
Detta händer: 

Sopplunch lö 19 okt kl. 14.00 är det dags 

att återses på Bobygdsgården. Pris 50 kr. 

Anmälan senast 14 okt till Britt-Inger  

0653-230 50 eller Ingrid 0653-210 30. 

Välkomna!  

 

Medlemsdag med Promenadbingo och 

 Medlemspub lö 26 okt, se sid 1. 

 

Seniorträffar på torsdagar jämna 

veckor kl. 11.00 på Bobygdsgården för 

umgänge och olika aktiviteter. Kaffe/te 

 finns att koka, medtag eget 

fikabröd. Sprid gärna budskapet så vi blir 

fler! 

 

Stick-café torsdagar ojämn vecka kl. 18- 

21 i Bobygda skolas matsal – drop-in, 

kom när du kan! Medtag 

eget handarbete eller annan syssla, eller  

kom bara för att fika och umgås. Fika 

finns att köpa. Välkomna! Info: Margareta 

073-022 37 42 

 

Barngympa på Bobygdsgården onsdagar 

kl. 18.00-19.30 

För barn födda 01-09. Medtag 

vattenflaska! Duschmöjlighet finns ej. 

Kostnad 100kr/ barn och termin. Vid 

syskon tillkommer 50 kr/ barn. 

Frågor besvaras på 076-821 32 23 

Välkomna! Olivia 

 

Ungdomsgården Trappan har öppet 

 på Bobygdsgårdens övervåning torsdagar  

kl.18-21, från klass 6 och uppåt.  

Ledare Johanna tel: 070-274 13 47  

Välkomna! 

 

Väg 708 

Efter kontakt med Håkan Åberg på  

Trafikverket ang. väg 708 låter han  

meddela att ”det verkar vara kärvt på  

anslaget för bärighetsupprustningar i  

Gävleborg och att det knappast blir  

byggstart 2014”. 

Styrelsen Bobygdens Framtid ek. för. 

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 2013 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, annonsera 

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

Östgård 070-256 19 55 eller maila info@bobygda.se  

Bobygdsbla 
   Nr: 78 September 2013 

  Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se 

  Bobygdens Framtid presenterar: 

Medlemsdag lördag 26/10! 
Promenadbingo för stora och små 

Kort och lång sträcka 
Start:  Bobygda skola kl. 12 

Ungdomsgården säljer korv och fika i skolans matsal kl. 11.30-15 
Bingobrickor säljes i skolans entré kl. 11.30-12.30  

Vuxenbricka: 50 kr Barnbricka: 10 kr 
Prisutdelning kl. 14.30 

Vuxenbricka = pengavinst Barnbricka = vinst till alla 
Kläder efter väder och ett glatt humör! 

 
 

Pub-kväll på Bobygdsgården kl. 18 
Servering av matiga, hemgjorda burgare med läckra tillbehör 

Musik i puben med Alternativorkestern 
200 kr/person. 

Anmälan senast 13/10 till: 
Anders Persson 070-686 19 69 el. Erik Eriksson 076-133 46 30 

För medlemmar- du som ej är medlem har möjlighet att bli! Mer info fås vid anmälan! 
 
   Välkomna! 



Här kommer en hälsning 

från förskolan 

Hejsan, nu närmar sig hösten med 

stormsteg och här på förskolan 

välkomnar vi glatt det våta vädret som 

brukar följa hösten åt. Vattenlek i stora 

lass, pussar att hoppa i och hinkar med 

gegga är härligt. Jag som skriver heter 

Janeth Dolk och är den nya 

förskolechefen vid Västanängens 

förskola. Jag är utbildad förskollärare och 

har under nästan två år arbetat vid en 

förskola i Delsbo, nu har jag tagit vid 

rodret efter Margareta. Jag bor i Bobygda 

tillsammans med min man Petter, två 

barn och massa hästar, så på min fritid är 

det hästarna som tar stor del av min tid. 

Här på förskolan jobbar vi på för fullt, vi 

har ett tema som pågår året om –Hållbar 

utveckling, utifrån det arbetar vi med 

olika inriktningar ex. skogen. Vi lär 

tillsammans med barnen och möter 

barnen i deras nyfikenhet och lust att lära. 

Här står alltid barnet i centrum och vi 

hoppas på en snörik vinter till alla våra 

snöäventyr...  

