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Torsdagen den 23 juni
klockan 17.00

Budkaveln runt Vättern
Mellan den 25 juli – 7 augusti går budkaveln,
med start vid Klevens Loge, runt Vättern som en
manifestation mot planerna på en gruva i Norra
Kärr.

Plocka mängder med blommor och blader så hjälps vi åt att göra midsommarDen 7 augusti kommer budkaveln från
stången riktigt vacker och färgglad. Som Hästholmen till Ödeshög.
vanligt bjuder vi på kaﬀe när vi är klara. Anniki Oscarsson, kommunalråd, kommer att

MIDSOMMARAFTON kl 13.00

hålla tal på torget. Därefter går en traktorkarevan förbi Boet och mot Duvebo. Budkaveln går i
mål där den startade – på Klevens Loge.

Till musik reser vi vår vackra midsommarHur ska vi uppmärksamma budkaveln när den
stång på gräsplanen vid Boets Skola.
passerar Boet och Duvebo??

Sen är det fritt fram att till musik dansa
Mona Lilja, Boet, är den som har hand om den
och leka. Du kan även prova dina färdig- biten, dvs vad som händer i Boet och Duvebo.
heter i luftgevärsskytte eller pilkastning. Hon tar gärna emot hjälp. Hör av er!
Varför inte prova din styrka i stångstötning. Eller kasta boll på ett bollplank.
Det kommer att ﬁnnas lotterier.
Tag med din egen ﬁkakorg.
Väl mött i Boet!

Information från Byalaget

Vi trycker byabladet hos:

Är du medlem och har tankar eller funderingar kring vad
som kan göras i Byalaget är du välkommen med dina
synpunkter på info@boetsbyalag.nu
Du kan även höra av dig till ordförande Åsa Hedberg,
0705180405.
Har du tankar men inte är medlem så är det lätt ordnat.
Medlemsavg för 2022 är 100 kr, swish 123 510 1886 eller
bg 5082-2204, så tar vi gärna emot dina synpunkter.
För övrigt pågår arbetet för fullt vid badplatsen Klinten.
Bryggor renoveras, nya bord sätts upp och mycket annat
är på gång för att det ska bli en trivsam plats att vara på
för alla åldrar.

Berit och Åsas runda
Boet Prästtorp
Anna och Joel Mellin har blivit tvåbarnsföräldrar och Josia
har blivit storebror. Lilla Elia föddes den 27 mars. Allt
enligt Annas önskemål var det en hemförlossning. När
vi var och gratulerade låg Elia på sin mors bröst där han
somnade gott.
Stort grattis till hela familjen.
Högstorp
Jacob Wernersson har ﬂyttat från Frätsabola till Högstorp. Ett litet mysigt och välplanerat hus. Dit ﬂyttade han
i september. Efter avslutat gymnasium arbetar Jacob på
AE-Elektriska i Mjölby. Han bor tillsammans med Elin Wik,
som kommer från Adelöv. Elin arbetar på Bosch i Tranås.
Hoppas ni kommer att trivas och stanna i bygden.
Byalaget gm Berit Evesjö och Åsa Hedberg

Manusstopp för nästa Byablad är 14/8!
Vill du ha med något skickar du in din text
till therese@arvestrands.se. Nästa byablad
utkommer 7 eller 8 september.

Tack!
En hänsynslöst diktator har överfallit ett grannland
av skäl som saknar allt förnuft och med metoder
som saknar all mänsklighet. Vi alla är chockade och
framtiden är osäker.
Då är det tröstande och hoppingivande att kunna
uppleva hur många här i trakten bryr sig och aktivt
visar solidaritet. Hjärtligt tack till alla som bidrog
med kläder, leksaker, mat, skjuts, pengar och annan
hjälp till den ukrainska familjen som har bott hos oss
sedan i mars.
/Yvonne och Peter

Östgötadagarna i Boet
Östgötadagarna den 3 – 4 september i Boet
I samverkan med Boets Bygdegårdsförening,
Föreningen Boets Skola och Boets Byalaget är vi i
år med på Östgötadagarna.
På lördag, i skolan, mellan kl 10 – 16 blir det bla
skördemarknad, café och korv. Ytterligare programpunkter som ponnyridning, bouletävling mm
planeras. Modelljärnvägen kommer att vara öppen
för visning.
På söndag i Bygdegården kommer vi att ha en
utställning angående den eventuella gruvan i Norra
Kärr. Dessutom blir det backluckeloppis. Vill du ha
en plats på loppisen meddelar du Berit
070-606 79 51.
Vi kommer att servera kaﬀe, våﬄor med sylt och
grädde.

