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Berit och Åsas runda

Boets Bygdegårdsförening

Det är så roligt att göra dessa turer, när vi träﬀar nya
Våren är i antågande och nu tar vi nya tag. Vi hoppas
invånare i bygden. De blir oftast förvånade och glada, och
innerligt att coronasituationen har blivit bättre. Vi har ett
även tacksamma för all information vi lämnar. Att dessuttrevligt program i bygdegården framför oss och hoppas att
om få en keps eller mössa ses positivt.
vi får se många besökare.
Västra Haddåsen
Här bor Viktor Karlsson sedan september förra året. Det
här var hans barndomshem för ﬂera år sedan, men efter
att ﬂyttat runt lite så har han nu återvänt. Viktor arbeta
som montör på Väderstaverken.
Harsbol Rosenlund
Rasmus håller på att renovera sitt hus som han ﬂyttade in
i redan i maj -21.
Men som snickare är det inga större problem. Hans dotter
är också ofta där.
Gumby Hålan
Då var det dax för en bebis, men hon har redan hunnit bli
5 månader. Det är Madelene och Anton Henrysson som
fått en dotter som heter Hilda. En pigg och glad liten tjej.
Tällekullen
Det här började som en sommarstuga, men nu håller
Jörgen Mild på och isolerar och renoverar. Så nu är det
ett permanentboende. Jörgen är anställd av David Nyberg
och arbetar i huvudsak på Råby Gård.
Ruskelsby
Här har Liselott och Lennart Carlsen bott sen oktober. De
kommer senast från Hejla. Lennart äger företaget Windon,
solceller, där även Liselott arbetar.
På gården ﬁnns även två katter och höns.

Vi börjar med att stickcafet är igång. Och då ’även för de
som spelar kort.
Onsdagen den 16 februari mellan kl 17.00 – 21.00 är
alla välkomna. Vi serverar ﬁka som vanligt för 30:-.
Sen fortsätter vi onsdagar ojämna veckor.
Teaterföreställning
Söndagen den 20 februari klockan 16.00 visar vi föreställningen ”Bygdens Söner” med Peter Jansson från
Östgötateatern. Det är en ömsint landsbygdskommedi.
Inträde 150:- inkl ﬁka.
Föranmälan max 50 personer. Först till kvarn.
Anmälan till Solveig på
mejl: solveiggranath@hotmail.com eller 070 633 36 82
senast måndag den 14 februari.
Sopplunch
Vi serverar sopplunch från klockan 12.00. Du får soppa,
ostmacka, kaﬀe och kaka till ett pris av 50:-.
Vi kommer att ha sopplunch andra onsdagen i varje månad med start den 9 februari kl 12.00
Slagrutemannen.
Söndagen den 13 mars klockan 16.00 kommer Jörgen
Larsson, Tingsryd, att ha ett föredrag om bla vattensökning. Vi får en vägledning angående påverkan från
vattenådror och jordens energifält.
Inträde 100:- inkl ﬁka.
Om nuvarande restriktioner fortfarande gäller – max 50
pers och anmälan enligt ovan. (senast 6 mars).

Bökö
Kristina Simar har bott i Bökö sedan i augusti -21. Hennes
hus håller på att byggas, så ännu bor hon i dotterns hus.
Hon har sällskap av tre katter. Kristina är barnboksförfattare och har gett ut boken
”Mormor och Edvin vilse i Storköping”.
Söndagen den 27 mars klockan 15.00 har vi vårt årsmöte.
Lena Silfver från Föreningen Boets Skola håller i klubban
Varmt välkomna till bygden!
och hon kommer dessutom att informera om Skolans
//Boets Byalag gm Berit och Åsa.
verksamhet.
Vi bjuder på förtäring. Obs tiden!

Årsmöte

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

Information från Byalaget
Medlemsavgift

Visa att du stöder Boets Byalag i vår verksamhet genom
att betala medlemsavgiften för 2022 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

Boets Byalags Donationsfond
I år ﬁck vi in en ansökan till vår donstionsfond.
Det resulterade i att vi beslöt att donera 1500:- till
Föreningen Boets Skola.

