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POLITIKERUTFRÅGNING Boets Bygdegårdsförening 
och Boets Byalag.Byalaget har bjudit in samtliga partier i Ödeshög 

till en utfrågning inför valet den 11 sept. 

Vi vill gärna veta hur de ser på Hålavedsbygden 
och vad partierna har tänkt att satsa på skogs-
bygden. 

Kom och ta chansen att få svar på just din fråga.

Plats: Boets Bygdegård
Datum: 7 september
Tid: 18:30
Moderator: Peter Lindgren

Nominering till Årets utvecklingsgrupp 2022 
Östergötland

Boets Byalag har nominerat Föreningen Boets skola till 
årets utvecklingsgrupp i Östergötland. 
Motivering: Föreningen har funnits i 2 år. Föreningen tog 
över skolan och idrottshallen från kommunen 2020. Ett 
gediget samarbete med Sommenbygdens folkhögskola 
har renderat till stor efterfrågan på boende i området. 
Föreningen har gjort om delar av sporthallens rum till 
uthyrning, ordnat 4 st ställplatser för husbilar, iordningställt 
en boulebana, ordnar grillkvällar, har småkurser med olika 
teman, typ snickeri och kransbindning. 

Under terminerna fi nns motionsgympa, herrgympa, bord-
tennis varje vecka.
Filmvisning av fi lmer som handlar om Boet med omnejd. 
Listan kan göras lång.

Alla dessa evenemang och kurser har skapat ett stort 
engagemang och en vilja att verkligen stötta föreningen. 
Det har också satt området på kartan inte bara för turister 
utan också för de boende i Hålavedsområdet som fått en 

ny träff punkt.

Information från Byalaget
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.

Du är väl medlem i Boets Byalag? Om inte går det bra att 
betala in 100 kr via swish 123 510 1886, 
eller bg 5082-2204.

Medlemsmöte söndagen den 18 september 
klockan 16.00 i Bygdegården!

Boets Byalag och Bygdegårdsförening inbjuder 
samtliga medlemmar till ett medlemsmöte angå-
ende en eventuell sammanslagning av de båda 
föreningarna. 

Detta är en diskussion som har pågått under en 
tid för att se om vi kan förena våra krafter och 
bli en enda stor förening som verkar för bygden, 
både kulturellt och samhälleligt. 

Till vår hjälp kommer ordförande i Östergötlands 
Bygdegårdsdistrikt, Lars Nilsson, som har erfa-
renhet av liknande sammanslagningar.

För Dig som ännu inte är medlem går det bra att 
lösa medlemskap på plats.

Vi bjuder på fi ka. 

Välkomna!

Boets IK

Gubbajympan i Boet startar tisdag 4 oktober 
kl.19.30. Gamla o nya deltagare välkomna. 
Frågor kontakta Stellan 0733521709.

Bordtennis i Boet startar 6 oktober kl.19.00-
21.00. Gamla som nya deltagare är välkomna. 
Frågor kontakta Stig Fransson 0725010109.

Trakrotkorteg Budkavlen
Foto: Berit Evesjö



Vi trycker byabladet hos:

Manusstopp för nästa Byablad är 23/10!
Vill du ha med något skickar du in din text 
till therese@arvestrands.se. Nästa byablad 
utkommer 14 eller 15 november.

Budkavlen i mål!
Den 7e augusti kom lilla Telma, 8år, cyklande med ett 
helt gäng från Hästholmen, med budkavlen till Ödeshögs 
centrum.

Där tog Annicki Oscarsson, vårt kommunalråd, emot den. 
Hon höll tal. Sång och musik. Roland Törnqvist, som är en 
av initiativtagarna, och jag talade.

Sedan startade traktorparaden till Klevens loge, via Boet 
och Duvebokorset. Nog var det minst 15 traktorer med 
banderoller och plakat!

På Klevens var det utfrågning av riksdagsledamöter och 
andra berörda. De fl esta politiska partier fanns där.
Tyvärr var det lite magert med både folk och lokalpolitiker 
på torget i Ödeshög.

Nu är vi väl medvetna om vad Vätterns vatten betyder för 
oss! I kampen för att rädda vad vi har, har vi ALLA 
Ödeshögs partier med oss.
Vi har en miljöjurist, Gunilla Högberg, som har varit enga-
gerad i fl era år. Vi har lagen på vår sida, men inte makten!
Det fi nns gott om pengar, som lobbyister spenderar för att 
göra verklighet av gruvplanerna.
Det handlar om STORPOLITIK och ingen förväntar sig att 
vanligt folk ska ha en åsikt.

