
 

 

 
Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 augusti kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt 
”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

Bolmsö Sockenblad nr 327. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 327 AUGUSTI 2015 

 

 

 

Hej! 

 

När jag nu skriver detta  har vi inte fått nån vidare sommar,ja en 

och annan dag är fin,det ska inte förnekas. 

 

Har ett växthus där det tar lång tid på sig att växa. 

 

Kan sitta där och bara andas och se på mina 

tomater,gurkor,chili,paprika och pelargoner. 

Får sån kraft av det. 

 

Det har blivit en del bokläsande också. Har fått en ny bekantskap 

av en ny författare. 

Han heter Robban Rosén. Han skriver på ett för mig ett nytt 

språk. Det ska bli roligt att följa honom. Han skriver 

deckare,barnböcker,kärleksromaner och fantasy. Han skriver 

även poesi och noveller. Det är jättebra och inspirerande. Hoppas 

han får mycket utgivet. 

 

Vill även rikta ett stort tack till fibergruppen på Bolmsö som gör 

ett jättejobb för att vi ska få fiber till ön. Ni är jätteduktiga! 

 

 

Ha en fortsatt bra sommar! 

 

Susanne i Lund 



 

 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Kassör 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka    tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 

 

Vi arbetar med att ge ut en ny upplaga av Bolmsös egen telefonkata-

log. Vill ni uppdatera era uppgifter sedan förra utgåvan så maila till  

 

telefonkatalog@bolmso.se 

 

Både fastboende och fritidsboende är välkomna att skicka in uppgifter! 

 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad 
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SOMMARKYRKA torsdag 13 augusti 18.30 

Glimtar från Tanzania 
Evelina Jonsson/Sara Bergenholtz berättar och visar 

bilder. 
Wenche och Ove Stålenbring  sjunger,  

Lars-Uno Åkesson spelar 

Plats: Hugoa loe, Kärragård, medtag kaffekorg och stol 

VÄLKOMNA 

Predikoturer för augusti, Bolmsö och Tannåkers kyrkor 

2 aug 9.30 Gudstjänst Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

9 aug 9.30 Mässa Tannåker, J-Å Carlsson 

16 aug 16.00 Ekumenisk gudstjänst Åsarnas bygdegård  
tillsammans med Lindbergarna. S-Å Fyhrlund 

23 aug 9.30 Mässa Bolmsö, J Eklund 

30 aug 9.30 Gudstjänst Tannåker, S-Å Fyhrlund. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50. 

mailto:telefonkatalog@bolmso.se
mailto:manus@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i augusti 

sön 2 16.00 Friluftsgudstjänst på Bergmans altan nere vid Gavlö strand. 
Jonny Bergman predikar. Tag med fikakorg och det finns  
möjligheter att grilla. Obs! Tid och plats. 

sön 9 10.00 Gudstjänst med Mark Munro och nattvard. 

sön 23 10.00 Gudstjänst i magasinet på Dannäs säteri. Lars-Evert 
Jonsson, Sång Maria Nilsson, Kaffeservering. Obs! Platsen. 

sön 30 16.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka, Ove Petersson. 
Obs! Tid och plats 

Alla        - ligt välkomna till dessa gudstjänster 

Tannåkers Pingstkyrka augusti 

Sön 30 16.00 Ove Petersson Stavsjö 

Varmt välkomna till samlingarna! 

Skoda Praktik 1,4 
Årsmodell 2008 
Diesel 
Växellåda: manuell 
Uttag till motorvärmare 
Nya allvädersdäck 
Nybesiktigad och skattad 
Miltal: 12 000 mil 
Ej momsbil 

Registreringsnummer: CYC 750 
Pris: 38 000 kr 
Per Bengtsson, Bo, Bolmsö, 0730 28 48 98 eller 0372-911 82 
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BOLMSÖMÄSTARE I GOLF 

 

Mästerskapet i golf spelades på Lagans  
golfbana i bra väder med 18 deltagare.  
Segrare blev Rolf Karlsson, Bollstad Södergård 
med 68 slag vilket är ett mycket bra resultat. 

