
DETTA HÄNDER 
Ungdomsgården Trappan har öppet på Bobygds-

gårdens övervåning måndagar kl. 18-21, från klass 6 

och uppåt. Ledare Johanna tel: 070-274 13 47  

Välkomna! 

 

Innebandy för vuxna tisdagar kl 19.00 på Bo-

bygdsgården. Ingen föranmälan. Medtag egen 

klubba och inneskor (ej svarta sulor). Info: Anders 

070-686 19 69. Välkomna! 

 

Barngympa på Bobygdsgården onsdagar kl. 18.00-

19.30. För barn födda 01-09. Medtag vattenflaska! 

Duschmöjlighet finns ej. Kostnad 100 kr/ barn och 

termin. Vid syskon tillkommer 50 kr/ barn. Frågor 

besvaras på 076-821 32 23 Välkomna! Olivia 

 

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. 

Info: Margareta 073-022 37 42 Välkomna!  

 

Seniorträffar på torsdagar jämna veckor kl. 11.00 

på Bobygdsgården för umgänge och olika aktivite-

ter. Kaffe/te finns att koka, medtag eget fikabröd. 

Sprid gärna budskapet så vi blir fler! Välkomna! 

Info: Yvonne 070-272 21 11. 

 

Påsklunch för seniorerna torsdag den 3 april kl. 

11.00 på Bobygdsgården - drop-in. Info: Yvonne 

070-272 21 11 

  

Långfredags-anglingen utgår tyvärr i år p.g.a. 

brist på isar. Arrangörerna Per och Daniel hälsar att 

de återkommer nästa påsk. 

  

Kolbulledagen är i år förlagd till långfredagen den 

18 april. Nygräddade kolbullar  serveras  i  jaktstu-

gan i Gravbacka kl. 11-15. Kol-

bulle  m.  sylt,  grädde  och  läsk  samt kaffe och 

kaka 50 kr/pers. Njut av  en  vårpromenad  till 

jaktstugan! Info: 070-691 63 76 Stefan 

 

Arbetsdag på skolan och förskolan torsdag 8 den 

maj kl. 16-19. Vi hoppas på stor uppslutning för att 

göra gården fin. 3-4:an säljer mat och fika, pengarna 

går till deras klasskassa. Välkommen alla! 

 

Öppen Ateljé Kristihimmelsfärdshelgen to 29 maj 

t.o.m. sö 1 juni kl. 11-17. I Glombo ställer Eva 

Ljungdahl själv ut sitt måleri och grafik tillsammans 

med gästutställaren Maria Österberg som visar sil-

versmide. Hos Ann Envall i Vitterarv kan man be-

skåda hennes måleri och grafik. Skyltat ifrån R84. 

Info: Eva 070-642 97 14, Ann 070-661 82 74. 

  

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: Jerker/Lena 070-399 05 99/070-256 88 

51, 0653-212 05. 

 

SÄLJES 

Beg. duschkabin i mycket fint skick, 90x90 cm. 

Erik Strömdahl 070-765 57 60 

   

Den fina boken Bobygdsprofiler (utgiven -98) av 

Per Östberg, som innehåller otroligt fina porträtt på 

gamla bobygdsbor finns att köpa på Delsbo Forn-

gårds-museum tel. 0653-104 59 

 

Marsvin säljes. Janeth 070-224 34 56 

 

KÖPES/SÖKES 

I gården Gjutars i Bruka tillverkades kobjällror av 

min frus morfar, vid namn Anders, kring slutet av 

1800-talet. Har du en av dessa skulle vi uppskatta 

mycket att få köpa den. Vill ni inte sälja vore det 

ändå roligt att få se en eller höra berättas om denna 

historia. Peter Ström, semesterboende i Västanäng 

tel. 070-206 01 11. 

 

Tack… 
Anders Östgård för hjälp med Bobygdsbladet under 

tiden som Elin tog föräldraledigt. Vi hoppas få be 

om hjälp igen! / Anna och Elin 
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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 eller maila info@bobygda.se  
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Från svunna tider 
Ann-Britt Schulstad (född Wästgård) från 

Prettingberg delar med sig 

av äldre fotografier av olika årgång i Fa-

cebook-gruppen ”Vi med 

anknytning till Bobygden”. Här är ett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Wästgård (pappa till Ann-Britt och 

Yngve) lär Jeanette Jonsson (född 

Eriksson) och Christina Linde rida på 

Torvin Rappa. Bilden tagen omkring -74. 

Anna Linde 

 

Stort TACK 

…till Torsten och Hans Linde för virke 

samt till Håkas Per för hjälp med sågning! 

