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Berit och Åsas runda

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.
Grimshult
De kommer senast från Skåne där de bedrivit sin verksamhet, men har nu ﬂyttat till Grimshult. Anne Nord, har
arbetat som psykoterapeut, och Phil Meredith, trädgårdsmästare och kock som lagat vegetariskt. I Grimshult ska
de ”bara vara” tillsammans med hunden Arrow.. Kanske
blir det några får. Huset bredvid är sommarhus åt Annes
son Joel, sonhustrun Signe och barnen Vega 10 år och
Emmy 5 år.
Sunneby 3
Här har det ﬂyttat in en liten barnfamilj. De kommer närmast från Tranås. Erik Persson kommer ursprungligen
från Göteborg. Arbetar som maskinoperatör i Aneby. Edit
Brun har sina rötter i Ydre. Hon arbetar på ett dagcenter i
Tranås. Och så lilla Elmer, 1 år och 7 mån, går på Bäckalyckan.
Harsbol Rosenlund
Hit ﬂyttade Annicka Bjugård den 1 september med sin
hund Ester. Annicka kom närmast från Visingsö. Några
dagar i månaden jobbar hon som personlig assistent i
Ljungby. Resten av tiden ägnas åt barn, barnbarn och
givetvis lilla Ester. Annicka har ett stort intresse i handarbete.
För Byalaget
Berit i Skog, Åsa i Gustavslund

Vad händer i Bygdegården?
Ett sådant trist år det varit. Så mycket vi har fått ställa in.
Och tyvärr fortsätter det likadant under våren.
Vi återkommer om vi skulle kunna genomföra årsmötet i
rimlig tid.
Nu vädjar vi om att ni betalar medlemsavgiften för år
2021.

Enskild medlem 80:Familj 120:Bankgiro 772-4743
Swish 123 585 6489
Glöm inte skriva Ditt namn.
Fortsätt nu och håll avstånd, håll ut men håll kontakt.
Var rädda om varandra så ses vi snart igen.
Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening.

Föreningen Boets skola
Från den 1 januari har fastigheten Boet 2:1 övertagits av
Föreningen Boets skola. Föreningen bildades under hösten med målsättningen att ta över fastigheten och skapa
en mötesplats för hela Boetbygden. I föreningen vill vi att
skolan och hallen ska vara ett centrum och mötesplats
med olika aktiviteter för alla åldrar, där alla ska känna sig
välkomna att delta i aktiviteter, känna gemenskap och
skapa vi-känsla i bygden.
Just nu pågår stor aktivitet inom föreningen för att axla
det stora ansvaret med att förvalta och göra Boets skolas
nya inriktning känd. Vi hoppas att alla Boetbor och övriga
intresserade vill bli medlemmar i vår förening och hjälpa
oss att förverkliga de drömmar vi har om Boets framtid.
Boet är känt för sina föreningar som tillsammans med
byalaget gör mycket gott för bygden. Nu får vi räkna in ytterligare en förening i byalaget. Framtiden för Boets skola
har sedan undervisningen lades ned varit osäker.
Att den nu blir kvar är ett stort plus. Att kommunen dessutom har förtroende för föreningen Boets skola är vi mycket
tacksamma för.

Boethallen
Som centrum för hälsofrämjande aktiviteter ﬁnns hallen i
mångas hjärtan. Där ﬁnns bra lokaler för fritid och hälsa
och de har fungerat utmärkt i många år. Vi hoppas att
hallen även i fortsättningen kommer att vara till nytta för
boende i Boet med omnejd och att den, efter pandemin,
ska fyllas med aktiviteter.
Hyror för hallen och övriga lokaler;
Hallen: 90 kr/timme, för medlem 100 kr/timme för övriga.
Bastu: 50 kr per person, för medlemmar 30 kr
Barnkalas: 200 kr/gång (kök ingår)
Magnus Lilla Kök: 100 kr/gång
Motionsrum: 200 kr/månad eller 20 kr/ gång
Elsas Storkök: 300 kr/gång
Kontakt: Mia Andersson kassör, 0702 24 87 84
Hoppas att ni vill bli medlemmar och tillsammans med
övriga föreningar hjälpa oss att skapa ett aktivitetscenter i
hjärtat av Boet!
Vi välkomnar även med glädje de som vill ingå i någon av
våra arbetsgrupper.
Kontakt: Christina Bryntesson ordf. 0734 29 54 28
Medlemsavgift: 100 kr per person 200 kr per familj Bankgiro 5601-6496 Swish 123 33 37 557
Det är bra om ni anger ert namn så att ni kan få medlemskort med namn.
För styrelsen i Föreningen Boets skola
Birgitta Widén Blomberg, sekreterare, 0702 98 51 61

Information från Byalaget

Tips från polisen

Aktiviteter

Stölder av bildelar från personbilar har ökat markant. Här
är polisens råd för hur du kan göra det svårare för tjuven.

