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Julmarknad i Boet
Kaffe och kakbuffé
i Bygdegården

Lördagen den 30 november
Klockan 12.00 – 16.00
Marknadsknallar Korvgrillning
Lotteri Ost- och Fiskbil
Tomten kommer

Välkomna

Aktiviteter
Musikcafé

Grötfest

Lördagen den 16 november kl. 16.00
Bygdegården
Boxholms musikskola
Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna

Fredagen den 27 december kl. 19.00
Klöverdala missionshus
Kom och dela gemenskapen och gröten!
Alla är välkomna
Alliansmissionen Ödeshög

Annika Östberg

För info om fler grötfester och mycket mer:
www.alliansohog.se

Lördagen den 16 november kl. 19.00
Bultsbol
Annika berättar hur det är att komma tillbaka efter 28 år i
ett amerikanskt fängelse, dömd för mord. Om att finna
hopp och framtid trots ett mörkt förflutet.
Servering
Välkomna
Alliansmissionen i Ödeshög

Film o berättelse
Söndagen den 17 november kl. 16.00.
Hasse Rydberg visar film och
Börje Pantzar berättar om
Stava, Sjöberga, Holkaberg, Narbäck, Lakarp,
Kopparp, Jyllinge och Fogeryd.
Inträde 60: - inkl. fika.
Välkomna

TRÄDGÅRDSLANDET SONABY
Välkomna till ett gammeldags julbord i lantlig miljö.
Alla dagar från 1 december till 20 december.
Helger kl. 16.00, Vardagar kl. 18.00
Vuxna: 499 kr, Barn upp till 12 år: 95 kr
Varmt välkomna att boka 070–2248784.
Tradgardslandetsonaby.com

Första Adventsgudstjänst
Söndagen den 1 december kl. 10.00
Klöverdala missionshus
Medverkande Lotta Högsveden
Sång av Samklang och söndagsskolan
Kyrkkaffe

Söndagsskolans julfest
för ALLA åldrar
Söndagen den 8 december kl. 10.00
Stava missionshus

UV-scouts Luciafest
Lördagen 14 december kl. 18.00
Stava missionshus

Julnattsgudstjänst
Julafton kl. 23.00
Bultsbols missionshus
Kom och ta del av julens verkliga innebörd

Gudstjänst i juletid
Söndagen den 29 december kl. 16.00
Boets Bygdegård
Varmt Välkomna!
St. Åby kyrka Sockenråd

Gubbagympa
Startar tisdagen den 7 januari kl. 19.30 – 21.00
Boethallen
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 073-3521709
Välkomna
Boets IK

Stickcafé i Boets Bygdegård
Onsdagen den 15 januari öppnar stickcaféet igen.
Därefter träffas vi varannan onsdag, ojämn vecka,
Mellan kl. 17.00 – 21.00
Välkomna, både gamla och nya besökare,
att handarbeta, prata, fika, spela kort!
Boets Bygdegårdsförening

Bordtennis
Startar torsdagen den 16 januari kl. 19.00–21.00
Kom till Boethallen och spela med oss.
Stig Fransson 072–5010109
Välkomna
Boets IK

Motionsgympa
Startar söndagen den 26 januari kl. 19.00 – 20.00
och
onsdagen den 29 januari kl. 19.00 – 20.00
Styrka- och konditionsträning i Boethallen.
Välkomna alla som vill prova på!
Ledare Elin Vernersson tel. 070-5493097
Boets IK

Berit och Runes Runda

Annonser

Sand - Stänkelsby
Sand är ett f.d. soldattorp under Stänkelsby. Där bor
Nicolas Linder, Tina Sandberg och lilla Signe. Här har
Rune och jag missat en hel del. Vi var hos Nicolas för 11
år sedan, när han flyttat in och påbörjat renoveringen av
torpet. Sen har det hänt saker. För över 4 år sedan
flyttade Tina in. Och nu i november fyller lilla Signe 2 år.
Hon går på Bäckalyckans Förskola. Tina arbetar i Tranås
som parkarbetare. Så mysigt och roligt att få besöka den
lilla familjen.

