
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 plusgiro 76 31 

50-0 så blir du medlem. Avgiften 2012 är 100 kronor. Aktuellt medlemsantal: 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 på hemsidan. Hör av dig om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annon-

sera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin Broberg 076-220 55 94 

eller maila info@bobygda.se UTHYRES: Hyr Bobygdsgårdens nyrenoverade samlingslokal med bl.a. nytt kök, storbilds-

projektor och nya möbler! Att hyra en hel helg som medlem kostar 1000 kr, för icke medlem 1200 kr. Att hyra lokalen i 

4 tim kostar 300 kr, oavsett om man är medlem eller ej. Bokning Jeanette Alcaraz 076-802 12 16, 0653-212 16  

Komplett Jägarexamen 

Start hösten 2012 (slutet av okt, början av 

nov). Vi träffas 15 ggr för att läsa teori och 

ytterligare 5 ggr för att lära skytte. Utbild-

ning hålls i Bobygda vid ca 10 deltagare. 

Ledare Per Brodén. Vi använder Jägarsko-

leboxen som lärobok. Anmälan och info: 

Studiefrämjandet Ljusdal 0651-

16350, ljusdal@studieframjandet.se  

 

Seniorerna träffas på torsdagar jämna 

veckor kl. 11.00 på Bobygdsgården för 

umgänge samt olika aktiviteter gång för 

gång. Kaffe/te finns att koka, medtag eget 

fikabröd. Kom gärna med förslag på lämp-

liga aktiviteter. Nedan kommer ett pro-

gram över höstens planerade träffar: 

To 4 okt Boule 

To 18 okt Ärtsoppa med punsch 

To 1 nov Läs och berättardag 

15 nov  Filmdag 

29 nov  Pysseldag 

Sprid gärna budskapet så vi blir fler! Vill 

du få mail ang. träffarna så skicka din mai-

ladress till anna.linde@bobygda.se 

 

Stick-café drar igång igen för hösten! 

Torsdagar ojämn vecka kl. 18-21 i 

Bobygda skolas matsal – det är drop-in, så 

kom när du kan! Start to 27 sep. Medtag 

eget handarbete eller annan syssla, eller 

kom bara för att fika och umgås. Fika 

finns för 20 kr. Välkomna! Info: Marga-

reta 073-022 37 42 

 

Sopplunch Lö 6 okt kl. 14.00 är det dags 

att återses på Bobygdsgården. Pris 50 kr. 

Anmälan senast 1 okt till Ann-Christine 

0653-211 52 eller Birgitta 0653-212 34. 

Välkomna! Arr. Bobygdens Framtid 
 
Barngympan på Bobygdsgården drar 

igång igen! Start ons 3 okt. 
Barn födda -08-05  kl. 18-19 

Barn födda -04-00  kl. 19-20 

Ny ledare: Olivia Carlsson, tel: 076-821 

32 23. Anmäl gärna barnen innan. Medtag 

gärna vattenflaska samt något lämpligt på 

fötterna. Duschmöjlighet finns ej. Kost-

nad: 100 kr för ett barn / termin, därefter 

50 kr / barn från andra barnet. Välkomna!  

 
SÄLJES 
Porslin Dags att flytta hemifrån eller be-

höver köksskåpen påfyllning? Försäljning 

av begagnat porslin på Bobygdsgården. 

Pris: 1 kr / st. Ring Petter 070-632 46 48 

 
TACK 
Tack för all uppvaktning på min födelse-

dag!  Birgitta Axelsson  
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 Välkommen till 

 Höstfest 
I nya fräscha Bobygdsgår’n 

Lö 3 nov kl. 18-01 

3-rätters middag 

Dans till  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 kr / pers. 

Baren öppen, alkoholfria alt. finns  

Endast för medl. i Bobygdens Framtid, är du inte medlem har du möjlighet att bli 

Anmälan senast 27 okt till: 

Ulla-Britt 0730-36 54 65 

Petter 070-632 46 48 

Arr. Bobygdens Framtid ek.för. 

 

 



Hälsning från skolan 
Här kommer en kort hälsning från skolan 

mitt i byn. Nu är det full aktivitet bland 

eleverna. Under lektionerna jobbas det 

ivrigt med allt från hösten till rymden, 

från Tvåflodslandet till elektricitet. På 

rasterna är det full fart på fotbollsplanen 

och det byggs ivrigt i sandlådan. Härligt 

att det nya läsåret är igång! Jag vill passa 

på att informera om tobakslagen som in-

nebär rökförbud i skolans lokaler och på 

vår skolgård. Förbudet gäller även på 

kvällstid. Vi startade upp det nya läsåret 

med en friluftsdag för hela skolan till Ju-

lingvallen. Eleverna i 4-6:an sov kvar och 

det blev en härlig upplevelse. Nedan kan 

ni läsa Isabell Lindbergs text från över-

nattningen. 

Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor på 

Bobygda skola 

 
Julingvallen 
På väg till Julingvallen fick vi åka buss 

och efter det kom vi fram till jaktstugan 

och där fick vi börja vår vandring. Vi 

vandrade ganska länge men till slut fick 

vi en paus. Vi satt på en stor sten och fi-

kade. Jag såg Alexander och Ossian 

hoppa på en jättestor sten. Några killar 

från en annan mindre klass såg en orm 

där i skogen. Det var många barn som var 

och klättrade på de stora stenarna. Isac 

var uppe på en sten som var jättestor men 

jag vet inte hur han kom upp eller hur han 

kom ner. Efter att vi fikat och lekt en 

stund började vandringen igen. Det tog 

ett tag att komma till Julingvallen. När vi 

väl kom fram började vi leka lekar och 

sen fick vi lunch, kycklingwok . Sen åkte 

F-1:an och 2-3:an hem med skolbussen. 

