Verksamhetsberättelse för Boets byalag verksamhetsåret 2007 - 2008-03-02
Inledning:
Byalagets verksamhet har under verksamhetsåret 2007 – 2008 varit rätt omfattande även om det utifrån
sett kan uppfattas som att det inte händer så mycket. Styrelsen har sammanträtt regelbundet fram till
årsmötet 2008 så har det hållits 11 styrelsemöten. Närvaron på mötena är mycket god och det känns att
alla i styrelsen vill bidra och göra sin insats för Boet bygdens bästa. Styrelsemötena präglas av god
stämning och varje möte inleds med en runda med kort information från förenings och andra gruppers
representanter. Rundorna är viktiga eftersom vi på så sätt får information om hur verksamheten i dom
olika föreningarna fungerar och även rapporter från Skolrådets och andra arbetsgruppers verksamhet.
Alla känner till proceduren och är väl förberedda för att lämna en rapport, rundorna gör också att alla
kan komma till tals.
Inför verksamhetsåret diskuterade vi i styrelsen att vi skulle lägga ner mindre energi på ”förvaltandet”
och mera på att utveckla verksamheten. Nu när året har gått så kan man konstatera att en del
ansträngningar för att utveckla verksamheten har gjorts, vi har varit engagerade i projektet vid klinten
och vi bjöd också in allmänheten till ett planeringsmöte för att få fram förslag på vad människorna i Boet
vill.
Trots detta så har årets verksamhet handlat mest om att försöka klara av den verksamhets som vi redan
ansvarar för. Eftersom det mesta som görs under året skall klaras av genom ideella insatser innebär det
också att vi måste prioritera det viktigaste. En annan förklaring till att det inte sker så mycket av
vidareutveckling är att det inte räcker med att styrelsen planerar nya aktiviteter det blir också styrelsen
som skall ansvara för det praktiska genomförande.
Denna redogörelse gör inte anspråk på att vara en fullständig dokumentation av Byalagets totala
verksamhet utan mera av ett axplock av olika verksamheter och aktiviteter som genomförts under året
och om någon av Er vill bidra med ytterligare information som Ni anser bör tillföras
verksamhetsberättelsen så tar vi tacksamt emot den
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Antalet medlemmar i föreningen 2007 2008
Föreningen har under året haft 181 medlemmar.
Styrelsen har diskuterat om man skulle trycka upp en medlemsmatrikel i syfte att uppmärksamma
människor som ev. glömt att bli medlemmar men i styrelsen råder delade meningar om lämpligheten i
detta så vi har valt att avstå .
Föreningens ekonomi:
Redovisas separat av kassören
Ny verksamhetsplan och arbetsstrategi för Boets Byalag 2007-2008.
Styrelsen bjöd in Boetborna till en planeringsdag den 13 maj, avsikten var att ge alla en möjlighet att
träffa styrelsen och på så sätt vara med och påverka byalagets arbete. Tanken var att vi i styrelsen
skulle få in tips och idéer om vad befolkningen vill och inte vill att byalaget skall engagera sig i.
Uppslutningen var inte den allra bästa, kanske var det fel dag eller fel tid men vi rekommenderar den
kommande styrelsen att fortsätta med att ordna med öppna planeringsmöten även under följande
verksamhetsår.
Skolrådet
Mona Lilja har representerat byalaget i skolrådet, under en period under året var Boets skola återigen
nedläggningshotad eftersom BUN lagt ett förslag som gick ut på att tidigare beslut om att bygdeskolorna
skulle vara kvar inte längre skulle gälla. Efter protester framför allt från föräldrar i Hästholmen tog man
tillbaka förslaget, fortsättning följer.