Så vad fi nns kvar? Jo, att vi ilsknar till och ger oss in i 
debatten! Jag menar inte att vi ska bli rabiata och bete oss 
som gangsters, men vi, vanligt folk måste visa att vi menar 
allvar. Vätterns vatten är en ödesfråga, många generatio-
ner framåt.

Vad och hur vi ska göra vet jag inte, men om du vill göra 
något – hör av dig till mig. Jag fi nns i Halvarby, utanför 
Boet.

Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, har du 
inte sovit i ett rum med en mygga, sa Dalai lama.

Vill även passa på och tacka alla som så helhjärtat ställt 
upp med både tid och engagemang. Tack till alla traktorfö-
rare, lastbilsföraren och Patrik Erixon och Mona Lilja som 
lagt ner massivs med arbete.

VAD GÖR VI HÄRNÄST??

Tack för mig!/
 Solveig Granath, Boets Bygdegårdsförenin

Norra Kärr -
sedan sist och framåt

En hälsning från bäckalyckan!

Nu har vi öppnat vår verksamhet igen efter 
sommarledigheten.

För närvarande har vi 9 barn mellan 1 och 5 år i 
förskoleverksamheten. Det fi nns fl era platser lediga 
i förskolan.
Nytt för i höst är att vi också har startat pedagogisk 
omsorg för skolbarn mellan 6-12 år. 
Det är ett alternativ till kommunens fritidshem.

Den 2 september kl 18 fi rar vi 25 årsjubileum, 
ute i vår härliga trädgård.

Alla är hjärtligt välkomna - ung som gammal, ta 
med något att sitta på.

På torsdagar fr.om 8 september har vi öppna för-
skolan för hemma föräldrar med småbarn 
kl 9-11.30.
Ni får vara med i verksamheten både ute och inne 
och vi har en sångstund. Ta med egen Frukt. 

Varmt välkommen!

// styrelsen och personal på bäckalyckan

Bäckalyckans förskola



Föreningen Boets Skola
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.

Som ni kanske lagt märke till har utemiljön och lokalerna 
på skolan i sommar förbättrats på många sätt genom repa-
ration och underhåll av fyra frivilliga ”vaktmästargrupper” 
under ledning av Hans Rydberg. Det har lagats, målats, 
klippts gräs mm. Pågående arbete är att göra grillplatsen 
med vindskyddet bakom sporthallen till en plats för alla 
att grilla och vara på. Det blir invigning när det är klart. Ett 
stort tack till alla som hjälper till.

Grillkvällarna har varit uppskattade och det har varit trevligt 
och vädret oftast bra. Även här har fl era frivilliga hjälpt till 
för att göra det möjligt, ett stort tack. Speciellt till 
Britt-Marie R och hennes mamma Gunborg som bakat och 
skänkt allt kaff ebröd till grillkvällarna.

Under sommaren har vi haft några husbilar på våra ställ-
platser och en hel del uthyrt i spegelrummet via Airbnb. 
Vi har även haft en kurs ”Friskvård och lugn träning” med 
arbetsterapeut Josefi n Lundberg. Boulespel har det varit 
varje fredag kl.16.00.

Hyresgäster
Sommenbygdens Folkhögskola hyr även detta läsår 
5-6:ans klassrum och gamla biblioteket intill. När de har 
undervisning 3 dgr/vecka och ett par helger har de även 
skolplanen. Några elever hyr vaktmästarbostaden och lä-
rarrummet. I oktober fl yttar Joel Mellin in sin postorderfi rma 
i 3-4:ans klassrum och järnvägsmuseet blir nedplockat. 
Spegelrummet i sporthallen går att hyra för enklare över-
nattningar.

Aktiviteter i höst
Sporthallen är bokad för Bik på söndagkvällar för motions-
gympa och tisdag och torsdagkvällar.

Det bokas en del barnkalas och privata träningar. Du bokar 
enklast genom att gå in på boetsskola.se, välj boka lokaler, 
kolla att det är ledigt och fyll i dina bokningsuppgifter. Din 
bokning kommer att blir bekräftad snarast möjligt av  web-
bansvarig (Lena S)och först då syns den i kalendern. 

Hasse R kommer att ha kurser i snickeriet och fi lmkvällar. 
Info om detta när det är dags hittar du på Facebook ”Boets 
skola” och vår hemsida boetsskola.se 

Söndag den 2 oktober har vi Bingo. Se separat annons .

Så länge vädret tillåter spelas det Boule varje fredag.

Kursen som varit i sommar ”Friskvård och lugn träning” vid 
6 tillfällen vill gärna fortsätta. Då kan det bli tillfälle för fl er 
att vara med. Kursen hålls i samarbete med Vuxenskolan. 
Kontaktperson Birgitta Widén Blomberg.

