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

”aktie”. Den betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på plusgiro 

76 31 50-0 så blir du medlem. Medlemsavgiften 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, annonsera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340632, Elin Broberg 076-

2205594 eller maila info@bobygda.se UTHYRES: Hyr Bobygdsgårdens nyrenoverade samlingslokal med bl.a. nytt kök, 

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

lokalen i fyra timmar kostar 300 kr, oavsett om man är medlem eller inte. 

forts. fr. s. 4 ”Detta händer” 

 

Femkamp på Bobygda skola midsommar-

afton kl. 18.00. Lag indelas på plats, ingen 

anmälan. Välkomna! Micke 070-6629517 

 

Traktor-åkning 7 juli 2012. Det blir ing-

en traktorcruising i år, men vi har ordnat 

traktor-åkning med eget ekipage istället. 

Det blir lekar och frågor under resan, ham-

burgare och läsk finns att köpa hela dagen. 

Turen blir på ca 4 mil och vi samlas 9.00 

vid Bobygdsgården. Vi försöker komma 

iväg 9.30. Färden beräknas pågå till e.m. 

Anmäl er till oss så vi vet att det blir några 

som kommer! Gratis deltagande. Anmälan 

eller frågor till Micke Dolk 070-6629517 

eller Johan Bergius 076-1419333 

 

Musikkväll hålls lördag den 7 juli utom-

hus vid Bobygdsgården. Vi öppnar 18.00 

då grillar kommer stå tända för medhavd 

picknickkorg. Bandet ”Bohm Chicka 

Boom!” spelar kl. 19-01. Musikavgift 50 

kr. Varmt välkomna! 

 

Löpe Visfest lördag den 21 juli kl. 13-16, 

entré 100 kr, Löpe (Loppet, Bobygden). 

 

Pensionär? Kom till en träff och visa ditt 

intresse för pensionärscafé till hösten! Se 

vidare annonsering om tid och plats. 

 

SÄLJES 
Hus i Västanäng. Visning: söndag 24 juni 

15-19 samt lördag 30 juni kl. 13-18. Ut-

gångspris: 350 000 kr. Tel: 0738-125666 

 

Honda Civic 97-års modell, bensinare och 

manuell växellåda. Har gått 23 300 mil. 

Nybesiktad, påkostad med 8 000 kr /nya 

bromsar fram samt delvis nytt avgassy-

stem. Delbart drag. S o V däck.  

Pris: 22 500 kr. Bengt-Arne 070-22 62 588 

 
KÖPES 
Kattunge stor nog att lämna mamman. 

Hanne av ”vanlig bondkatt” önskas, ej 

norsk skogkatt. Alva/Göran: 0653-77046 

 

ERBJUDES 
Gräsklippning med åkgräsklippare erbju-

des! Pris: 175 kr/ påbörjad halvtimme, 

inom Bobygda. Ring Johan för att boka, 

tel: 073-0603536 Bobygdens Framtid 

 
SÖKES 
Ny gympaledare sökes till barngympan 

på Bobygdsgården till höstterminen. Min. 

ålder 16 år, timpenning för arbete 2 tim/ v. 

Hör av dig! Anna 070-340632 

Bobygdsbla 
   Nr: 73 Juni 2012 

  Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se 

 

Blandade känslor vid 
skolavslutning 

Skolavslutningen var rolig, men det var 

även jobbigt att behöva lämna alla roliga 

äventyr på Bobygda skola. 

Att sluta 6:an på skolan kändes konstigt 

men bra. Att inte åka dit mer och studera! 

Det är så mycket känslor som dyker 

upp och man kan inte tänka sig att det har 

gått så fort. Nyss, bara för några få år sen, 

satt jag där och kunde knappt vad 1+7 var 

och nu kan jag räkna ut ekvationer, dela 

och multiplicera tal med mera. Tiden har 

bara rusat iväg! Det sista året har gått su-

perfort, känns som om vi knappt har gjort 

någonting men när vi gjorde en samman-

fattning av det hela så insåg man hur 

mycket man hade gjort. Vi hade ju hunnit 

med enormt mycket! Varit på utflyk-

ter, elevens val-dagar med mera. 