Walk of Hope  

för 
 

 

 
Var med och gå för Barncancerfonden  

  

Lördagen den 5 september  

Anmälan på plats i Tannåkers affär mellan 10:00-14:00 
 

Man väljer själv om man vill promenera, springa, cykla osv. 

Även sträckan är valfri, det viktiga är att man deltar och på 

så vis stöttar Barncancerfonden och dess forskning. 

Det går även bra att komma och lämna ett bidrag till 

Barncancerfonden. 
 

Startavgift är 50 kr/person eller 150 kr/familj, eller mer om 

man vill. 
 

Mer information på www.walkofhope.se 
 

Vill du bidra, men inte kan närvara, gå in på walkofhope.se och hitta 

den Walk of Hope insamling som du vill stödja. Du kan också ge ditt 

stöd genom att sätta in valfri gåva på pg 902090-0/bg 902-0900. Glöm 

inte märka din inbetalning med Walk of Hope. 
 

Hjärtligt Välkomna att delta 
Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening 

http://www.walkofhope.se
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Bolmsö Bygdegård 

 

Tack för virke och pengar som skänks till Bolmsö Bygdegårdsförening. 

 

Sommaren är Bolmsö Bygdegårds stora uthyrningssäsong, bröllop, 

barndop, födelsedagskalas och andra festligheter är inbokade i sommar. 

Under denna tid står det stora bygget stilla. 

 

Lite bygge kommer det dock att vara, gaveln mot landsvägen har fått 

ny isolering och brädfoder, nya fönster skall också komma på plats. 

Sedan är det ventilations arbete som skall göras mm. 

 

Varmt välkomna under sommaren på Våffelcafé onsdagar, se separat 

annons. 

 

För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora 

bygdegårdslyftet”. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Onsdag 5/8 Torsdag  27/8 

Tannåker/affär 15.10—15.25 Färle 14.40 - 14.55 

Skällandsö 15.45—16.00 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.00 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag  13/8 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Hölminge 14.35 - 14.50 Perstorp 16.55 - 17.10 

Stapeled 15.30 - 15.45 Österås 17.15 - 17.30 

Skogshäll 15.50 - 16.05    

Till Bolmsö skola tisdag den 25/8 kl. 10.15-11.20  
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Torpvandring på Danö,  nytt datum 
Tyvärr var Dannäs hembygdsförening tvungna att ställa in den planerade 

båtutflykten till Danö p g a dåligt väder. Men den 7 augusti gör vi ett nytt 

försök och hälsar Tannåker- och Bolmsöbor välkomna att också sluta upp för 

att lyssna till livsöden från tiden då det fanns bofasta på ön. 

Vi samlas för överfärd vid Uvebrants brygga i Gavlö kl 18. De som önskar 

plats i båt ombeds att anmäla sitt deltagande. Det går naturligtvis bra att 

ansluta på sjön eller direkt på Danö om det passar bättre. 

Kaffekorg medtages. 

Vill man anmäla att man önskar plats i båt eller veta att evenemanget säkert 

blir av, ring 070-52 888 02 eller 0370-43034, Saga och Ulf Alexanderson. 

Låt oss hoppas på vackert väder!  

Dannäs Hembygdsförening 

För barnen 
Söndagen den 16/8 kl.16 kommer det vara barngrupp på loftet i 
Åsarna samtidigt som Lindbergarna spelar nere i lokalen. 
Vi kommer att leka, dansa och ha roligt tillsammans. 
 

Välkomna!                      / Belinda och Pernilla 

Tannåkers Pingstförsamling 

Lindbergarnas sommarunderhållning 
 

14-16 aug.  
i samarbete med Tannåkers församling. 

 

Plats: Tannåkers bygdegård (Åsarna) 
 
Medverkande: Emilia, Nenne och Siwert 

Lindberg, Wenche och Ove Stålenbring 
samt Lars-Uno Åkesson. 
 
Förtäring:  

Erbjudes grillat och kaffe m. kaka. 
Fre. kl 19, lör. kl. 18 samt  
sön. kl. 16 (ekumenisk sammanlyst  
gudstjänst, Sven-Åke Fyhrlund).  
Söndag även aktivitet för barnen, se nedan. 
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Sjöräddningsstation 
 

Vi kommer nu att på börja  

uppbyggnaden av en  

sjöräddningstation för sjön  

Bolmen.  Vi hoppas på dit stöd. 
 