Av detta byggdes ståbord och en bar att 

användas vid festligheter på Bobygdsgår-

den. TACK även till alla som hjälpt till 

med byggnationen! 

Bobygdens Framtid 

 
Kallelse! 
Medlemmar i Bobygdens Framtid ek. för. 

kallas  till  årsstämma  i  Bobygdsgården 

söndagen  13  april  kl.  17.00.  Se  dag-

ordning nedan. Flera av föreningens verk-

samheter presenteras av de ansvariga. Vi 

bjuder på smörgåstårta. Välkomna! 

Styrelsen 

Dagordning 

 
1) Val av ordförande och sekreterare till stäm-

man 

2) Val av två justerare 

3) Fråga om stämman utlysts rätt 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse 

6) Fastställande av balans- och resultaträkning 

7) Revisorernas berättelse 

8) Ansvarsfrihet för styrelsen 

9) Beslut om disposition av föreningens över-

skott/underskott 

10) Beslut om årsavgift 2015 

11) Motioner till stämman 

12) Arvoden till styrelse och revisorer 

13) Val av styrelse enligt § 9 (2 år) 

Avgående: 

Ord: Patrik Ericsson, Anders Östgård, Elin Bro-

berg 

Suppleant: Erik Eriksson 

Sittande till 2014: 

Ord: Petter Dolk, Anna Linde, Lena Nilsson, 

Fredrik Björk 

Suppleanter: Anders Persson, Henrik Dolk 

14) Val av revisorer enligt § 12 (1 år) 

Avgående: Sten Linde, Mats Rolfhamre 

Suppleant: Lars Linde 

15) Val av valberedning (1 år) 

Avgående: Henrik Svensson (sammank.), Per 

Axelsson samt en vakant plats 

16) Övrigt 



Vinterspel 

B.O.K. (Bobygdas Olympiska Kommitté)  

rapporterar att årets vinter-OS avlöpte 

som en trevlig vinterdag den 1 mars. Nio 

fyrmannalag deltog och publiktillström-

ningen var god. Ungdomsgården sålde 

hamburgare och korv så det stod härliga 

till! P.g.a. snöbrist fick OS-arenan flyttas 

från Tappers Backe till bakom Permats i 

Svedja. Flera av lagen hade lagt ner jobb 

på utklädnad, skyltar och hejarramsor, 

vissa hade t.o.m. sponsorer. Kampen var 

hård men kamratlig i de fem grenarna. 

Vinnande lag i varje gren fick 1 poäng 

och förloraren 9 poäng. Lag med minst 

poäng segrade. Det var så jämnt att de två 

bästa lagen slutade på samma poäng. Den 

nya grenen skidstafett var avgörande och 

de båda lagen kunde åtskiljas. Vinnande 

lag i resp grenar var i skidstafett: Vallsta, 

skidskytte: Stål-Henrik, kälkslalom: The 

Plumbers, madrass-störtlopp: The Plumb-

ers, mass-madrass: Over-all. 

  
Slutresultat: 

1.       Stål-Henrik                    15 poäng 

2.       The Plumbers              15 poäng 

3.       Team Skänk                  21,5 poäng 

4.       Over-all                          22 poäng 

5.       Vallsta                             25 poäng 

6.       Svedja-laget                 26,5 poäng 

7.       Glombo Hills                 29 poäng 

8.       MAD                                31 poäng 

9.       MADs idrottselit         40 poäng 

  

Samtliga deltagare förärades med OS-

medaljer i olika valörer. Laget Over-all 

hedrades med biljetter till After-OS för 

bästa utklädnad. B.O.K. tackar deltagare, 

publik och press för  god uppslutning och 

det är mycket möjligt att vi återkommer 

med sommar- eller vinter-OS? 

Hans, Jeanette, Anna 

 After-OS 
På OS-kvällen var det After-OS på Bo-

bygdsgården. Patrik, Petter och Janeth 

stod för arrangemanget, god gulasch-

soppa serverades i bröd och The Hobos 

stod för den musikaliska underhållningen. 

Nya stå-bord hade byggts kvällen till ära 

och det uppstod mysig pub-känsla i loka-

len. Tack till arrangörer och besökare! 

Bobygdens Framtid 

 

Till Indien och tillbaka 

Vi har en återkommande utrikeskorre-

spondent till Bobygdsbladet som åter är 

på resande fot. Det uppskattas och vi 

tackar Christina för denna reseskildring 

och hälsar henne välkommen hem igen! 

 

Jag och en vän startade vår resa på Hu-

diksvalls tågstation för 7 månader sedan. 