Aktiviteter

Söndagsgympan är tillsvidare inställd pga sjukskrivning.
Jag återkommer om när vi börjar igen!
Frågor Elin Vernersson 070-549 30 97

Granen i Boetkorsningen

Återigen har vi haft en fantastikt vacker gran i Boetkorset.
Ett stort tack till Handelshuset som har satt upp den. Och
till Börje Rydberg som skänkt granen.

Årsmöte

Måndagen den 14 mars kl 19.00 i
Klöverdala avhåller Byalaget sitt årsmöte.
Vi hoppas på Ditt engagemang och att
många kommer för att diskutera vår framtid.
Vi bjuder på smörgåstårta!!
Väl mött!
Manusstopp för nästa Byablad är 13/3!
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.

Varje måndag tas det en promenad i markerna runt
Boet. Foto: Berit Evesjö
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Hur blir det med Buss 670?
Under året som gått har ﬂera protestskrivelser skickats till
Östgötatraﬁken angående den planerade nedläggningen
av buss 670 mellan Ödeshög och Tranås.
Boets byalag, FBS, Trehörna byalag och Sommenbygdens folkhögskola m.ﬂ har yttrat sig från vår bygd och vår
kommuns olika partier har debatterat i pressen.
Bussen är i dagsläget mycket viktig för gymnasieelever
men även för alla andra som behöver kollektivtraﬁken.
Den är samﬁnansierad av Jönköpings länstraﬁk.
Jag har efter samtal med kommunalrådet fått veta att
många möten hållits mellan KS presidium och TSN (traﬁk
och samhällsplaneringsnämnden) presidium. Den 19 aug
fattade TSN ett inriktningsbeslut och skriver som följer:
När linje 670 upphör och övergår till närtraﬁk kommer
regionen möjliggöra för resor med Närtraﬁk över kommungränsen mellan Ödeshög och Tranås. För att efter
2024 hantera behovet av gymnasiependling mellan Boet/
Trehörna-området och Tranås har regionen i dialog med
Ödeshögs kommun åtagit sig att tillsammans med kommunen ta fram en annan lösning för skolskjuts för berörda
gymnasieelever, där kostnaden fördelas mellan regionen
och Ödeshögs kommun. Lösningen bör om möjligt genomföras som ett mobilitetsprojekt* för området som kan
omfatta även ﬂer målgrupper än gymnasieelever.
Vi ser det naturligtvis som ett nederlag inför framtiden
med tanke på attraktionskraft, eventuell inﬂyttning och
utveckling av verksamheter, besöksnäringen i vår skogsbygd och för den delen hela kommunen men ändå som
en lösning för de gymnasieelever som väljer Holavedsgymnasiet. Vet att kommunen arbetat aktivt i dessa förhandlingar och därmed fått fram denna lösning.
Vi förstår att lönsamhet inte ﬁnns i en busslinje som inte
har den attraktionskraft som krävs för att få resenärer att
välja bussen men kanske ﬁnns det mer kreativa lösningar
nu när bensinpriset höjts och många vill leva klimatsmart.
Vi ser inte att denna kreativitet ﬁnns hos Östgötatraﬁken.
Ska vi fortsätta kämpa för vår buss eller ﬁnns det andra
lösningar?
Undrar Boets byalag

Nej tack till gruva vid
Norra Kärr!