Varma hälsningar önskar personalen vid 

Västanängens förskola 

Janeth Dolk 

Hälsning från skolan 

Hej! Nu är läsåret 2013-2014 i gång. I 
början av augusti fejades det för fullt för 
att färdigställa skolan inför skolstart. Den 
19 augusti slog vi upp portarna och tog 
emot 50 nyfikna elever.  4 veckor in på 
terminen är arbetet i full gång, på 
lektionerna arbetas det flitigt och på 
rasterna är leken i full gång. Vårt fokus 
detta läsår är matematik. Med mer 
matematik på schemat, fortbildning för 
personalen och genom inspiration för 
föräldrarna ska vi öka vår kunskap i 
ämnet. Vi ser fram emot ett lärorikt år! 
Följ oss gärna på www.bobygdaskola.se 
och på facebook.  

Väl mött! /Rektor Johanna Nordqvist 

med personal 

Skolan söker 

Kanske har du garn liggandes hemma, 

som inte kommer till användning? Vi tar 

gärna emot garn till skolan för att 

använda till pyssel och liknande. Har du 

inte möjlighet att lämna det till oss, ring 

så hämtar vi upp det. Tack på förhand! 

Bobygda skola gm. Johanna, tel 0653-

210 04 

 

 

 

 

 

 

 

Boulebane-bygge 

Bobygdens Framtid ansökte hos 

Hudiksvalls kommun om bidrag för att 

bygga en boule-bana och beviljades       

10 000 kr. Styrelsen har tagit fram en 

ritning för att bygga denna och överlåter 

bidraget samt uppdraget till seniorerna 

som får detta som ett projekt. Banan 

kommer att byggas vid Bobygdsgården. 

Du som är intresserad av projektet och/

eller vill hjälpa till kan höra av dig till 

Rune Eriksson tel 0653-210 30          

Boris Sandström 0653-230 50 

 

 

 

 

 

 

Skänkes 

Har fyra kattungar; två hanar och två 

honor, lev klar 30/10. Bortskänkes till bra 

och livslånga hem. För mer info ring 

Nathalie 070-353 02 64 

 

Säljes 

Två st marsvinshanar, fem veckor gamla, 

färdiga för leverans. Långhåriga med 

virvlar i svart/vit/brun. Säljes tillsammans 

eller var för sig, 100 kr/ st. Janeth 070-

224 34 56 

Vi säljer vårt mysiga hus i Oppsjö!  

Huset är vinterbonat och passar för fritid 
eller året-runt-boende! 

Boytan är 60 kvm (+8) och består av 2 
rum och kök, varav ett sovrum + sovloft 
på övervåningen. 

I vardagsrummet finns en braskamin och i 
köket en vedspis. 

På den charmiga tomten finns en bod och 
en lekstuga, samt gräsmattor, 
trädgårdsland, och blomsterrabatter. 

Pris; 500 000 kr 

Vill du veta mer? Hör av dig till; 

Louise 070-157 95 19 

Tomas 070-582 99 96 

 

Uthyres 

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 timmar kostar 300 kr, 

oavsett om du är medlem eller ej. 

Bokning: Jeanette Alcaraz 076-802 12 16, 

0653-212 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bobygdaskola.se


Matstaffeten 

Den 10 aug anordnades Bobygdas första 

matstafett. Tio par deltog och förflyttade 

sig på cykel, moped och fyrhjuling 

mellan rätterna i  olika hus. En vecka 

innan fick paren veta vilken rätt de skulle 

ansvara för att servera hemma hos sig, 

dvs förrätt, varmrätt eller efterrätt, vilket 

var hemligt för övriga deltagare. Ett 

kuvert till hade delats ut, där kunde läsas 

vart man skulle befinna sig på förrätt. De 

som serverade förrätten visste däremot 

inte vilka gäster som skulle dyka upp. 

Efter intagen förrätt med passande dryck 

var det dags att öppna nya kuvert där man 

kunde finna nya destinationer för 

respektive par, där skulle varmrätten 

intas. Efter varmrätten öppnades en ny 

omgång kuvert där stod var efterrätterna 

skulle spisas. Slutligen efter all mat och 

motion möttes alla deltagare upp på 

gemensam plats där det serverades 

vickning och en fortsatt trevlig kväll. 

Varje rätt bjöd på nya möten och 

kontakter samt många glada skratt. Ett 

mycket trevligt initiativ, stort tack till 

arrangörerna Anders och Birgitta för 

välplanerat evenemang! De önskar lycka 

till åt de nya arrangörerna som själva 

erbjöd sig under kvällen att återkomma 

med detta evenemang under den mörka 

vintern. Så gott folk ute i stugorna; putsa 

på sparken och valla skidorna samt 

provlaga vinterns goda rätter – då är ni 

väl förberedda för nästa omgång! 

