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Berit och Åsas runda

Det har hänt en hel del i bygden under sommaren. Vi har försökt
träﬀa nyinﬂyttade och nyblivna föräldrar på ett coronasäkert sätt.
För nu måste vi hålla ut, hålla avstånd och vara rädda om
varandra. Är du, eller vet du om, nyinﬂyttade eller nyblivna föräldrar så hör av Dig till Berit 070 606 79 51 eller Åsa 070 518 04 05
så hälsar vi på.
Prästtorp.
Nu är det en tid sen vi var i Prästtorp och hälsade Anna och Joel
Melin välkomna till bygden. Nu har vi haft den äran att hälsa Josia
välkommen. Josia var en planerad hemmafödsel och allt gick
jätte bra. Han föddes den 21 april 2020 och förärades med den
lilla söta t-shirten – Vi trivs i Boet.
Petersburg - Stidastället
Vad vi förstod när vi kom dit var att gården går under namnet
”Stridastället”. Det håller nu Joacim Sten på att renovera. Och då
pratar vi renovera. Joacim är egenföretagare inom brandisolering
mm. När vi hälsade på var döttrarna Linnea och Maja med. De
ﬂög mest över sina hemmagjorda hinder. Två pigga och glada
hästtjejer. Familjen bor i Gränna.
Ingabola
Här ﬁnns Daniel, Henriette och lilla Magnus 5 månader. De
köpte huset i oktober 2018. Åter igen kommer vi till ett ställe där
vi snackar renovering. Huset är lyft. Nya stockar i botten. Nytt
snyggt tak etc etc. Familjen bor i en husvagn som är placerad
inne i ladugården. Riktigt mysigt faktiskt. Och familjen – de bor
fortfarande i Tyskland men ﬂyttar hit så fort de kan. Tack vare att
de har ﬁber kan Daniel jobba hemma. Henriette är guldsmed,
men för närvarande mammaledig. Räknar med att ta upp sitt yrke
när de ﬂyttat hit för gott.
Halvarby
Till Kastanjegården har Lena Hultman återvänt efter ca 10 års
frånvaro och har nu bott där i ca 1 år. Lena drev Galleri Halvarby
från 2006 och några år framåt men några planer på att starta igen
har hon inte för tillfället.
Halvarby
Ett litet torp har Göran Löveborn och Solvej Granath renoverat.
Det har haft huset sen i våras och kommer närmast från Asby.
Två pensionärer som bla ägnar tiden åt sina två hästar Odde och
Kram.
Lilla Aleryd
Vi kom mitt i ﬂyttröran. Elin Molander befann sig med barnen
Adel, Isabell och Theo mitt bland alla ﬂyttkartonger. Jerry Nord
arbetar som tågvärd och var tyvärr inte hemma. Elin ska arbeta
på en kommunala förskola i Ödeshög. Även för barnen är det
Ödeshög som gäller med förskola och skola. Familjen kommer
från Linköping.
Vi önskar samtliga varmt välkomna till bygden!
Berit och Åsa

Grötfest i
Bygdegården!
Lördagen den
28 november
mellan
kl 11.00 – 15.00
serverar Bygdegårdsföreningen
tomtegröt, skinkmacka, kaﬀe och
lussebullei en julpyntad
Bygdegård.
Vi kommer att ha lite musikunderhållning och lotterier.
Varmt välkomna till lite julstämning.
Pris 60:-.
Vi kommer även att ha några
säljare. Julbockar, lite stickat etc

TA PÅ DIG REFLEX!

Nu är vi i dubbel bemärkelse inne in i den mörka
delen av året.
Jag vill uppmana alla som vistas på våra vägar,
oavsett tidpunkt på dagen. Om du cyklar, rider,
springer eller promenerar Är det grått och disigt
så syns Du inte.
Så för allas säkerhet -TA PÅ DIG REFLEX.
Det är en billig livförsäkring. // Berit i Skog

Medlemsavgift

Visa att du stöder Boets Byalag i deras
verksamhet genom att betala medlemsavgiften
för 2020 som är 50kr/vuxen. Du får hyra lokaler
i Boethallen och annonsera gratis i byabladet.
Du får även rabatter hos olika företag i Ödeshögs
kommun, se vidare på vår hemsida
www.boetsbyalag.nu .
Du kan betala avgift/hyra till
swishnr.123 510 18 86, bg. 5082–2204 eller
kontant till vår kassör Mia Andersson.

