Boets Byalags
Verksamhetsberättelse för år 2010
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Vice kassör
Ledamot

Magnus Ax
Elving Utter
Maria Niemeyer (Ödeshögs fiskeklubb)
Hans Blomberg
Mona Lilja
Jan Carlsson (SAM-kretsen)
Elin Vernersson (Bäckalyckans Förskola)
Per Gomér (LRF Holaveden)
Anne-Marie Johansson (Bygdegårdsföreningen)
Conny Collberg (BIK)
Vakant (Holavedens Handelshus)

Kassör, adjungerande Birgitta Svensson
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Medlemsantalet var vid årets slut
173.

Ekonomin
Redovisas separat.

Hemsida och Byablad

Dessa är viktiga länkar mellan byalaget och folket i bygden samt en möjlighet för alla
hämta och lämna information om sånt man tycker är viktigt. På vår hemsida finns
också länkar till andra viktiga sidor.
Byabladet har utkommit 5 gånger under året. Maria Niemeyer har varit ansvarig för
dessa. Nytt för året är att Byabladet har delats ut som ODR-reklam.

Välkomstkommitté
3 nya hushåll och 5 nyfödda har fått besök under året av Rune Sandberg och Berit
Evesjö. Positivt och uppskattat.

Anställda
I början av året gick byavaktmästare Arne Gustavsson i pension. Vi från bygden
tackar Arne för den stora insats han gjort för våra föreningar under många år och
önskar honom många avkopplande dagar i ”statlig tjänst”. Arne jobbade ändå kvar till
sommaren med skolans vaktmästeri, i väntan på att vi skulle hitta någon efterträdare.
Sporthallen städades av Emil Svensson efter Arnes pension fram till sommaren.
När skolans hösttermin drog i gång hade vi hittat en ny vaktmästare på heltid. Han
heter Bo Gunnarsson och bor i Ödeshög.
Dagmar Karlsson har jobbat kvar på halvtid som lokalvårdar i skolan.

Skolan
Skolan har haft mellan 35 – 40 elever under året. Lärarstaben har varit ungefär
densamma som under förra året. Under sommarlovet gjordes vissa förbättringar på
skolgården. Det grävdes bort jord under klätterställningen som ersattes med EU
sand. Längdhoppsbanan rustades upp och en ny flaggstång restes. Under jullovet
var Vernerssons snickerier inhyrda till att komplettera med fler fönsterventiler för att
få bort undertryck i korridorer och lektionssalar. Efter detta har vi nu en godkänd
ventilation i Boets skola. De renoverade också dörrarna in till lektionssalarna.
Snöröjning på parkering och rondell har fungerat bra med hjälp av Sören Andersson,
Lyckan som också plogar Adelövsvägen.

Sporthallen
Sporthallen har använts flitigt, på dagarna av skolbarnen och nästan varje kväll har
den varit uthyrd till olika sportaktiviteter. Nytt för året har varit att PEAB
Tranås/Ödeshög har hyrt på onsdagskvällar. Posten hyr köket för att lantbrevbäraren
på vår linje ska kunna rasta och värma sin mat. Duschrummen är renoverade med
nya mattor på golv och vägg, som Ödeshögs kommun har bekostat. Byalaget har
stått för visst målningsarbete.

Badet vid Klinten
Badet är en välbesökt ”pärla” i Holaveden. Där har en del förändrats med hjälp av
frivilligarbetare. Omklädningsrummet har renoverats och handikappsanpassats. En
ny gångbro över bäcken mellan parkeringen och strandpromenaden är fixad.
Tyvärr händer ibland lite tråkiga saker på parkeringen. Vindfläkten på dasset blev
stulen, en husvagn är slaktad med många delar kvarlämnade, en bil blev också
kvarlämnad och så småningom sönderslagen.
Också detta år anordnades en Sommarkväll vi Klinten. Sång och musik av Ödeshögs
dragsspelsklubb, korvgrillning av Holavedens Handelshus, fikaservering av SAMkretsen, andakt av Svenska Kyrkan. En uppskattad och välbesökt samling då vi
letade efter skuggan, tack vare en fantastisk sommarsol.

Torpvandring
En torpvandring gjordes hos familjen Bolehed i Fällan, mellan Pelarbo och Höghult.
Ganska många kom och lyssnade på intressant Historisk berättelse om bygden där
och fick uppleva en underbar natur.

Händelser och Aktiviteter
Skyltar om Grannsamverkan har satts upp vid infarter på många vägar i vår bygd. Vi
hoppas att skyltarna skrämmer bort oönskade gäster och att vi som bor här hjälps åt
att reagera över det vi inte känner igen.
Vägverket har gjort ett nytt försök med farthinder in emot Boet från Tranåshållet, om
det har gett någon effekt vet vi inte.
Det var många som gav förslag per telefon och några som skrev ner nomineringar till
Årets Boetbo. Valet var inte svårt för alla utom en hade föreslagit Mats O Petterson.
Kräftfiskekvällar under sensommaren anordnades tillsammans med fiskeklubben.
Lördagen före advent lyste granen i Boetkorset, denna gång skänkt av Lars
Samuelsson. Marschallerna brann också i korset och utanför skolan. Hela området
kring skolan och bygdegården var fylld av parkerade bilar. Sporthallen fylld med
grejer till försäljning, kakfaten i Bygdegården välfyllda – javisst – julmarknad.
Det har talats om och funderats över att hitta en plats där vi kan förvara veden till
skolan, under året blev det verklighet. Halva såghuset i gamla Bäcks såg
iordningställdes och asfalterades tack vare några flitiga arbetare. Lokalen hyrs av
Gustav Grävare Nilsson. Vi tackar för denna möjlighet!

Tack till alla
Tack till alla er i styrelsen, alla anställda, alla ni frivilligarbetare som gör det möjligt att
åstadkomma så mycket positivt och bra för en levande landsbygd i Boetområdet.
Tack också alla ni andra medlemmar som stöttar oss. Tillsammans är vi starka !

För Boets Byalag

Magnus Ax
Ordförande

