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Är du, eller vet du om, nyinfl yttade eller nyblivna föräldrar 
så hör av Dig till Berit  070 606 79 51 eller 
Åsa 070 518 04 05 så hälsar vi på och önskar välkomna!

Som ni förstår händer det saker i bygden, för här kommer 
en ny rapport.

Gumby Granelid.
Vi började rundan hos Adam Nilsson. Honom hittade vi på 
en fyrhjuling på gårdsplanen. Han var påväg ut i skogen. 
Adam är en hemvändare. Efter 6 år som pilot har han 
tagit över gården efter morfar. Adam arbetar numera på 
Bäckasågen. Sambon Hanna Veiby, som är från Norge, 
var på valpkurs med parets hund. Hanna arbetar på Om-
bergs Golf.

Lilla Renemo.
I september fl yttade Madelene Lundin, Simon Pettersson 
och sonen Theo 7 mån in. Madelene arbetar inom vården, 
och var tyvärr inte hemma när vi hälsade på. Simon ar-
betar i Tranås på ett lager och var i full färd med att natta 
Theo när vi kom. Theo går på Bäckalyckans Förskola. 
Hunden Lexie var väldig lycklig över att vi tittade in.
Familjen hyr gården, kommer från Ramfall, Ydre, och trivs 
väldigt bra.

Rottnåsa
På en trevlig gård i Rottnåsa har Pia Ingels fl yttat in med 
sina barn Rasmus, Frida och Oskar. De har tidigare bott 
i Linderås. Pia arbetar på Materia i Tranås. Rasmus går 
på gymnasiet i Eksjö, fordon, Frida i Tranås och Oskar i 
Ödeshög. På gården fi nns även 3 hästar och en hund.

Renemolund
I Renemolund bor sedan ett år Siri Strotz tillsammans 
med sin son Idris, 3 år. Siri har återvänt till sina barndoms 
trakter efter en tid i Linköping. Hon arbetar nu på Urnatur 
och är mycket aktiv i Föreningen Boets Skola.

Boets Skola.
I den nyrenoverade lägenheten i Boets Skola har Fören-
ingen Boets Skola nu en hyresgäst. Det är paret Helena 
och Erik Broms som fl yttat in. Helena har nästan återvänt 
till sina rötter. Hon är ”en bondunge från Småland”. Erik 
kommer från Värmland. De kommer nu från Mattmar, 
Högåsen. En norrländsk liten by. De har även bott på 
Gotland. Erik är pensionär och Helena arbetar som Bibli-
oteksutvecklare för Jämtland/Härjedalen. Paret söker hus 
för att kunna bosätta sig här i vår fi na bygd.

Varmt välkomna till Bygden!
Berit Evesjö, Åsa Hedberg/Boets Byalag

Gruppförsändelse

Årgång 26

Annons

Rubensgården i Äng
I sommar kommer vi att ha gårdsförsäljning av 

grönsaker och honung from 16 juli t.o.m. 25 
sept: fredagar 14-18, lördagar 14-18. Skyltar 

från Boet korset. 
Välkomna! 

/Lisa och Jan 

Spannmålskvarn säljes som är lämplig för 
hästägare.
Pris diskuteras vid 
intresse.
Rune Karlsson
tel 076-025 46 82

Berit och Åsas runda

Annons

If Djurombud
Mia Jensen
Gustavsbergs Odlingar & 
Mertjänst, Handelsträdgård, 
odling, blomster- & djur-butik
S*Drängstugans Brittiskt Kh
0739-38 26 41
www.gustavsbergsodlingar.se
Tranåsvägen Gustavsberg 1
599 91  ÖDESHÖG

Försäljning av Aveve höns- & häst-foder, Arion hund- & 
katt-foder, Olivers kattsand och hundmat och tillbehör.
Försäljning av snittblommor, sättpotatis, frön, jord, buskar, 
perenner och tillbehör för odling. Även grönsaker och 
grönsaksplantor m m i säsong.
Blombud kan bokas vi mail, sms, telefon, fl orizta.se och 
fl oristerisverige.se
ÖPPET månd 10-18, fred 10-18, lördag jämn vecka 10-
14, övrig tid enl. ök
Om öppet-vagnen står vid Tranåsvägen, så är jag hemma 
och pysslar och håller öppet utöver öppettiderna.
Ps Vid djurskador är det bästa att du direkt kontaktar vår 
skadeavdelning Djur på telefon 0770-117 177 eller mejla 
på djurskador@if.se så hjälper dom dig med dina frågor. 
Ds Annons



Som vanligt klär vi midsommarstången dagen 
innan.

Ta med Dig blommor och blader, för i år ska den 
bli bäst.

Vi träff s på planen bredvid sporthallen  
torsdagen den 24 juni klockan 17,00.

Vi avslutar med att bjuda på fi ka.

