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Föreningen har haft 160 medlemmar under 2003. Styrelsen har under året haft 11
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.
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 8 st nyinflyttade och 3 nyfödda Boetbor.
Datasalen
Våra datorer har skötts av Peder Neogard. Under året har en kurs i datahantering
genomförts och datasalen under dagtid varit fylld med asylbarn ca 4 timmar om
dagen från och med 1 februari.
Byakontoret har fått en ny kopiator.
Familjefester och andra arangemang
Midsommarfirande anordnades enligt tradition med samordning av Bibbi Andersson .
Det var god uppslutning även detta år, men regnet gjorde att delar av festen fick vara
i sporthallen. Behållningen gick till nya stolar i Bygdegården (2973 kr).
Julmarknaden anordnades för sjätte året. Ca 25 bord fanns i år med olika typer av
produkter samt ett storslaget fikabord i Bygdegården.
Byalaget sålde också i år Julkort och Tröjor, undrar om det var besöks-rekord?
Tillsammans med fiskeklubben var det pimpelfiske och korvgrillning på klinten
söndagen den 23 februari med en strålande sol och klarblå himmel.
På KULIADEN delades också ut utmärkelsen ”Årets Boetbo” som i år gick till Bibbi
Andersson, som är vår stora fest fixare.

Den 17 maj hade vi trivseldag tillsammans med Handelshuset. Först torpvandring i
Bonderyd med guide Ragnar Gomer och på kvällen god mat och trevlig gemenskap
som Bibbi o Anne-Marie varit delaktiga till.
Landsbygdens dag den 28 juni ordnades en auktion med insamlade grejer från
bygden, klubban sköttes av Rune Sandberg och behållningen, drygt 1000kr gick till
Bygdegården.
Badet
Ansvarig i år har varit Hans Wigren. I år har flotten som varit till glädje för alla
badgäster fått en stege. Samt kultur och fritid står för hela kostnaden av sop- latrin
tömningen. Tyvärr har en kanot stulits och nästan den andre också , som sedan är
såld . 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 4 veckor i skolan och gräsklippning i
Bäckalyckan, Bygdegården och Klöverdala missionshus.
Skolförvaltningen
Förutom Gunnar så har Arne arbetat med sånt som faller utanför Gunnars
arbetsuppgifter. Lena sköter ekonomin, Magnus har kontakt med vaktmästarna och
Rune förhandlar med kommun.
Vedeldningen fungerar bra ,förutom röken som gärna vill dra sig in i skolan.
Rappningen på fasaden och järnräcken har lagats, nya hängrännor och stuprör har
monterats på halva skolhuset. Släpkärra har köpts in, en blå häst finns på skolgården
tack vare ett par konstnärer som haft ett leader-projekt. Ett vindskydd i form av en
stuga finns också på skolgården från Bäck- såg och byggmaterial.
Ett bra samarbete mellan skolpersonal, vaktmästare, skolförvaltning och skolråd
finns i vår skola.
Skolan
Tyvärr kommer ofta signaler från BUN att skolan ska läggas ner eller förändras
drastiskt, så även detta år. Vi och föräldraföreningen kallade till samling den 10
november för att känna av hur föräldrarna – till dom som har barn i skolan – och dom
som ska ha barn i skolan tycker om vår lilla skola . God uppslutning och vi som
kämpar för skolan fick se genom en sluten röstning att nästan alla vill ha kvar skolan i
någon form. Mindre skola och små barngrupper har många fördelar. Barnen blir
sedda , har möjlighet att få mer tid av läraren, utveckla en trygghet som kan följa dom
genom livet.
Asylbarnen har kunnat komma in i de olika klasserna tack vare den litenhet som finns
och duktig skolpersonal. Tänk att också skolskjutsen kan köra barn från tätort till
landsbygd.
Besök och studiebesök
Hannäs byalag söder om Åtvidaberg var på besök den 8 november.
