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Aktiviteter 
 
 

Välkommen till oss på  
TRÄDGÅRDSLANDET SONABY  

(Lyckan, mellan St. Åby och Boet) 
Vi har nu öppnat verksamheten för alla  

som vill komma och besöka oss.  
Under sommaren kan man fika eller äta en 

lättare lunch och besöka våra smådjur.  
Vi har även sylt, saft, marmelad och grönsaker 

till försäljning efter säsong. 
VÅRA ÖPPETTIDER ÄR: 

Måndag, onsdag o fredag kl. 9.00 - 15.00. 
Från och med 1 september efter överenskommelse.  

Ring Marie Andersson 070–2248784 eller  
Christina Lindén 070–2693233. 

Gå gärna in på våran hemsida och  
läs vad vi mer kan erbjuda.  

www.tradgardslandetsonaby.com 
VÄLKOMNA 

 

 
 
 

Stickutställning 
med GAMLA MÖNSTER, NYA TRÖJOR 

av Britt-Marie Christoffersson 
16 juni - 18 augusti 

Vardag kl. 10.00 –17.00, lördag kl. 10.00-14.00 
Välkommen!  

Med hälsningar  
Ulla-Karin Hellsten o Börje Norberg 

Östergötlands Ullspinneri 
 

 

Garageloppis på Kastanjegården i Halvarby 
Jag säljer ca 300 deckare i pocket 5kr/st.,  

massa ridstrumpor (nya) 20kr/par.  
Fina ungdomskläder strl. 34–36 o  

annat smått o gott.  
Nedsatt pris i min smyckebutik pga. flytt. 

Öppet för det mesta  
Ring Annika/Halvarby 073–5710851  

så du inte åker i onödan. 
Välkomna 

 

 
 
 

Just nu pågår tältmöten i Syllerstorp! 
Kom som du är! 

Fredag 17 augusti kl. 19.00 
Marcus Olsson 

 
Lördag 18 augusti kl. 19.00 

Marina Bratterud 
 

Söndag 19 augusti kl. 10.00 & 18.00 
Marina Bratterud 

Sång & musik, Servering 
Välkomna 

 /Alliansmissionen Ödeshög 
 
 

 
 

BO ETS 
BY A BLA D



Torpvandringar 
Söndagen den 19 augusti kl. 15.00 

Månsabola 
Guide: Sten Dalhög 

 

Söndagen den 26 augusti kl. 15.00 
Tingstad 

Guide: Magnus Oscarsson 
Medtag kaffekorg 

Välkomna  
Boets byalag torpvandringsgrupp 

 
 

Valdebatt 
Måndagen den 20 augusti kl. 19.00 

Boets Bygdegård 
Vi har bjudit in 2 representanter  

från samtliga partier i Ödeshögs kommun. 
Vårt huvudämne är  

”Översiktsplan för Ödeshög med fokus på Boet”.  
Finns även chans att ställa andra frågor 

Mentor: Majsa Andersson från Hästholmen 
Fika 20 kr 
Välkomna 

Boets Byalag/Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Landsbygdspolitiskt samtal 
Söndagen 26 augusti kl. 15.00 
kommer Inez Abrahamsson –  

landsbygdspolitisk talesperson för Fi –  
och Fi:s lokalpolitiker till Boets bygdegård.  
Kom så pratar vi om hur landsbygden och  

vi som bor där kan få det bättre! 
Feminist initiativ, Ödeshög 

 
 

Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film  
i Bygdegården 

Söndagen den 2 september kl. 16.00 
Boet: Henry Jakobsson, Björkängen, Alzéns, 

Kalle Rydbeck och Boets Norrgård 
 

Söndagen den 7 oktober kl. 16.00 
Riset, Toretorp, Tyrsabola Jönsabola  

Ershult, Åsa och Topphult. 
 

Söndagen den 4 november kl. 16.00 
Bunkabola, Jonshult, Basliden, Sand, Ersbola,  

Lybeck, Kvarneryd och Skramlan 
 

Söndagen den 9 december kl. 16.00 
Bro, Sjögård, Bonderyd,  

Månsabola, Prästabola och Pelarbo 
Inträde inkl. kaffe 60 kr. 

