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Föreningen har haft 156 medlemmar under 2002. Styrelsen har under året haft 9
protokollförda sammanträden.
Ekonomin
Redovisas separat.
Byalagets hemsida och byablad
Hemsidan är en viktig länk mellan byalaget och folk i bygden samt en möjlighet för
alla att informera om sånt man tycker är viktigt. På vår hemsida finns också länkar till
andra viktiga sidor. Hemsidan har skötts av Mikael Kindborg och Ann-Sofie
Sundberg.
Byabladet är det lokala informations blad som sprider nyheter i bygden. Byabladet
har utkommit ca 10 gånger och sammanställts av Åsa Hedberg. Här har under året
välkomnats och presenterats nyinflyttade och nyfödda. Dessa har välkomnats av
Lena Silfver och Rune Sandberg som besökt 10 st nyinflyttade och 7 nyfödda
Boetbor.
Datasalen
Våra datorer har tagits skötts av Peder Neogard. Under året har ingen schemalagd
aktivitet bedrivits i datasalen.
Familjefester
Midsommarfirande anordnades enligt tradition med samordning av Bibbi Andersson
och Barbro Johansson. Det var god uppslutning även detta år.
Julmarknaden anordnades för femte året. Ca 20 bord fanns i år med olika typer av
produkter samt ett storslaget fikabord i Bygdegården.
Byalaget har också deltagit i Kuliaden där vi ordnade fotbollsmatch mellan
Sosseblocket och Borgarblocket.
Vi delade också ut utmärkelsen ”Årets Boetbo” som i år gick till Lena Silfver.
Vi har köpt in nya T-tröjor som finns till försäljning samt julkort med text från Boet
som vi sålde på julmarknaden
Vi deltog också på en av Östgötadagarna.

Badet
Ansvarig i år har varit Jan Carlsson. I år har vi byggt en flotte som varit till glädje för
alla badgäster. Kiosken har även i år varit igång med hjälp av ungdomar i bygden
samt av sommarjobbare Christian Niemeyer. Vår badplats är väldigt välbesökt.
Anställningar
Arne Gustavsson har innehaft en heltidstjänst som byavaktmästare.
Gunnar Karlsson har varit anställd på halvtid för att sköta städning och annat som hör
till skolan.
Christian Niemeyer sommarjobbade under 5 veckor i skolan och i Klinten.
Skolförvaltningen
Förutom Gunnar så har Arne arbetat ca 12 timmar i veckan med sånt som faller
utanför Gunnars arbetsuppgifter.
Det har skett stora förändringar i skolan under detta år. Toaletterna har byggts om,
matsalen har målats och tapetserats, näten bakom fotbollsmålen är nya, 1-2ans
klassrum har målats liksom taket i trapphuset som också har fått ny belysning.
Den gamla vedpannan har tagits i bruk igen och fungerar alldeles utmärkt.
Detta första år har inneburit många frågetecken och problem som vi löst. Ett bra
samarbete mellan skolpersonal, vaktmästare, skolförvaltning och skolråd har vuxit
fram under året.
Boets skola 50 år
Den 21 september firades skolans 50-års jubileum. Långt innan dess började
planeringen av det stora jubileet. De var 10 stycken i planeringsgruppen men fick lov
att engagera fler. En kontaktperson per klass från 50 årgångar elever behövdes för
att hjälpa till med inbjudningar, organisering av föreningar och företagare som ville
visa upp sig, göra frågor till tipspromenaden, visning av skolan, servering, tårtbak
mm.
Omkring 400 gäster kom på den stora dagen och fick ett härligt minne med sig hem
av en väl genomtänkt och planerad dag.
Inför 50-års jubileet ordnades ett besök från Radio Östergötland av Gunnar Karlsson.
Radio Östergötland sände några timmar en eftermiddag från skolan. Barn och lärare
intervjuades, Bäckalyckan samt de andra föreningarna i bygden deltog samt vissa
profiler i bygden. En mycket lyckad eftermiddag där vi från Boet fick höras i etern.
Besök och studiebesök
På inbjudan av byalaget i Normlösa åkte Magnus, Lena och Åsa dit för att berätta om
våra erfarenheter och vårt arbete.
Vi fick besök av två herrar från Lievärde i Lettland som var intresserade av
landsbygdsutveckling. Vi visade dem runt i skolan och våra egna lokaler, åkte över till
Bäckalyckan där de även fick träffa representant från Bygdegården.

Kultur- och Byaråd
Ordföranden har deltagit i kommunens Kulturråd vid två tillfällen.
Ordförande och vice ordf har suttit med i Ödeshögs Byaråd som haft en samling i
Trehörna Lusthus där vi diskuterade våra landsbygdsskolors vara eller inte vara samt
hur kan vi möjliggöra för fler barnfamiljer att flytta ut på landet. Årsmöte i Byarådet
hölls samtidigt.
Byarådet hade en kväll i Hästholmens Bygdegård också dit politiker och allmänhet
var inbjudna för att diskutera landsbygdsutveckling.
Lokalt projektstöd
Den 17 april hade vi ett medlemsmöte med Berndt Elmberg från projekt BeBo
Landsbygd i Emmaboda. Den var en inspirerande kväll som handlade om möjligheter
till utveckling och förnyelse.
Styrelsen gjorde en utflykt till Åsens by. Vi var fem som åkte och fick ta del av det
fantastiska arbete som lagts ner där för att kunna visa upp en gammal gårdsmiljö och
samtidigt använda det till turiständamål.
Broschyr
Under året har en broschyr framarbetats som vi ska dela ut på turistbyråer och andra
platser för att visa var Boet finns och hur positivt vår bygd är för ett boende. De som
tänkt och planerat broschyren är Jeanette, Fredrik, Birgitta och Magnus.
Turism tankar
Ett samarbete med torpinventerarna, genom Hans Rydberg, har påbörjats för att om
möjligt kunna vidareutveckla all information som finns och kunna dela med sig av den
i form av en vandringsled.
Hållbara Bygder Holaveden
Vår bygd har tillsammans med 16 andra bygder i Sverige kommit med i projekt
Hållbara Bygder. Detta genom ett samarbete mellan Handelshuset, Byalaget och
Trehörna Byalag. Det kommer att bli ett program som löper under 3 år och varje bygd
får ekonomiskt stöd till en projektledare, troligen på halvtid, som tillsammans med
bygdens befolkning ska utveckla bygden till en hållbar bygd för framtiden. Vårt
deltagande i programmet gör att vi har bättre möjligheter att utveckla alla de olika
idéer som vi bollat med under flera år. T.ex. vägen till Ödeshög, fler inflyttare,
äldreboende, vandringsleder, Handelshusets fortsatta förädling av produkter från
bygden mm. Arne Arvidsson, Handelshuset, är initiativtagare och har arbetat hårt
med att förankra vårt deltagande. Här vill vi passa på att tacka Arne för hans
entusiasm och kraft.