Bobygda skola är en fin och bra skola och 

nästan alltid är det roligt. Allt den sista 

veckan kändes speciellt för att det var ''det 

sista''. Vi spelade brännboll och fotboll 

mot lärarna. Det var så himla roligt. Sista 

lunchen man åt i den fina matsalen kändes 

speciell. Dagen innan åt vi avslut-

ningslunch och berättade om vad vi hade 

gjort under alla år t.ex. att vi hade 

två gosedjursälgar som fick följa med oss 

hem i 1:an och 2:an. Deras namn är Helge 

och Grässnattaren, de har hängt med i 

många år och finns fortfarande kvar! Jag 

har upplevt hur mycket grejor som helst på 

denna skola och jag har trivts! Den var 

liksom som ett andra hem.  

Skolavslutningskvällen var mycket mysig 

och jag var konferencier. Det var roligt 

även fast ljudanläggningen inte ville fun-

gera. Jag är nöjd! Ha det bra alla!  

Emma Björk 

Inför Löpe Visfest 2012  
Den svenska visan ligger till grund för 

mycket av dagens populärkultur i Sverige. 

Grundstrukturerna är ofta enkla, men 

tränger man djupare in i musiken öppnas 

dörren till ett sökande och lärande som 

kan pågå en livstid. Nu ska ni få lära 

känna två bröder som är initiativtagare till 

Löpe Visfest. Förra året bjöd Löpe Visfest 

på Charlie Engstrand, Bröderna Pålsson, 

Emeli Jeremias, Fredrik af Trampe och 

Gubbröra. I musikpauserna kunde besö-

kande vila blicken på konst av Lars Nord-

in. Fredrik Pålsson är en inbiten dellbo, 

sångare, musiker och kompositör som har 

setts i olika sammanhang. Till exempel är 

han en av arrangörerna till Delsbo Allstars 

och sångare i Love Guns (a tribute to 

Kizz), Pålles Bodega, Men in Black samt 

Colt. Han har även spelat mandolin på 

Johnny Logan-konserter. Fredrik är två-

barnspappa och bor i Johannesberg. Store-

bror Dick Pålsson föddes i Hudiksvall, är 

uppvuxen i Stockholm och numera som-

martorpare i Löpe där han tillbringar 

forts. s. 2 



härliga dagar tillsammans med fru, katt 

och tre barn. Dick sjunger och spelar, har 

uppträtt på allt från 40-årsfester till Mose-

backe. Efter Västerviks Visskola och 

många timmar i tvättstugan med munspel, 

gitarr och banjo växte idén fram till att 

starta en visfestival med noga utvalda 

artister. I år bjuds vi på vispoeten Jimmy 

Ginsby (Olle Adolphsson-stipendiat), 

Marias Flermansorkester, Maja Heurling 

och Tobbe Ljunglöf (Olrogstipendiat 

2012). Se  Bobygdas facebooksida för 

mer information. Varmt välkomna till en 

musikalisk afton i Löpe den 21 juli! 

Charlotte Pålsson 

 

Filmtips 
”Mannen från Jupiter” visas i TV! Ni 

som missade visningen på Saga Bio eller 

Bobygdsgården kan se den något kortade 

versionen på SVT1 den 9 juli kl. 18.15. 

Varför? Det är en stark film om ett gri-

pande människoöde som väcker många 

tankar. Först skulle det bli en liten film 

om ett hobbyprojekt. Istället blev det en 

gripande film om mobbningens drama-

tiska konsekvenser och vikten av att bli 

sedd. När vi första gången kom i kontakt 

med filmens huvudperson, den då 60-

årige Hans-Erik, hade han under 45 år 

levt i självvald isolering bakom gallerför-

sedda fönster i Stockholmsförorten Fittja. 

Han svarade inte i telefon och han öpp-

nade inte om det knackade. Det visade sig 

att den främsta orsaken till hans isolering 

var hans uppväxt med en våldsam men 

överbeskyddande pappa, samt en trasslig 

skoltid kantad av svår mobbning. Han var 

en s.k ”Blue baby” med ett medfött hjärt-

fel och som sådan fick han inte springa 

eller leka som andra barn och i skolkam-

raternas ögon blev han därför en särling 

och ett tacksamt mobbningsoffer. Att han 

dessutom var blåblek, smal som en sticka 

och rödhårig gjorde inte saken bättre. 

Som 16-åring, efter en konflikt med sin 

ende vän och beskyddare, tog han det 

definitiva beslutet att isolera sig i en 

bubbla resten av livet. Aldrig mera vän-

ner! Men det som ändå fick honom att 

vilja leva och se fram emot nästa dag var 

hans stora modellbåtsprojekt. Båten, en 

ca sju meter lång kopia av ett kryssnings-

fartyg från Florida, upptog efter tio års 

byggande drygt hela vardagsrummet. 

