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Rapport från Byalaget

Boets Byalags årsmöte
Måndagen den 20 mars kl 19.00 i 

Bäckalyckans Förskola. 
Vi hoppas på Ditt engagemang och 
att många kommer för att diskutera 

vår framtid. 
Vi bjuder på smörgåstårta! 

Väl mött!

Byalaget vill passa på att tacka alla 
medlemmar för ert stöd under 2022! 
Vi hoppas att ni vill vara med oss även under 2023.  
Medlemsavgift 100 kr kan betalas via swish till 123 
510 1886 eller till bg 5082-2204

Boets Byalags Donationsfond
Under 2022 fi ck vi in en ansökan till vår donations-
fond. Vi beslöt att donera 1500 kr till Bäckalyckans 
förskola som ett stöd till deras nystartade Pedago-
gisk omsorg för skolbarn 6-12 år.

Granen i Boetkorsningen
Återigen har vi haft en fantastiskt vacker gran i 
Boetkorset. Ett stort tack till Handelshuset som har 
satt upp den.

Föreningen Boets Skola
Medlemsavgift 2023 – Genom att betala medlems-
avgift som är 100 kr/vuxen person visar du att du 
stödjer oss att arbeta vidare för att ha kvar skolan. 
Medlemsavgiften betalar du genom att swisha till 
123 333 7557 eller betala till vårt bankgiro 5601-
6496, skriv medlemsavgift på meddelandet.   

Bildvisning i Boets skola  - När vi Boetbor övertog 
skolan i Boet i januari 2021 hittades många diabilder 
som tagits på barnen i skolan. Jag sparade dessa 
bilder för att visa vid något tillfälle.

Tillfället är nu den 22 februari.
Varannan onsdag jämn vecka under våren visas bl.a 
dessa diabilder och även fi lmer från Boet, 
t ex Kuliadenfi lmer, eget material mm.
Utbudet kommer att presenteras på onsdagar om 
vad som är sevärt.Kaff e med tilltugg serveras till en 
kostnad av 50 kr.
Vi börjar onsdagen den 22 februari kl.18-20.
Välkomna  hälsar Hasse Rydberg

Snickeri i Boets skola – alla välkomna att snickra i 
slöjdsalen i Boets skola på torsdagar mellan kl.16.00 
-18.30. Handledare är Hasse Rydberg.

Årsmöte
Föreningen Boets skola har årsmöte 

söndagen den 12 mars kl.16.00 i 
Boets skola. 

Förtäring serveras. 
Alla välkomna

Renovering av cyklar –  Boets skola har fått och 
köpt ett antal begagnade cyklar som vi ska göra i 
ordning för uthyrning i vår/sommar. Om du är du 
intresserad av att meka med cyklar är du hjärtlig väl-
komman att hjälpa till.  Kontakta Hasse Rydberg.

Aktuell info hittar du på vår Facebook Boets Skola 
och vår hemsida boetsskola.se

/Styrelsen Boets skola

Tips från Polisen
I dessa tider när telefonbedrägerier blir allt vanligare 
och allt mer lukrativt för de kriminella vill vi slå ett 
slag för information som fi nns på Polisens hemsida. 
Där ger de olika tips på hur du ska förhålla dig när 
du blir uppringd.

- Om någon ringer dig så ska du aldrig identifi era 
dig. Personen har ju ringt dig, alltså vet den att du är 
du.
- Lämna aldrig ut koder eller annat känsligt till någon 
som ringer.
- I princip allt om dig fi nns att hitta på nätet så bara 
för att den som ringer verkar veta det mesta så bety-
der det ingenting i sammanhanget.

Massor av andra tips fi nns på 
www.polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott



Manusstopp för nästa Byablad är 12/3!
Vill du ha med något skickar du in din text 
till therese@arvestrands.se. Nästa byablad 
utkommer i april.

Motionsgympa! 
Söndagen den 26/2 är vi igång igen 
med motionsgympa i Boethallen kl. 19-20. 
Ett motionspass som passar alla. Kom gärna 
med och testa ett par gånger. Vi är en härlig 
skara med unga och äldre deltagare. Välkomna 
med alla som vill och kan!

Elin Vernersson 
070 549 30 97 

Berit och Åsas runda
Mellan 2023-2027  är Ödeshög kommun med i 
Leader-Folkungaland tillsammans med 9 andra 
kommuner i Östergötland samt Tranås.  Leader är 
ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och 
Sverige.

