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Hedréns Sommarloppis
”En Salig Blandning”
Har öppet söndagar från den 24 juni
till 19 augusti kl. 11.00 – 16 .00
Klöverdala 2
Välkomna till oss 😊
Hedréns 073–0247287

Kyrkans Familjerally
Söndagen den 24 juni
Start och mål i Bygdegården start kl. 18.00. 50: - per bil
Tipsfrågor för både vuxna och barn
Ta med hela familjen + kaffekorg
Kort andakt i samband med prisutdelning
Möt upp på en trevlig söndagskväll
St. Åby sockenråd

Bakluckeloppis i Skramlans loppis
Lördagen den 30 juni kl. 11.00 – 15.00
Välkomna hit och fynda t.ex. smycken, leksaker, kläder,
närodlat, prydnadssaker, färskost och ostkaka.
Vi säljer korv, kaffe och dricka
Våra bodar är som vanligt öppna, även möbelavd.
Vi tar swish, kort och kontanter.
Maggan o Lars-Göran.

Valdebatt
Måndagen den 20 augusti kl. 19.00
Boets Bygdegård
Vi kommer att bjuda in 2 representanter
från samtliga partier som sitter i KF.
Vårt huvudämne är ”Översiktsplan för Ödeshög med fokus på
Boet”. Finns även chans att ställa andra frågor
Fika 20 kr
Välkomna
Boets Byalag/Boets Bygdegårdsförening

Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film
i Bygdegården
Söndagen den 2 september kl. 16.00
Boet: Henry Jakobsson, Björkängen, Alzéns,
Kalle Rydbecks, Boets Norrgård
Välkomna

Stickcaféer i Bygdegården
Onsdagen den 12 september
träffas vi igen eftersommaruppehållet.
Därefter ses vi varannan onsdag ojämn vecka.
Vi handarbetar, pratar och fikar mellan kl. 17.00 - 21.00.
Både gamla och nya deltagare är välkomna!
Boets Bygdegårdsförening

Hemvändardag i Boet
Lördagen den 22 september kl. 11.00
Boets Bygdegård
Vi börjar med att tillsammans umgås kring kaffe o fralla
Under dagen visar Hasse Rydberg bildspel från gamla tider
Det blir underhållning efter att vi har ätit lunch tillsammans.
Vi pratar och trivs med varandra.
Du kan höra av dig om du har några frågor eller
anmäla att du kommer till Mona Lilja tel. 0709711518
Välkomna

Anslagstavla
Säljes
Plastbåt Askeladden 4,20
Pris 6 000 kr Ring Hasse 073–0897382
Har även trähyllor med 2 resp. 3 hyllplan att användas tex. i
förråd eller garage. Pris enligt överenskommelse
Blandad ved (mest gran) ca: 2 kbm säljes billigt.
Ring Folke 070–2708131
HJÄLP
Vi har fällt ett stort träd och behöver anlita någon som kan:
Dela/klyva stora vedkubbar, Kapa (ta med kap), Klyva ved.
Detta så fort som möjligt, vi hoppas att det finns någon som
kan åta dig detta och självklart mot betalning 😉.
Tack på förhand!
Hedrén Jennifer 070–2056567, Hedrén Sonja 073–0247287

Boets Byalag
Tack
Stort tack till Jack Eckerberg Tranås för bidraget till Klinten
Vägskyltar
Nu har det kommit upp 2 nya vägskyltar i Boet. ”Varning för
utfart” innan kurvan i Hagen samt en skylt ”Parkering för
pendlare” vid ÅVC
Hjärtstartare
Vi har fått bidrag från Kultur o fritidsnämnden på halva
summan av inköp av hjärtstartare och utbildning. Boets
bildemontering har också skänkt ett bidrag samt Boet IK.
Ett varmt TACK till alla. ”För ett tryggare boende i Boet”.
Trivsel i Boet med omnejd
Vi i byalaget kämpar för att det ska vara trivsamt o rent i
Klinten, men vissa försöker förstöra den idyllen. Genom att
bl.a. elda upp inredning, bryta grenar på träd o inte städa upp
efter sig. En del t.o.m. lämnar privata sopor här o där, även i
dassholken. Hur tänker dessa personer?
Det har även förekommit stenkastning på hus o att anslag på
anslagstavlan inte får sitta kvar
Låt oss tillsammans förhindra dessa otrevliga händelser
Skickar med ett citat från en person på Facebook
"Vi måste hjälpas åt i Boet och stävja bus och dumheter! Vi
ska hjälpa varandra och inte stjälpa goda initiativ"
Tack på förhand
Styrelsen Boets byalag
Medlemsavgift
Visa att du stöder Boets Byalag i deras verksamhet genom att
betala medlemsavgiften för 2018 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, se vidare på vår hemsida.
Du kan betala avgift/hyra till swishnr.123 510 18 86.
bg. 5082–2204 eller kontant.
Ange om du vill ha ditt medlemskort som vanligt, visa swishhändelse eller sms vid betalningen.
Lämna inslag inför nästa Byablad i augusti till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

Trevlig sommar önskar
Boets Byalag