Mina föräldrar Carina och Kent-Göran 

från Glombo lämnade av mig och vi bör-

jade sakta ta oss mot Indien. När vi pas-

serat Sverige åkte vi genom Tyskland och 

Östeuropa ner till Turkiet. Därifrån tog vi 

oss vidare till Iran och Pakistan mot må-

let Indien. Det var tufft att befinna sig i 

dessa länder men vi mötte otroligt varma 

och gästvänliga människor. När man re-

ser över land får man se väldigt mycket 

men främst handlade det om att utmana 

oss själva. Färden tog 14 dagar och det 

var en fantastiskt skön känsla att korsa 

gränsen till Indien. Därefter har jag rest 

på egen hand. Från norr till söder har jag 

varit i otroligt fina berg och på vackra 

stränder, skapat fina kontakter och varit 

med om en del. En längre tripp känns inte 

längre som en semester. Man reser för att 

uppleva och lära sig. Kontrasterna mellan 

Sverige och Indien är stora och det är 

fascinerande att möta kulturen och den 

starka tron och se hur enkelt många män-

niskor lever. Det är på många sätt ett ex-

tremt land med 1,2 miljarder invånare och 

säkert lika många kor. Jag har haft väldigt 

roligt och jag tror att jag vuxit och ut-

vecklats med utmaningarna. Kanske kom-

mer det kännas tydligare när jag väl kom-

mit hem. Dagarna innan påsk flyger jag 

hem. Det blir en omställning och jag tror 

det kommer kännas både skönt och kons-

tigt. Hur som så ser jag fram emot det. 

Christina Englund 

I nästa nummer delger Fredrik Axelsson 

från Svedja en del av sin Australienresa! 

Missa inte detta!  
 

Sök byapeng! 
En byapeng på max 5 000 kr kan ansökas 

om hos Bobygdens Framtids styrelse. Än-

damålet är valfritt men ska vara något 

som gynnar byborna i Bobygden. Tanken 

är att lägga ned ideellt arbete och få er-

sättning för materialet mot uppvisande av 

kvitto. Beslut tas av styrelsen. Skriftlig 

ansökan görs till: info@bobygda.se eller 

Bobygdens Framtid, C/o Petter Dolk, 

Västanäng 58, 820 60 Delsbo. 

Bobygdens Framtid 

 

Tyck till 
Med decembernumret av Bobygdsbladet 

bifogades en enkät där medlemmarna om-

bads att svara på vilken typ av aktiviteter 

och evenemang de vill att deras förening 

anordnar. Några få men idérika svar har 

inkommit. Styrelsen tackar för de goda 

förslagen och arbetar vidare med dessa 

och ser vilka som kan förverkligas. Brev-

lådorna där man kan lämna sina idéer sit-

ter fortfarande uppe (vid Bobygds-

skyltarna vid båda utfarterna R84 samt 

skolans brevlåda). 

Bobygdens Framtid 

Väg 708 
Vi är nog många som ser fram emot en ny 

och fin väg runt Bobygda. På Trafikver-

kets hemsida kan man läsa att detta hän-

der i nuläget: ”Arbetsplanen har nu varit 

utställd och inkomna synpunkter ska sam-

manställas. Miljökonsekvens-beskrivning 

har skickats in till Länsstyrelsen Gävle-

borg och är nu godkänd.” 

Anna Linde 

 

Bobygda skola välkomnar 

våren 
Vi välkomnar våren med solsken, värme 

och full aktivitet på gården. Inne i skolan 

arbetas det flitigt. F-2:an har precis avslu-

tat ett arbetsområde om vatten och lärt sig 

vattnets tre olika faser (flytande, is och 

ånga). De kan nu förklara hur jordens vat-

ten går runt i ett kretslopp. Det är häftigt 

att tänka att det är samma vatten som di-

nosaurierna en gång drack. 3-4:an forskar 

om vikingar och bygger just nu vikinga-

skepp. Vi ser fram emot deras färdiga 

verk! 5-6:an har börjat spela gitarr och vi 

hoppas på framträdande vid skolavslut-

ningen. I övrigt planerar vi våren med 

kommande inskolning av blivande elever 

i förskolklass samtidigt som vi förbereder 

våra 6:or för högstadiet. Vi annonserar 

efter en ny lärare till nästa läsår då ordina-

rie lärare går hem på föräldraledighet. 

Sprid gärna detta till alla duktiga lärare ni 

känner så att vi får många intressanta an-

sökningar! Mer information finns på sko-

lans hemsida www.bobygdaskola.se. Må 

så gott i vårsolen! 

Johanna Nordqvist med personal 

mailto:info@bobygda.se
http://www.bobygdaskola.se