Säljes
Star timmerspel, skogsvagn och mindre harv.
Vid intresse ring Rune 0144–22008

Vantekullen
Tredje gången gillt. Här har vi försökt att få komma på
besök, men en strängt upptagen man är inte lätt att boka
tid med. Äntligen.
Jonathan - Jonte - Wik. En småbarnsfar som kör
grävmaskin, ibland mer än heltid. Huset har han på ett år
helrenoverat och byggt till. Selma 6 år och Elis 4 år är
hos sin far varannan vecka. Och för att det absolut inte
ska bli några döda punkter har lilla Osten 9 veckor flyttat
in. En busig kattunge.
Lycka till med allt.
Berit Evesjö, Bygdegårdsföreningen, 070-606 79 51
Rune Sandberg, Byalaget, 072-572 20 08

Bygdegårdsföreningen
Det har varit ett intensivt år i Bygdegården. Vi har haft
många olika evenemang – teater, filmvisning och
föreläsningar. Och så vårt populära stickcafé och våra
kortspelare. Tack alla ni som besökt vår Bygdegården.
Det är tack vare er, bygdegården kan leva vidare. Nu ser
vi fram emot ett nytt spännande år med en blandad
repertoar. Kom gärna med förslag.
Glöm inte Julkaffet i Bygdegården. Där dukas det upp en
stor bull- och kakbuffé.
Beträffande vårt stickcafé så är sista gång för i år
onsdagen den 18 dec. Sen drar vi igång igen onsdagen
den 15 januari. Väl mött.
Vill du veta vad som händer i Bygdegården??
En möjlighet är att på Facebook gå in på gruppen ”Det
händer i Boet”. Där kommer vi att lägga upp alla
kommande evenemang.
Glöm inte förnya Ditt medlemskap i
Bygdegårdsföreningen. Det kan du göra på bankgiro
772–4743 eller konto 7230-10-00915.
Familj 120 kronor och enskild 80 kronor.
Ett gott slut och ett gott nytt önskar Boets
Bygdegårdsförening.

Anslagstavla
Se till att Du syns – för allas skull.
Nu är det hög tid att plocka fram och TA PÅ SIG
reflexvästen.
Är Du ute och cyklar, går, springer eller rider – se till att
de som sitter i sina bilar ser Dig. I november sker de
flesta dödsolyckorna med oskyddade trafikanter.
Och Du som kör på Boetvägen – det finns en anledning
till att det är 70 km/tim som gäller. Det kan finnas
oskyddade trafikanter och djur.
En uppmaning från en som bryr sig.

Helt ny mat- o kaffeservis Victoria Fyrklövern, samt
vinglas, dricksglas o bestick till 12 personer.
Pris 10 000 – 15 000 kr eller bud
Svansamling olika modeller, ca 200 st.
Pris 8 000 – 10 000 kr eller bud, säljes även styckvis
Tomtesamling olika modeller, ca 150 st.
Pris 6 000 – 8 000 kr eller bud, säljes även styckvis
För mer info, Bitte 073–0346233

Boets Byalag
Information från olika instanser i samband med vårt
medlemsmöte.
Detta är en sammanfattning och mycket mer finns att
läsa på Facebook och vår hemsida under dokument.
Återvinningsstationen i Boet
Den bil som länge har stått parkerad på platsen har nu
flyttats ner till tekniska kontoret hos Ödeshögsbostäder.
Tycker man att det ser skräpigt ut kan man ringa till
ÖBO, 0144–35300, så kommer de och städar vid tillfälle.
Om det är fullt i containrarna kan man ringa till FTI
0200–880311 och berätta det.
Nu finns det lyse på ÅVC. Vi hoppas att solen skiner, för
det blev solcellslampa.
Bredband och mobiltäckning
Information från David Svensson på Ödeshögs kommun
Karta över mobiltäckning kan ni se i kommunens karta:
https://ivadmin.vicmetria.nu/iv/t1/nyproxy/odeshogext/…, sen klicka er
vidare till mobiltäckning i menyn.
Jönköpings energi vill inte att vi gräver över
kommungränserna pga. lokaliseringsprincipen, vilket
innebär att kommuner och kommunala bolag får enbart
ha sin verksamhet i den egna kommunen enligt
kommunallagen.
Svar från Annicki
Bredband
Staten har satt upp mål för bredbandsutbyggnaden som
kommunerna har att hantera. Tanken är att marknaden
ska sköta utbyggnaden men på landsbygden finns inte
tillräckligt stort intresse från marknadsaktörerna att
bygga fiber. Staten löst det med att man kan söka bidrag.
Inga offentliga medel får numera användas, vilket gör det
svårare utan att det blir för dyra. Reglerna kommer att
ändras nästa år, förhoppningsvis till det bättre
Mobiltäckning
Vi har själva i kommunen träffat Telia för att påpeka de
stora problem det blir när de klipper koppartråden. De
vill ta ansvar att hjälpa de som drabbas med en gratis
antennlösning. Om inte det fungerar så är det Post- och
telestyrelsen som har ansvaret för att alla hushåll och
företag har tillgång till minst 10 Mbit/s. Det är alltså