Leader Folkungaland har formulerat fyra mål för 
kommande period som handlar om att 1. Stärka fö-
retagande och skapa goda förutsättningar för lands-
bygdens utveckling. 2. Utveckla fl er attraktiva livsmil-
jöer. 3. Hållbar miljö. 4. Utveckla besöksnäringarna.

De som kan söka Leader-stöd är ideella föreningar, 
företag, off entlig sektor och övriga organisationer.

LAG-gruppen som beslutar om alla ansökta projekt 
består av 3 personer från varje kommun som repre-
senterar företagare, ideell sektor och off entlig.  För 
Ödeshög representerar Gabriella Cahlin företagare, 
Jonni Harrius off entlig (kommunen) och underteck-
nad ideell sektor.

Projekt som uppfyller något och helst fl era av målen 
har goda chanser att beviljas. Andra viktiga kriterier 
som förbättrar möjligheten av få projekt beviljade är 
samarbete mellan olika aktörer ex fl era föreningar 
i bygden. Projektet ska vara långsiktigt och lokalt 
förankrat.  Det fi nns inget krav längre på så kallad 
”ideell tid” men om det ingår i ansökan är det tecken 
på lokal förankring vilket är positivt.

Ödeshögs kommun har varit med i Leader tidigare 
och Boets Byalag har fått projektpengar till att ut-
veckla Klinten, sporthallen med bl.a. köket, den blå 
hästen på skolan och renoverat lägenheten i Boet 
skola. Holavedens Handelshus har också fått 
Leaderstöd.

Vill du veta mer gå in på hemsidan 
leaderfolkungaland.se  Har du redan nu en idé som 
du vill bolla och ev. söka Leader-stöd för kan du 
ringa verksamhetsledaren 
Jeanette Unér 070-4603506.

/Lena Silfver

Leader-Folkungaland
Nytt år och nya besök. 
I Jusseryd 1 bor numera Malin Persson och Joakim 
Andersson. De bodde tillsammans i Ödeshög och 
har hållit på att renovera sitt hus. De hade bott 
där en vecka när vi hälsade på.
Malin är ifrån Aneby och arbetar idag på en förskola i 
Väderstad. Joakim är från Stava och har gått i Boets 
Skola. Han arbetar som elektriker med 
arbetsområde mot Jönköping.
De bor i Jussryd tillsammans med Boris och Doris, 
två katter.

Varmt välkomna till bygden!

Lugn träning! 
Lugn träning börjar  den 13 februari 18.30 i 
Boets skola.  Vi tränar balans, koordination och 
styrka under ledning av legitimerad arbets-
terapeut. Passet pågår en timma sedan 
gemenskap vid en kopp kaff e. 
Anmälan till Vuxenskolan. 
Välkomna nya och gamla deltagare!

Manskören Manifesta  lever
När vår käre Mats lämnat oss efter alla år 
får vi göra ett nytt försök. Andan i vår kör 
fi nns kvar. Kanske blir det i ett annat namn 
och i lite annan form.

Det viktiga är att vi kämpar på och letar 
nya vägar. Och Boets bygdegård är vår 
hemmaort.

Så håll öronen öppna. Man vet aldrig när 
vi dyker upp - förhoppningsvis till våren..
Vänliga hälsningar

/Kören



Tre studiecirklar i Boets bygdegård med stöd 
från Studieförbundet Vuxenskolan

1. Vad är demokrati – egentligen? Är den hotad? 
Vilken är skillnaden mellan nazism och fascism? 
Det och mycket annat diskuterar vi i studie-
cirkeln
 POLITIK, MEN INTE PARTIPOLITIK
Kul om du också vill vara med. Vi bestämmer 
själva vilka böcker vi ska läsa och prata om. Vi 
bestämmer från gång till gång när vi ska träff as. 
Träff arna är i bygdegården. Hör av dig före 1/3 
om du är intresserad till 
Solveig Granath 070 6333682 på sms, eller 
solveiggranath@hotmail.com

2. KLIMATSAMTAL
- en studiecirkel om en rättvis klimatomställning. 
Färdigt studiematerial, 5 möten. Vi bestämmer 
själva när och hur ofta. Vi ses i bygdegården.  
Anmälan till Solveig Granath 070 6333682 på 
sms eller solveiggranath@hotmail.com före 1/3.

3. DATAKUNSKAP
För dig, som inte hängde på när det var nytt eller 
tänkte att ” det där är inget för mig” eller ”det där 
kan jag aldrig begripa mig på”. Vi lär oss det var 
och en tror sig behöva; inget förutbestämt mate-
rial, alltså. 
Anmälan till Solveig Granath 070 6333682 på 
sms före 1/3. 

