Medlemsförmåner
Byakontoret
E -post: info@boetsbyalag.nu
På kontoret finns det möjlighet att kopiera och plasta in
Kopiering: A4, 1 kr/sida A3, 2 kr/sida
Inplastning: A4, 10 kr/st. A3, 20 kr/st.
Videoprojektor: 50 kr/dygn
Sporthallen
Boethallen är en stor tillgång för oss bybor som du kan hyra för
motion/sport/lek per timme och avsluta med en härlig dusch och bastu.
Det finns redskap, bordtennisbord med tillbehör, nät och bollar att låna.
Hyrs ut endast till medlemmar
Hallen: 80 kr/tim.
Bastu: 30 kr/gång
Köket: 50 kr/gång
Motionsredskap 30 kr/gång
Försäljning av:
Tröja 100 kr
Keps eller mössa 90 kr
Paketpris tröja + keps eller mössa 170 kr
Mugg 60 kr
Julkort 6 kr, 10 st. 50 kr
Rabatter hos olika företag i Ödeshögs kommun
10 % rabatt vid uppvisande av medlemskort, swishhändelse eller sms
• Rapps Färg AB – på allt
• Bäck Såg och Byggmaterial AB – på allt material över 500 kr, ej kampanjvaror och nettopriser
• Nya Wighs Maskinservice – vid kontantköp av reservdelar och tillbehör för skog och trädgård,
ej på olja och bensin
• Elektro-Pär AB – på ljuskällor, kabel och installationsmaterial
• Boets bildemontering AB – på allt
 Linddalens blommor – ej blomstercheck eller blommogram
 Norrby skor - på allt
 Bombus blommor – på allt
Byalagets syfte
Byalaget är till för alla i bygden och frågorna vi driver skall gynna de flesta. Byalagets verksamhet som
bygger på ideellt arbete är numera rätt omfattande och vi behöver flera aktiva människor. Att betala in
medlemsavgiften ser vi som ett stöd av ”symbolisk” karaktär, d.v.s. att man tycker att Byalagets verksamhet
är viktig och värt att stödja. Byalaget bevakar frågor som har med vår livskvalitet att göra, att vara medlem
är alltså att vara för utveckling av bygden. Antalet medlemmar under 2016 var 145 personer och vi delar ut
ca: 500 byablad. Du som är medlem får annonsera gratis. Vi i styrelsen ser gärna att fler blir medlemmar
eftersom det i sin tur ger oss ett ökat mandat att föra bygdens talan i frågor som berör oss alla. Byalaget är i
dag tillika en ”paraply organisation” för bygdens föreningar. Om Du kan tänka Dig att hjälpa till med
arbetsuppgifter i de olika grupper som vi har bildat så är du Välkommen att höra av Dig till någon i Styrelsen.
Medlemsavgift
50 kr/år / vuxen
Bankgiro 5082-2204
Swish 123 510 18 86

Skriv om du vill ha kort eller sms (mobilnummer) vid betalningen.
Kontakt för samtliga ärenden
Byalagets mobil 072-30 16 500
e-post: info@boetsbyalag.nu