Skolförvaltningen:
I skolförvaltningens arbete deltar Elving Utter och Magnus Ax under året förändrades förutsättningarna
när det gäller Byalagets förvaltning på grund av att kommunen beslutat att samtliga bygdeskolor skall
värmas med biobränsle och även inlett en upphandling av värme till Boets Skola. Kommunen sa under
hösten upp avtalet man har med byalaget om förvaltning av skolan. På grund av förseningar i
konverteringen till biobränsle så återkom kommunen med en begäran om att förlänga avtalet ett ½ år, vi
enades om ett avtal på 1 år. Detta innebär att Boets byalag fortsätter som tidigare även under 2008.
Rune Sandberg, Elving Utter, Magnus Ax och Roger Silfver har deltagit i förhandlingarna med
kommunen..
Nyfödda och nyinflyttade i bygden
Rune Sandberg och Lena Silfver har ansvarat för verksamheten under året som gått, man har hälsat 2
nyinflyttade familjer och 3 nyfödda välkommen till Boet..
Grannsamverkan
Projektet grannsamverkan har kommit igång nu, vi har fått skyltar och dekaler att sätta upp runtom kring
i bygden. Elving ansvarar för samordningen och kontakterna med polisen bland annat, vi har också
diskuterat ifall att vi skulle börja med att på hemsidan ha information om inbrott, stölder och liknande.
Syftet skulle vara att flera i bygden blir uppmärksammade på vad som pågår i bygden, styrelsen
kommer att arbeta vidare med frågan.
I samband med uppsättning av skyltarna i vägverkets stolpar har vi stött på patrull, vägverket anser att
det är reklam och det får man inte sätta upp på vägverkets skylt stolpar. Byalaget styrelse arbetar med
frågan och har kontakt med vägverket
Lådfabriken
Under året hölls två möten med anledning av att Boets Lådfabrik skall säljas, mötena arrangerades av
en fristående arbetsgrupp i bygden och till det första informationsmötet kom det ca: 40 deltagare till det
andra mötet ett 20 tal. Efter att man diskuterat igenom förutsättningarna, gjort en värdering så kan man
konstatera att det begärda priset på 2,5 milj. är för högt, det finns inget intresse från HHH:s sida att
förvärva fastigheten. Det finns heller inga andra konstellationer som skulle kunna tänka sig ett köp.

Byarådet
Under våren och sommaren gjorde ordföranden några försök att tillsammans med Trehörna,
Hästholmen och Rök/Svanshals byalag starta upp Byarådets verksamhet igen, visst intresse finns men
flera anser att man för närvarande i första hand vill fokusera på att utveckla sin egen bygd
Bussresa till Göteborg och MAMMA MIA
Byalaget i samarbete med Ödeshögs resebyrå arrangerade 25 maj en resa till Göteborg, tanken var att
vi genom att ordna en gemensam resa skulle öka samhörigheten i bygden. Det visade sig att intresset
var mycket lågt, sammanlagt deltog 6 personer och deltagarna betalade själv sina kostnader. Vi som
deltog tyckte det var ett trevligt sätt att umgås, först en bit mat ute på stan och sedan en show i
världsklass.
Torrdasset vid Vagnsjön
Under våren genomfördes Leader+ projektet Östgötatoan i samarbete med Östsvenska turistrådet. Ett
nytt och modernt torrdass har byggts av några händiga och duktiga bybor, dasset är tänkt som en
referensanläggning till vilken kommunen hänvisa stugägare och andra som planerar att bygga ett
torrdass. Ett mycket lyckat projekt som gör det ännu trevligare att besöka Klintens Badplats
Projekt ”Rekreationscentra Vagnsjön”
I juni beviljade LAG Sommenbygd medel till projektet ”Rekreationscentra Vagnsjön”, projektet var från
början var ett initiativ från Fiskeklubben om att bygga ett antal metesbryggor och som utvecklats vidare i
samarbete med byalaget till att omfatta även en upprustning av badplatsen. Projektet är genomfört till
största delen och under våren kommer nya bryggor att snickras. Är man intresserad av projektet så
finns en projektbeskrivning på Byakontoret
Östgötadagen den 2 sept.
