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Föreningen har haft 155 medlemmar under 2004. Styrelsen har under året haft 9
protokollförda sammanträden.

Ekonomin
Redovisas separat.

Byalagets hemsida och byablad
Hemsidan har under året förbättrats och sköts på ett utmärkt sätt genom Maria N.
Det är en viktig informations-källa ut i landet och många har poängterat vilken bra
hemsida och att så mycket händer i Holaveden.
Byabladet är det lokala informations blad som sprider nyheter i bygden till ca. 400
hushåll. Byabladet har utkommit 8 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 12 st nyinflyttade och 5
nyfödda Boetbor.

Byakontor och sporthall
Våra datorer har skötts av Christian Niemeyer. Kontoret används flitigt genom
projektet Hållbara Bygder- Holaveden, där Mikael finns på förmiddagen och genom
många kvällsaktiviteter i de olika föreningarna.
Ny färgskrivare till datorn och digitalkamera har köpts in.
Sporthallen används också flitigt av föreningar på kvällarna, skolan på dagarna och
privata på helgerna. Bokningsansvar har Byavaktmästaren.
En el-beredare har monterats för att kunna få varmvatten på sommaren när skolan är
stängd. 20 nya bord har köpts in, som vi fått bidrag till från kommunen.

Familjefester och andra arangemang
Tillsammans med Fiskeklubben var det pimpelfiske och korvgrillning på Klinten en
söndag i februari.
Midsommarfirande även i år, samordnare var Bibbi och Annette. Ca 150 besökare
gladde oss, som bl. a köpte lotter, kaffe, korv, dansade och stötte stock. Behållningen
gick denna gång till Klöverdala Missionsförsamlings renovering av kyrksal. 1:a priset i
stockstötningen skänktes till flicklaget i BIK.
Musikfest har det varit i Kvarnen, där vi i Byalaget var medarrangörer.
Söndagen den 5 september var det dags för Östgöta-dagen. Ämnet för dagen var
”Nostalgi”. Marknadsplatsen framför Kvarnen återuppstod, film och bilder visades,
tidsenlig musik spelades. En tipspromenad gick runt i Boet, där också bilder och
berättelser fanns på de olika byggnaderna från 40-talet. ”Årets Boetbo”, som blev
Agneta och Olle Schmidt presenterades och en tavla överlämnades av Östsams ordf.
Irma Görtz. Man kunde också åka hästskjuts med kusk Arne Arvidsson och guide
Ingemar Utter. En välbesökt ”Nostalgi-marknad” med ca 500 personer, varav många
”hemvändare”.
Julmarknad anordnades för 7:e året. Ca 30 bord fanns uppdukade med olika varor till
försäljning – en jättetrevlig träffpunkt ! Byalaget sålde julkort, tröjor och almanackor
med bilder från Bygden. Tomten kom på besök och ett storslaget fikabord fanns i
Bygdegården – allt var som vanligt !
Badet
Ansvariga i år har varit Maria och Janne. Badplatsen har förlängts några meter och
bryggan har flyttats lite. Våra gäss är dock inte lika lätta att flytta på annars är det en
underbar idyll, med många grill- och bad-besökare.
Anställningar
Arne Gustavsson har innehaft en heltidstjänst som byavaktmästare.
Gunnar Karlsson har varit anställd, på halvtid, som skolvaktmästare, fram till mitten
av April, därefter nyanställdes Dagmar Karlsson på den tjänsten.
Michael Cornell är projektledare för ”Hållbara Bygder- Holaveden” på halvtid
Christian Niemeyer sommarjobbade under 4 veckor i skolan och skötte gräsklippning
vid Badet, Bäckalyckan, Bygdegården och Klöverdala missionshus.

Skolförvaltning och skolråd
Skolrådet har haft 6 st samlingar under året, där Rune och Mona har haft kontakten
med rektor, personal och föräldraförening. Rune har även förhandlat med
Kommunen. Kommunen och skolpersonalen är nöjda med byalagets drift och
underhåll.
I skolförvaltningen har Magnus och Mona träffat vaktmästarna och skolpersonalen.
Magnus har haft kontakten med Arne, Mona har haft kontakten med Dagmar.
Bland de förbättringar som gjorts i skolan kan nämnas:
- Buskarna har tagits bort mellan väg och parkerig, samt vid Byakontorets vägg.
Därefter har Markbyrån , Börje Lilja med arbetslag asfalterat.
- Målning och tapetsering i skolans personalrum och ett rum i fritidslokalen.
- Den största satsningen är att hela skolan är nymålad, gul och fin. Arbetet gjordes
av Tores Måleri från Gränna. Det firade vi med att bjuda hela skolan på tårtkalas.

- Ny gräsklippare har köpts in.
Besiktning av oljetank gjordes i november och den blev utsynt.
Vi tog kontakt med kommunen om hur vi skall lösa uppvärmningen.
Att vi ska ha något annat än olja, var vi överens om. Det som kändes lättast och
medför minst investeringskostnad är pellets. Energiberäkning. kostnadsbesparing
och finansiering tas fram till början av nästa år, för att ev. bli åtgärdat sommaren
2005.
Vi har fortfarande bekymmer med röken från vedpannan, så det är nog dags att
tänka om.
Vi är glada för det goda samarbete som finns mellan skolpersonal, vaktmästare,
skolförvaltning och skolråd i vår skola.

