Boets Byalags
Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot

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

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten. Vid årets slut hade vi 160
medlemmar.

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 6 gånger under året. Maria Niemeyer har varit ansvarig för
dessa. Även i år har Byabladet delats ut som ODR-reklam.
En beg. dator och en beg. Kopiator har köpts under året till byakontoret.

Välkomstkommitté
3 nya hushåll och 2 nyfödda har fått besök under året av Rune Sandberg och Berit
Evesjö. Positivt och uppskattat.

Anställda
Bo Gunnarsson har under året varit vår byavaktmästare på heltid.
I våras gick lokalvårdaren för skolan, Dagmar Karlsson, i pension. Vi är tacksamma
för det arbete hon lagt ner för skola och bygd och att hon fortfarande står till
förfogande som vikare. En ny lokalvårdare, Camilla Davidsson anställdes på 3,5
timmar per dag.

Skolan
Skolan har haft mellan 32 - 37 elever under året. Lärarstaben har förändrats under
året. Ann-Katrin Larsson lämnade sin tjänst efter många år som huvudlärare.
Representanter från Byalaget fanns med vid skolavslutningen för att visa henne
uppskattning och tacka för det goda samarbetet och allt det positiva hon gjort för
Boets skola. Hon fick en fototavla gjord av Maria Niemeyer och två Byalagskepsar för
att hon inte ska glömma Boetbygden.
Frågan om hur Boets skola ska se ut i framtiden blev aktualiserad under hösten.
Förslag framkom från Barn och Utbildningsnämnden om att det skulle bli en
Småbarnsskola (förskoleklass – årsk. 3).
Föräldrar reagerade och ville ha skolan kvar som den har varit.
Byalaget inbjöd alla intresserade, samt representanter från BUN och
kommunledningen till en samtalskväll i frågan. Byalaget har länge känt att ansvaret
för drift och underhåll av Boets skola är tungt och i detta sammanhang kunde man
framföra sin önskan om att kommunen åter skulle ta över ansvaret.
Tidigare under hösten hade BIK inbjudit alla intresserade för att diskutera
Hagavallens framtid. Man kom då fram till att sälja klubblokalerna men behålla
fotbollsplanen och idén föddes att ta över sporthallen som klubblokal i en framtid ev.
erbjuda skola/sporthall/fotbollsplan som plats för fotbollsläger.
BUN har nu beslutat att driva skola upp till 6e: klass och efter sommaren 2012 tar
kommunen åter över drift och underhåll.
Vem som efter sommaren ska driva Sporthallen är inte klart.

Sporthallen
Sporthallen används flitigt, på dagarna av skolbarnen och nästan varje kväll är den
uthyrd till olika sportaktiviteter. Posten har fortsatt hyra köket så att lantbrevbärarna
på vår linje kunnat rasta och värma sin mat. PEAB har hyrt sporthallen på
onsdagskvällar och dessutom har de hyrt köket under senhösten som rastställe för
sina arbetare när de jobbat i bygden.

Badet vid Klinten
Med hjälp av frivilliga arbetsinsatser har en del förändringar gjorts. Bryggan har
förankrats med nya rör, ny sand har lagts på stranden och grus på parkeringen,
metarbryggorna är tillrättade. Man har också röjt undan buskar och dessutom hela
tiden hållit gräsmattorna i fint trim. Tyvärr har det förekommit en del skadegörelse, ett
par gånger har det gjorts inbrott i containern. Badet, vår ”pärla” i Holaveden har
annars varit uppskattat och välbesökt, precis som det brukar.

Torpvandring
En torpvandring gjordes i Renemo, mellan Kroxeryd och Vissjö. Man samlades vid
Ullspinneriet och guidades sedan av Nils Lagerwall.

Händelser och Aktiviteter
Midsommarfirande blev det i år tack vare att Bäckalyckans Förskola tog chansen att
genom detta kunna samla in pengar till ombyggnaden av sina lokaler. Många av
Midsommarfirandets traditionella inslag fanns med, men med extra satsning på
barnen. Man kunde bl.a. möta flera av Astrid Lindgrens sagofigurer som gick omkring
och förgyllde festen för de många besökarna.
Vi har från Byalaget också stöttat Bäckalyckan ekonomiskt genom att ge dem ”årets
bygdepeng” på 6 000 kronor och delat ut 2 700 kronor ur ”bygdefonden”. Dessutom
har vi hos kommunen sökt ett renoveringsbidrag som beviljades och gav
Bäckalyckan 25 000 kronor.
Årets Boetsbo blev i år Inger Ax, bl.a. med motiveringen: vänlig, varm och glad, som
tänker på andra i första hand och som lägger ner så otroligt mycket arbete på
Bäckalyckans Förskola.
Adventsgranen i Boet skingrade även i år vintermörkret. Den skänktes av Lars
Samuelsson och med hjälp av Stellan Thagesson och Arne Gustavsson kom den på
plats lagom till Julmarknaden. Även detta år var Julmarknaden välbesökt och
uppskattad.

Tack till alla
Stort och Varmt Tack till alla i styrelsen, alla anställda, alla frivilligarbetare som gör så
mycket positivt och bra så att vi kan fortsätta att ha en trivsam, levande landsbygd i
Boetområdet. Stort Tack också till dig som stöttar oss genom ditt medlemskap.
Vi behöver alla varandra!

För Boets Byalag

Magnus Ax
Ordförande