Vi vill gärna ordna fl er  kurser så kom gärna med förslag så 
försöker vi ordna detta.

Aktuell info om aktiviteter hittar på  vår Facebook Boets 
skola och hemsidan ”boetsskola.se”

/Styrelsen Boets skola genom Lena Silfver

Medlemsavgift 2022
Ett stort tack till alla som betalat medlemsavgiften till För-
eningen Boets skola. Det betyder mycket att ni på detta 
sätt visar att ni stödjer vårt arbete att ha kvar skolan.

Om du inte är medlem och vill visa ditt stöd för Boets 
skola gör du det enklast genom att swisha 100 kr till 
123  333 7557  eller till vårt bankgiro 5601-6496, skriv 

medlemsavgift på info.

BINGO
Söndagen den 

2 oktober kl.16:00 
blir det Bingo i Boets skola.
Vi serverar kaff e med våffl  or.

Välkomna!

Trakrotkorteg Budkavlen
Foto: Berit Evesjö

Motionsgympa! 

Var: Boethallen 
När: söndagar
Tid: kl. 19.00-20.00
Ledare: Elin Vernersson 

Ingen anmälan krävs!

Nya som tidigare deltagare är välkomna till 
härliga och varierande träningspass. 

Elin Vernersson 
070 549 30 97 



Boets Bygdegårdsförening
Händer i Boets Bygdegård hösten 2022.

Stickcafét är igång.
Vårat populära Stickcafét och kortspelarhörna har dragit 
igång. Onsdagar i ojämna veckor mellan kl 17.00 – 21.00. 
Det fi nns fi ka att köpa. 
Varmt välkomna!!

Onsdag den 7 september är det en politikerdebatt i 
Bygdegården.

Onsdag den 12 oktober klockan 12.00 - Sopplunch.
Den 12 oktober , 9 november och 14 december är de da-
tum då vi åter kommer att servera soppa i Bygdegården.
Soppa, bröd, kaff e och kaka 80:- 
Varmt välkomna!

Söndagen den 16 oktober kl 16.00 blir det melodikryss i 
Bygdegården med Kulturskolan. Annika Lidegran 
kommer att leda krysset tillsammans med musiker.
Inträde 80:- inkl. fi ka.

Teater i Bygdegården
Söndagen den 6:e november kl 16.00

Fly me to the moon utspelar sig under en och samma 
arbetsdag i två kvinnors arbetsliv. Två kvinnor i hemtjäns-
ten, på väg mot pension, som börjar dagen med att ta 
hand om en man som älskar Frank Sinatra och att spela 
på trav. 
Han blir dock oväntat kvar på toaletten. Det föds en farlig 
idé. På toaletten ligger ju faktiskt en 84-årig man som inte 
kommer kunna hämta ut sin pension. Marscherande mot 
en knaper pension efter många års slit inom hemtjänsten, 
hårt arbete utan någon större lön, uppkommer en chans 
svår att motstå.

Det är en dråplig komedi med högt tempo i två akter, två 
skådespelare och en paus.

Inträde 150:- inklusive fi ka.

Passa på och se teater när teatern kommer till oss.
Varmt välkomna. Boets Bygdegårdsförening

Kören Manifesta
Styrelsen för Boets Bygdegårdsförneingg vill rikta ett stort 
tack till kören Manifesta och en hyllning till deras 
körledare Mats O Pettersson, som så hastigt lämnade 
oss. Manifesta har haft många framträdanden i 
Bygdegården till stor publik. Ett framträdande som jag tror 
väldigt många minns med värme var när kören sjöng visor 
av Dan Andersson och vi stekte kolbullar. 
Tack!!

Äntligen – det många önskat – 
utbildning i hjärt/lungräddning!

Camilla Brage, anställd på Civilförsvaret håller 
i utbildningen.

Boets gymnastikhall lördagen 22/10 kl 13 – 16.

Förutom HLR och hjärtstarter berättar hon om 
vad vi behöver veta och ha till hands om/när 
krisen kommer.

Det fi nns plats för 25 deltagare, men blir det 
färre än 8 blir den inställd, inte mitt eller 
Carinas beslut. Det beror på att statliga pengar 
ska användas eff ektivt. 
Det betyder att utbildningen är gratis för dig.

Anmälan med namn, adress och tel till 
Solveig Granath, sms 070 6333682 eller mejl 
solveiggranath@hotmail.com innan 20/10         

Välkomna!

Gran i Boetkorset.
Finns det någon som vill skänka en gran 
ca.12 m lång till Boetkorset innan advent
Kontakta Lars 070-3431526 eller Stellan 

0733-521709 för mer info.
/Holavedens Handelshus.

Grillkväll på skolan
Foto: Agneta Schmidt


