publik under både dag och kväll! 

Anna Linde 

Uthyres! 

Lägenhet på nedre våningen av 

Bobygdsgården ledig från 1 dec. 4 

r.o.k. 4.300 kr/ mån i kallhyra. 

Nyrenoverat badrum, parkeringsplats, 

fiber och motorvärmaruttag ingår. 

Svar på 070-340 63 62 

 

Välkomna på boksläpp 
...av Erik Strömdahls ”Kvinnan med 
den döende mobilen” på Tingshuset 
den 12 november kl. 15-17. Bildspel 
– dryck – tilltugg!  
Morgonrusningen är över och han 
lutar sig bekvämt tillbaks i den 
tomma pendeltågsvagnen. I Skogås 
stiger en främmande kvinna på, 
högljutt pratande i sin handsfree. När 
hon plötsligt sätter sig intill honom 
och börjar fumla mellan hans ben, 
väller stressen fram – ända tills hon 
leende säger att hennes mobil just 
höll på att dö, och att han satt vid 
vagnens enda eluttag. Efter att de 
garvat högt åt situationen börjar de 
prata. Samtalet blir alltmer 
personligt och vid Stockholm Södra 
kliver hon av. Han kan inte glömma 
henne; länge förblir hon ett vackert 
hjärnspöke. När de råkar träffas igen 
efter två år, har hon förlorat sin 
livslust och flytt till ett ödetorp på 
Södertörn. Hennes enda önskan är nu 
att få stå öga mot öga med kvinnan 
som orsakade allt. För att förstå. 
Eller döda. Henne eller sig själv. 
Hon blir en av deltagarna i ett 
riskfyllt filmprojekt som går ut på att 
försöka få självmordsbenägna 
personer att välja en annan väg. 

Erik Strömdahl 
 

Stöd skolresa! 
Klass 3-4 Bobygda skola säljer 
plastpåsar från Ölandsplast till 
förmån för kommande skolresa. 
Passa på och köp inför älgjakten! 50 
st 2-liters, 50 st 3-liters samt 30 st 5-
liters för 65 kr. Ta kontakt med 
någon elev/förälder eller ring Jerker 
070-399 05 99 så fixar vi det! Det 
kommer även att gå att beställa kakor 
från Kakservice! 

HYR BOBYGDSGÅRDEN  
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad 
samlingslokal med nytt kök, stor-
bildsprojektor och nya möbler!  

Må-fre 2 000 kr  

Hel helg som medlem 1 000 kr  

Hel helg som icke medlem 1 200 kr 
12 tim 600 kr  

4 tim 300 kr  

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

 

Bostadskö  
Vi har infört en bostadskö till 
Bobygdsgårdens två lägenheter! Vill 
du stå i kö eller få mer information så 
ring eller sms:a 070-3406362 

 

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 
senast 10 okt för vidare uppgifter. 

 

Tack till Erik Eriksson och Pär 

Linde som tillverkat och monterat 
den fina simlinan på Glombosjön. 
Nästa år kommer den åter på plats 
och vi hoppas på varmare badvatten 
den säsongen! Tack till Jonas 
Jonsson och Mattias Melin för 
tillverkning av en stor ny och fin 
sandlåda till vår skola, den är populär 
på raster, kvällar och helger! Tack 
även till Per Axelsson, Per Eriksson 
och Sven Gunnarsson  som också 
bidragit till sandlådan. 