Kultur- och Byaråd
Åke Ohnback har deltagit i Kommunens Kulturråd.
Ordföranden har varit med vid Byarådets samlingar. Vid årsmötet var Jörgen
Gustavsson från Vägverket inbjuden och berättade om skötsel och underhåll som
utförs av NCC i vårt område. Vi talade klart och tydligt om hur illa vi upplever
sträckan Hålan – Trehörna och Grimshult – Boet. Men vi nämnde också om andra
vägsträckor som är bra. Sträckan Hålan – Trehörna är redan förbättrad och en
förstudie av sträckan Grimshult – Boet är gjord, där en breddning till 6,0 m är tänkt.
Vägverket undrar vad vi kan göra för att hålla ner kostnaden, så samarbete önskas i
fortsättningen.
En grupp om framtidens bygdeskolor har bildats med representanter från alla
kommunens skolor, BUN och Kommunledning. Tanken är att om möjligt kunna hitta
strategin för hur vi kan bevara bygdeskolorna och se möjligheterna och värdet med
dessa skolor. Rapport kommer nästa år, ordf. och Birgitta Svensson har varit med
från Boet. Se bilaga 1.
Ett skolprojekt finns också i hela Leader Sommenbygd,där Byarådets ordf. Sture
Brolin är med.
En ”Tomt och Boendeinventering” är också gjord i vårt område. Tre representanter
från Byalaget tillsammans med några ”Urinnevånare” var samlade en kväll för att
komma fram till vilka hus som kan tänkas stå obebodda i området. En del markägare
är tillfrågade om de kan tänka sig att sälja vissa områden för nybyggnation om det
skulle visa sig finnas behov och möjlighet. Allt detta finns samlat hos kommunens
Näringslivsansvarige Stefan Ljung och Inflyttningsansvariga Marianne Andersson,
som jobbar vidare för att öka boendet på landsbygden.

Turism och torpvandringar
Camilla Sörén har representerat Byalaget vid några träffar i Turistrådet.
Torpvandringsgruppen har också detta år varit igång.
Den 2 juli var Anders Hill från garnisonsmuséet i Linköping på besök i Boets
Bygdegård. Han berättade om indelningsverket och knektar som funnits i vår bygd,
Ca. 75 personer lyssnade och fikade.
Söndagen den 4 juli var det gudstjänst i Stora Åby kyrka, där också Anders Hill med
grenadjärer var med.

Efter gudstjänst vandrade ca. 150 personer till knektatorpet Karlslund där man
umgicks och fikade.
4 torpvandringar genomfördes på onsdagskvällar i juli månad.
Björnseryd/Frätsabola- leden, Järnstad-leden, Ruskildsby- leden och invigning av
Hällemo- ledens koppling till Östgöta-leden.
Boetportal och Adventsgran
Bibbi och Rune har sett till att Portalen har blivit färdig med hjälp av JABS och
byavaktmästaren. Mona har prytt mjölkbordet med blomster, en verklig prydnad för
Boetkorset.
Granen, även detta år levererad och rest av Stellan Thagesson och ljus fixades av
ordf. Byavaktmästaren hjälpte också till med dessa sysslor.

Besök och studiebesök
Vid två tillfällen har vi haft grupper från Lettland, som besökt Byalaget och Skolan.
Bibbi har förmedlat kontakterna via kommunen.
Uppgränna Byalag var här en söndag eftermiddag, då vi delade erfarenheter och
idéer med varandra.
Vi har berättat om vår Skolförvaltning för Rök- Svanshals, Trehörna, Hästholmen,
Malexander Byalag och även vid ett seminarium på Kommunförbundet i Stockholm,
då tillsammans med kommun- och skolpersonal.
I ett landsbygdsutvecklingstänkande, är det vi gör i Boet mycket intressant.
En dag i Maj gjorde vi en resa till Kalv i södra Västergötland, för att se och höra hur
deras byalag fungerar. Intressant och berikande att höra hur landsbygdsfrågor är så
lika i olika delar av landet.

Hållbara Bygder Holaveden
Se bilaga 2. Årsrapport Hållbara Bygder Holaveden.
Boets Byalags ordf. har varit med i styrgruppen , första halvåret som dess ordf. En
kurs om Landsbygdsutveckling har hållits av projektledaren Michael Cornell, vid fyra
tillfällen under hösten. Lena har också varit med där. Det är ett jättefint arbete som
görs i Holaveden genom Michael, särskilt inom turismen, där vi tidigare bara pratat
och funderat utan att komma vidare.
Jag vill passa på att tacka styrelsen för ett fint samarbete och att ni alltid har ställt
upp, samt alla er uti bygden för det förtroende jag haft som ordförande under de här
3 åren.
VI BEHÖVER VARANDRA och TILLSAMMANS ÄR VI STARKA.
Vid datorn ordf. Magnus Ax