Midsommarafton kl. 13.00 reser vi stången.

Sen börjar dansen!! Med sång och musik, lite 
lekar såsom pilkastning, skytte och bollkastning 
fortsätter vi midsommarfi randet.

Föreningen Boets Skola håller sitt sommarcafé 
öppet.

Lite smådjur kommer även att fi nnas.

Varmt Välkomna!
Midsommargruppen/Föreningen Boets Skola

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

Aktiviteter
På grund av rådande omständigheter är en del aktiviteter 
inställda.

ÅRSMÖTE
Boets byalags årsmöte för 2021 är måndag 

den 7 juni 19:00 på Boets skola. 

Vår förhoppning är att då kunna ha årsmötet utom-
hus för att kunna följa de restriktioner som råder.

Ordförande för årsmötet är Therese Arvestrand, som 
också kommer att berätta lite om den verksamhet 
som Sommenbygdens Folkhögskola bedriver i dags-
läget på Boets skola.

Hjärtligt välkomna!

/ Byalagets styrelse

Information från Byalaget Midsommar i Boet

Vi önskar alla en riktigt bra sommar!!!

På grund av rådande omständigheter har vi valt 
att ställa in alla arrangemang under våren.
Vi har även valt att skjuta på årsmötet till i sep-
tember.

Nu hoppas vi att vi till hösten ska komma med 
ett riktigt bra utbud och att vi då ses i Boets 
Bygdegård.
Nu, om någonsin, behöver vi ert stöd. Har du 
inte betalt medlemsavgitften eller vill bli medlem 
så gör det nu!
Enskild medlem 60:-, familj 120:-
Bankgiro 772-4743 eller swish 123 585 64 89

Glad sommar önskar
Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening

Boets Bygdegårdsförening

Uthyrning av Boethallen och kampen för Boets 
Skola har under lång tid varit Byalagets hjärte-
frågor. Dessa frågor har från och med 1 januari 
2021 övertagits av Föreningen Boets Skola. Det 
är mycket glädjande med ny energi i bygden! 
För Byalagets del innebär det att vi behöver se 
över vår roll i utveckling och bevarande i lands-
bygden. 

För närvarande bedriver Byalaget skötsel av vår 
fi na badplats Klinten (uppskattad av människor 
runt om i kommunen och i grannkommunen 
Tranås), arbete med Byabladet samt välkomst-
kommittee. 

På årsmötet i juni vill vi gärna höra vad Byala-
gets medlemmar vill engagera sig i framöver. 
Kom och dela med dig av dina tankar! Om du 
inte kan närvara eller har andra skäl så är du 
välkommen att mejla dina funderingar till info@
boetsbyalag.nu så får vi möjlighet att förmedla 
dessa till övriga på årsmötet.

Byalagets framtida roll



I Boets skola pågår renovering och uppfräschning för fullt. 
Lägenheten är nu färdigrenoverad och får tillfälliga hyres-
gäster över sommaren som kommer vara ideellt engage-
rade i verksamheten.

Idrottshall, motionsredskap, dusch och bastu är bok-
ningsbara som vanligt på hemsidan och nu fi nns även en 
danslokal med spegelvägg att boka.

I skolbyggnaden håller ett bibliotek/antikvariat på att iord-
ningställas och förhoppningsvis kommer vi att ha en Lop-
pis i ett av klassrummen under sommaren. Vi tar givetvis 
gärna emot gåvor till den!

I gamla slöjdsalen har aktivitet för alla åldrar pågått hela 
våren. I ett av klassrummen fi nns nu en modelljärnväg för 
visning vid olika tider. Se hemsidan.

Det stora köket har fått nya färger och fräschats upp och 
planen är att öppna upp ett sommarcafé vid midsommar. 
Öppettider cirka 11.00-17.00. 
En liten butik för lokala varor ska också öppna på hörnet 
av skolan.

Vi har också planer på att ordna övernattningsrum i några 
av klassrummen över sommaren för turister eller gäster 
på besök i trakten.

Håll koll på vår hemsida som vi delar med Boets byalag. 
Vill du engagera dig i caféverksamheten (kontakta Mia 
0702-248784) eller någon annan av våra arbetsgrupper är 
du varmt välkommen! Allt jobb är ideellt men vi har kul när 
vi samarbetar och förhoppningsvis påverkar vi bygdens 
framtid. Hör av dig till någon i styrelsen (se till höger). 

Till hösten planeras kurser som måleri, teater, dans med 
mera. Har du ideer så hör av dig. Följ gärna Boets Skola 
på Instagram och Facebook.

Hälsningar Föreningen Boets skolas styrelse

Föreningen Boets skola

Varmt välkomna till 
Föreningen Boets skolas 
årsmöte måndagen den 

14 juni kl.19 Boets skolas 
skolgård! 

