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Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, och vid årets slut var medlemsantalet
146 personer.
Ekonomi
Redovisas separat.
Donationspengen delades ut till Trädgårdslandet Sonaby
Hemsida, byablad och Facebook
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.
Finns även en grupp på Facebook, Boet-Levande bygd
Välkomstkommitté
Har även detta år varit Berit Evesjö och Rune Sandberg. 5 nyinflyttad familj har hälsats
välkommen till bygden, och 2 nyfödda barn har gratulerats.
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.
Boets IK betalar hyreskostnaderna för både pingis, gubbgympa och motionsgympa
Anders Hagdal ansvarade för städning i byalagets lokaler.
Ett kodlås installerades i dörren till hjärtstartaren
Badplatsen vid Vagnsjön (Klinten)
Delar avstyrelsen samt frivilliga (Berit Evesjö och Dick Johansson, Lisa Jonshagen och Jan
Murberg, Mi och Fredrik Olofsson) har skött renhållning, soptömning m.m. på badplats och
parkering under sommarmånaderna maj – augusti.
Sophämtning sker numera året runt
Gräsklippning har utförts av Rune Sandberg och Hasse Karlsson.
Badet har varit mycket uppskattat även i år.

Torpinventering
Under sommaren gjordes en torpvandring till Månsabola och Tingstad.
Projekt ”Boets skola”
Vi har fortsatt vårt samarbete med Sommenbygdens folkhögskola som disponerar Boets skola
genom ett treårsavtal med Ödeshögs kommun från mars 2018. I juni gavs två kortkurser i
dansen Charlestone och Fågelskådning.
I höstas startade två, ettåriga distanskurser.
Kursen Hantverk, odling och återbruk med 17 deltagare och Hållbart skogsbruk med 29
deltagare.
Lokalerna har städads och gjort i ordning för att fungera för verksamheten
Händelser och aktiviteter

Styrelsen hade ett möte tillsammans med Trehörna byalag, där olika idéer och tankar
utbyttes

Tack vare några eldsjälar blev det även detta år midsommarfirande vid Boets skola.
Traditionellt firande med god tillslutning

Styrelseledamöter samt delar av de som städar i Klinten var på studiebesök hos Mia på
Trädgårdslandet Sonaby.

Vi anordnade en valdebatt där samtliga partier medverkande

Till mångas glädje fixade vi tillsammans med Boets bygdegård en hemvändardag

Mats Janson från räddningstjänsten i Ödeshög hade ett föredrag om krisberdskap

Adventsgranen skänktes i år av Stellan Tagesson. Stellan, Arne Gustavsson, Lars
Samuelsson och Magnus Ax såg till att granen kom på plats till julmarknaden. Som
även i år var välbesökt med många knallar i hallen och även utomhus, samt 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 146 medlemmar, som på olika sätt stöttar oss.
Vi trivs i Boet!
För Boets Byalag
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