Föreningen Boets Skola
Medlemsavgift
Vi hoppas att du stödjer Föreningen Boets skola genom
att betala in medlemsavgiften för 2022 som är
100 kr/vuxen. Betalas till med Swish till 1233337557 eller
bankgiro 5601-6496. Skriv medlem 2022 under meddelande.
Grillkvällar sommaren 2022
Vi kommer ha fyra grillkvällar i sommar, det blir
torsdagarna 30 juni, 7 juli, 14 juli och 21 juli.
Alla kvällar från kl.17.00.
Förutom servering kommer det kommer vara programpunkter till varje kväll. Programmet är inte klart i denna
stund men vi planerar för uppträdande och allsång, kåsör,
besök veteranbilar mm. Programmet kommer att presenteras på vår Facebooksida, hemsida och även en aﬃsch
på anslagstavlan i Boet korset så fort det är klar.
Ny hyresgäst
Johan och Anna Mellin kommer att ﬂytta sitt postorderföretag från Gränna till Boets skola från 1 oktober. De
kommer att hyra ett klassrum i skolan för detta.

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.

Utforska skolan...
Under sommaren kan du utforska skolan. I lilla rummet
i källaren ﬁnns ett litet muséum med trådbandspelare,
rullbandspelare och diverse. I snickeriverkstan ﬁnns det
snickerimaskiner.
Det ﬁnns en biograf i matsalen för visning av ﬁlmer. Det
ﬁnns även en massagestol som knådar onda ryggar.
Kontakta Hasse Rydberg tfn 0705-120042 eller
hasse@hasserydbergsalster.se

Uthyres
Lägenheten på 2 rum och kök är ledig att hyra från 15
juni. Det ﬁnns intressenter och om den blir uthyrd meddelas det på Facebook och hemsidan. Den är nu möblerad men kan även hyras omöblerad. Hyra 5000 kr/
mån. Hyresrummet intill blir också ledigt och kan öppnas
till lägenheten som då kan hyras som 3 rum och kök för
6500 kr/mån.
Övernattning i Boets skola
Spegelrummet i Boethallen intill köket har inretts med
sängar och ﬁnns för uthyrning. Man har tillgång till köket
och duschar för 300 kr/person/natt. Finns att boka på ﬂera
turistsidor som ”visitödeshög” och även på vår hemsida.
Att tänka på om du har fest och behöver ﬂer sängplatser
året runt.
Vi håller på och planerar för att göra iordning 3-4 ställplatser för husbilar på asfalten vid Boethallen.

Boets skola Foto: Roger Silfver

Kurs i Boets Skola
Gymnastik och träning i lugnt tempo.
Vi tränar Balans, koordination och styrka.
Enkelt att komma igång och alla kan vara med.
Start 25 juli till 29 augusti
Måndagar 18.30 – 19.30

Ledare leg. arbetsterapeut Joseﬁn Lundberg
Biblioteket i Boets skola
Biblioteket i Boets skola kommer att tömmas. Där ﬁnns
mängder med både skolböcker och framförallt barnböcker Kursen drivs i samarbete med Vuxenskola och Boets skola. Se även Vuxenskolans hemsida.
från förr. Är du intresserad av att komma och titta om det
är något du skulle vilja ha är du välkommen att kontakta
Lena Silfver 0705-131079 eller via e-post info@boetssko- Information: Birgitta Widén Blomberg tel: 0702 985161
la.se. Efter 1 augusti kommer böckerna att rensas ut och
det mesta slängas.
Boule
Varje fredag kl.16.00 är alla välkomna att spela Boule på
den iordninggjorda Boule-planen på skolan.
Seniorgympa i sommar
I Boets skola, se separat annons.
Kurser i höst?
Vill du gå en kurs i något som intresserar dig och även
andra? Vi ordnar gärna nya kurser i samverkan med Vuxenskolan som blomsterkurserna som var populära. Hör av
dig till någon i styrelsen eller på info@boetsskola.se.