Styrelsen består av 
Christina Bryntesson ordförande: 0734-29 54 28 
Hans Blomberg vice ordförande, 070-7722665 Mia 
Andersson kassör 070-2248784 
Birgitta Widen-Blomberg sekreterare 0702-985161 
Siri Strotz, marknadsföringsgruppen 0704-619061 
Anders Hagdahl bygg gruppen 0761-820783

Arbetsgrupper; 
Hasse Rydberg slöjdsalen 0705-120042  
Åsa Petren biblioteksgruppen 0762-168445 Magnus 
Oskarsson hyresgruppen 0725-384108 

Föreningen Boets skola
styrelse & arbetsgrupper

Vi trycker byabladet hos:

Manusstopp för nästa Byablad är 15/8!
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.

Ett par bilder från föreningens verksamhet:



Hundar på skolan?!
De som åkt förbi Boets skola under vintern och tidiga 
våren har nog inte missat att det har varit en del hundar 
och människor på skolgården. Jag tänkte presentera vad 
det är vi gör...

2018 startade Sommenbygdens Folkhögskola upp utbild-
ningen ”Hundtränare”, då med tanken att utbildningen 
skulle vara på Boets skola. Långt in i processen och med 
fl era ansökningar fi ck vi nej från kommunen, vi fi ck inte ha 
hundar på skolan (varken inomhus eller utomhus). 

Så efter mycket om och men fi ck vi tag på andra loka-
ler och har sedan dess haft tre utbildningsstarter till just 
Hundtränare. 

I och med pandemin som blossade upp igen under hösten 
fi ck vi hitta nya lösningar, och Boets skola blev det. För-
eningen Boets skola har ordnat ett rum för oss att kunna 
vara i, men vi är till största del utomhus i vilket fall, på 
grund av rådande omständigheter. 

Vi tränar, diskuterar och har himla roligt tillsammans med 
hundarna och utnyttjar den mycket fi na och välskötta 
skolgården. 

Tyvärr är alltså denna hundträning inte öppen för allmän-
heten att vara delaktig i, men Ödeshögs Kennelklubb 
erbjuder många kurser och träningar för de som vill hitta 
på något roligt tillsammans med sin hund!

/ Therese Arvestrand, 
lärare och kursansvariga på 

Hundtränarutbildningen.

Bäckalyckans förskola - en förskola med kristen 
profi l. 

I ett gammalt missionshus i Boet fi nns vår fi na 
förskola, som drivs av Alliansmissionen i Ödes-
hög. 
Vi har många lediga platser till hösten och hopp-
as att just ni tar chansen att komma till oss. Vill 
ni att ert barn ska gå på en förskola med små 
barngrupper och hög personaltäthet, med fan-
tastiska inne och ute miljöer, med hemlagad mat 
från eget kök varje dag? 
En förskola som utifrån Läroplan för förskola 
arbetar med barnens utveckling och lärande, där 
omsorg och trygghet är en viktig del av varda-
gen? 

Då är ni varmt välkomna till oss! Följ oss gärna 
på Facebook Bäckalyckans förskola, Ödeshög 
eller Instagram @backalyckansforskola 
Mer information fi nns på hemsidan 
www.alliansohog.se/backalyckan 

Välkomna! 
Rektor Ellen Vernersson 0705502059

Bäckalyckans förskola

Coronan har satt stopp för off entliga samlingar men vi ser fram mot bättre tider. Lägenheten är 
glädjande nog uthyrd 4 månader i sommar.  

Nyhet är att vi ska prova på att öppna ett café några veckor i sommar. Mia är kontaktperson om 
någon vill hjälpa till. Preliminär planering är öppettider från onsdag kväll till lördag. Parkeringen 
håller Hans Rydberg på att organisera och gårdsplanen planeras att snyggas upp. En gårdsbutik 
kommer att öppnas i skolan med varor och hemslöjd från trakten. 

Pågående
Städning och uppröjning pågår fortfarande. I spegelsalen har en dansgrupp övat några gånger. En 
kväll i veckan träff as några damer och målar. I Hasses snickeri är det alltid något på gång och en 
och annan Boetbo har prövat på att snickra hos Hasse. Hans Blomberg har visningar av modell-
järnvägen för intresserade.  Hallen är som vanligt öppen för uthyrning av olika slag.mm.

Framtiden
Som många andra ser vi fram mot hösten och längtan är stor att coronan ska vara kontrollerad så 
vi kan träff as. Aktiviteter i lokalerna planeras, som dans och målarkurs liksom studiecirklar samt 
förhoppningsvis cafékvällar med prat och trivsel. Vi välkomnar idéer och tar gärna emot hjälp med 
lite av varje. 

Viktig information är att årsmötet är måndagen den 14 juni klockan 19.00 i Boets skola. 
Birgitta Widén Blomberg, Sekreterare tel: 0702 985161

Hälsning från föreningen Boets skola


