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Vi trycker byabladet hos:
Boets Bygdegårdsförening

Händer i Bygdegården april – maj

Skogen i våra hjärtan
En spännande föreläsning om Skogen och Skogsbruk.
Söndagen den 24 april kl 16,00.
Anders Tivell, jägmästare med egen skog och gård i Ti-
veden, har lång erfarenhet av kontinuitetsskogsbruk. Han 
kommer att berätta om hur man kan göra och vad man 
ska tänka på och vilken ekonomi man kan få.
Claes Hellsten, biolog och småbrukare från Gränna. En av 
grundarna av Gränna Skogsgrupp och medlem i Biosfär-
område Östra Vätterbranterna. Claes berättar och visar 
bilder om skogarnas och de trädklädda betesmarkernas 
biologiska liv.
Peter Lindgren, jägmästare och aktiv skogsdebattör boen-
de i Stora Morliden. Peter kommer att leda föreläsningen 
och visa bildspelet Vägvalet.
Det kommer att fi nnas gott om tid för frågor och diskus-
sion.
Inträde 100:- inkl fi ka//Varmt välkomna

Politiker i Bygdegården angående Gruvan i 
Norra Kärr.

Söndagen den 8 maj kl 16.00
Politiker från samtliga partier är inbjudna för att berätta 
hur de tänkt vidare om Gruvan i Norra Kärr. Om de har 
tagit upp frågan med sina politiker i Stockholm och vilket 
gensvar de fått.
Det kommer att fi nnas gott om tid för frågor och diskus-
sion.
Anmäl gärna Ditt intresse till 
solveiggranath@hotmail.com.
Inträde 100:- inkl fi ka// Varmt välkomna

Vi kommer att servera sopplunch den 
13 april och 11 maj.

Soppa, smörgås, kaff e, kaka för 50:-
Anmäl gärna Ditt intresse till Bibbi 076-172 00 83 eller 
bara kom!!

Stickcafét är öppet varannan onsdag, ojämna veckor 
mellan kl 17.00 – 21.00. 
Fika serveras för 30:-.

Till hösten siktar vi på att köra en HLR (Hjärt- lungrädd-
ning) kurs. 

Den 7e augusti kommer vi samordna en budkavle med 
andra föreningar runt Vättern. Allt till försvar av Norra Kärr. 
Hur vår sträcka exakt kommer att se ut återkommer vi 
med i nästa Byablad.

Har Du betalt Din medlemsavgift??
Enskild medlem 100:- och familj 150:-.
Swish 123 58 56 489 eller bg 777-4743.

Väl mött i Bygdegården

HEDRÉNS 
”En Salig Blandning”

ÖPPET SISTA HELGEN I MAJ, 2022
LÖRDAG 28/5 OCH SÖNDAG 29/5

11.00 – 16.00

Nu kör vi en sista Loppis i Klöverdala. Hjälp 
oss att tömma DET SISTA! Vi ger bort en del 
saker så ingen kommer att gå tomhänt häri-
från.

• Vi säljer ”En Salig Blandning” av allt
 möjligt, 
• Vi tömmer lilla verkstan,
• Vi tömmer lite grejer från logen,
• Vi vill bli av med möbler,
• Vi kanske har några loppisfynd som 
 blev kvar från förra sommaren,
• Vi kan sälja lite Återbruk-Remake och
 Decoupage,
• Vi vill bli av med sakerna så mycket av  
 det går att få för en billig peng!

Vi fi nns i Ödeshögs Kommun, Boet. Mellan 
Ödeshög och Tranås, Klöverdala 2, skyltat 
från Boet. 

Välkomna till oss Hedrén, 073-0247287

Vårbruket 
har börjat i 
Klinten.
Foto: Berit 
Evesjö



Information från Byalaget

Aktiviteter
Söndagsgympan är i full gång! Söndagar 19:00 i Boet 
Hallen.

Frågor Elin Vernersson 070-549 30 97

Manusstopp för nästa Byablad är 15/5!
Vill du ha med något skickar du in din text till 
therese@arvestrands.se eller ringer in din 
annons på nummer 070 388 98 48.

Boets byalag har haft årsmöte.
Stellan Tagesson ledde förtjänstfullt mötet.
Till ny ordförande valdes Åsa Hedberg, Gustavslund 
Tellekullen.
Kassören Hans Björn, Boet Blixhult, har ett år kvar på sin 
mandattid.
Petter Fredriksson Wigren, Boet Vinninge, omval och 
två nya ledamöter, Magnus Olofsson, Boet Mejeriet och 
Andreas Israelsson, Halvarby Solvik.
Dessutom består styrelsen av representanter för olika 
föreningar i bygden. .
Nu hoppas vi på ett bra verksamhetsår.