På grund av rådande omständigheter är en del aktiviteter
inställda under vintern/våren.

GRANEN i KORSET
Boets Byalags styrelse
tackar
Holavedens Handelshus
för att de ordnat så ﬁnt med den
upplysta granen i Boet korsningen,
även 2020!
Medlemsavgift

Visa att du stöder Boets Byalag i vår verksamhet genom
att betala medlemsavgiften för 2021 som är 100kr/vuxen.
Du får 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 till
swishnr.123 510 18 86 eller bg. 5082–2204

Byalaget och Föreningen Boets skola
Byalaget och föreningen Boets skola delar nu hemsida.
Det händer mycket nu i Boets skola så för att hålla er
informerade gå in på hemsidan. Där bokar ni även hallen
och dess lokaler samt köket i skolan. Föreningen arbetar
vidare med övriga lokaler i skolan och välkomnar ideer
och arbetskraft!
Lärarbostaden i skolbyggnaden kommer att renoveras
och hyras ut från och med mars eller april. Är du intresserad? Hör av dig till Christina Bryntesson 0734 295438
eller mail christina@sommenbygden.se

Manusstopp för nästa Byablad är 7/5!
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.

ÅRSMÖTE

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har
styrelsen valt att senarelägga Årsmötet för 2021 till den 7
juni 19:00 på Boets skola.

Air-bags och rattar är de vanligaste bildelarna som stjäls
men det förekommer även stölder av instrumentpaneler,
aluminiumfälgar och backspeglar.
Råd för att minska risken för stölder:
- Parkera bilen på ett upplyst ställe eller i garage.
- När du parkerar bilen, kontrollera att bilen verkligen går i
lås innan du lämnar den. Om du hör att bilen går i lås, har
du inte blivit utsatt för störningssändare.
- Förvara bilnycklar på ett säkert ställe, lägg dem inte
alldeles intill ytterdörren.
- Har du en så kallad key-less bil, förvara gärna nycklarna
i en plåtburk. På så sätt förhindrar du att någon kan fånga
upp nyckelsignalen och lura bilen att tro att nyckeln ﬁnns
intill/i bilen.
- Komplettera bilen med en godkänd rattkrycka, som ett
extra mekaniskt stöldskydd och se till att den täcker krockkudden. Även bilar med key-less system kan kompletteras
med godkänd rattkrycka, så att tjuven inte kan köra bilen
vid elektronisk nyckelkopiering.
- Lämna inte datorer, mobiltelefoner och andra värdesaker
synligt i bilen. Tänk på att även en tom väska eller kartong
kan locka någon att göra inbrott i din bil.
- Det har också skett en ökning av stulna katalysatorer. Polisen misstänker att internationella brottsnätverk
ligger bakom de ﬂesta brotten. Den största mängden av
stöldgods förs utomlands, för att sedan demonteras och
utvinna ädelmetaller.
På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när
som helst. Det kan vara mitt på ljusa dagen och se ut som
att någon bara meckar med sin bil. Var uppmärksam och
kontakta polisen, antingen via 112 om brottet är pågående
eller via 114 14 om du observerat något.
En ny metod för att stjäla från bilar är att använda en så
kallad störsändare. Det är en elektronisk apparat som
blockerar eller stör ut den signal som bilnyckeln sänder till
bilen när du trycker för att låsa och eventuellt också larma
den.
En störningssändare kan variera i utseende och storlek.
Den ser vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikationsradio med en eller ﬂera antenner.
Kontrollera att din bil är låst när du lämnar den. Annars är
det fritt fram för gärningsmannen att öppna den olåsta och
olarmade bilen och tömma den på innehåll.

Om du inte kan låsa din bil med nyckel när du parkerar på
en större p-plats, och det inte beror på dåliga batterier, så
ber vi dig att ringa polisen och vara vaksam på personer i
Vår förhoppning är att då kunna ha årsmötet utomhus och den närmaste omgivningen.
att de restriktioner som råder idag har släppts något så att
vi kan genomföra årsmötet på ett säkert sätt.
Mvh Sanna och Emma,
Men anteckna datumet i din kalender redan nu!
/ Byalagets styrelse

områdespolisen lokalpolisområde Motala

