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Aktiviteter 
 

Gubbagympa 
Tisdagar kl. 19.30 – 21.00 

Boethallen 
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 200 50 

 
 

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR 
Onsdagar och Torsdagar 15-19 
Lördagar och Söndagar 11-15 

Varmt välkomna!  

LILLA HUS Collection 
Birgitta 073–9331960 Carina 073-8180103 

www.lillahuscollection.se 
Boet Halvarby 

 
 

Stickcafé i Boets Bygdegård  
Varannan onsdag kl. 17.00 – 21.00 alltid ojämn vecka.  

Alla är hjärtligt välkomna för att handarbeta,  
bara prata eller spela kort. 

Välkomna! 
Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Bordtennis 
Torsdagar kl. 19.00 – 21.00 

Kom till Boethallen och spela med oss. 
BIK har tagit över verksamheten. 

Betala medlemsavgift på 100 kr och spela hela året 
Hans Rydberg tel. 200 42 

Välkomna 
 
 

Motionsgympa 
Söndagar kl. 19.00 – 20.00 

Boethallen 
Medelgympa för alla åldrar 

Ledare Elin Vernersson tel. 070-549 30 97 
Välkomna 

 
 

Årsmöte i Boets Bygdegårdsförening 
Söndagen den 12 mars kl. 16.00 

Boets Bygdegård 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Johan Collberg kommer att vara ordförande för mötet. 
Vi bjuder på kaffe och semla. 

Alla är varmt välkomna! 
Bygdegårdsföreningen 

 
 

Skoldialog i Boets skola 
Måndagen den 13 mars kl. 18.00 

Bildnings- och kulturchef Ingmar Unosson och  
ordförande för BUN Robert Wahlström medverkar,  

se notis under Projekt ”Boets skola” i detta blad. 
Välkomna 

 
 

Serviceerbjudande! 
Dags för service av parrelationen! 

Lördagen den 18 mars kl. 15.00 – 21.00  
Klöverdala missionshus 

Kom och få verktyg, tips och idéer för att  
underhålla, vårda och stärka er relation! 

För 300 kr/par får ni: 
- Lyssna till föredrag av Marie Nylén m fl.  

från LEVANDE FAMILJER (www.livfam.org) 
- fika och en riktigt god middag som vi äter tillsammans  

Anmälan senast 12 mars till lotta.hogsveden@alliansohog.se 
eller 0720 – 27 56 72 

Välkommen! 
Alliansmissionen Ödeshög 

 
 

REVYKUNGARNA ERNST ROLF  
OCH KARL-GERHARD 

Söndagen den 26 mars kl. 16.00 
Boets Bygdegård 

En allsångsvänlig melodikavalkad presenterad av 
kuplettcharmören Bo Fureby 

Ackompanjerad av pianisten Samuel Skönberg 
Entré100: - inkl. förtäring 

Välkomna! 
Bygdegårdsföreningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boets Byalags årsmöte 
Måndagen den 27 mars kl. 19.00 

Bäckalyckan 
Mötesordförande Michael Cornell 

Sedvanliga förhandlingar och förtäring 
Välkomna  

Boets Byalag 
 
 

BO ETS 
BY A BLA D



MAGSÄCKEN - 
INTE VILKEN SÄCK SOM HELST 

Söndagen den 23 april kl. 16.00 
Medicine doktor Bertil Gustafsson, Ugglehult 

gästar Boets Bygdegård med ett intressant föredrag. 
Entré 80: -  inkl.  kaffe 

Välkomna! 
Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Auktion på överblivet lösöre! 
Exempel gamla kyrkbänkar, bord, orgel mm. 

Lördagen den 13 maj kl. 15.00 
Klöverdala missionshus  

Ostkakslotteri mm. 
Servering 

Välkommen!  
Alliansmissionen Ödeshög 

 
 

Klöverdalamötet på Kristi Himmelfärdsdag! 
Torsdagen 25 maj kl. 11.00 och kl. 14.00 

Klöverdala missionshus 
Servering mellan samlingarna 

Benny Gustavsson från Tranås talar.  
Sång och musik av Monika Viktorsson (kl. 11.00) och 

musikgrupp från Brunnsparkskyrkan, Tranås (kl. 14.00). 
Känn dig varmt välkommen! 
Alliansmissionen i Ödeshög 

 
 

Morgonmöte i Björnseryd 
Tisdagen den 6 juni kl. 08.00 

Medverkande: Ulf Hellgren m fl. 
Ta med egen fikakorg 

Vid regn i Klöverdala missionshus. 
Välkommen! 

