Boets Byalags
Verksamhetsberättelse för år 2012
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Vice sekreterare
Ledamot

Rune Sandberg (SAM-kretsen)
Elving Utter
Maria Niemeyer (Ödeshögs fiskeklubb)
Maria Niemeyer
Hans Blomberg
Mona Lilja
Christina Bryntesson
Elin Vernersson (Bäckalyckans förskola)
Per Gomér (LRF Holaveden)
Anne-Marie Johansson (Bygdegårdsför.)
Conny Collberg (BIK)
Vakant (Holavedens Handelshus)

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten, och vid årets slut
var medlemsantalet 190 personer.
Ekonomi
Redovisas separat.
Hemsida och Byablad
Dessa kommunikationer är en tillgång för alla i bygden samt övriga
som är intresserade att få och ge information.
På hemsidan finns det länkar till andra hemsidor
Byabladet har under året utkommit 5 gånger, och utdelats som ODRreklam.
Ansvarig för både hemsida och byablad har varit Maria Niemeyer.
Välkomstkommitté
Har även detta år varit Berit Evesjö och Rune Sandberg. Två
nyinflyttade familjer har hälsats välkomna till bygden, och fem
nyfödda barn har gratulerats. Denna tradition är mycket uppskattad.

Personal
Under första halvåret tjänstgjorde Bo Gunnarsson som
byavaktmästare, och Camilla Davidsson som lokalvårdare.
Från den 1 juli övertog Ödeshögs kommun drift och underhåll av
skola och idrottshall.
Sporthallen
Denna hyrs av kommunen till en kostnad av 10 000 kr per år. Byalaget
hyr sedan i sin tur ut hallen som tidigare och får på så sätt intäkter till
hyran. Hallen används flitigt. På dagarna av skolbarnen, och de flesta
kvällar av olika föreningar och privatpersoner.
I denna byggnad har posten fortsatt att hyra köket för sin lunchrast.
Badplatsen vid Vagnsjön (Klinten)
Med fiskeklubbens hjälp har mindre träd sågats ner och röjning utförts
utmed stranden. En järngrind har skänkts av Elving Utter och satts upp
vid gångstigen till badplatsen. Tillsammans har man skött renhållning,
soptömning m.m. på badplats och parkering under sommarmånaderna
maj – augusti. Gräsklippning har utförts av byavaktmästaren och Hans
Karlsson.
Natten till den 1/8 fick några tältande ungdomar från Tranås
påhälsning av ett gäng berusade ungdomar. Dessa eldade upp ett antal
bord och bänkar samt förstörde inredning och fönster på toaletten.
Brevlådan kastades i sjön och alla anslag på tavlan revs ner.
Händelsen polisanmäldes.
Badet ”vår pärla i Holaveden” har trots en regnig sommar varit
mycket uppskattat och välbesökt.
Torpinventering
Under sommaren gjordes en torpvandring i Sjögård. Guider var Arne
och Per-Arne Lundgren. En intressant vandring men tyvärr få
deltagare.
Händelser och aktiviteter
•
Tack vare engagerade medlemmar i byalaget blev det även detta
år midsommarfirande vid Boets skola. Traditionellt firande med
god tillslutning. Nytt för i år var ”egen kaffekorg”.

•

•
•
•
•
•

Sommarkväll vid Klinten den 8 juli blev på grund av regn detta
år i Elving Utters Maskinhall. Kören Manifesta underhöll och
bygdegårdsföreningen ansvarade för kaffeserveringen. En
uppskattad samling med ca 85 personer närvarande.
I samband med avtackning av personal samt tack till
”joureldare” gjordes en utflykt till urskogsreservatet och vidare
till Trehörna värdshus för en god måltid.
”Årets Boetbo” blev Britt-Marie Rydberg.
Till byalagets bygdefond inkom två ansökningar. Utdelningen på
2 535 kr för detta år tilldelades Bygdegårdsföreningen.
För erfarenhetsutbyte blev vi under hösten inbjudna till
Uppgränna byalag.
Adventsgranen skänktes även i år av Lars Samuelsson. Stellan
Thagesson, Arne Gustavsson och Magnus Ax såg till att granen
kom på plats till julmarknaden. Trots rikligt med snö blev denna
marknad välbesökt med många knallar.
Som tidigare år en stor kakbuffé i bygdegården.

Tack
Ett stort och varmt tack till alla i styrelsen för fin gemenskap och god
sammanhållning.
Även ett stort tack till alla frivilligarbetare, som ställt upp vid flera
tillfällen för vårt gemensamma arbete i bygden.
Tack också till våra 190 medlemmar, som på olika sätt stöttar oss.
Vi trivs i Boet!

För Boets Byalag

…………………………
Rune Sandberg
Ordförande

