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Aktiviteter 
 

Trädgårdslandet Sonaby  
BIRGERS SKAFFERI   . 

Vi kan nu erbjuda många fina viltprodukter tex. 
Älg, hjort, rökt vildsvinsskinka o  

rådjursskinka m.m.  
Välkomna att besöka oss  

Mia 070 22 48 784 
Torsdagar kl. 14.00- 18.00 
Lördagar kl. 11.00- 14.00 

 

 
 
 

En friskare värld –  
klimat, miljö och hälsa blir ett 

Söndagen den 16 februari kl. 16.00 
Joel Melin, f.d. meteorolog på SVT, 
numera granne med Bygdegården,  

är vår nästa föredragshållare. 
Att klimat och miljö hänger ihop är lätt att förstå.  

I den här föreläsningen visar Joel Melin på  
att även hälsa och folkhälsa är ihopkopplat  

med klimat och miljö. 
Inträde 100: - inkl. fika. 

Varmt välkomna 
Styrelsen för Bygdegårdsföreningen 

 
 

 

Hej alla musikvänner!! 
Äger Du ett instrument?  

Ta med det till Bygdegården 
lördagen den 22 februari klockan 16.00 

för att provspela tillsammans. 
Alla är välkomna, både nybörjare  

och vana musikanter. 
Ring eller skriv till Hasse Rydberg och anmäl dig! 

Tel 0144 – 200 42, 070–5120042 eller 
hasse@hasserydbergsalster.se 

Vi ses i Boets Bygdegård/Hasse 
 

 
 

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

Kom när det passar dig 
Det finns möjlighet att fika för 30 kr 

Varmt välkommen  
Styrelsen för Bygdegårdsförening 

 

 
 
 

Årsmöte med Boets Bygdegårdsförening 
Söndagen den 1 mars kl. 16.00 

Patrik Erixon kommer att leda årsmötet. 
Han kommer dessutom att ge oss den senaste 

informationen om den eventuella gruvan i Kärr.  
En ev. gruva som berör alla i bygden. 

Kom och ge oss idéer om vad som ska hända i 
Bygdegården. 

Vi bjuder på gofika! 
Varmt Välkomna 

Styrelsen för Bygdegårdsförening 
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Boets Byalags årsmöte 
Måndagen den 23 mars kl. 19.00 

Bäckalyckan 
Sedvanliga förhandlingar och förtäring 
Anders Karlsson (S) kommunstyrelsen  

berättar om framtiden för Boets skola och Boethallen 
Välkomna  

Boets Byalag 
 

 
 
 

Brott och Straff 
Söndagen den 29 mars kl. 16.00 

Nu är det åter dax för Kalle Bäck att gästa Bygdegården. 
Temat för den här gången är Brott och Straff  

under 400 år, från 1600-talet och framåt. 
Inträde 100: - inkl. fika. 

Varmt välkommen 
Styrelsen för Bygdegårdsföreningen 

 

 
 
 

Annonser 
Säljes 
Vespa Popolino 121 cc från 1969,  
skogsvagn och mindre harv. 
Vid intresse ring Rune 220 08 
 

 
 
Anslagstavla 
Rapport från Midsommarfirandet och Julmarknaden. 
Vi tackar alla ni som besökte våra två arrangemang. Det 
var många besökare på midsommaren och framför allt på 
julmarknaden. 
Som vanligt blir det ett överskott i kassan när allt är 
betalt. I år valde vi att fördela det på Föreningen 
Östergötlands Barn och Adelövs Friskola. 
Hoppas vi ses snart igen. Tiden kommer fort. 
Vi som arbetar med julmarknaden och 
midsommarfirandet är: 
Anna Allard, Bibbi Andersson, Mona Lilja, 
Britt-Marie Rydberg, Marie Olofsson och Berit Evesjö 
 

Berit och Runes runda 
Krisseby 
Den 7 november 2019 blev till tillökning i familjen. 
Markus och Martina fick en son. Wilma, Alva och 
Ludvig fick en lillebror. När vi var och hälsade på sov 
lille Måns tryggt i sin vagn. Wilma, bästa barnvakten, 
gjorde läxor. Alva hade datatid och Ludvig var med 
pappa i skogen. 
Lille Måns blev förärad med en liten T-shirt med texten 
”Vi trivs i boet”. 
Grattis hela familjen till lille Måns. 
 

Vi är alltid tacksamma för information om nyinflyttade 
och nyfödda. Hör gärna av Dig om du vet något, så vi 
inte missar någon/något. 

Berit Evesjö, Bygdegårdsföreningen, 070-606 79 51 
Rune Sandberg, Byalaget, 072-572 20 08 

 
 

Boets Bygdegård 
Ditt medlemskap i Bygdegårdsföreningen 
Nu är det dax att förnya Ditt medlemskap i 
Bygdegårdsföreningen. 
Ditt bidrag betyder oerhört mycket för oss, så vi hoppas 
att vi får se Dig/Er som medlemmar i år också. 
Vuxen 80:-/år Familj 120:-/år 
Avgiften betalas in på  
bg 772 - 4743 
Swish 123 278 59 54 
Glöm inte notera Ditt namn 

Tack på förhand/Styrelsen för Bygdegårdsförening 
 

 
Boets byalag 
Aktiviteter i Boethallen 
Måndagar tonår, tisdagar gubbgympa, onsdagar o 
söndagar motionsgympa, torsdagar pingis. Även uthyrd 
för barnkalas och andra privata aktiviteter. Finns 
motionsredskap att hyra vid behov. Förekommer även en 
del övernattningar. Julmarknads och midsommargruppen 
har även tillgång till hallen vid deras aktiviteter. 
 

Gran i korset 
Ett stort tack till Samuel Stenstrand som skänkte granen i 
korset.  
 

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.  
Bombus blommor och Rapps färg finns inte längre, men 
Västantorps fordonsteknik har tillkommit. 
Du kan betala avgift/hyra till swishnr.123 510 18 86.  
bg. 5082–2204 eller kontant. 
Ange vid betalningen om du vill ha ditt medlemskort som 
vanligt, uppvisa swish-händelse eller sms. 
 

 

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


