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Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten, och vid årets slut var medlemsantalet
151 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 ODR-reklam.
Ansvarig för både hemsida och byablad har varit Maria Niemeyer.
Välkomstkommitté
Har även detta år varit Berit Evesjö och Rune Sandberg. 4 nyinflyttade familjer har hälsats
välkomna till bygden, och 6 nyfödda barn har gratulerats. Denna tradition är mycket
uppskattad.
Sporthallen
Denna hyrs av kommunen till en kostnad av 10 000 kr per år. Byalaget hyr sedan i sin tur ut
hallen 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)
Det köptes in sand till stranden, Bäck Såg skänkte ett bänkbord och allmänningen 3 st.
fågelholkar. Vägen till Luffarstenen förbättrades med nya snitslar och en skylt.
Tillsammans med medlemmar från Ödeshögs Fiskeklubb har man skött renhållning,
soptömning m.m. på badplats och parkering under sommarmånaderna maj – augusti.
Gräsklippning har utförts av Hans Karlsson.
Badet är mycket uppskattat bland besökarna och kom på 2:a plats som Östergötlands
populäraste badplats.

Hult
Vi började arrendera Hult 1:12 2. En liten strandtomt med båtskjul nere vid Vagnsjön. Vi
sågade ner träd, samlade ihop ris som senare togs bort och marken jämnades till. Skjulet fick
ny takränna, fönster, trasmattor, möbler, grill och bänk. Dörren justerades och hela skjulet
fick en uppfräschning. En brygga har kommit på plats nere vid stranden. Det grävdes en
mindre väg från Tranåsvägen till skjulet.
Torpinventering
Under sommaren gjordes en torpvandring i Bonderyd.
Leaderprojektet ”Ny på landet”
Under midsommardagen hade vi en busstur i bygden med ca 30 st. utrikesfödda från
Ödeshög. Vi besökte Bäckalyckan, Berit i Skog, Klöverdala Missionshus, Vernerssons
snickeri och Klinten där vi grillade. Fortsatte sedan till Midsommarfirandet vid Boets skola
där vi deltog i de sedvanliga aktiviteterna.
Undre julmarknaden var de utrikesfödda med som arrangörer. De hade med kakor till
kakbuffén, samt grillade och sålde kakor mm. Vid båda tillfällena gjordes fakturor till Leader,
pengarna från dem delades ut till aktörerna. En del skänkte sin andel till Byalaget. Ett stort
tack.
Händelser och aktiviteter

Tack vare några eldsjälar i byalaget blev det även detta år midsommarfirande vid
Boets skola. Traditionellt firande med god tillslutning. I år även med inbjudna
nysvenskar.

Vi gjorde en utflykt tillsammans med Uppgränna byalag till Naturum på Tåkern som
avslutades på Ombergs golfrestaurang.

Till byalagets bygdefond inkom två ansökningar. Utdelningen på 2 533 kr för detta år
tilldelades Boets IK.

Adventsgranen skänktes i år av Stellan Thagesson. Stellan, Arne Gustavsson, Lars
Samuelsson och Magnus Ax såg till att granen med nya inköpta lampor kom på plats
till julmarknaden. Den blev även i år välbesökt med många knallar och hade i år inslag
av annan kultur.
Som tidigare år en stor kakbuffé i bygdegården.
 Vi sålde släpkärra, släpvagn, borrmaskin, snöslunga.
 Fick sponsring av kommun till en anslagstavla i korset och portalen målades.
 Skänkte linbanan till Ödeshögs kommun.
 En del diesel- och däckstölder förekom, samt inbrott i sommarstugor.
 Köpte in muggar och mössor med texten ”Vi trivs i Boet”.
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 151 medlemmar, som på olika sätt stöttar oss.
Vi trivs i Boet!
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