Boets Byalags
Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot

Rune Sandberg (SAM-kretsen)
Elving Utter
Maria Niemeyer (Ödeshögs fiskeklubb)
Maria Niemeyer
Mona Lilja
Christina Bryntesson
Hans Karlsson
(Eleonor Jakobsson) (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
135 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. 3 nyinflyttade familjer har hälsats
välkomna till bygden, och 4 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)
Vi byggde en ny grillplats med tak som vi fick bidrag från kommun till. Kommunalråd
Magnus Oscarsson invigde denna vid 20-års jubiléet. Styrelsen har skött renhållning,
soptömning m.m. på badplats och parkering under sommarmånaderna maj – augusti.
Gräsklippning har utförts av Hans Karlsson. Han hyrde även ut en båt inkl. västar som
skänktes av Tottes & Jontes entreprenad AB.
Badet har varit mycket uppskattat även i år
Hult
Vi sådde gräs

Torpinventering
Under sommaren gjordes en torpvandring till Björneseryd – Frätsabolaleden
Händelser och aktiviteter
•
Vi sålde gräsklippare och boa.
•
Tack vare några eldsjälar i byalaget blev det även detta år midsommarfirande vid
Boets skola. Traditionellt firande med god tillslutning.
•
Vi firade 20-årsjubelium i Klinten.
•
Hade en träff med kamratstödjarna i Klinten
•
Utdelningen på 2 628 kr från donationsfonden för detta år tilldelades Elins gympa.
•
Adventsgranen skänktes i år av Lars Samuelsson. 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 (rekord) med många knallar Som
tidigare år en stor kakbuffé i bygdegården i år även med skinksmörgås.
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 135 medlemmar, som på olika sätt stöttar oss.
Vi trivs i Boet!
För Boets Byalag

…………………………
Rune Sandberg
Ordförande

………………………………
Maria Niemeyer
Sekreterare