Vägbygget 
Som ni säkert uppmärksammat så 
börjar de stora schaktarbetena lida 
mot sitt slut. Vi räknar med att vara 
färdiga med dessa under andra halvan 
av oktober. Det som mer pågår är 
iordningställande av slänter och 
diken. Detta arbete räknar vi med att 
vara klara med i månadsskiftet 
oktober-november. Vi har påbörjat en 
justering av själva formen på 
vägbanan. Detta görs med väghyvel, 
vält och bevattning. Detta gör att det 
blir jämnare yta. Vi har haft en del 
problem med leverans av kabel till 
belysningen men det har nu löst sig. 
Vi kommer att påbörja kabel och 
fundamentarbeten under vecka 39 för 
att sedan påbörja stolp-resning och 
inkoppling av belysningen. Allt detta 
räknar vi med att vara klara med 
innan oktober månads slut. Det som 
sedan återstår är att ”städa” på alla 
tippar ni så vänligt ställt upp med. 
När detta är klart avetablerar vi de 
sista maskinerna från bygget och tar 
en välbehövlig vintervila. Men vi 
återkommer framåt våren/
försommaren för att påbörja 
finjustering och beläggning av vägen. 
Det skall även läggas en så kallad 
stödremsa utanför asfaltskanten. Och 
om vi får en ”snäll” vinter med lite 
tjäle kanske detta är klart till 
midsommar men som senast till 
semestern 2018. I samband med allt 
detta skall även räcken och skyltar 
monteras så det kan nog bli lite 
”stökigt” längs vägen, men håll ut, 
när ni ser att allt detta pågår så vet ni 
att vi snart är borta för alltid. Vi vill 
passa på att tacka för det tålamod ni 
haft med både oss och vägen under 
den här tiden och den hänsyn och 
respekt ni visat våra maskinförare och 

yrkesarbetare genom att följa de 
hastigheter vi rekommenderat och 
andra skyltar vi satt upp. 

Morgan Johasson, Svevia 

 

HUDIKSVALLS BOKBUSS 
Bokbussen har 80 hållplatser runt om 
i kommunen, vilka besöks 
regelbundet på 17 olika turer. Du som 
inte bor i närheten av något bibliotek, 
kan låna böcker och tidskrifter för 
barn och vuxna på bokbussen. I 
denna turlista kan du se var och när 
bussen stannar, med reservation för 
att förändringar kan komma. Om 
ingen av hållplatserna ligger lämpligt 
till för dig, så ring till oss! Om det 
finns någon möjlighet tillgodoser vi 
dina önskemål om ny hållplats. 
Dessutom stannar vi gärna mellan 
hållplatserna och lämnar böcker. 
TUR 10 Bobygda skola och 
Västanängens förskola  

Bokbussen kommer följande 
TISDAGAR kl. 9-10.30  

17 okt,14 nov, 12 dec  
Tel: 0650-196 52, 196 50 eller 070-
602 52 72  

E-post: bokbuss@hudiksvall.se 

 

Utställning av Nickes verk 
Den 7 okt öppnas Nicke Roséns 
utställning med vernissage kl. 13 på 
Hälsinglands Museum i Hudiksvall 
och pågår t.o.m 25 nov. Alla 
bobygdsbor är välkomna! Ludvig 
Rasmusson kommer till museet från 
Stockholm och kommer kanske att 
berätta lika trevligt som han ofta gjort 
i sina radioprogram. Info 076-113 36 
83.     Nicke 

  

Tack för gåvor till Bobygdens Framtid i 
samband med Åke Perssons begravning. 

HÖST- 

Lördagsmorgon 23 sept uppstod ett 

problem för föreningen - vi var utan 

vatten! Skolans borrade vatten förser 

60 elever och personal, förskolan 

med 20 små barn och 30 fritidsbarn 

samt personal, två lägenheter, en 

privatbostad och en samlingslokal 

som dessutom var uthyrd för kalas i 

helgen. Det visade sig att 

vattenpumpen i borrhålet hade 

brunnit upp. Lyckligtvis gick det att 

få tag i en från leverantör trots att det 

var helg och på söndag kväll bytte två 

rörmokare och en elektriker ut den 

gamla pumpen mot den nya och vi 

kunde glädja oss att ha vatten inför 

måndagen! Det blev många 

telefonsamtal och en hel del jobb och 

en plan B fanns också på lut…En stor 

höst-ROS till Pelle Linde, Erik 

Eriksson, Dennis Axelsson, Anders 

Östgård och Björn Löfstrand för all 

hjälp och smidigt jobb, TACK!!! Vi 

beklagar samtidigt de problem som 

uppstått för er drabbade! 

Anna Linde 

 

Höstfröjder på förskola/

fritids 

Nu har vi hösttema här på förskolan 

med allt vad det innebär; gegga, 

vattenpussar och färggranna löv. Vi 

halkar omkring på våta grenar i 

skogen och tränar balansen samt 

plockar kottar, trär rönnbärshalsband 

och mer därtill. Vi vill tacka 

Bobygdens Framtid för vårt 

vattenfilter som vi har på förskolan, 

det gör att vårt vatten alltid är tipp-

topp, vi serverar endast det bästa till 

våra barn. Vi hoppas träffa våra 

familjer på grötkvällen den 6/12 kl. 

