Verksamhetsberättelse för Boets Byalag 2009
Styrelsens sammansättning
Ordförande - Henrik Röste
Vice ordförande - Elving Utter
Kassör - Birgitta Svensson
Sekreterare - Maria Niemeyer, Ödeshögs Fiskeklubb
Vice sekreterare - Berit Evesjö, Boets Bygdegård
Styrelseledamot - Annette Sunnanstad, LRF
Styrelseledamot - Elin Vernersson, Bäckalyckan
Styrelseledamot - Jan Carlsson, SAM-kretsen
Styrelseledamot - Mona Lilja
Styrelseledamot - Stellan Tagesson, Holavedens Handelshus
Styrelseledamot - Conny Collberg, Marianne Waldau, Boets IK
Medlemmar och möten
Föreningen har under år 2009 haft ca 183 medlemmar.
Styrelsen har under samma år haft 10 protokollförda sammanträden.
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 8 gånger och 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 i år välkomnat 5 st. nya hushåll och 4st. nyfödda i bygden och det känns
väldigt roligt att nativiteten är god och att folk väljer Boet med omnejd för sitt boende.
Fester och andra arrangemang
I början av året arrangerades en informationskväll med temat ”Boets framtid?”
Det traditionella midsommarfirandet lockade ca 150 besökare. Det dansades traditionsenligt
kring stången samt att det var stångstötning, lotterier, fika, ponnyridning, kasta boll,
lydnadsuppvisning med hund mm. Vädrets makter var inte på vår sida och regnet gjorde att
firandet avslutades tidigare än beräknat.
Behållningen blev ca 2 000:- och gick till projektet Klinten och dess nybyggda vindskydd.
En ”Sommarkväll” anordnades tillsammans med SAM-kretsen som blev mycket trevlig,
ca 200 besökare med tipspromenad, vandring till Klintastenarna och underhållning av
Ödeshögs dragspelsklubb, Boets egen manskör ”Manifesta, samt allsång. Detta evenemang
verkar bli ett stående inslag i sommarlandskapet då det kommer att anordnas 2010 också.
Vid flera tillfällen var det kräftfiske tillsammans med Ödeshögs Fiskeklubb.
Östgötadagarna arrangerades tillsammans med Bygdegårdsföreningen. Rune Sandberg fick
utmärkelsen ”Årets Boetbo” och tilldelades detta pris veckan efter då han var på semester den
aktuella dagen.
Den traditionella julmarknaden anordnades i slutet av november. Julmarknaden lockade ca
250 kaffegäster och var välbesökt som vanligt. Många knallar ser fram emot denna marknad
då de tycker det är väldigt gemytligt och trevlig.

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 tack vare det ideella arbetet som ett flertal personer hade
bidraget med. 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, väggar kom upp och målades senare under året. Det köptes
även in bryggor. Det har avverkats skog och en massa ris har eldats upp. Det har byggts en ny
bro och en flotte till bryggan. En handikappsbrygga byggdes och invigdes av kommunalrådet
Magnus Oskarsson med underhållning. Ett vindskydd har också byggts med hjälp av
donationer och en hel del ideellt arbete. En skylt har gjorts med information om vem som har
sponsrat projektet och vidare lite information om Klintastenarna. En bom sattes upp på vägen
till vindskyddet Det finns även en liten rutschbana vid stranden för de allra minsta.
Laglig fart eller inte
I somras satte vägverket upp ett hastighetssänkande hinder strax efter bildemonteringen. Detta
”togs bort” redan efter en dag av någon/några som tyckte att det var ”i vägen”. Vilket i och för
sig var meningen då hastigheten är väldigt hög på raksträckan innan Boetkorset.
Med facit i hand så kanske inte det hindret som sattes upp var bäst lämpat för ändamålet, då vi
måste ta hänsyn till att det går tung trafik och jordbruksfordon på vägen. Vi har varit i kontakt
med vägverket efter detta tilltag och de ska återkomma med förslag på lösning som passar.
Stor tack till Tommy Haglund som har drivit detta projekt i över 10 år.
Kuriosa: Helt inofficiellt och statistiskt osäkert så har jag tillsammans med Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm mätt hastigheten vid två olika tidpunkter (dygnsvis) under 2009. Detta
med utrustning som byggts och kalibrerats på KTH. Eftersom detta inte har varit någon
officiell mätning, så har utrustningen varit dold, ej registrerat något registreringsnummer eller
någon annan data med hänvisning av PUL eller på annat sett varit trafikfarligt. Det man har
kunnat utläsa är endast hastighet och antal. Mätningen gjordes där det var 50 km/h från
Tranåshållet och ner mot korsningen. Resultatet:
1-54 km/h 39% Laglig med felmarginal
55-65 km/h 44% Lite för fort
66-75 km/h 12% Här går det lite väl fort
75-99km/h 4% Inte ok
100 km/h - 1% Helt sanslöst
Detta underlag är statistiskt inte applicerbart, men det ger en, tycker jag, skrämmande bild av
hastigheterna genom Boet. Sedan kan man tycka vad man vill om fartdämpande hinder.
Boets Bildemontering
Under 2009 öppnade portarna för företaget Boets Bildemontering. De köpte upp den gamla
sågen och har med mycket blod, svett och tårar gjort om det till en miljövänlig
bildemontering. Den invigdes officiellt under maj månad med uppvisning om hur länge en
motor utan olja överlevde, samt lite korvgrillning mm. Deras engagemang sprider driftigheten
som Boet alltid har haft när det gäller företagande. Vi önskar dem fortsatt lycka till med sin
verksamhet.
Boets Bilverkstad
Förutom bildemontering så har vi även fått ett företag som ser till att inte alla bilar hamnar på
skroten. Bryan Leacock har gett oss möjligheten att ha tillgång till en lokal bilverkstad vilket
verkar mycket uppskattat i bygden.

Anställda
Arne Gustavsson har varit byavaktmästare på heltid och Dagmar Karlsson lokalvårdare på
halvtid.
Skolråd och skolförvaltning
Avtal med drift av skolan är påskrivet och löper till 31 mars 2010 och sedan löpande årsvis.
Det finns inte idag några hot mot att skolan ska läggas ner och kommunen har 6 månaders
uppsägningstid på avtalet.
Det har installerats en pelletsbrännare och ett vedinkast ner till pannrummet.
Skolan har idag 47 elever i ett upptagningsområde från Stava till Trehörna.
Torpvandringar
En torpvandring till Ramberstorp som var välbesökt med ca 50 st. personer
Grannsamverkan
Elving Utter har varit ansvarig för grannsamverkan och har täta kontakter med polisen för
avstämning. Det har tyvärr varit en del inbrott under året i närområdet. Bland annat blev
Bygdegården av med en hel del inventarier, men även flera privata hushåll har fått oönskat
besök.
Slutord
Ett stort tack till vår personal Arne och Dagmar, tack vare Er har vi väl fungerande skola och
närområde som inspirerar både barn och personal.
Tack till styrelsen som engagerat sig i små som stora frågor under året.
Som ordförande vill jag tacka för förtroendet och hoppas att byalagets arbete hjälper till att
forma en levande bygd med framtidstro nu och i framtiden.
.Henrik Röste

