Verksamhetsberättelse för Boets Byalag 2008
Styrelsens sammansättning
Ordförande Roger Silfver som senare ersattes med Rune Sandberg
Vice ordförande nr1 Rune Sandberg som senare ersattes med Elving Utter
Vice ordförande nr2 Elving Utter
Sekreterare Maria Niemeyer, Ödeshögs Fiskeklubb
Vice sekreterare Berit Evesjö, Boets Bygdegård
Inhyrd kassör Lena Silfver
Styrelseledamot Annette Sunnanstad, LRF
Styrelseledamot Henrik Röste, Boets IK
Styrelseledamot Jan Carlsson, SAM-kretsen
Styrelseledamot Anita Sandberg, Bäckalyckan
Styrelseledamot Mona Lilja
Vakant plats Holavedens Handelshus
Revisorer Veine Jakobsson och Birgitta Svensson
Medlemmar och möten
Föreningen har under år 2008 haft ca 170 medlemmar.
Styrelsen har under samma år haft 9 protokollförda sammanträden och ett stormöte för alla
medlemmar.
Ekonomi
Redovisas separat.
Byalagets hemsida och Byablad
Under verksamhetsåret har Maria Niemeyer skött hemsidan. Nostalgisidan har varit mycket
populär, gamla bilder från förr samt från torpinventering. Hans Rydberg har lämnat material.
Byabladet har utkommit 6 gånger i år. Maria Niemeyer har varit redaktör under året.
Byabladet delas ut till ca 400 hushåll i bygden. Under hösten körde Arne ut bladet.
Nyinflyttade och nyfödda
Berit och Rune har hälsat 6 nyfödda och 11 personer nyinflyttade välkomna
Fester och andra arrangemang
Det traditionella midsommarfirandet lockade ca 150 besökare. Det dansades traditionsenligt
kring stången samt att det var stångstötning, lotterier, fika, ponnyridning, kasta boll mm..
Behållningen blev 6 200 kr och gick i år till BIK:s fotbollslag.
En ”Sommarkväll” anordnades tillsammans med SAM-kretsen som blev mycket trevlig,
ca 165 besökare med tipspromenad, vandring till Klintastenarna, och underhållning av
Ödeshögs dragspelsklubb samt allsång.
Vid 3 st. tillfällen var det kräftfiske tillsammans med Ödeshögs Fiskeklubb.
Tema för årets Östgötadagarna som arrangerades tillsammans med Bygdegårdsföreningen var
Mat. Det var textilutställning, bilkortege, underhållning av Johan Rydberg med band och
servering av sopplunch. Roger Silfver fick utmärkelsen ”Årets Boetbo”
Den traditionella julmarknaden anordnades den 29 november. Julmarknaden lockade ca 230
kaffegäster.

Rekrationscentra Klinten
Det har under året jobbats flitigt med projektet att rusta upp Klinten. I slutet av 2007 fick vi
ett bidrag på 100 000 kr av Leader. En privatperson skänkte 1 000 kr och en annan en soffa
till flotten som är förankrad med bryggan. Det har köpts in grus, stenmjöl sand, container som
senare fick plasttak och reglar för ytterväggar. Det köptes även in bryggor, vindskydd. Det har
avverkats skog och en massa ris har eldats upp. Det har byggts en ny bro och en flotte till
bryggan
Anställda
Arne Gustavsson har varit byavaktmästare på heltid och Dagmar Karlsson lokalvårdare på
halvtid.
Rune Sandberg har funnits på byakontoret på måndagar kl.13.00 – 15.00 under hösten
Skolråd och skolförvaltning
Efter många turer och diskussioner om uppvärmning av skolan beslutade vi att inte skriva på
något nytt avtal förrän allt är ordnat. 2 nya vedpannor installerades och en pelletsbrännare var
på gång, men något gick fel. Vi eldade med ved och olja i slutet av året. Skolans kök har fått
en mjölkmaskin. En ny blå betonghäst har kommit till skolgården. Byalaget har köpt ett
förvaringsskjul. Eleverna lär sig mer om energi och besökte ett vindkraftverk. Det har varit ca 47
barn i skolan under året.
Torpvandringar
Ett antal torpvandringar anordnades under våren som tyvärr var mindre besökta än i fjol.
Hasse Rydberg hade torp och fotocirkel samt en filmkväll. Johan Birath hade föreläsning om
torp och torpare.
Grannsamverkan
Elving Utter har varit ansvarig för grannsamverkan. En del skyltar har kommit upp, men
ogillas av vägverket som tycker att de står för nära vägen
Studiebesök
Boet fick besök av 80 st. 8:a klassare från Danderyds kommun i Stockholm. De hade logi och
mat i Bygdegården och Boethallen. De gjorde bl.a. ett besök i Månsabola för att veta lite mer
om livet på en gård och om växter, örter och djur
Slutord
Ett stort tack till vår personal Arne, Dagmar
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 2008
Rune Sandberg