Vi berättade om vårat byalag och dom om sitt, fikade, åt mat, besökte
kvarnen,J.A.B.S –försäljning, Arne berättade om HHH, tittade på grillkols lagret i
Bäck, Grillkolstillverkning i Jonshult, Bonderyd och Kroxeryd.
En heldag med positiva landsbygdserfarenheter.

Kultur- och Byaråd
Åke Ohnback har deltagit i kommunens Kulturråd vid två tillfällen.
Ordförande och Anne-Marie Johansson har suttit med i Ödeshögs Byaråd som haft
tre samlingar under året. Ämne som tagits upp och är på gång.
Landsbygdskolan- där vill vi skapa ett projekt tillsammans med närliggande
kommuner om hur man tar tillvara på sådana skolor bäst.
Husinventering- den är på gång i samarbete med kommun och byalagen.
Framtidsverkstad- genomfördes av LEGS i kommun där Anne-Marie var med från
oss i byalaget.
Turism och torpvandringar
Tillsammans med studieförbundet vuxenskolan ordnade vi en torpvandringsvecka i
sommras. Veckan började en fredagskväll i Boets Bygdegård med intressant
föreläsning av Kalle Bäck om torpare i holaveden, 11o personer mötte upp den
kvällen.
I områdena kring Månsabola, Bonderyd, Järnstad, Bäck/Halvarby,
Björnseryd/Frätsabola var dom olika vandringarna lördag till torsdag på ca. 2-4 km
långa vardera.
20-35 personer per vandring kom för att rundorna och få lite information och minnen
från torp och torpare.
Även på östgötadagarna i september hade vi torpvandringar. En gick till Hökalyckans
dansbana där det fanns levande musik med dragspel av Börje Rydberg och såg av
Hasse Rydberg. Den andra gick till Nisshult, där vi såg och kröp under Grisa-sten.
Tack vare Hasses dokumentering av torpinventeringarna har vi en fin skatt.
Boet-Portal
En portal och mjölkbord med texten VÄLKOMMEN TILL BOET har skapats under
hösten i Boetkorset. Idén har kommit från Åke Ohnback som varit med i ett projekt i
kommunen ” Ett Vackrare Ödeshög ” som delat med sig av 10 000 kr till våran bygd.
Skapad av Börje Rydberg, skylt med text gjord av Alexis, mera skyltar och blommor
ska pryda portalen nästa sommar.
Hållbara Bygder Holaveden
Vår bygd har tillsammans med 14 andra bygder i Sverige kommit med i projekt
Hållbara Bygder. Bakom projektet Hållbara bygder Holaveden står Handelshuset,
Byalaget, Trehörna Byalag, Stora Åby/Ödeshög LRF och Trehörna LRF. En
projektledare, Michael Cornell anställs på halvtid från 1 januari 2004 till sommaren
2006. Det finansieras förutom av föreningarna även av länstyrelsen, LBUprogrammet genom Eu:s jordbruksfond, Ödeshögs kommun och SV.
Projektet är tänkt att utveckla området utifrån våra egna förutsättningar, behov och
ambitioner. Ett aktivt jord- och skogsbruk är grunden för den hållbara utvecklingen.
Vi kommer att arbeta med aktiviteter som ska skapa möjligheter för ett ökat
företagande i området alltifrån vidareförädling av våra råvaror till utveckling av
turismen. Ett sådant arbete förutsätter infrastruktur i form av vägar, el, tele och
bredband vilket också ingår i arbetet. Skolorna är viktiga för vår bygds
utvecklingsmöjligheter liksom arbetet med att öka möjligheterna för boende i området
så att det blir fler åretruntboende.
Vi tjuvstartade i november pga. Att Sydkraft planerar bygga gasledning genom östra
Holaveden. Genom ett möte i Boets Bygdegård dit många kom från bygden och
informerades av sydkraft, gjordes en skrivelse där vi säger nej till byggande av
gasledning.
Vid datorn ordf. Magnus Ax