Då satte vi upp ett stort militärtält och sen 

hade vi femkamp. Det var jättekul! Sen 

blev det middag, det var kolbullar. O, de 

var jättegoda! Efter middagen gjorde man 

typ vad man ville, några gick på prome-

nad men jag och Tilde ville inte gå. Sen 

blev det kvällsfika, vi grillade korv och 

marshmallows. Efter vi grillat marshmal-

lows såg vi fladdermöss. Det var jättehäf-

tigt! Sen var det läggdags. Det var många 

som var trötta och somnade fort, men inte 

jag. Det var första gången jag sov i tält 

och i skogen. Jag vaknade jättemycket 

under natten. Nästa dag fick vi frukost 

och började packa ihop tältet och våra 

väskor. Sen fick vi vandra tillbaka, det 

gick betydligt mycket snabbare. Jag, Joar 

och Lina gick med varandra och vi hit-

tade mycket blåbär. När vi kom fram till 

vägen vid Flötsten så fick vi åka traktor 

och vagn tillbaka till skolan. Det var kul!  

Isabell Lindberg 5 sept. 2012 

 

Utbyggnad av fritids 
Utbyggnationen av fritids lokaler i för-

skolans fastighet går efter planerna. Det 

är snart dags att provborra plattan för att 

se om den är tillräckligt torr för att kunna 

lägga matta. All snickring är klar och 

Börje Fredin är nu på plats för att måla 

inomhus. Efteråt följer arbete med elin-

stallation, VVS, ventilation, akustiktak 

samt golv. 

Anna Linde 

 

Byapeng 
Bobygdens Framtid har till Hudiksvalls 

kommun ansökt om bidrag, s.k. byapeng. 

Den går att söka årligen hos kommunsty-

relsen och delas ut som bidrag till byalag. 

Föreningen fick tilldelat 8 000 kr för fort-

satt utveckling av bygden. Pengarna kom-

mer i huvudsak gå till att rusta upp bad-

platsen i Glombo.  
Anna Linde 

 

Väg 708 
Här följer en kort rapport från Trafikver-

kets projekt för väg 708: 

Vår konsult fortsätter sitt arbete med att 

projektera åtgärder för att förbättra vägen. 

Parallellt med detta arbete upprättas den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

ska finnas i handlingarna.  Vägen är lång 

och passerar en hel del trånga passager 

med hus och tomter där det ska till avväg-

ningar mellan olika intressen. Projektets 

finansieras av pengar som är anslagna till 

att förbättra vägnätets bärighet vilket gör 

att utrymmet för förbättringar av vägens 

geometri är begränsat. 

Som avslutning kan nämnas att riksdagen 

i somras beslutade om en ny lagstiftning 

avseende planering av vägar och järnvä-

gar, som ska träda i kraft från och med 

årsskiftet. I  dagsläget gör vi bedömning-

en att detta endast påverkar projektet mar-

ginellt. 

Håkan Åberg 

 

 

 

 
 
En ros... 
...vill vi ge till de omtänksamma före 

detta Oppsjöborna Karin Persson och 

Kristina Nyman, som har varit så snälla 

och skänkt blommor, vaser och ljusstakar 

till vår nyrenoverade festlokal på 

Bobygdsgår´n!  

Bobygdens Framtid ek. för. 

Du vet väl… 
...att Bobygda även finns på Facebook?! 

Sök ”Bobygda” och välj att gå med i 

gruppen. Här kommer fortlöpande in-

formation om t.ex. kommande aktiviteter.  

 
 
 
 
 
 
 
DETTA HÄNDER 
Bytesbazar för höst- och vinterprylar! 

Sön 21 okt kl. 12-15 på Bobygdsgår’n. 

Passa på att köpa och sälja fritidsprylar! 

T.ex. längdskidor, slalomskidor, snow-

board, pjäxor, stavar, skridskor, hjälmar, 

skydd, ridkläder, pulkor, snowracer, stöv-

lar, regnkläder. Alla saker ska vara hela 

och rena! Vi tar emot från storlek 116 och 

uppåt. Under dagen säljer 4-5:an fika. 

Stöd deras skolresa! VÄLKOMNA! 

Arr: Skolrådet Bobygda skola 

Om du vill sälja något: anmäl dig till    

Johanna (tel: 210 04) på skolan 8-11/10. 

Då får du ett säljarnummer, sedan märker 

du och prissätter dina prylar själv. 20 % 

av försäljningen går till elevernas trivsel-

kassa. 

Inlämning av prylar: sön 21/10 kl. 9-10 

Utlämning av pengar och osålda prylar: 

söndag 21/10 kl. 16-17 

 

Ungdomsgården Trappan har öppet på 

Bobygdsgårdens övervåning torsdagar kl. 

18-21, från klass 6 och uppåt. Ledare Jo-

hanna tel: 070-274 13 47 Per tel: 070-265 

36 19  Öppet från to 4 okt. Välkomna!  


