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Berit och Åsas runda
Nu är det ett tag sen sist och lite har det hänt på bygden. 
Vet Du om något mer än vad som står nedan så hör av 
Dig till Berit  070 606 79 51 eller Åsa 070 518 04 05.

Gårdshult
För ett drygt år sedan fi ck Gårdshult nya ägare. Där håller 
Johanna och Daniel Lilja på och renoverar. Familjen, som 
även består av barnen Valdemar, Svea och Birger, bor i 
Strängnäs men är här så ofta de kan. Huset har bl a fått 
nya färger på fönster och foder, grönt och gult. Färger 
man använde förr. Johanna arbetar som lärare och Daniel 
är lärarassistent. Daniel är även en hängiven samlare av 
militära uniformer från hela v’ärlden.

Bultsbol
I Bultsbol har familjen Fransson precis nyligen fl yttat in. 
Famijen består av Sofi a och Mats och barnen Hanna-
Maria, Estrid, Emanuel, Bertil och Olga. Ett ålderspann 
mellan 17 – 5 år.
I början av januari tog familjen över huset, som är Mats 
föräldrahem. Familjen kommer från Bondstorp utanför 
Vaggeryd där Sofi a fortfarande är pastor. Mats ska börja 
arbeta hos ”Drängen”.

Varmt välkomna till bygden!

/Berit o Åsa

TILL 
SALU!

Traktor Ferguson 1949
Bensin, störtbåge + kärra

Täljstenskamin
Huskvarna nr 125
Rostfritt rökrör, 4 meter långt.

Rune 0144 – 220 08

Under sommaren har grillkvällarna på torsdagarna varit 
en succé. Många villiga händer har hjälpt till med ser-
vering mm, och gästerna har låtit sig väl smaka. Många 
veteranbilar har även hittat vägen till Boet. Skolans stora 
grus- och gräsplan är en lämplig plats för alla vackra och 
intressanta bilar och där kommer de till sin rätt. Som-
marcaféet har ännu inte riktigt upptäckts av boende och 
förbipasseranden. Men en hel del har ändå låtit sig väl 
smaka, inte minst av alla hembakade kakor med design 
Boetdamer.
  
I skolan fi nns oändligt med arbetsuppgifter, men till fören-
ingens glädje fi nns även många som vill hjälpa till. Hund-
kursen har fått ytterligare ett klassrum som avgränsats 
med en vägg mot övriga lokaler. Kursens deltagare har 
även fått en egen ingång. Snart kommer nya hyresgäster 
till lägenheten samt till gästrummet som hyrs ut möblera-
de.  En boulebana har ställts iordning på gården och den 
besöks redan av många som prövar sin träff säkerhet. 

Inför hösten
Den 4 september är det Östgötadagarna och Bygdegår-
den har kaff eservering i Boets skola. Samma dag ordnas 
en skördemarknad på skolgården (vid regn i Hallen). Mia 
Andersson kan kontaktas för plats, bord och övrig infor-
mation. 

Hasse Rydberg har iordningställt en biosalong i källaren. 
Han planerar fi lmvisningar med början den 6 oktober och 
i fortsättningen jämna veckor. Snickeriet öppnar den 7 
oktober, anmälan till Hasse Rydberg.

Medlemsmöten planeras. Vi funderar på att under hösten 
ordna någon grillafton och välkomnar förslag på tider och 
dagar. En studiecirkel i att hantera motorsåg är bestämd. 
Se information från föreningen på Facebook, hemsidan 
m.fl . kanaler. Ring även till någon i styrelsen för informa-
tion.  

Nästan varje dag kommer någon eller några och besöker 
skolan. Åtskilliga, bland annat f.d. elever och lärare, upp-
skattar att det är liv i den gamla skolan igen.  
Så hoppas vi på en bra höst och tror att pandemin inte 
ska hindra oss från att träff as

/Birgitta 

Föreningen Boets skola

Aktiviteter
Filmvisningar med eget material börjar onsdag den 6 okt 
Fortsätter onsdagar jämn vecka.

Snickeriet börjar torsdag den 7 okt. kl 16.00 till 18.00
Anmälan till 0705120042 Hans Rydberg kostnad 100 kr i 
månaden.

Kopieringar av superåttor och video till DVD eller USB.

Ring 0705120042 för överenskommelse om dag och tid.

Vi trycker byabladet hos:



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

Information från Byalaget Boets Bygdegårdsförening
Lördagen den 4 september kommer Bygdegårdsförening 
ansvara för fi ket i Boets Skola. Föreningen Boets Skola 
håller marknad. Se separat information.

Nu drar vi ingång stickcafét igen med start den 
15 september. Vi har öppet mellan k 17.00 – 21,00. Det 
fi nns möjlighet att köpa fi ka för 30:-.
Det fi nns även möjlighet att spela kort. Varmt välkomna.

Söndagen den 31 oktober. 
Bakluckeloppis på parkeringen runt Bygdegården och inne 
i Bygdegården serverar vi våffl  or med sylt och vispgrädde 
till ett pris av 40:-. Alla utställare kontaktar Berit senast 
den 24 oktober på tel 070 606 7951. Besökare parkerar 
vid skolan.

Vi kommer att ha teater, fi lmförevisning och föreläsning. 
Tyvärr har vi ännu inte ridit ut pandemin. I Bygdegården 
får vi vara max 50 personer. Det innebär att vi måste ha 
förhandsbeställning inför varje evenemang. Först till kvarn.
Är man intresserad av något gör man anmälan till
Bibbi Andersson – 076 – 172 00 83 senast 7 dagar innan 
föreställningen.

Söndag den 3 oktober kl 1600.
Riksteatern gästar oss med ”Med tapper hand”. En mono-
log om Ellen Key.
Med tapper hand är en lekfull och upprorisk one-woman-
show om kamplust och motstånd som tar avstamp i Ellen 
Keys liv och gärning.
Inträde 150:- inklusive fi ka.

Söndag den 17 oktober kl 16.00.
Ödesnatten på Vättern är fi lm av Thom Britten-Austin som 
skildrar ångfartyget Per Brahes förlisning utanför Hästhol-
men.
Med på båten fanns konstnären John Bauer, hans fru 
Ester och deras treårige son Putte.
Inträde 150:- inklusive fi ka.

Söndagen den 21 november kl 16.00.
Brott och straff  under 400 år. Kalle Bäck kommer och un-
derhåller oss med ytterligare en fängslande historia.
Inträde 150 :- inklusive fi ka.

Vi ses i Bygdegården.

KALLELSE
Boets Bygdegådsförening

kallar till årsmöte.
Söndagen den 26 september klockan 16.00.

Motioner ska ha inkommit senast den 
5 september till beritevesjo@gmail.com

Representant från Föreningen Boets Skola
kommer att leda årsmötet.

De kommer dessutom att ge oss information
om föreningens kommande verksamhet.

Vi bjuder på gofi ka!
Varmt välkomna

Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening.

Aktiviteter
Välkomna till Boet!
Motionsgympa för alla som vill och kan. Vi gympar 
utomhus hela augusti. Sen fortsätter vi inne i hallen.
Söndagar 19:00-20:00. 

Frågor Elin Vernersson 070-549 30 97

Manusstopp för nästa Byablad är 25/10!
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.

DAGS FÖR 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 pro-
menerar  Är det grått och disigt så syns Du inte. 
Så för allas säkerhet -TA PÅ DIG REFLEX. 

Det är en billig livförsäkring.

Bild tagen på cafét 
på Boets skola.


