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Medlemmar och möten
Föreningen har under år 2006 haft ca 160 medlemmar.
Styrelsen har under samma år haft nio protokollförda sammanträden och ett stormöte för alla
medlemmar.
Ekonomi
Redovisas separat.
Byalagets hemsida och Byablad
Under verksamhetsåret har Maria Niemeyer skött hemsidan. Dessutom har Maria och Jenny
Röste gjort en ny design på hemsidan. Byalagets hemsida har många besökare vilket är
glädjande.
Byabladet har utkommit nio gånger i år. Lennart och Susanna Ljunggren har varit redaktörer
under året. Byabladet delas ut till ca 400 hushåll i bygden.
Nyinflyttade och nyfödda
Byalaget har varit och hälsat på 11 nyinflyttade och tre nyfödda.
Botavägen
Nya Bota-vägen mellan Grimshult och Boet har asfalterats och iordningsställts under året.
Boet-korset har också fått en delvis annorlunda utformning p.g.a. vägbygget. Den 16 juni
2006 var invigning av vägen som gjordes av landshövding Björn Eriksson. Ett stort tack till
alla som på olika sätt har bidragit till den nya vägen.
Fester och andra arrangemang
Det traditionella midsommarfirandet lockade ca 175 besökare och gick av stapeln den 23 juni
2006. Det dansades traditionsenligt kring stången samt det var stångstötning, fiskdamm,
lotterier, tipspromenad och mycket glada miner. Behållningen blev 6 044 kr som i år gick till
Ödeshögs Fiskeklubb. Mona Lilja var samordnare för midsommarfirandet.
Tema för årets Östgötadagarna var ’Östgöte gudskelov. Den 3 september 2006 spelade Mats
Douglas trio på Östgötadagarna i Bygdegården. Magnus Ax fick utmärkelsen ”Årets Boetbo”
i samband med Östgötadagarna.
Den traditionella julmarknaden anordnades den 2 december 2006. Julmarknaden gjorde
rekord och lockade ca 400 besökare. Bibbi Andersson var samordnare för julmarknaden.
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Badplatsen Klinten
Ansvariga för badplatsen har varit Elving Utter och Maria Niemeyer. Badplatsen hade många
besökare under den extremt varma sommaren.
Anställningar
Arne Gustavsson har varit byavaktmästare på heltid och Dagmar Karlsson lokalvårdare på
halvtid. De har skött sitt arbete på ett mycket bra sätt och ställer upp alltid då det behövs ex. i
samband med olika arrangemang.
Michael Cornell har varit anställd som projektledare för ’Hållbara Bygder – Holaveden ’ t o
m den 30 juni 2006.
Skolråd och skolförvaltning
Skolrådet för Boets skola har under verksamhetsåret haft ett aktivt år. Från Byalaget har
Mona Lilja haft kontakten med rektor, personal och föräldraförening. Förhandlingar med
kommunen har skötts av Elving Utter, Magnus Ax och Rune Sandberg. Samtliga parter har
varit nöjda med Byalagets drift och underhåll av skolan. Kommunen har upphandlat
uppvärmning av skolan och denna upphandling resulterade i att Holavedens Handelshus har
ansvaret för uppvärmningen fr.o.m. höstterminen 2007. Uppvärmningen kommer att ske med
flis.
Förbättringsarbeten under verksamhetsåret:
•
•
•

Lekplatsen har gjorts i ordning med linbana, tunnel etc.
Slöjdsalen har gjorts ordning.
Boet hallen har målats.

Byalaget tackar all personal, skolråd och skolförvaltning för ett mycket gott samarbete.
Kultur- och Byaråd
Rune Sandberg har varit Byalagets representant i kommunens kulturråd. Susanna Ljunggren
har representerat Byalaget i Byarådet.
Torpvandringar
Ansvariga för årets torpvandringar har varit Rune Sandberg, Anette Sunnanstad och Elving
Utter. Den första torpvandringen var den 7 juli då det var en föreläsning i Boets Bygdegård
med Greta och Stig Eriksson. Lena Strömberg från Ung scen läste dikter. Den andra träffen
var en trivselkväll vid Långmossen då Arne Lundgren guidade runt bland torpresterna. Den
tredje träffen var en vandring på Karlfors ägor och den fjärde en vandring på Lysings Urskogs
naturreservat. Den sista träffen var en ’Grand Finale i Lilla Kvarnkärr’ där det bjöds på både
tipspromenad, underhållning och filmvisning hos Elving Utter och Kristina.
Utvecklingsplan för Holaveden
Flera av Byalagets medlemmar har aktivt deltagit i framtagandet av utvecklingsplanen för
Holaveden vilken var färdig våren 2006.
Donationsfond
Stadgar för en donationsfond har tagits fram och godkänts av styrelsen. Donationsfondens
syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Boet. Boets Byalags donationsfonds
behållning skall användas för ändamål som gemensamt – och inom ramen för Boets Byalags
verksamhet – främjar Boetbygdens befolkning. Effekten av använda fondmedel skall helst
komma så många som möjligt i Boetbygden till del. Stadgarna och ansökningsblanketten har
i sin helhet publicerats i Byabladet och finns på byalagets hemsida.
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Grannsamverkan
Elving Utter har varit ansvarig för grannsamverkan. Elving har deltagit i ett antal möten med
bl a Länsförsäkringar och det finns nu personer i bygden utnämnda för kontaktpersoner och
skyltarna kommer upp inom kort.
Studiebesök
Byalaget har haft studiebesök av byalaget i Malexander och landsbygdsutvecklare från
England som var här under några varma sommardagar.
Slutord
Ett stort tack till vår personal Arne, Dagmar och Michael!
Tack till en engagerad och välfungerande styrelse där alla har haft sina ansvarsområden som
har skötts på ett mycket bra sätt!
Som ordförande vill jag tacka Er alla för förtroendet under året och hoppas att Boets byalags
arbete fortsätter i den goda anda som har rått under 2006.

Boet, Krisseby, den 27 februari 2007

Susanna Ljunggren, ordförande
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