Välkomna önskar Hasse och Bygdegårdsföreningen! 

 
 

Motionsgympa 
Startar söndagen den 2 september kl. 19.00 – 20.00 

samt 
Onsdagen den 3 oktober kl. 19.00 – 20.00 

Boethallen 
  "Intresseanmälan för träning på onsdagar görs på 

söndagsgympan eller via sms till Elin.” 
Välkommen nya och tidigare deltagare! 

Ledare Elin Vernersson tel. 070-5493097 
Boets IK 

 
 

Nu drar vi igång igen! Häng på! 
UV-scout (7 år och uppåt): 

Tisdag 4 september kl. 18.00 
Bultsbols missionshus 

 

Tonår: 
Fredag 7 september kl. 19.30 

Klöverdala missionshus 
 

Söndagsskolan (3 år och uppåt): 
Söndag 9 september kl. 10.00 

Klöverdala missionshus 
 

Tonårs innebandy 
Måndag den 10 september kl. 19.00 

Boethallen 
 

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 10.00 
Alla är välkomna! 

För mer info och program: www.alliansohog.se 
Alliansmissionen Ödeshög 



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 förr 
Det blir underhållning efter att vi har ätit  

lunch tillsammans. 
Vi pratar och trivs med varandra. 

Kostnad 70 kr/person 
Du kan höra av dig om du har några frågor eller  

anmäla senast den 1 september att du kommer till  
Mona Lilja tel. 070-9711518 

Bibbi Andersson tel. 0144–20083, mobil 076–1720083 
Välkomna 

 
 

Bordtennis 
Startar torsdagen den 27 september kl. 19.00 – 21.00 

Kom till Boethallen och spela med oss. 
Hans Rydberg tel. 0144--200 42 

Välkomna 
Boets IK 

 
 

Gubbagympa 
Startar tisdagen den 2 oktober kl. 19.30 – 21.00 

Boethallen 
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 0144 - 200 50 

Välkomna 
Boets IK 

 
 
 
 
 
 

Allsång i Bygdegården 
Söndagen den 14 oktober kl. 16.00 
Vi sjunger allsång under ledning av  

Ann-Britt Scherman. 
Sångerna visas med stora bokstäver på filmduk. 

Inträde inkl. kaffe 60 kr. 
Välkomna till en trevlig allsångskväll! 

Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Loppis med barnkläder och  
barnrelaterade saker. 

Lördagen den 20 oktober mellan kl.10.00 – 12.00 
kommer det att vara loppis i Boethallen med barnkläder, 

skor, leksaker, allt som passar till barn.   
Kom och handla, anmäl dig för att du vill sälja eller 

kom bara för att ta en fika. 
Överskottet går till välgörenhet.  

Tillsammans kan vi spara pengar, tänka miljömässigt 
och göra en insats för andra samtidigt! 

För info och om du vill anmäla dig för att sälja kontakta 
Martina Thell 070–2309898 

 
 

Missionsauktion i Klöverdala Missionshus 
Lördagen den 27 oktober kl. 18.00. 

Andakt, lotterier, servering och 
försäljning av hantverk mm. 

Varmt välkomna! 
Klöverdala Missionsförsamling 

 

 
 
 