15-19. Vi har haft tillsyn av 

kommunen i september och vi vill 

tacka er föräldrar som ställde upp och 

blev intervjuade av bland annat 

verksamhetschefen för förskolorna i 

kommunen. Vart tredje år kommer 

dessa tillsyner att utföras vilket är 

mycket bra för att säkerhetsställa 

kvaliteten på utbildningen i 

förskolan. Även fritids kommer att 

följa samma tillsynsintervall, den har 

dock inte blivit utförd än detta år. Vi 

hoppas på en god uppslutning till 

föräldramötet den 4/10 kl. 19.  

Ha det gott Västanängens förskola & 

fritidshem  

Janeth Dolk 

IP-Only i Bobygda?  

IP-Only har förlängt kampanjen tills 

2017-10-06. Vi har även bjudit in till 

ett Öppet hus i Delsbo den 3 oktober 

kl. 16-20 på Delsbo Bygdegård När 

den förlängda kampanjen är slut så 

hoppas vi att ett positivt besked om 

byggnation kan tas. I dagsläget ser 

det väldigt bra ut, men det krävs lite 

till för att kunna nå den 

anslutningsgrad som krävs!  

Kristoffer Emanuelsson, 

Regionansvarig - Mälardalen 

072-311 55 66 



Vill du vara med och utveckla 

utemiljön på Bobygdsgården?  

För att utnyttja vår samlingslokals 

fulla potential har styrelsen beslutat 

att undersöka möjligheterna att skapa 

en utemiljö som är både vacker och 

praktisk. Vi söker nu några som vill 

vara med och ta fram ett förslag på 

hur utemiljön ska se ut på 

Bobygdsgården samt hur detta ska 

finansieras och genomföras. 

Arbetsgruppen kommer utifrån de 

idéer som uppkommer skapa en bild 

av hur miljön ska se ut, och för att 

konkretisera detta har vi hjälp av 

konstnären Eva Ljungdal samt Erik 

Strömdahl som har erfarenhet av 

byggnadsritning/planritning. Vi har 

även hjälp av Erik Eriksson som är 

fastighetsansvarig. Är man inte 

intresserad av att vara med i gruppen 

så tas också idéer tacksamt emot. Det 

är alltså inte meningen att gruppen 

handgripligen ska bygga en utemiljö 

utan syftet är att ta fram ett förslag på 

hur det ska se ut. Är DU intresserad? 

Kontakta då Jonas Jonsson i Glombo 

Tel: 070-244 08 64 

E-post: klintjonas@hotmail.com 

 

Naturkurser 

Prova på slagruta och pekare sön 22 

okt kl. 10-14. Natur- och miljökonsult 

Tomas Skogstjärn instruerar. Smaka 

på skogste samt tilltugg till detta. 

Pris: 220 kr/ pers. inkl. förtäring.  

Dagsutflykt med naturens apotek & 

skafferi lö 14 okt kl. 10- ca 14. Under 

en dagsutflykt samlar vi in olika 

växter som vi använder vid tillagning 

av vildmarksgryta etc. samt kokar 

skogste och bakar bröd. Olika 

naturpedagogiska övningar och lekar 

ingår. Pris 220 kr/ pers. inkl. 

förtäring. 

Berättarafton om gammal folktro och 

naturens apotek och skafferi runt 

lägerelden sön 29 okt kl 17.00-19.30 

Tomas Skogstjärn håller berättarafton 

om gammal folktro, t.ex: Vittra, troll, 

skogsfrun, näcken och tomten. 

Berättar även om vilken stor tillgång 

vår svenska natur har att erbjuda som 

”Apotek och Skafferi”. Hudsalva och 

tvål finns att köpa. Vi bjuder på 

skogste, pinnbröd och grillkorv. Pris 

220 kr/ person, betalas på plats. Alla 

är välkomna såväl barn som vuxna.  

