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Julmarknad i Boet
Lördagen den 26 november

klockan 13.00 – 17.00

Tomten kommer med tåget
och han har säcken full med godis!

Marknadsknallar Korvgrillning 
Lotteri Ostbilen Fiskbilen

Kaffe och kakbuffé i Bygdegården

Varmt välkomna
Julmarknadsgruppen Bygdegårdsförening 

& Föreningen Boets Skola



Manusstopp för nästa Byablad är 23/1!
Vill du ha med något skickar du in din text 
till therese@arvestrands.se. Nästa byablad 
utkommer i februari.

Bäckalyckans förskola

En hälsning från bäckalyckan! 

I september hade vi en lyckad 25-årsfest på 
bäckalyckan med många besökare som ville 
fi ra oss! 

Vi invigde vår pedagogiska verksamhet, ”bäck-
en” på festen och vi har haft en lyckad start 
med de nya barnen i höst! 

Vi har fortfarande fl era lediga platser hos oss, 
om man är intresserad av att hälsa på oss och 
är hemma 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 

Rapport från Byalaget
Klinten 2022
Klintens arbetslag har under våren reparerat och lagt 
tillbaka handikappsbryggan, slagit ned stolpar som 
håller bryggan och rättat till sanden på stranden. Många 
badgäster och övernattande gäster har besökt vår fi na 
badplats och för allas trevnad har vi köpt in nya rastbän-
kar .Senare i höst ska vi röja bort sly så vi behåller ytorna 
öppna och utsikten varar.
Fiskeklubben har vid 2 tillfällen haft kräftfi ske, en trevlig 
tillställning och god fångst.
Under vintern har vi ett arbetsschema med tillsyn och sop-
hämtning och hoppas att det sker aktiviteter runt och på 
Klinten även på vintern.

Portalen i Boetkorset
Under sommaren har Andreas Isse Israelsson, Magnus 
Olofsson och Petter Fredriksson Wigren rustat upp f
öretagsportalen i Boet korset med lite ny färg och 
vindskivor plåtar efter ett förslag som kommit in till 
byalaget.

Boetsbyalag.nu och FB
Vår hemsida görs nu sakta men säkert om så vi ber om 
ert tålamod. Under denna tid fi nns dock  våra byablad 
och styrelseprotokoll tillgängliga för alla på hemsidan. Vår 
facebook-sida jobbar vi också med, den har nu bytt namn 
till Boets Byalag.

Politikerutfrågningen
Samtliga partier, utom L och V, medverkade vid vår utfråg-
ning. Ca 35-40 personer deltog och det blev bra samtal. 
Stort tack till moderator Peter Lindgren för ett bra jobb.

Medlemsmötet
Tillsammans med Boets Bygdegårdsförening hade vi ett 
möte kring en eventuell sammanslagning av föreningarna. 
Mötet leddes av Lars Nilsson från Östergötlands Bygde-
gårdsdistrikt. Det var mycket informativt och gav oss en 
del att fundera kring. Lappar med synpunkter samlades in 
och kommer att hanteras av en arbetsgrupp med deltaga-
re från båda föreningarna.

Nominering Årets utvecklingsgrupp
Byalaget har nominerat Föreningen Boets Skola till årets 
utvecklingsgrupp 2022, vinnare meddelas 24 november. 
Vi håller tummarna.

Östgötadagarna
Den första helgen i september deltog Boets Byalag, 
Bygdegård och Skola gemensamt på Östgötadagarna.. 
Vädret var strålande och på lördagen var det skördemark-
nad med några knallar fyllda med lokalt odlade grönsaker 
mm, kaninuppvisning, ponnyridning och Boule med en 
instruktör. Fika serverades och Holavedens Handelshus 
grillade korv.
På söndagen var det utställning om planerna och oron för 
gruvan i Norra Kärr och bakluckeloppis. Fika med våffl  or 
serverades.

Välkommen att höra av dig med tankar och idéer till 
info@boetsbyalag.nu  Medlemsavgift är 100 kr som 
kan betalas via swish 123 510 1886 eller bg 5082-2204.



Föreningen Boets Skola

Holavedens Handelshus kommer att vara ute 
på julmarknader i länet och sälja vår populära 
björkglögg.

/ Styrelsen Holavedens Handelshus

Enklare att ge hjärt/lungräddning
Femton entusiaster lärde sig den nya metoden 
den 22/10. 

Studieförbundet Vuxenskolan bjöd på hyran av 
gympasalen i skolan. Det tackar vi för!

Carina Brage från civilförsvaret påminde oss om 
vad vi behöver om samhället hamnar i en kris av 
något slag, vi diskuterade olika scenarier.
Sedan ”räddade” vi dockor, med HLR och 
hjärtstartare.

En upplyftande dag; alla var på ”hugget” och vi 
hade tom deltagare från andra sidan Ödeshögs 
centrum.

/ Solveig Granath

När tåget kom till ”Bot”

På ett styrelsemöte i Boets skola fi ck vi en förfrågan 
av Hans Blomberg om vi ville ha järnvägen med lok 
och vagnar som han har i sin trädgård.
Jag var inte sen med att tacka ”JA”.
Styrelsen godkände förfrågan. 

Lars Lindström ”Stockholmaren” och jag
monterade ned rälsen i Klöverdala, för att sen lägga 
den på plats vid skolan. Vi går numera under namnet 
”rallare”. Stellan Thagesson och Björn Karlsson kom 
och hjälpte till så vi blev fyra ”rallare” till slut.
Vi räknar med att få allt klart till julmarknaden, 
men först ska vi ha en invigning av attraktionen.
Det kommer att affi  scheras när det blir aktuellt.