 

 

En av rätterna som serverades 

Kantarelldoftande lax i ugn med lingon 

En värmande hösträtt där skogens 
läckerheter får vara tillbehör till laxen 

600 gram  lax  

0,5 st  purjolök  

100 gram  kantareller  

3 msk  lingon  

3 dl  grädde  

1 dl  mjölk  

1,5 msk  grönsaksbuljong, eller fiskfond  

1 tsk  enbär  

1 tsk  torkad timjan  

2 krm  salt  

2 krm  svartpeppar  

1 msk  smör  

Tillbehör : 

1 kg  potatis 

Skala och koka potatisen i saltat vatten. 

Fräs på kantarellerna i en klick smör i en 

varm stekpanna i ca 3 min. Skär laxen i 

kuber. Skölj och skär purjolöken i 2 cm 

stora bitar. Lägg laxbitar och purjolök i 

en ugnsfast form och strö över 

kantareller, lingon, timjan, salt, 

svartpeppar och krossade enbär. Koka 

upp grädde och mjölk med buljongen och 

slå sedan över fisken. Sätt in i 180 gr 

varm ugn i ca 15- 20 min. Servera laxen 

tillsammans med kokt eller pressad 

potatis. 

Källa: Tasteline 

Felicia i klass 4 delar med sig av 

sin berättelse: 

Den trasiga hissen 

I ett höghus där älvan bor finns det en 

gammal, gammal hiss. Den har stått där i 

minst hundra år. En dag när älvan och 

hennes mamma ska gå och handla börjar 

det regna. När de kommer ut från affären 

har det börjat spöregna. Det bara vräker 

ner. Älvan dansar ända hem. Hon tycker 

det är så roligt att det börjat regna. Men 

älvans mamma tycker det är jobbigt när 

det regnar.  

När dom kommer hem frågar älvan sin 

mamma om hon får gå till hissen och 

kolla. Det får hon. När hon kommer till 

hissen är den blöt. Vad kan ha hänt? 

Varför regnar det in? Hon går in i hissen. 

Då märker hon något konstigt. Det är hål i 

taket. Vad kan ha hänt, undrar älvan. 

Älvans mamma kommer. Mamma, ropar 

älvan, det regnar in i den gamla hissen. 

Hm, säger älvans mamma som heter 

Zaldié. Det måste vara någon som gjort 

sönder taket i hissen. Vi måste ringa till 

vaktmästaren, så får han komma och kolla 

vad som har hänt.  

Zaldié ringer vaktmästaren. Han kommer 

och kollar på hissen. Han säger att det har 

varit inbrott. Jag upptäckte det i morse. 

Tjuven kan inte ha hunnit långt. Den stal 

också allt värdefullt. Jaså säger Zaldié. 

Vad fanns där, undrar älvan. 

Guldhalsband, ringar, örhängen och andra 

dyrbara saker. Vi måste ringa polisen 

säger Zaldié. Nej, det har jag redan gjort. 

Dom håller på att leta. Dom skulle ringa 

om de hittade tjuven. Jag har satt upp 

filmkameror. Älvan, som heter Widja, 

undrar om vaktmästaren vill äta med 

dom. Just då ringer det. Vem är det, 

undrar älvan. Vaktmästaren svarar. Han 

pratar länge. När han lagt på säger han att 

dom hittat tjuven. Vem var det? undrar  

älvan. Det var ingen mindre än min 

kollega Jonny, säger vaktmästaren. Jag 

vill gärna äta med er. Slut. 

En berättelse skriven av Felicia Alkerud 

klass 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Från Nya Zeeland till 

Bobygda 

Jag fick tips om långväga besökare i 

grannbyn och tog chansen till en 

trevlig intervju som gav mig en inblick 

i Sverige och Bobygda sedd med ögon 

från andra sidan jordklotet. Intervjun 

utförs mestadels på engelska med lite 

inslag av svenska och bobygdsmål. 

Thomas Paul, 19 år, är född och 

uppväxt i Nya Zeeland, närmare 

bestämt i Auckland, en större 

stad med 1,3 milj. invånare (4,5 

milj. bor i hela NZ). Området han är 

från har stora hus men inga jordbruk 

som hos oss, han liknar det med 

Stockholms ytterområden. 