Aktiviteter

På grund av rådande omständigheter är en del aktiviteter
inställda under hösten.

Boet skola!

På grund av platsbrist i bladet denna
gång ber vi er att besöka vår hemsida
för vidare infomration kring Boet skola
och den process Byalaget beﬁnner sig i.
Det kommer att uppdateras där allteftersom vi kan dela med oss av informationen. www.boetsbyalag.nu

När strömmen försvinner

Vi är säker väldigt många i bygden som drabbas av att
telefonen slutar fungera när det blir strömavbrott. Det
hände senast söndagen
den 1 november. Det är fruktansvärt obehagligt, speciellt
när det är åsk- och blixtoväder.
Mobilopperatörerna har haft fem år på sig att lösa detta genom att ha ordentlig reservkraft i masterna. Den
tidsfristen gick ut i början av juni. Post och Telestyrelsen
ska nu kontrollera att bolagen har försett masterna med
reservkraft.
Det är kommunen som ansvarar för samtliga medborgares säkerhet. Det ska komma en handlingsplan från kommun/brandförsvar vad som gäller vid längre strömavbrott.
Vi återkommer från Byalaget så fort vi vet mer.

Det kom ett mail...

Växte delvis upp i Boet och Ödeshög innan ﬂytt till Linköping. Min morbror och moster Gunnar och Iris Alzén förestod
Boets telefonstation. Min far byggde Villa Bergsäter som är första huset på liten väg närmast efter Prestorps skola. Jag
har varit där och tittat i år. Bland skolkamrater märks Rolf Utter, Per-Ola Andersson, Gösta Lundquist, Rolf Seth med
många ﬂera. I Prestorp var vi två årsklasser i samma sal. Lärarinna var Ebba Wigren. Småskolan gick jag i Åsa Missionshus. Vi bodde ett slag hos Per-Ola Anderssons gård i backen upp. En som hette Simon och Olga bodde där också.
Sedan bodde vi på Boets Norrgård hos en Birger Andersson. Jag sprang och mötte Ross när han kom med mjölk till mejeriet. Fick köra hästen till mejeriet. Leif i Tyrsabola var också en skolkamrat förresten. Jag var hos Davidssons i Danzig
och hörde på en kristallmottagare där och beundrade smeden som hade en gammal Harley Davidsson med sidovagn.
En Bertil i närheten av smedjan pulade med apparater . Det var en mysig tid. JO, jag har tagit kontakt med Bertil Rydbergs son och skall väl höra av mig. Skall luska bland gamla foton. /Bernt Somréus Södertälje

Manusstopp för nästa Byablad är 15/1!
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.

Detta händer i Boets Bygdegård
Vårt sista stickcafé för i år är den 2 december.
Nu ser vi fram emot ett bättre 2021. Vill Du veta vad som
händer i Bygdegården. En möjlighet är att gå in i gruppen
”Det händer i Boet” på Facebook där vi lägger upp kommande evenemang (även aﬃschering).
Redan den 20 januari drar vi igång vårt populära
stickcafé.
Den 28 mars har vi bokat Östgöta Teatern, som ska framföra ett stycke som heter Bygdens Söner. Mer information
kommer i nästa Byablad.
Bygdegårdsföreningen tackar för det gågna året. Ett
verkligen annorlunda år då vi har varit tvungna att ställa
in ett antal evenemang. Allt för att vi ska vara rädda om
varandra.
Ett Gott Slut
och
Ett Gott Nytt
önskar styresen för
Boets Bygdegårdsföreningen.

Trädgårdslandet SONABY
Julbord
I år är det ett annorlunda år!
Så istället för vårat traditionella
Julbord tänkte vi erbjuda jultallrik.
Julbord
Endast för ett sällskap åt gången.
Efterrätt
Ostkaka med sylt och grädde
eller
Äppeltårta och grädde
Pris: vuxen
barn: 0- 3
barn : 4-12

499 kr
gratis
95 kr

Vi börjar Söndagen 29/11 - 20/12
Helger:
Vardagar:

12.00- 15.00
17.00- 20.00
18.00

Det går även att få det som catering.
Boka på 070- 22 48784.

Håll i, håll ut, håll avstånd men håll kontakt.

VARMT VÄLKOMNA