Manifesta sjunger i Bygdegården 
Söndagen den 28 oktober kl. 16.00 

Konsert med Manifesta. 
Inträde: 100: - inkl. kaffe 

Välkomna  
Boets Bygdegårdsförening 



Utdelning ur Sven Sunds fond 
Sven Sunds donationsfond kommer nu att avslutas, vilket 
innebär att hela fondens kapital ska delas ut till sökande som 
uppfyller kriterierna. 
Du som är mantalsskriven och har fastighet på landsbygden i 
Ödeshögs kommun sedan minst fem år tillbaka.  
Har egen dricksvattenkälla med behov av att förbättra 
vattenkvaliteten.  
Ni har nu möjlighet att ansöka om medel ur fonden med 
maxbelopp på 10 000 kr/hushåll. 
Ansökan ska innehålla en redogörelse över kvaliteten på 
dricksvattnet, samt för vilken åtgärd bidrag söks för att 
förbättra dricksvattenkvaliteten tex. reningsfilter, 
avhärdningsanläggning för kalk eller borrning av ny brunn. 
Bidrag kan sökas för planerade åtgärder men kan även sökas 
retroaktivt för åtgärder utförda under 2017 och 2018.  
Ansökan skickas till: 
Ödeshögs kommun,  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Stora torget 3,  
599 80 Ödeshög  
senast 31 augusti 2018 
Välkommen med din ansökan! 
Mer info kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Växeln 0144 350 00 

 
 
Berit och Runes Runda. 
Då är sommaren snart slut och vi tar nya tag. Lite har det hänt 
i bygden. 
Krisseby. 
Krisseby har fått hyresgäster. Från Bruzaholm kommer Göran 
Olsson och Annie Båth Olsson. Precis som gamla ägaren har 
de får och vallhundar. Göran är en pensionerad rörmokare, går 
hemma och sköter om det mesta. 
Annie arbetar i Linköping på Helikopterflottiljen. En 
Stockholmare och en Göteborgare som blivit Östgötar. De har 
bott i Krisseby från början av juli. 
Boet. 
I Boet – Gamla Mejeriet – har Magnus Olofsson och Tina 
Olsson flyttat in. De har tidigare bott utanför Borensberg. 
Båda arbetar i Linköping, Tina på Okab och Magnus på 
Konehissar. 
De har 6 st. grönländska draghundar och 2 st. cairnterrier. 
Både Magnus och Tina kör drag med hundarna. På sommaren 
på hjul och på vintern med slädar. 
Varmt välkomna till bygden. 

Berit Evesjö, Bygdegårdsföreningen 
Rune Sandberg, Byalaget 

Annonser 
Säljes 
Jättesöta och charmiga några veckor gamla kattungar som kan 
levereras i oktober samt honkatter upp till 3 år. Pris 300 kr/st. 
Kontakta Christina 0144–20061, 073–4295428 
 
Sökes 
Domänyxa/ Stämpelyxa/ Märkyxa. Liten yxa med anordning 
som gör stämpel när man slår med yxans nacke. 
 
Söker även stenkross. Skogsvrak eller bruksobjekt. Äldre 
kross med järnhjul. Ska användas som uppvisningskross av 
Malax veterantraktor som är en av de mest aktiva föreningarna 
i Norden. Om någon har tips, har sett en eller vet någon som 
har en på ägorna skulle jag uppskatta om ni hör av er! 
Jan Murberger 070–5806077 
 
Efter att ha bott i Boet i fem år letar jag nytt åretruntboende i 
torp eller mindre hus. Gärna vedspis eller kakelugn. Trädgård 
där jag kan plantera medhavda växter. Gärna uthus för mitt 
hantverk. Alla svar är välkomna! Annika 073–5710851 

 
 
Anslagstavla 
Ett stort GRATTIS till Elin Vernersson som fick årets 
ledarstipendium samt till Östen Nilsson och Anders Rydberg 
på Bäcks Såg & Byggmaterial AB som tilldelades priset för 
Årets Företagare i Ödeshög i samband med nationalfirandet på 
torget i Ödeshög 
 
 
Boets Byalag 
Städning i Klinten 
Ett stort TACK till alla som har hjälpt till att städa i Klinten i 
sommar. Ett speciellt TACK till Berit och Dick i Skog, Lisa 
Jonshagen och Jan Murberger samt Mi och Fredrik Olofsson. 
Denna sommar har det varit extremt varmt och många har 
sökts sig till badplatsen för ett svalkande dopp. Det har blivet 
mycket sopor, men inte så mycket gräsklippning för Rune och 
Hasse Karlsson, men även ett tack till dem för de gånger de 
har varit. 
 
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 swish-
händelse eller sms vid betalningen. 
 

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


