Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 7 augusti 2018
Plats: Sonaby
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson,
Christina Bryntesson, Eleonor Jakobsson, Hans Rydberg o Mona Lilja
61. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
62. Val av protokolljusterare för mötet
Mona Lilja valdes till protokolljusterare
63. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
64. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Midsommargruppen: Mona meddelade att det var en mycket välbesökt
midsommarafton och även dagen innan när den skulle kläs kom det fler som ville hjälpa
till en tidigare, trots det regniga vädret. Under midsommarfirandet var det många äldre
som dansade och det var positivt att Berit började firandet med ett välkomsttal
Bygdegården: Hans R rapporterade att det är mycket aktiviteter i Bygdegården under
hösten och att Maria hade fått underlag till Byabladet.
Klinten: Vi var alla i styrelsen överens om att det hade varit många badgäster i Klinten i
år och att de flesta var väldigt positiva. Den stora mängden besökare har även gjort att
det har behövt städats nästan varje dag och att det har blivet några extra säckar med
skräp, som debiteras med 250 kr/säck. Dessa har vi fått ställa in på dass, så att inte
djuren tar sönder dem och sprider ut innehållet. Vi beslutade att de som önskade skulle
få milersättning för resor till Klinten under städveckan. De som har städat i Klinten i år
är förutom styrelseledamöter, även Berit o Dick, Lisa o Jan samt Mi o Fredrik, Samtliga
var inbjudna till studiebesöket hos Mia i Sonaby. Gräsklippning har det inte blivet så
mycket av denna torra sommar. Vi beslutade att det måste röjas fram till vindskyddet, så
att man kan komma fram med bil o släp för att leverera byggmaterial. Eldningsplatsen
måste repareras. Grenar från trädet som hänger ner vid gångstigen behöver klippas bort
Till nästa år behöver vi fixa fler askkoppar, saknas just nu både på parkering och
grillplats. Rune har fixat ett nytt rör till bryggan eftersom det gamla hade rostat sönder.
Maria har satt upp en skylt om regler vid trappan, så även de som kommer från det
hållet kan få information. Vi hade uppmärksammat att Klinten inte fanns med bland
Ödeshögs badplatser i sommarupplagan från Östgötatidningen. Vi kommer att bevaka
detta till nästa år. Conny hade meddelat Maria att vattenprov är taget och inväntar ett
skriftligt dokument. Elving fick i uppdrag att kontakta Fiskeklubben eftersom
metabryggorna behöver åtgärdas.
Alliansmissionen: Rune meddelade att tältmötena i Syllerstorp är mycket välbesökta.
Bäckalyckan: Eleonor informerade att det har bytts fönster på ena långsidan.
Grannsamverkan: Elving berättade att det hade varit inbrott i en sommarstuga i
Pelarbo. Det stal gräsklippare, verktyg o dryck.
Elving rapporterade även att han hade blivet inbjuden till familjehemmet i Västantorp.
För tillfället är det 10 barn mellan 8–13 år, men att det även kommer mindre barn och då
kommer antalet upp till 15–20 st. Det har byggts nya hus på tomten.

Boets skola: Christina berättade att den 17 augusti börjar 17 st. på en distanskurs
”Hantverk, återbruk och odling”. Under 3 dagar var 3:e vecka under 1 år kommer dessa
att behöva bo någonstans. En del platser är klara, men Christina letar vidare.
Den 1 september börjar 30 st. distanskursen ”Uthålligt skogsbruk på din mark”, som
behöver ha övernattning 5 helger under de båda terminerna.
En kurs i socialpedagogik på 2 år är redan igång i Tranås, men den 20 augusti börjar de
att träffas i Boet varje måndag. Verksamheten kommer att vara i skolan men även ute
och de vill gärna ha tillgång till vindskyddet, som ev. behöver ses över samt ha tillgång
till ved. Christina tar kontakt med de som kan tänkas sälja
Christina fick i uppgift att be någon skicka underlag till Maria som sedan kan publicera
information på hemsida och Facebook. Hann tyvärr inte komma med i bladet.
Torpvandring: Rune meddelade att det kommer att vara torpvandring den 19 och 26
augusti i Månsabola och Tingstad
65. Valdebatt
Vi diskuterade upplägget inför kvällen och kom fram till att vara parti får 5 min att
presentera 3 valfrågor som de brinner för med inriktning på Holavedens landsbygd.
Efter det blir det fika och sedan frågestund. Majsa Andersson som är mentor inleder
frågestunden.
66. Hemvändardag
Eleonor och Mona berättade att inbjudan har gått ut, men det är inte så många som har
anmält sig ännu. De hoppas att det kommer fler efter sommaren och påminnelsen i
bladet.
67. Övriga frågor.
 Maria berättade om Sven Sunds fond som ska delas ut till de som är behov av
bättre kvalité på sitt brunnsvatten. Information kommer i bladet.
 Elving fick i uppdrag att kontakta Räddningstjänst i Ödeshög angående ett
krisberedskapsmöte en måndag i november eller december.
 Conny hade meddelat Maria att bollarna är på väg.
 Det kom upp en önskan om eldningsförbudsskyltar i Klinten, med anledning av
att det i helgen hade varit några vid vindskyddet och eldat Vi beslutade att
åtgärda det nästa år om det även då blir eldningsförbud.
68. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 25 september kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Conny
69. Christina avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar
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