Öppet brev

För att informera vår näringsminister och visa honom vad
15 km norr om Gränna ligger Norra Kärr. Där vill Greenna vi talar om, bjöd vi i Boets bygdegårdsförening hit honom.
Vi lovade honom en tur runt det tänkta gruvområdet och
Mineral AB, ett dotterföretag till Leading Edge Materials,
bryta sällsynta jordartsmetaller och mineraler. Gruvbolaget talartid på Kulturhuset Saga. Vi lovade honom också tid
att träﬀa våra lokala politiker. Han har tackat nej.
har hittills fått nej till brytning, och nu ligger det på regerNu skickar också ett brev till överdirektör Camilla Asp på
ingens bord för ett tillstånd.
MSB. Det kan du läsa här.
EU gör starka påtryckningar för att Sverige ska förse
Till Camilla Asp, Överdirektör MSB
EU-länder med särartsmetaller, för att bli oberoende av
Kina.
Just nu pratas och skrivs det mycket om gruvprojektet
Norra Kärr och oron i stora delar av befolkningen här är
Vättern, som ligger ett par km från Norra Kärr, hotas av
stor.
gruvbrytning. Cirka 400000 hushåll får sitt dricksvatten
från Vättern. Det ﬁnns redan bergssprickor mot sjön. Vad
händer om det läcker ut metaller och gifter ner i sjön?
99 % av bergmassan blir avfall. Det kommer att blir stora
högar av avfallsmassa i ett område, där det lakas ur till
vattendrag som mynnar ut i närliggande sjöar.
Nu menar man att den kemiska processen ska ﬂyttas till
annan ort. Det viskas om Luleå. 150 mil norrut. Det här
handlar inte om någon annans bakgård. Vi ska inte ha det
på någons bakgård.
Ett nej till gruvan i Norra Kärr är ett ja till våra barns framtid.
/Mona Lilja

Föreläsning
Söndagen den 3 april kommer Joseﬁn Palmgren och
berättar om våtmarker och vad de betyder för miljö och
klimat. Hon är agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling och arbetar på länsstyrelsen i Östergötland.
Där arbetar hon på enheten för vatten, tjänsten heter
vattenutredare. I praktiken handlar det om att verkställa
regeringens våtmarkssatsning. Hon har en del pappersarbete, men är även mycket i skog och mark, för att se och
analysera vad som behövs i verkligheten.
Du betalar 100:- på swish eller kontant. Då ingår även
ﬁka.
Vi ses klockan 16:00 på bygdegården i Boet!
Varmt välkommen!

Boet hallen Foto: Roger Silfver

Oro och osäkerhet ger utrymmer för spekulation och
ryktesspridning. Oron gäller främst vårt dricksvatten. Vad
händer om giftiga ämnen läcker ut och förorenar vårt
dricksvatten? Man pratar om 300’000 personer, som får
sitt dricksvatten ur Vättern. Och om ämnen försvinner i
hål och klyftor och hamnar vidare i grundvatten och andra
vattendrag, i Sommen och Svartån? Många ﬂer människor
kommer då att påverkas.
Som MSB skriver i sin broschyr ’Om krisen eller kriget
kommer’ behöver en människa 3 liter dricksvatten per
dygn. Om vattnet inte är rent, ska man koka det. Men kan
metaller och andra kemiska ämnen kokas bort?
Det leder oss till den stora, och avgörande frågan: har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planer för
den händelse att det sker vad som inte får ske; att dricksvattnet för ett mindre eller större antal människor kontamineras, dvs blir icke drickbart?
Vi kommer att vara mycket tacksamma, när vi kan vara
säkra på att er myndighet har beredskap och redskap för
en sådan situation. Vi vet ju inte om detta kommer att hända, men om det gör det, skulle vi vara trygga om vi visste
att MSB har en plan och verktyg för att verkställa den. Vi
skulle dessutom kunna sprida den informationen till den
som känner sig orolig.
Bygdegårdsföreningen i Boet
Birgitta Andersson
Ordförande