Vid frågor kontakta  

Ola Johannesson, 070-25 48 236 
 

Stöd  Räddningsvärnet och Sjöräddningen. Plusgirot. 8360834-9  
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Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
 Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

 Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

 Öppet när du har tid. 
 

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se  

070-5633294 

Välkomna till  

FRITIDSGÅRDEN  
i Tannåkers Bygdegård 28/8 18-21. 

 

Vi kör som vanligt sista fredagen i månaden. 
Du ska vara mellan 6-14 år. 
Nytt för säsongen är att du måste vara medlem i 
bygdegårdsföreningen, det kostar 50:- / person och år. Man kan lösa 
dessa på plats. 
 

Vi ser fram emot en riktigt spännande och rolig höst. 
 

Åsarnas Bygdegårdsförening i Tannåker 
 

Vi tänker starta lite kursverksamhet till hösten: 
 

 Jägarexamen teoretiskt och praktiskt 
 Hjärt- och lungräddning 
 

Kvällstid, häng på!  
Hör gärna av ditt intresse till Birgit Eklund 0370/451 26 eller 0738 11 89 51 

STÖD ÅSARNAS BYGDEGÅRDSFÖRENING 

BLI MEDLEM; ENDAST 50:-/ÅR 

BANKGIRO 927-6023 

TACK! / STYRELSEN!!!!!!!! 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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5 och 12 augusti  
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Hus önskas hyra. 
Ensamstående kristen man önskar hyra hus/stuga i trakten av  

Bolmsö/Tannåker/Skällandsö/Jonsboda.  

Gärna 3-4 rum och kök. 

070 260 11 99 

Gympa-Start 
 

Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö 

Gymnastikförening! 

Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsö skolans 

gymnastiksal. Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas med 

i höst. 
 

Terminsstart: 

2 September  kl 19:30  Pilates  med Monica som ledare 

6 September  kl 19:00  Mixgympa med Monica som ledare 

7 September  kl 19:30  Zumba-Aerobics med Kristina som 

ledare             

Medlemsavgift:  
Vuxen 300 kr/termin 

Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 

Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis. 
 

Vi ses till hösten 

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening 
                                                                  
Kristina   

Tel: 0372-910 18.  070-5202 913. 

Monica    

Tel: 0372-941 95.  073-0495 418. 



 

 

10 

 Aktiviteter för    

 Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

7 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 
Vi förbereder för insamlingen.  

Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 
 

5 oktober kl 18-20 Tannåkers församlingshem 
Vi räknar innehållet i bössorna. 

Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 
 

BÖSSINSAMLING 
Under september och början av oktober besöker vi alla hushåll med våra 

bössor. I år har vi beslutat att pengarna ska skickas till VÄRLDENS BARN 

insamlingen. 

Snälla se till att du har en slant hemma eller ännu hellre en sedel! 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
 

Alla varmt välkomna Styrelsen/ordföranden 

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 

Stapeled och hos Annettes Antik & Lopps i Hov på Bolmsö. 

Dessutom tar vi emot beställningar. 

Välkomna! 

augusti 

Kryddor växter, Olika sorters Sallad, Zucchini, Gurka, Tomat, 

Vitlök, Broccoli och m.m. 

 

Kontakt: Makiko Jonsson 

Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315 

greenmaki@hotmail.com 
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Den  23  juni  var  fastighetsägare  som  har  jord-  och 
skogsbruksfastigheter  på  Bolmsö  inbjudna  till  Sjöviken för 
information- och diskussion beträffande styrelsens förslag till var 
fiberns stamledning skall  grävas. Sträckningen är i  nuläget 
preliminär. Den fastställas tillsammans med entreprenörerna som 
skall gräva, först efter att anmälningstiden till fiber gått ut. Mötet 
var välbesökt.  Våra områdesansvariga, Bengt, Lars och Anders, 
presenterade tänkt sträckning. Vi fick också förslag där ändrad 
dragning eller markförhållanden kan förenkla grävningen. Det som 
är viktigt för alla att känna till är möjligheten till eventuell 
samförläggning. Vet eller hör ni att det planeras att grävas ner el-
ledningar eller annat i marken eller fram till nya tomter etc., 
meddela då någon i styrelsen! Känner ni inte till var fiberkabeln 
planeras  att  förläggas,  gå  då  in  på  vår  hemsida 
www.bolmsofiber.se och välj ”karta”. Där kan ni också se och 
zooma in er egen fastighet. Kanske har ni mer information till oss.  