    - Hasse Rydberg

Vindskyddet  - bakom sporthallen är öppet för alla att göra 
en utfl ykt till och grilla korv t.ex. Ta med ved att elda med.
Cyklar och cykelleder – Hasse R med fl . håller på att göra 
iordning cyklar och arbetet fortsätter under vintern. Dessa 
ska kunna hyras ut nästa sommar och under vintern ska 
vi göra iordning lämpliga cykelturer som utfl yktsmål i Boet 
med omnejd.

Östergötlands utvecklingsgrupp – vi har nominerats till en 
av tre ”Östergötlands utvecklingsgrupp” av Hela Sverige 
ska leva i Östergötland. Vem som vinner meddelas den 
21 november och förutom ett pris får den gruppen 
representera Östergötland i vem som är Hela Sveriges 
utvecklingsgrupp 2022.

Friskvård och lugn träning - har haft en till omgång 
träningar i höst. Vi ordnar gärna fl er kurser så hör av dig 
om du har förslag.

Medlemsavgift 2023 - Genom att betala medlemsavgift 
som är 100 kr/vuxen person visar du att du stödjer oss att 
arbeta vidare för att ha kvar skolan. Medlemsavgiften be-
talar du genom att swisha till 123 333 7557 eller betala till 
vårt bankgiro 5601-6496, skriv medlemsavgift på medde-
landet.   Betalning av medlemsavgiften efter 15 november 
gäller för 2023.

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

Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt år.

/Styrelsen

Det händer en hel del i bygden men att de vi 
söker är hemma är en annan sak. Det får vi 
återkomma om.

Men i Halvarby var de hemma. Johan Rydberg, 
”våran smed” har fl yttat tillbaka. Johan och 
Sara Jaginder, med hunden Lava, bor numera 
i Halvarby. Sara arbetar i Tranås inom äldre-
omsorgen.

/ Välkomstkommittén

Berit och Åsas runda

Holavedens Handelshus

Foto: Berit Evesjö



Boets Bygdegårdsförening
Julgranen i Boet

Holavedens Handelshus kommer även i år 
att sätta upp julgranen i Boet. Det har ju 
blivit en tradition att en gran lyser upp 
vintermörkret i advent och juletid.

Vill du hjälpa till med kostnaden för 
uppsättning och elkostnad för granen, kan
du swisha en peng till 
Holavedens Handelshus.
Swishnr 123 694 76 59.
God Jul önskar Holavedens Handelshus.

Julgudstjänst
Söndagen den 8 januari 2023 kl 16.00 
Julgudstjänst i Boets Bygdegård. 
Kören ”Lysingers” sjunger julsånger under ledning av 
Elisabeth Ramstrand. Kaff eservering fi nns.

Varmt välkomna! 

/ Ödeshögs Församling

Söndagen den 22 januari 2023 kl 16.00.
ADHD – en begränsning eller möjlighet??
En intressant föreläsning av Michelle Nannesson. En kvin-
na med många färger på sin palett. Michelle bjuder oss på 
sin resa till en diagnos.
Inträde 150:- inkl. fi ka.
Varmt välkomna!

Söndagen den 26 februari kl 16,00.
Vi får besök av fd polismannen Kenneth Eklund. Eklund 
var med under den dramatiska jakten efter 3 män som 
rånade en bank i Kisa. Tragiskt nog slutade det med att 2 
polismän blev skjutna till döds. Eklund kommer att 
berätta om denna fruktansvärda upplevelse och livet efter 
detta.
Inträde 150:- inkl fi ka.
Varmt välkomna!

Styrelsen för Boets Bygdegådsförening vill passa på och 
tacka alla som besökt Bygdegården under året. Vi tycker 
själva att det varit ett aktivt bra år. 

Vårt stickcafe är alltid lika välbesökt och populärt. 
Sopplunchen börjar sätta sig. Andra onsdagen i månaden. 
Vi har haft teater, Bygdens söner, föreläsningar om bla 
våtmark och krisberedskap. 
På Östgötadagarna serverade vi våffl  or och hade loppis. 
En bra utställning om den eventuella gruvan i Norra Kärr 
fanns att beskåda i Bygdegården. 
Ett medlemsmöte tillsammans med Byalaget angående 
en eventuell sammanslagning. 
Dessutom en välbesökt utbildning i HLR. 
Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år. 
Tyvärr måste även vi se över våra priser. Allt för att täcka 
våra utgifter. 

Passa på och förnya ditt medlemskap: Bg 772-4743 eller 
Swish 123 585 64 89. Glöm inte skriva namn och 2023. 

En riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar 
styrelsen för Boets Bygdegårdsförening

Boets IK

Gubbajympan i Boet har varit igång några gånger, men 
det går bra att komma med nu. 
Vi tränar cirkelträning och lite kondition. 
Tisdagar 19.30-21.00. Välkomna. 

För mer information ring Stellan 0733521709.

Vi trycker byabladet hos:

Välkomna till Stava och 
Klöverdala i Jul!

27/11 kl 10.00 Första adventsgudtjäns i Klöverdala  Ad-
ventskör, Lotta Högsveden.

13/12 kl 18.00 Uv-scouts luciatåg i Stava 

24/12 kl 23.00 Julnattsmässa i Klöverdala. Julens texter 
och sånger. Lars Karlsson Göteborg, Hans Nyberg.

Välkomna till våra samlingar Alliansmissionen Ödeshög.