Mycket snart insåg vi att båten endast var 

en fysisk spegling av Hans-Eriks drama-

tiska livsöde. Ett livsöde som vi filmare 

mer och mer själva ofrivilligt kom att 

påverka och bli en del av. Hans-Eriks 

medverkan i filmen gjorde att han för 

första gången på 45 år kände sig sedd och 

respekterad och efter en mycket speciell 

händelse i Köpenhamn sommaren 2010 

bestämde han sig för att ta steget ut ur 

bubblan och lämna sin instängdhet. Fil-

men hade premiär den 7 februari i år på 

en bio i Tumba och Hans-Erik hade sett 

fram emot detta tillfälle och att få möta 

publiken. Men ödet ville annorlunda. En 

knapp månad innan premiären dog han, 

sorgligt nog. Hans livsprojekt däremot, 

fartygsmodellen, gick en fullständigt 

oväntad framtid till mötes! Filmen är in-

bjuden till ett antal festivaler. I oktober 

visas den i Moskva.  

Erik Strömdahl, Glombo 

 

En sommarhälsning från 
Bobygda skola  
Ännu ett läsår är till ända och nu väntar 

ett efterlängtat sommarlov. Vi firade 

skolavslutningen med finklädda, förvän-

tansfulla elever, sång och tårtkalas. En 

liten regnskvätt hindrade oss inte att fira 

ute i det gröna. Tack alla elever och fa-

miljer för det gångna året! Vi önskar våra 

elever från skolår 6 lycka till och tack för 

fina år. Övriga elever hälsar vi välkomna 

tillbaka efter sommaren och speciellt till 

våra nya elever i förskoleklassen. Vi star-

tar den 22 augusti kl. 8.45! Ha en skön 

sommar med mycket sol och värme!  

Rektor Johanna Nordqvist med personal 

 

Västanängen 
Sommaren är nu här med sitt ”väder”. Det 

fantastiska att få arbeta med barn är att de 

leker och är glada antingen det regnar 

eller är soligt. Barn kan verkligen fånga 

stunden! Tusen Tack Olle Fredin för att 

du fixade sanden, det blev så bra! Nu ser 

vi fram emot att utbyggnationerna drar 

igång. Spännande! Hoppas ni alla får en 

härlig sommar! 

Västanängens fsk/fritids 

 
Förskolebyggnaden (”dagis-villan”) är trång-

bodd. I sommar kommer en fritidsavdelning 

på 90 m2 att byggas till (ritningen kan ses på 

www.bobygda.se). Bygglovet är klart och vi 

väntar på startdatum från kommunen.       

Förtydligande: Fastigheten ägs och byggs ut 

av Bobygdens Framtid ek. för. Verksamheten 

drivs av personalkooperativet Bobygdens Om-

sorg och service som är privatägt. Bobygda 

skolas fastighet ägs också av Bobygdens 

Framtid ek. för. och verksamheten drivs av 

ägaren med anställd personal. (Red. anm.) 

 

Väg 708 
Den 10 maj höll Trafikverket ett sakägar-

möte på Bobygdsgården. Pågående arbete 

ska resultera i en så kallad arbetsplan vil-

ket är ett dokument som bland annat redo-

visar vilket behov av mark åtgärderna 

medför. Mötet var ett av flera formella 

steg i processen inför kommande faststäl-

lelse. Ett 60-tal mötesdeltagare fick in-

formation om planeringen av åtgärder för 

att förstärka väg 708. Man kunde även 

ställa frågor och lämna information om 

saker som bör beaktas i projekteringen.  

Håkan Åberg, Trafikverket 

 

Fest  
En invigning av nyrenoverade Bobygds-

gården planeras framemot höstkanten - de 

sista bitarna i lokalen ska falla på plats 

först.  

Bobygdens Framtid 

 
DETTA HÄNDER 
På midsommarafton reser vi stången på 

Bobygda skola kl. 12 för att sedan dansa 

runt den. Kom gärna innan och åk traktor-

vagn för att hämta löv. Medtag blommor 

eller plocka på plats. Efteråt fikar vi ur 

medhavd picknick-korg. Kom med glatt 

humör, välkomna! Janeth 070-2243456  