PRIS 100:- /cirkel. Gratis för den som är medlem 
i Bygdegårdsföreningen. Datum för första träff  
får du av mig efter 1/3.  

Medlemsavgift i Bygdegårdsföreningen 100:-, 
familjepris 150:- SWISH 123 585 64 89   eller
bg 772-4743. Skriv namn och 2023.

Studiecirklar Bäckalyckans förskola
En hälsning från bäckalyckan!
Vi ser fram emot en ny termin med våra förskolebarn 
på avdelningarna kotten och pinnen och fritidsbar-
nen på bäcken! Vi har en rolig termin att se fram 
emot med spännande projekt! 

Vi har fortfarande fl era lediga platser hos oss! om 
man är intresserad av att hälsa på oss och är hem-
ma med småbarn är man varmt välkommen till 
öppna förskolan Torsdagar 9-11.30. Ni får vara med i 
verksamheten både ute och inne, ta med egen frukt.

Välkomna!

/personalen på Bäckalyckan

Vi trycker byabladet hos:



Boets Bygdegårdsförening
Bygdegårdsförening har lagt upp ett trevligt program 
inför våren 2023.
Vi tjuvstartade den 22 januari med en väldigt 
intressant föreläsning om ADHD. Tyvärr var vi 
alldeles för få som var där.

Söndag den 26 februari – föreläsning.
Söndag den 5 mars – Årsmöte.
Onsdag den 8 mars – Internationella Kvinnodagen.
Söndag den 26 mars – Filmvisning.
Söndag den 16 april – Miljödagen.

Onsdagar ojämna veckor – Stickcafé mellan 17,00 
– 21,00 

Sopplunch mellan från kl 12.oo den 8/2, 8/3, 12/4 
och 10/5.  Soppa, kaff e och kaka 80:-.

Söndag den 26 februari kl 16.00.
Vi får besök av fd polismannen Kenneth Eklund.
Han var med under den dramatiska jakten efter 3 
män som rånade banken i Kisa. Eklund kommer att 
berätta om denna fruktansvärda upplevelse och livet
efter detta. Inträde 150:- inklusive fi ka.

Söndag den 5 mars kl 16,00
Kallelse till Bygdegårdsföreningens årsmöte. 
Styrelsen har för avsikt att föreslå Jimmy Iby som 
ordförande för mötet. Jimmy kommer även att 
berätta om Boets Bildemonterings utvecklingen, 
branden etc. Vi bjuder på en enklare förtäring, kaff e 
och kaka.

Onsdag den 8 mars. Internationella Kvinnodagen. 
Se separat annons.

Söndag den 26 mars. Filmvisning. 
Återkomsten. Ångfartyget Per Brahes bärgning:
Spelet – Kampen – Triumfen.
Inträde 100:- inklusive fi ka.

Söndag den 16 april – Miljödagen – Se separat 
annons.

Dessutom drar vi igång tre intressanta studiecirklar – 
se separat annons.

Var med och stöd Boets Bygdegårdsförening. Kom 
på våra evenemang, berätta om Du saknar något. 
Kanske vi kan arrangera det.
 
Här kan Du betala Din medlemsavgift bg 777-4743 
Swish 123 585 64 89.

/Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening

Internationella kvinnodagen 
Þ rar vi

Onsdagen 8/3 
Bygdegården i Boet 18.30

Kalle Bäck talar om Ellen Key, 
Handelsman Johanna och Gustava Behm
Solveig Granath talar om Helga

Tag med en bok, vilken som helst, som du 
kan tänka dig att byta bort. På programmet 
fi nns en bokbytarstund.
Inträde 100:- inklusive kaff e.
Kvinnor och män, gamla och unga 

Välkomna!
 

önskar Boets Bygdegårdsförening

MILJÖDAG I BOET 
SÖNDAG 16/4 KL 10-16

PÅ SKOLGÅRDEN – prova en elcykel

I SPORTHALLEN träff ar du:
Alvastra biodlarförening
Naturskyddsföreningen
Kommunens klimatrådgivare
Urbergsgruppen Grenna
Biblioteket med miljö/klimatlitteratur
Berit visar hur en ullvante blir till  
… och många fl er

KLOCKAN 13 - BOETS MANNEKÄNGER 
VISAR KLÄDER FRÅN ÖDESHÖG HJÄLPER 
OCH RÖDA KORSET.

I BYGDEGÅRDEN café klockan 11 - 16

KLOCKAN 14 – REBECKA LE MOINE TALAR 
OM BIOLOGISK MÅNGFALD.

VARMT VÄLKOMNA!               
                                                      

                         Boets Bygdegårdsförening