Även  ett  förslag  på  markupplåtelseavtal  för  fibernätet 
presenterades. Ingen ersättning för markintrång utgår, bl.a. för att 
fastigheterna ansluts till fibernätet, d.v.s. ”vi bjuder varandra på 
markintrånget”. 

Vi är några fastigheter i Håringe som har varit utan fast telefon och 
internet i  ca en vecka och fick det lagat  just idag, sista 
inlämningsdagen för manus till Sockenbladet. Man märker väldigt 
fort hur beroende man är, och vilken stress det blir, när 
kommunikationen inte fungerar. Att använda mobilen som router, 
särskilt på sommaren, är inget alternativ. 

Ha en fortsatt bra sommar! 
Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening 

Läs mer på www.bolmsofiber.se  

http://www.bolmsofiber.se


 

 

Programblad augusti 2015  
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Spelar du på Svenska Spel? 

 
Svenska Spel har ett program som heter Gräsroten som varje år ger 50 

miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. Om du är kund hos Svenska 

Spel kan du bli föreningsfadder - och vara med och påverka vilka föreningar 

som får dela på pengarna. Att bli föreningsfadder kostar ingenting för dig. Du 

behöver bara välja vilka föreningar du vill ge ditt stöd. Varje gång du spelar 

ger du sedan automatiskt poäng till dina favoritföreningar. Poängen avgör hur 

stor andel varje förening får när vi betalar ut 50 miljoner kronor till 

ungdomsidrotten en gång om året. 

Bolmsö Skytteförening är en av dessa föreningar som får ta del av pengarna 

från Svenska Spel. Som spelare kan man välja 1-3 föreningar som man vill 

2 9.30 Gudstjänst Bolmsö kyrka 

 16.00 Friluftsgudstjänst på Bergmans altan Gavlö (Missionsförs.) 

5 18.30-21 Våffelservering Bolmsö Bygdegård 

7 18.00 Torpvandring på Danö 

  Pubkväll på Tiraholm: Allsång o kräftskiva 

9 9.30 Mässa i Tannåkers kyrka 

 10.00 Gudstjänst i Missionshuset 

12 18.30-21 Våffelservering Bolmsö Bygdegård 

13 18.30 Sommarkyrka, Hugoa loe, Kärragård, Bolmsö 

14 19.00 Lindbergarna på Åsarna 

15 12.00 Manusstopp sockenbladet 

 18.00 Lindbergarna på Åsarna 

16 16.00 Ekumenisk gudstjänst på Åsarna. 
Barngrupp på Åsarna 

23 9.30 Mässa i Bolmsö kyrka 

 10.00 Gudstjänst i magasinet Dannäs säteri (Missionsförsamlingen) 

28 18-21 Fritidsgård Åsarna 

30 9.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

 16.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

 17.00 Prästen & Resten i Bolmsö Bygdegård 
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Har du spelkort och vill stödja Bolmsö Skytteförening varje gång du spelar. 

Du anmäler dig via Svenska Spels hemsida svenskaspel.se/ grasroten. Du kan 

också välja favoritföreningar när du spelar i butik eller genom att ringa 

Svenska Spels Kundservice på 0770 - 11 11 11. 
 

Bolmsö Skytteförening tackar er som valt/väljer vår förening som mottagare 

av Gräsrotens utdelning till ungdomsidrotten 
 

Bolmsö Skytteförening säljer också Bingolotter, vill du köpa lotter så ta 

kontakt med Bernt Andersson, tel 0372-911 35 eller bernt.a@bolmso.se 

 

Bolmsö Skytteförening 

mailto:bernt.a@bolmso.se