Hans mamma kommer från 

Holland, så när Thomas 

avslutat skolan i 

NZ beslutade han 

sig för att åka till 

sina släktingar i 

Holland och söka jobb. Han fick jobb 

med att måla hus och arbeta i en 

rosenträdgård. Morbrodern arbetar för 

ett företag som tillverkar maskiner till 

bl.a. Plantskolan i Friggesund, 

Bjuråker. Och på den vägen frågade 

han om de kunde tänkas ha något jobb 

till Thomas som då ville ge sig iväg 

längre ut i världen. Han fick jobb och 

började arbeta där i juni i år fram till 

augusti. Under tiden bodde han i 

husvagn på området. I oktober skulle 

det troligen bli mer jobb om Thomas 

var intresserad. Han fick kontakt med 

kollegan Lena Axelsson från Bobygda 

och för att hjälpa honom att kunna 

stanna kvar kontaktade hon sina 

släktingar Stefan, Ulla-Britt och 

Anders på Michels Gård i Svedja. 

Han fick möjlighet att hjälpa till på 

jordbruket och uppleva ”livet på 

landet”. Han har aldrig tidigare varit i 

närheten av att arbeta på jordbruk men 

tycker mycket om djuren och 

säger att bo och uppleva 

bondelivet är annorlunda. 

Han har med Ulla-Britt 

som lärare ridit på 

gårdens hästar. Det var 

inte fullt lika skrämmande 

att sitta på hästryggen som att 

stå bredvid berättar han med 

skräckblandad förtjusning. 

Stefan har varit en god lärare i 

bobygdsmål eller bobygdska som 

Thomas glatt berättar att han lärt sig. 

Han briljerar med flera ord: ”myche”, 

”skojen”, ”varscht”, ”pälä” och 

”Hudik-marschen”. Ni som inte själv 

kan översätta dessa ord tipsar jag om 

att fråga Thomas eller gå på kurs hos 

Stefan. Han har även besökt 

Mickelsmäss-marknaden med 

lokalproducerad mat samt följt med ut 

i svampskogen och plockat 

trattkantareller (ett svårt ord som han 

tränat in och uttalar riktigt bra). Han 

berättar att tallar finns även i NZ men 

inte granar. Av kantarellerna har han 

gjort svampsås samt blandat i dem i 

köttfärsen till pastan och han tycker de 

smakar bra. I det stora hela tycker han 

den svenska maten är bra och ganska 

lik den mat han är van hemifrån, 

mycket potatis används i båda 

länderna. En maträtt han gärna 

berättar om är surströmming. Han 

hade hört redan innan att det skulle 

smaka illa men det kändes exotiskt 

och typiskt svenskt så han var tvungen 

att smaka och han har vid det här laget 

gjort det två gånger! Men glimten i 

ögat berättar han: ”the first time was 

very bad but the second time it wasn´t 

so bad”… (första gången smakade det 

riktigt illa men andra gången var det 

inte lika farligt). Första gången testade 

han enbart surströmming på tallriken 

men andra gången åt han det med alla 

klassiska tillbehör och säger att då 

kändes inte smaken av strömmingen 

lika väl. Vidare kommer vi in på 

svensk snus. Han hade aldrig någonsin 

tidigare sett snus och första mötet var 

portionssnus. Han trodde det var små 

tepåsar men fick insikt om att det var 

en form av tobak. Gällande landet 

Sverige kände han till det mycket 

dåligt innan han kom hit. Abba kände 

han väl till då de är och var mycket 

populära i NZ, men han trodde de 

kom från USA. Innan han anlände till 

Sverige fick han veta att Ikea kommer 

härifrån liksom Volvo men han kunde 

inte peka ut landet på världskartan. 

Han tycker vädret varit okej men har 

just upplevt första morgonen med mi-

nusgrader, det var mindre trevligt. En 

svårighet han upplevt var när vi sven-

skar pratar om avstånd och använder 

enheten mil, han trodde det pratades 

om engelska miles och missförstånd 

om avstånd uppstod. Själv är han van 

att prata kilomter och har lärt sig att 

svenska mil = 10 km. Vi pratar om 

hans hemland och eventuell hemläng-

tan. Han säger att många sysslor gör 

att han inte hinner längta hem så 

mycket. Det är både för långt och för 

dyrt för att resa hem på en semes-

tervistelse och innan han reser tillbaka 

vill han uppleva mer, kanske i flera 

länder, han har inte bråttom hem. 

Kontakten med hemlandet håller han 

via mail och Facebook. Hemma finns 

mamma, pappa, en äldre syster och en 

yngre bror, vilka båda studerar, samt 

vänner. Han sammanfattar med att han 

har haft en bra tid på gården och fått 

uppleva mycket och fått nya insikter. 

Jag önskar denna kille från andra si-

dan jorden fortsatt lycka till under sina 

äventyr! Vem vet när han kan få god 

användning av orden han lärt sig på 

bobygdsmål? 

Anna Linde 


