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Boets skola
Byalaget har under försommaren haft två möten 
med representanter från Majoriteten som består 
av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Social-
demokraterna. Detta utifrån att Kommunstyrelsen 
(KS) lagt ett förslag till Kommunfullmäktige (KF) 
om avyttring av skolan.

Vid det första mötet kom många medlemmar som 
fi ck möjlighet att yttra sig i frågan om skolans och
framförallt hallens framtid. Förslaget att avytt-
ra skolan återremitterades vid KS den 15 juni. 
Många Boet bor närvarade under mötet. En lång 
namnlista för hallens bevarande hade också 
lämnats in.

Vid det andra mötet presenterades en del fakta 
och alternativ på lösningar. Byalaget fi ck ställa 
frågor om bl.a. driftskostnader, möjligheter för 
verksamhet och ekonomiskt stöd från kommunen 
Båda mötena var konstruktiva och viktiga. 

Fyra olika förslag har tagits fram och ska nu 
diskuteras i Byalaget och i bygden Processen 
är nu igång och på annan plats i bladet inbjuder 
styrelsen till Stormöte där vi får chans att diskute-
ra denna fråga närmre.

Vi har under den delvis regniga sommaren kon-
staterat att turister eller sommarstugeboende har 
hyrt hallen för att motionera och duscha/basta.

/Styrelsen genom Christina Bryntesson

Berit och Åsas runda
Redan i rubriken förstod ni att något har hänt, Åsa
Hedberg som bor i Gustavslund, Tällekullen, och jag Berit Evesjö 
kommer hädanefter att besöka och hälsa nyinfl yttade och nyföd-
da välkomna till bygden.

Sand
I Sand har det blivit tillökning. Där bor Nicholas Linder och Tina 
Sandberg med sina döttrar. Signe har hunnit bli 2 ½ år och har 
nu fått en lillasyster som heter Disa. Hon föddes den 5 februari så 
det var ju på tiden att vi och hälsade på och grattade med en liten 
T-shirt till Disa.

Boet Högalid
Hit fl yttade familjen Marcus och Sandra Malmberg,
barnen Freja, Ylva och Truls, den 15 juli. Och hunden Sonja. 
Marcus är uppvuxen i Stenkilsby. Han har utbildat sig och arbetat 
som kock. Men nu arbetar han på Post Nord och till hösten blir 
det studier vid Linköpings universitet – kognitionsvetenskap. San-
dra, som är uppvuxen i Skänninge, kommer att till hösten arbeta 
på vårdcentralen i Ödeshög som vårdadministratör.

Ugglehult 2
Från Mjölby kommer Petra Andersson. Hon fl yttade till Ugglehult i 
slutet av maj. Petra arbetar på
Arbetsförmedlingens regionkontor i Linköping, med
sig hade hon sina två hästar Arminda och Putte.
Det utökades med två hundar, Iris och Max. Dessutom bor dot-
tern Hanna i Ugglehult under sommaren innan studierna fortsätter 
i höst.

Varmt välkomna till bygden!
/Åsa och Berit för Byalaget.

Medlemsavgift
Visa att du stöder Boets Byalag i deras 
verksamhet genom att betala medlemsavgiften 
för 2020 som är 50kr/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 
www.boetsbyalag.nu . 
Du kan betala avgift/hyra till 
swishnr.123 510 18 86, bg. 5082–2204 eller
kontant till vår kassör Mia Andersson.
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Gruppförsändelse



Aktiviteter
Boets IK Motionsgympa
Söndagar kl.19.00 – 20.00 i Boethallen. 
Välkommen nya och tidigare deltagare! 
Vi kör utomhus så länge det går för vädret.
Ledare Elin Vernersson tel. 070-5493097

Gubbagympa 
Startar mitten av september tisdagar kl.19.30 – 21.00 i 
Boethallen.
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 073-3521709 
Välkomna Boets IK

Boets IK Bordtennis
Startar torsdagen den 1 oktober kl.19.00 - 21.00
Kom till Boethallen och spela med oss. 
Stig Fransson 072-5010109

Köp och sälj!