Solveig Granath
styrelseledamot

Föreningen Boets Skola
Nu kan vi önska varandra gott nytt år och se fram mot
2022. När det här skrivs har coronan i form av omikron
slagit till och många planeringar har satts i halsen. Vi får
hoppas att restriktionerna inte ska behövas så länge till.
Föreningens årsmöte äger rum den 20 mars i
Boethallen klockan 16.00. Vi har omkring 150 betalande medlemmar och vi hälsar alla varmt välkomna.
I Bygdegården och Byalagets regi har den årliga julmarknaden ägt rum och vi har hyrt ut Skolan med hallen.
Julmarknaden drog mycket folk och julstämningen var på
topp. Hasse Rydberg visade barnﬁlmer i matsalen, vilket
var uppskattat.
I julstämning bands en söndag kransar med hjälp av en
handledare. Mia Andersson startade sina julbord och en
kväll bjöd hon in de som varit Skolan trogen med hjälp
av allehanda slag. Hasse har kurser i snickeriet och olika
slag av ﬁlmvisningar. Dessa tillfällen är uppskattade och
kommer att fortsätta under våren.
OBS se särskild annons.

Boets Skola har en egen hemsida
Den heter www.boetsskola.se
Bokning av hallen och övriga lokaler görs på
denna hemsida.
Här hittar du info om skolan och senaste nytt.

Utsikt från ett smultronställe
Boken ’Utsikt från ett smultronställe’ som kom ut i vintras
handlar om Sand, Stenkilsby och trakterna däromkring, i
vidare mening också om Stora Åby socken - natur, kultur,
historia, människor och händelser i förﬂuten tid och nutid.
Ett särskilt avsnitt behandlar även det som hände i trakten
i slutet av 1800-talet i samband med de framväxande
väckelserörelserna.

Boken har fått positiva
reaktioner efter utgivningen, den ﬁnns på
bibliotek och i bokhandeln.
Byalaget har ett fåtal ex.
Det stora som händer just nu är att Föreningen Boets
skola snart kommer att få en egen hemsida, och vi skriver av boken till försäljning,
mer om det i nästa nummer av Byabladet. Roligt är även ev. inkomst går då
oavkortat till Byalagets
att vi nu har fungerande WIFI. Vi kan därför hjälpa till om
någon vill hyra en arbetsplats - om det blir aktuellt hör av och Skolans verksamhet.
er, så ordnar vi det. Vi har jobbat med ekonomin och uppFörfattare är Henry Sjöstrand
värmning är som tidigare nämnts ett bekymmer.
På planeringsstadiet är nu att tala med energirådgivaren i
kommunen, söka oﬀerter samt leta ﬁnansieringsmöjligheter. Vi har haft besök av kommunen och förde då samtal
om våra möjligheter att söka bidrag. Kommunen uttryckte
sin uppskattning över allt arbete som lagts ned i skolan
och önskade oss lycka till.
Lägenheten och uthyrningsrummet är fortsatt uthyra
liksom hundskolans lokaler till Sommenbygdens folkhögskola och vecka tre börjar dessa kurser. I Hallen pågår
aktiviteter som vanligt och den kan även hyras till barnkalas och andra fester.

Aktiviteter på Boets Skola
Filmkvällar onsdagar kl.19.00 jämna veckor.
Inträde inklusive kaﬀe 50:Melodikryss söndag 10 april 16.00
Inträde 100:- inklusive kaﬀe

Det är trögt med våra kurser, men Solveig Granath har
kommit igång med ”I väntan på ambulans”, och vi hoppas
på ﬂer anmälningar till Fridas trädgårdskurser i vår. Återbrukskursen är inställd pga för få anmälningar. Men vi ger
oss inte och har många intressanta kurser på förslag. Om
ni känner någon som är intresserad av att starta kurser
så vill vi betona att vi är mycket intresserade av en ledare.
Tack för ert intresse av skolan.
Alla är välkomna att höra av sig med idéer och frågor om
vad som händer. Skolan är verkligen en ny höjdpunkt i
bygden- tycker vi!
Kontakt: Hans Rydberg 0705 120042 ordförande
/Vid pennan Birgitta Widén Blomberg

Varje måndag tas det en promenad i markerna runt Boet.
Foto: Berit Evesjö

