
Boets Byalag

Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte 8/9 2020
Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa Hedberg, 
Therese Arvestrand,  Hans Björn, Christina Bryntesson, Rune Sandberg, Berit Evesjö.
Frånvarande: Per Gomér 

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns

2. Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Hans Björn

3. Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.  

4. Rapport från grupperna
Bäckalyckan:  Den lediga tjänsten som kock har blivit tillsatt från och med 1 
oktober. 16 barn i dagsläget.
Klinten: En bra sommar med mycket folk som i stort har skött sig bra. Många 
husbilar som har kontaktat Elving för att få tillåtelse att stå över en natt. 
Skötselgruppen har jobbat bra, schemat har fungerat. Önskemål uttrycks att vi ska 
bjuda Klintengruppen på en jultallrik hos Sonaby i december. Under perioden 
oktober – april kommer det endast att finnas 1st soptunna som töms jämna veckor. 
Under denna period kommer Hans B, Petter F W, Rune S, Elving U och Dick 
Johansson att under varsin månad tillse att soptunna blir tömd och att det i övrigt 
ser bra ut vid Klinten.
Bygdegården: Säsongen börjar, ett mycket intressant program.
Julmarknaden: Gruppen har beslutat att köra i år med ett begränsat antal knallar i 
hallen och resten utanför på gräsplan och asfaltplan. Datum 28 november.

5. Byabladet, redaktör, konstruktör mm
 Utdelningen blev inte riktigt som vi har tänkt, verkar som många som valt Ej reklam 

inte har fått bladet. Christina kollar huruvida vi kan slippa betala.
Therese fortsätter att konstruera bladet, deadline för nästa är 1 november. Therese 
kontaktar styrelsen veckan innan och informerar om hur materialet ser ut och om vi 
behöver få fram mer. Nästa styrelsemöte behöver vi bestämma utgivning och 
deadline för första bladet i januari.
Rune kollar vad färgtryck kostar hos kommunen och meddelar resultat till Christina.

6. Hemsidan, Therese
Webmaster har haft för mycket att göra så har inte hunnit att jobba vidare med 
hemsidan.

7. Stormötet 7/9
Ca 40 personer slöt upp och många diskussioner pågick kring de 7 borden. 
Sammanfattningsvis verkar det som att alternativ 1, Boets Byalag tar över hela 
fastigheten, och alternativ 4, kommunen fortsätter att driva sporthallen, var de 
alternativ som verkade mest intressanta. Vi beslutade att inbjuda till ett nytt möte 
den 19 oktober, då i Boets skola, för att känna av om alternativ 1 kan ha bäring. 
Christina och Therese fixar en inbjudan och sen hjälps vi åt att sprida den. Åsa 



lägger ut på sociala medier och gör det delbart.

8. Telefon vid strömavbrott
 Hans Blomkvist vill bli kontaktad av fler som har problem med sin telefoni vid 

strömavbrott. Vi beslutade att lägga upp detta i nästa byablad.

9. Städning av hallen
 Lisa fortsätter att städa hallen enligt beslut fattat på styrelsemöte 24/2 2020.

10. Övriga frågor
 Petter efterfrågar en slags broschyr eller blad att sprida ang möjlighet att hyra 

hallen även för människor som inte bor i trakten.
Hallen måste ha en egen punkt på nästa möte.

11. Mötet avslutas. Nästa möte 21 oktober i skolan. Petter fikaansvarig

Ordförande Sekreterare
Christina Bryntesson Åsa Hedberg

Justerare
Hans Björn