Bild från Bäckalyckans förskola

Boets Bygdegårdsförening
Våren i Boets Bygdegård
Det har varit en blandad repertoar i Boets Bygdegård
under våren 2022. Vi har haft en teaterföreställning med
Peter Jansson från Östgötateatern.
Slagrutemannen Jörgen Larsson lärde oss om jordens
energifält. En fantastisk föreläsning av två jägmästare och
en biolog om ”Skogen i våra hjärtan”. Politiker från Ödeshög har fått svara på mängder av frågor och fått redogöra
för sin ståndpunkt ang gruvan i Norra kärr.
Vi har serverat soppa en gång i månaden, och stickcafé varannan onsdag med inslag av kortspelare. Vi har
haft årsmöte och fått en ny ordförande, Solveig Granath,
Halvarby. Tack alla som kommit på våra evenemang. En
levande Bygdegård är en levande landsbygd. Nu ser vi
fram emot höstens höjdpunkter.
2022-08-07 - Budkaveln runt Vättern – se första sidan
2022-08-28 - ”Om krisen kommer”. Jörgen Nielsen chef
på räddningstjänsten i Ödeshög kommer och pratar om
krisberedskap. Tid: 16.00. Inträde 50:- inkl ﬁka.
2022-08-31 - Då drar vi igång stickcafét. Varannan onsdag
ojämna veckor. Öppet mellan 17.00 – 21.00. Vi serverar
ﬁka för 30:2022-09-18 - Medlemsmöte kl 16.00 i Bygdegården.
Lars Nilsson är ordförande i Östergötlands Bygdegårdsdistrik och engagerad i den lokala bygdegårdsföreningen i
Gryt. Han har erfarenhet av sammanslagningar av Bygdegårdsföreningar och Byalag. Han kommer och
informerar om hur vi kan gå till väga, och även vara
behjälplig, om vi ska göra en sammanslagning av Bygdegårdsföreningen och Byalaget. Samtliga
medlemmar i respektive förening inbjudes till information
och diskussion.
Tid: kl 16.00. Vi bjuder på ﬁka.
Anteckna redan nu dessa datum, så kommer mer
information i nästa Byablad:
2022-10-23 Manifesta.
2022-11-06 Teater – Fly E To The Moon, Östgötateatern.

Iordningställande vid Klinten kräver lite grillning!
Foto: Berit Evesjö

Norra Kärr sedan sist & framåt
Vi har skrivit brev till biskoparna kring Vättern, HSSL (Hela
Sverige ska Leva), Naturskyddsföreningen i Östergötland
samt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap). Framgången har varit minst sagt tvivelaktig.
Vi bjöd in de kommunpolitiker, som har en koppling till
riksdagshuset. C kom inte, men lämnade ett skriftligt svar.
SD hörde inte av sig.
Tre frågor var att besvara från dem.
Vad har ni gjort lokalt?
Hur har ni drivit frågan ”uppåt”?
Vilket gehör har ni fått?

2022-11-26 Julmarknad i Sporthallen, Julkaﬀe i Bygdegår- Svaren var ganska lika; lokalt har man bara diskuterat
inom partiet. Mp, KD och S har tagit frågan ”högre upp”
den.
men inte fått något större gensvar. Ca 35 personer kom till
Bygdegården för att lyssna och ställa
Har Du betalt Din medlemsavgift??
frågor. Det blir i alla fall en nystart för Gruvgruppen i vår
Enskild medlem 100:- och familj 150:-.
kommun.
Swish 123 58 56 489 eller bg 772-4743.
Väl mött i Bygdegården

Den 9 maj var ”Östgötabänken” i riksdagen på en guidning
runt Norra Kärr. LRF stod för arrangemanget. Boende i
området beskrev sin oro över framtiden. Politiker förstod
detta, men vad tänker de göra??
Landsbygdsriksdagen, som ordnas av HSSL är den 20-22
maj. Där ska jag uppmärksamma, så många deltagare jag
kan, på guvplanerna i Norra Kärr.
/Solveig Granath