Post- och telestyrelsens uppdrag att säkerställa att alla får
det. Får ni inte det, bör ni ta en kontakt med Post- och
telestyrelsen.
Vad gäller back-up system från och med juni 2020 finns
ett krav från Post- och telestyrelsen som innebär att alla
operatörer ska ha reservenergi till sina mobilmaster.
Minimumkravet är att masterna ska klara sig på sin
reservenergi i minst fyra timmar på glesbygden och minst
en timme i tätorter
Vid längre strömavbrott ska räddningstjänsten vidta
åtgärder som finns beskrivna i kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Kommer att bjuda in allmänheten till ett informationsoch dialogmöte om bredband och mobiltäckning där vi
ska bjuda in aktörer som Telia, PTS och riksdagsmän
från Östergötland.
Boets skola
BUN tog beslutet i oktober att lägga ned fritids pga. det
låga antalet barn i verksamheten och att det inte gått att
rekrytera personal till Boets fritids. Kommunstyrelsen
står för lokalerna och har behov av att spara pengar.
Skolan kostar idag över 600 000 kr per år i driftskostnad.
Därför vill vi hitta en bra köpare till skolan som vill
använda byggnaden på ett sätt som är positivt för bygden
och så att bygden kan fortsätta använda sporthallen till
fritidsaktiviteter.
Vildsvin
Kommunen kan skjuta djur som är en fara för
allmänheten inom tätbebyggt Vi i kommunen tycker det
är jätteviktigt att regering och riksdag tar dessa problem
med vildsvin på största allvar. Vi vill ta vårt ansvar i
kommunen genom att kunna servera vildsvinskött i våra
offentliga kök. Då kan vi få avsättning för det kött som
idag grävs ned, jägare och markägaren kan få betalt och
fler vildsvin kan skjutas. Då måste det ske förändringar
på högsta nivå för att göra det möjligt. Vi för samtal om
detta med Länsstyrelsen och andra kommuner.
Inventering av Ödehus
Kommunen har begränsade resurser vad gäller att arbeta
med tillsynsfrågor vilket det ofta handlar om när det
gäller "ödehus". Vi prioriterar de ärenden som handlar
om "liv och hälsa", dvs om någon kan fara illa.
Kommunen är positiv till att ödehus omvandlas till
permanentbostäder men har inte resurser att själva jobba
aktivt med detta då det handlar om privatägda hus.
Kanske kan byalagen uppmana fastighetsägare som har
tomma hus att hyra ut eller sälja. Det går alltid att
kontakta kommunen i dessa frågor.
Annicki Oscarsson
Kommunstyrelsens ordf/Kommunalråd

Till minne
Vi sänder en tanke till Susanna Enifenas nära och kära.
Tack för allt arbetet i Boets byalag.

Boets Bygdefond
Om du har en idé som främjar Boetbygden kan du söka
pengar från Boets Bygdefond. Ansökan skall vara
skriftlig, motiverad och senast inlämnad den 1/12.
För mer info. www.boetsbyalag.nu
Hyresgäster
Vi vill passa på att tacka alla hyresgäster under året
2019 och hoppas att Ni även hyr av oss 2020
Samtidigt vill vi hälsa nya hyresgäster välkomna. Vill du
som är medlem hyra antingen sporadiskt eller enligt
schema kan du gå in och boka själv på vår hemsida eller
kontakta Maria. Du kan boka både sporthallen, köket och
mötes- och motionsrum.
Julklapp
Köp vår mugg för 70 kr, mössa eller keps svart/beige 80
kr, alla med vår logga (gäller endast medlemmar). Finns
på julmarknaden, maila till byalaget eller kontakta Maria.

Medlemsavgift
Visa att du stöder Boets Byalag i deras verksamhet
genom att betala medlemsavgiften för 2020 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 februari till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

Boets Byalag önskar alla
GOD JUL och GOTT NYT ÅR