Alliansmissionen i Ödeshög 
 
 

Anslagstavla 
Dagens ros 
Jag vill tacka alla positiva och glada gympare som kommer till 
Boethallen på söndagskvällarna. Vi blir bara fler och fler! 
Ni inspirerar, motiverar och sprider glädje, stort tack till Er 
alla! Vi ses på söndagarna, i Boethallen kl. 19.00 - 20.00 

Elin Vernersson  
 

God Morgon! 
Nu kan du få din dagstidning tex Corren, Motala/Vadstena 
tidning, Norrköpings Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska 
dagbladet mm. med morgondistribution måndag-lördag. 
Är ni intresserade av en prenumeration hör av er till respektive 
tidnings kundtjänst. 
Corren 013-28 03 00 
Norrköpings tidningar 011-20 02 00 
Motala/Vadstena tidning Prenumeration@mvt.se 
Dagens nyheter 08-738 26 00 
Svenska dagbladet 08-618 02 20 

Med vänliga hälsningar 
NTM distribution 

 

 

Bygdegårdsföreningen 
Bygdegården är till för alla!! 
Hjälp oss att hålla den i gott skick och attraktiv 
genom att lösa medlemskort; enskild 60: -  familj 100: - 
Du kan använda Swishnummer:123 278 59 54 
eller bg 772–4743.Ange namn eller telefonnummer. 
Tack!                                                Boets Bygdegårdsförening 
 
 
Boets Byalag 
Projekt ”Boets skola” 
Gruppen har nu presenterat sin vision på 2 möten i 
kommunhuset. Vi väntar nu på en reaktion från dessa möten 
och hur vi ska gå vidare. Om Ni vill veta mer om projektet 
samt läsa vår vision kan Ni gå in på Byalagets hemsida. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har gett mig, Ingmar Unosson 
förvaltningschef i uppdrag att utreda skolverksamheten F-5 i 
Ödeshögs kommun. I den utredningen kommer givetvis frågan 
angående Boets skolas framtid att tas upp. Under utredningen 
kommer jag och ordföranden för BUN Robert Wahlström ha 
vad vi kan kalla skoldialog på Boet, Fridtjuv Berg och Röks 
skolor. Tanken med dialogen är att redovisa de frågor som jag 
lyfter in i utredningen och hämta in synpunkter på om det är 
ytterligare frågor som de som kommer till dialogen vill att vi 
tittar på 

Ingmar Unosson Bildnings- och kulturchef 
 

 
 

Kurvan i Hagen 
Trafikverket förhandlar med ägaren av Hagen om åtgärder på 
byggnad samt justering av vägutformning och hastighets-
dämpande åtgärder utmed fastigheterna vid Hagen. 
Kalkylen för detta är ca 1,4 miljoner. Trafikverket söker nu 
medfinansiärer. 
 

Boulebana 
Eftersom intresset för en Boulebana i Boet är väldigt låg, har 
vi i styrelsen beslutat att låta ärendet vila. 
 

Donationsfonden 
Bidraget från Donationsfonden 2016 gick till Johan Rydberg 
och hans smedja.  
 

Julgåva 2016 
Vi beslutade att skänka 1 000 kr till Bäckalyckans nya gunga. 
 

Medlemsavgift  
Visa att du stöder Boets Byalag och betala medlemsavgiften 
för 2017 som är 50 kr/vuxen. 
Du får hyra lokaler i Boethallen och annonsera gratis i 
byabladet. Du får även rabatter hos olika företag i Ödeshögs 
kommun, ny för i år är Bombus blommor, se vidare på vår 
hemsida. Du kan betala avgift/hyra till swishnummer  
123 510 18 86. Välj att få ditt medlemskort som vanligt, visa 
swishhändelse eller ditt sms som jag kan skicka till din mobil.  
Du kan om du vill fortsätta att betala vi bg. 5082–2204 eller 
kontant. Skriv om du vill ha kort eller sms (mobilnummer)  
vid betalningen. 

Tack på förhand Boets byalags styrelse 
 

 
Lämna inslag inför nästa Byablad till  
Boets byalag tel. 072-30 16 500 
E-post: info@boetsbyalag.nu  


