Boets Byalags
Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot

Christina Bryntesson
Elving Utter
Maria Niemeyer (Ödeshögs fiskeklubb)
Maria Niemeyer
Eleonor Jakobsson (Bäckalyckans förskola)
Rune Sandberg (SAM-kretsen)
Per Gomér (LRF Holaveden)
Bibbi Andersson, Hans Rydberg (Bygdegårdsföreningen)
Conny Collberg (Boets IK)
Vakant (Holavedens Handelshus)
Hans Karlsson
Mona Lilja

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, och vid årets slut var medlemsantalet
145 personer.
Ekonomi
Redovisas separat.
Fick ett bidrag från kommun på 5 000 kr till Klinten. Finns ett förslag på att vi ska få 10 000 nästa
år, men får då bekosta all sop- och latrintömning själva.
Den lilla begagnade gräsklipparen såldes
Nya muggar köptes in för försäljning och gåvor till folk.
Donationspengen fick Johan Rydberg till hans smedja
Bäckalyckan fick en julgåva på 1 000 kr till en gunga.
Finns nu även möjlighet att swisha in betalning och föreningen kan betala med kontokort
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 3 nyfödda barn har gratulerats. Denna tradition är mycket
uppskattad.
Boethallen
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.de flesta kvällar av olika
föreningar och privatpersoner.
Motionsredskap, pingisbord, mattor samt hopfällbara bord har skänkts av BIK. En boulebana
kommer även att anläggas av BIK om behov finns bland bygdens folk.
Anders Hagdal ansvarade för städning i byalagets lokaler.
Vi skänkte glas till Bygdegården som vi ändå inte använde. Mona donerade 20 muggar till
köket.

Badplatsen vid Vagnsjön (Klinten)
Styrelsen samt frivilliga (Berit Evesjö och Dick Johansson) har skött renhållning, soptömning
m.m. på badplats och parkering under sommarmånaderna maj – augusti.
Gräsklippning har utförts av Rune Sandberg och Hans Karlsson.
Infarten renoverades och ett räcke sattes upp. Badet har varit mycket uppskattat även i år.
Konstnärinnan Ann Bremher hade konstutställningen i Klinten under sommar.
NCC fyllde upp båtrampen med grus och la även ett lass på grusplanen i samband med att
vägen förbi Klinten renoverades.
Torpinventering
Under sommaren gjordes en torpvandring i Ruskilsby
Projekt ”Boets skola”
Vi sökte bidrag från föreningen Sommenbygd-Vätterstrand och beviljades 40 000 kr. En
grupp bildades som arbetade fram en vision om Boets skola återöppnande. Projektet
presenterades för kommunstyrelsen och BUN.
Händelser och aktiviteter

Politikerkväll med samtliga partier.

I slutet av februari flyttade de ensamkommande flyktingbarn som hade bott i skolan till
Ödeshög Tack vare några eldsjälar blev det även detta år midsommarfirande vid Boets
skola. Traditionellt firande med god tillslutning.

Återvinningscentralen flyttades till andra sidan vägen, mittemot Boets bildemontering.

Möte med vägverket angående korset och kurvan i Hagen.

Adventsgranen skänktes i år av Jan-Erik Gustavsson. Stellan, Arne Gustavsson, Lars
Samuelsson och Magnus Ax såg till att granen kom på plats till julmarknaden. Den
blev även i år välbesökt 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 145 medlemmar, som på olika sätt stöttar oss.
Vi trivs i Boet!
För Boets Byalag

…………………………
Christina Bryntesson
Ordförande

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