I Boet hade vi beslutat oss för att fokusera på den ena av dom två Östgöta dagarna, vi höll till i
bygdegården och hade ett späckat program. På förmiddagen var det väldigt få besökare men på
eftermiddagen började det strömma in folk från när och fjärran. Detta berodde nog på att utmärkelsen
årets Boetbo skulle offentliggöras. Årets Boetbo år 2007 blev Elving Utter, ett uppskattat val, många
nomineringar hade kommit in så nu börjar det bli en uppskattad tradition i bygden
Filmvisning
Hans Rydberg har arbetat vidare med Kalle Rydbäcks filmer, haft visningskvällar i Boethallen där
bygdens folk tillsammans har redigerat och kortat ner filmerna. Tanken är att filmerna så småningom
skall bli till DVD filmer.
Blomlådor
Det pågår en diskussion i Boet om att många kör väldigt fort igenom Bota korset, vägverket och
länsstyrelsen har gjort inspektion på plats för att se vilka fart dämpande åtgärder som kunde vidtas för
att sänka hastigheten och öka säkerheten. En mängd olika förslag har diskuterats, det som hänt hitintills
är att vi fått 2 st. stora blomlådor av vägverket som står vid vägkanten på den västra infarten till Boet,
både vackert och fart dämpande på en gång, inte så dumt.
Torpvandringar
Torp vandringarna har totalt sett samlat mycket folk och intresset för vår bygds historia är fortsatt stort,
Rune Sandberg, Elving Utter m.fl. har ansvarat för verksamheten
Kommunikation och information
Maria Niemeyer har ansvarat för hemsidans utformning och uppdatering, hemsidan fungerar bra och
styrelsemötes protokollen och bya bladen finns tillgängliga där. Diskussion kring hur man skulle kunna
utveckla hemsidan ytterligare pågår i styrelsen men inga beslut har fattats. Under perioden har 8
nummer av Boets bya blad utkommit.

Bygdespel
Under året har en diskussion förts i styrelsen och tillsammans med några medlemmar om möjligheten
att sätta upp ett ”bygdespel” om Boet och saker och ting som hänt och inte hänt i Boet, arbetsnamnet
har varit ”hört i Lanthandeln”, förhoppningsvis kommer arbetet att fortsätta.
Midsommarfest och julmarknaden
Bägge två av Boets numera ”kända” och återkommande arrangemang gick av stapeln även under detta
år, midsommarfesten var väl antalet deltagare lite mindre än tidigare men julmarknaden samlade gott
om folk och det inte minst på grund av det fantastiska kaffe och kak bordet i Bygdegården
Hållbara bygder II
Nu fortsätter arbetet inom ramen för Hållbara bygder II och Boet är med, denna gång kommer ”hållbara
bygder” att handla om hållbar utveckling och andra konkreta lösningar som kan medverka till bättre
förutsättningar för miljön.
Återvinningsstationen i Boet
Byalaget har skrivit till kommunen (Urban Runesson) och föreslagit att vi tillsammans med kommunen
skulle arbeta fram ett förslag om att göra vår återvinningsstation mera lämpad för sitt ändamål, inget
svar än så länge
LRF tar plats i styrelsen
Under året har Holavedsbygden bildat en egen lokalavdelning, ordf. är Anette Sunnanstad, Anette har
också tagit plats i styrelsen som representant för LRF, Boets byalag välkomnar och ser fram emot ett
samarbete med bygdens jordbruksföretagare.
Nya stadgar och delegationsordning för föreningen
Under året har arbetet med att anpassa stadgarna till Byalagets funktion som paraplyorganisation
påbörjats, inget färdigt förslag till ändringar föreligger i dagsläget varför vi anser att arbetet bör fortsätta.
Till sist vill byalaget s styrelse å alla medlemmars vägnar tacka vår personal, Arne och Daggan för allt
det arbete dom utför åt oss i bygden.
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PS. Ändringar från originalet: antalet medlemmar samt Magnus Ax istället för Rune Sandberg i
skolförvaltningen. DS.