Du har väl betalt Din medlemsavgift
100:-/år och person. Då har Du möjlighet att få rabatt på 
Dina inköp hos ett fl ertal företag.
Swish 123 510 1886 eller bg 5082-2204

Vill Ni att ert barn ska gå på en förskola:

- som utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö. -18) arbetar för   
  en förskola med god kvalitet, där lek, omsorg, lärande 
  och utveckling bildar en helhet.

- där varje individ ska känna sig väl bemött, omtyckt och 
  behövd.

- som värdesätter små barngrupper och hög personal-
  täthet.

- som arbetar för en kemikalieminimerad vardag.

- där barnen får äta hemlagad mat från eget kök varje 
  dag, med fokus på svenskt och närproducerat.

- med härligt lantlig miljö som inspirerar till lek och 
  lärande.

- där varje barn är unikt och värdefullt, med rätt till förut-
  sättningar att utvecklas och känna glädje inför livet.

Då är ni varmt välkomna till oss på Bäckalyckans 
förskola - en förskola med kristen profi l. Vi har många 
lediga platser och ser fram emot att få höra från er!

Rektor Ellen Vernersson 070 550 20 59, 
backalyckan@alliansohog.se

Ta gärna en titt på vår instagram @backalyckansforskola
 
Från och med onsdagen den 16 mars drog Öppet Hus 
igång igen. Ni som är hemma med era barn är varmt väl-
komna till oss varje onsdag kl. 9.15-11.30, (förutom under 
skollov). Ni får delta i verksamheten, det bjuds på lek inne 
och ute, skapande och sångstund. Ta gärna med en frukt 
till fruktstunden. 

Hör av er om ni har några frågor. Varmt välkomna!

Vi behöver HJÄLP! 
Är det fl er som behöver hjälp med att sköta trädgården? 
Vi har tidigare anlitat Kooperativet i Ödeshög, men de har 
lagt av så i år står vi utan hjälp. Vi tänkte kolla om det var 
fl era som behöver hjälp och om vi kanske ska gå ihop på 
och anlita någon, några? Vi kollar också om det fi nns nå-
gon i Ödeshögs kommun som utför denna tjänst, Hedrén i 
Klöverdala,  mobil 0730247287

Julmarknadsgruppen i Boet
Det är ju en tid sen julmarknade var men nu har vi haft 
möte i vår arbetsgrupp. Vi tackar alla som besökte mark-
naden och vi tackar alla knallar som gjorde marknaden 
så bra. I år bestämde vi, pga den rådande situationen i 
Ukraina, att skänka vårat överskott till Ödeshögshjälpen.

//Julmarknadsgruppen i Boet

Bäckalyckans förskola

Världen förändras snabbare än vi hinner med att fatta. 
Just nu är frågan om att ta emot fl yktingar  angelägen för 
skolan. Vi har skickat ett brev till kommunen om vad vi tror 
oss mäkta med. 

Arbetet i skolan pågår som vanligt. Det senaste är att vi 
har ett förslag från Energi och klimatrådgivningen i Öst-
ergötland med hur vi snabbt kan få lindring i våra dyra el-
kostnader Nu måste vi fundera på hur det ska fi nansieras. 
Hundinstruktörsutbildningen fortsätter till i mitten av juni. 
Lägenheten är uthyrd till två elever som går kursen. 
Hasses slöjdkurser är pågående liksom fi lmvisningar på 
onsdagar.

Observera att den 10 april kl. 16.00 är det melodikryss i 
Boets skola. Inträde 50:- inklusive fi ka. 

Planer inför vår och sommar är bland annat att undersöka 
ställplatser för husbilar och övernattningsplatser för tillfäl-
liga turister i bygden. Vi har planer för sommaraktiviteter i 
form av grillkvällar och boulespel så fort vädret tillåter. 

I Hallen pågår aktiviteter med gympa för damer och herrar 
liksom pingis mm. Det lilla köket och idrottshallen kan 
hyras för privata fester och sammankomster. 

Nu har Boets skola en egen hemsida www.boetsskola.se 
och där kommer information om vad som händer annon-
seras, så ta gärna en titt.  

Det är bra om vi kan samordna när det gäller fl yktingar. 
Ordförande och kassör i respektive förening kan hålla 
kontakt. 

Väl mött och glöm inte vårsolen
Vid pennan 

     /Birgitta 

Föreningen Boets Skola