Sökes
Massiva, gamla timmerstockar eller gammal 
timmervägg från hus, ladugård mf.
Ring Peter 0733 578 587

Det har varit en trist och annorlunda vår. Allt blev inställt. 
Nu gör vi ett försök att få igång verksamheten igen. 
Men... På våra evenemang med inbjudna gäster/
föredragshållare har vi bestämt att vi maximerar antalet 
besökare till femtio(50) personer. Vi kommer att sprida ut 
borden så att vi kan hålla rekommenderade avstånd. Det 
innebär att vi kommer att ha en bindande föranmälan. 
Betala med Swish 123 278 59 54 i samband med din 
anmälan.

Onsdagen den 9 september
Stickcafé
Bygdegårdens populära stickcafé drar igång.
Det fi nns även plats för kortspel.
Vi träff as onsdagar ojämna veckor.
Vi har öppet mellan 17.00 – 21.00. Kom när det passar 
Dig. Det fi nns möjlighet att fi ka 30:-

Söndagen den 20 september kl 16.00
”Systrar i Blåsväder”.
Carolin Davidsson berättar med bilder och fi lm hur hon 
och hennes syster Johanna, 2014, korsade Grönland med 
hjälp av skidor och kite (draksurfi ng). Som första svenskar 
korsade de Grönland från söder till norr,en sträcka på 230 
mil. Turen tog 36 dagar och i deras väg dök det upp både 
glaciärsprickor och isbjörnar. För deras prestation
utsågs de som ”Årets kvinnliga äventyrar” 2014.
Inträde: 120:- inkl. fi ka
Anmälan till Bibbi Andersson 076 172 00 83
senast 14 september.

Söndagen den 18 oktober kl 16.00
Arne Ivarsson, ”Holaveden i gamla tider”.
Arne Ivarsson är uppvuxen i Stavreberg Ödeshög, men 
bor numera i Jönköping. Holaveden är hans hembygd och 
en del av hans bakgrund. Arne kommer att berätta om 
”Holaveden i gamla tider”, som även hans nyskrivna bok 
har som titel. Vi kommer att få höra om människors liv och 
deras kamp för överlevnad. Holavedens historia är inte 
lättsam, det är en bister verklighet vi möter.
Inträde 120:- inkl. fi ka
Anmälan till Bibbi Andersson 076 172 00 83
senast 12 oktober

Söndagen den 15 november kl 16.00
Kalle Bäck
Nu har vi åter igen nöjet att få presentera Kalle Bäck 
i Bygdegården. Han har varit hos oss fl era gång och 
trollbundit oss med sina berättelser. Kalle kommer att 
berätta om hur brottsligheten i Sverige och vår byggd har 
förändrats under 400 år. Han kommer även att berätta hur 
straff en för olika förseelser och brott har förändrats under 
samma tid.
Inträde 120:- inkl. fi ka
Anmälan till Bibbi Andersson 076 172 00 83
senast 9 november

OBS ! En påminnelse: Nu när vi har varit tvungna att 
ställa in så mycket kommer vår ekonomi att bli lidande. 
Har Du inte betalt Din medlemsavgift för 2020 så ser vi 
tacksamt emot att Du gör det.
Swishnr 123 278 59 54 eller bankgiro 772-4743
80 kr/person eller 120 kr/familj

Varmt välkomna till Bygdegården.

/Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening

Detta händer i Boets Bygdegård 2020

STORMÖTE!
Boets Byalags styrelse välkomnar alla i trak-
ten till STORMÖTE angående Boets skola och 
Sporthall, måndagen den 7 september 19:00 i 
Bygdegården.

Där kommer förslag läggas fram och alla som 
deltar får chans att vara med och påverka hur 
framtiden ska se ut för dessa byggnader och 
verksamheten i dem.

VÄLKOMNA!

Manusstopp för nästa Byablad är 1/11!
Vill du ha med något skickar du in din text till 
therese@arvestrands.se eller ringer in din 
annons  på nummer 070 388 98 48.