Samling och parkering vid 

Bobygdsgården.  Minst sex deltagare 

för att naturkurserna ska genomföras 

Föranmälan till Tomas Skogstjärn 

0651-76 91 01, 076-812 1954 

 
 
Förbud mot att använda platsen 
för hockeyplan som ridbana 
eller för motordrivna fordon 
eller på annat vis förstöra 
underlaget inför vinterns 
spolning av isen. Sker det igen 
medför det alltför mycket 
underarbete och vi kan inte 
fortsätta att ha en hockeyplan. 
Vänligen respektera!  

M.v.h. styrelsen Bobygdens 
Framtid 

Hälsningar från skolan 
Det nya läsåret är i full gång på 
Bobygda skola. Vi har nu startat upp 
vårt 14:de läsår. Vi har 60 elever på 
skolan fördelat på fyra grupper; 
förskoleklass, 1-2, 3-4 och 5-6. Vi 
har bred kompetens i personalen med 
fem legitimerade lärare, utbildad 
rektor, vaktmästare, städ och 
skolmormor. Dessutom läser Mark 
Pole vidare till speciallärare och 
Isabella Rosin utbildar sig till 
grundskollärare. Utbildning och 
erfarenhet är viktigt! Vi välkomnar 
Cissi Paulsson som ny husmor på 
skolan. Hon bjuder på vällagad lunch 
varje dag i vår fina matsal. Vår 
tidigare husmor Helen Marksved har 
valt att gå vidare i yrkeslivet efter 13 
år på Bobygda skola. Vi tackar Helen 
för allt gott hon skämt bort oss med 
genom åren! Vi välkomnar också Per 
Hermansson som ny vaktmästare till 
föreningen och skolan. Under 
sommaren har föreningen satsat stort 
på skolan genom att investera i en ny 
värmeanläggning med bergvärme, ny 
diskmaskin till skolköket, nya 
vattenledningar, ny sandlåda och ny 
basketstolpe. Det är härligt med all 
energi och framtidstro som finns i 
byn!  För er som har yngre barn, 
söktrycket för kommande läsår är 
stort, så välkomna med er ansökan 
till skolan.  
Blankett hittar ni på skolans hemsida. 
www.bobygdaskola.se Väl mött!     
        Johanna Nordqvist, rektor  
 
Skolan efterlyser:  
Vi tar gärna emot färggranna sjalar 
som vi kan använda till lärande och 
lek. Självklart ska de vara nytvättade! 
De kan lämnas in på skolan eller i vår 

brevlåda. Tack på förhand!         
                Personalen på skolan 
 

Föreningsnytt 
Under skolans sommarlov har 
pelletseldningen kastats ut och en ny 
värmepump har installerats samt att 
tre bergvärmehål à 270 meter har 
borrats. Värmekostnaden beräknas nu 
uppgå till ca 35.000 kr per år  mot 
tidigare 100.000 kr för att värma upp 
skola och dagis samt förse dessa med 
varmvatten. Värmepumpen är på 38 
kWh. Är du intresserad att se vårt 
pannrum och ställa frågor? Anmäl 
ditt intresse på 070-340 63 62 så 
planerar vi in en gemensam kväll för 
detta med rörmokare och 
fastighetsansvarig, varmt 
välkommen! Ett stort gäng 
funktionärer från Bobygdens Framtid 
ställde upp som kontrollanter vid 
Bockruset även i år och för detta 
erhöll vår förening en sponsring, tack 
alla ni som ställde upp och tack Agne 
och Anna-Karin för ännu ett unikt 
inslag i bygden! Det har ansökts och 
beviljats en byapeng på 1800 kr till 
nya bänkar vid Loppets badplats.  
Vi tackar Veronica Bagge samt Elin 
och Emma Persson för deras tid som 
barngympaledare och hälsar Emilia 
Jonsson välkommen! Vi tackar även 
Linda Stridh för hennes tid som 
ungdomsledare och hälsar Lars 
Rolfhamre välkommen! 

Anna Linde 
 

Stöld! Arbetsbelysning från tak på 
dumper som stått parkerad i Skog vid 
gamla sågen är stulen! Har 
försvunnit 21-24 sept. Vid tips ring 
Micke 070-256 28 90. 

Svevia 


