
 

  

 
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 februari 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 321  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

2015 och det mesta är fortfarande ogjort. 

  

I bygden finns det mycket engagemang och många idéer om vår fram-

tid. Vi har ett stort engagemang i olika föreningar och andra sam-

manslutningar, skolan är full av engagerade människor och företagen 

blomstrar. Några exempel: 

  

Bygdegårdsföreningen har just börjat den första etappen av en utbygg-

nad som kommer att ge bygden ett nytt tillagningskök som inte bara är 

till för uthyrningsverksamheten utan också ska kunna användas av 

enskilda och företag som vill syssla med småskalig livsmedelstillverk-

ning. Det finns kapacitet för motsvarande 4-5 årsarbeten. I källarplanet 

kommer Hembygdsföreningen att ha sitt nya arkiv. Nästa etapp innebär 

att det byggs till i andra änden som då kommer att inhysa en skyttehall 

med 8 banor i källarplanet och utrymme för bland annat teaterverksam-

het i gatuplanet. 

  

Sockenrådet har tagit initiativ till att utreda intresset för att bilda en fi-

berförening för att vi ska få modern infrastruktur till området. Det är 

mycket troligt att när du läser detta så är en ekonomisk föreningen bil-

dad och det finns en styrelse vald. 

  

Sockenrådet tog också en gång i samband med Företagsamma Bolmen-

bygden initiativ till att bilda en projektgrupp som skulle utreda möj-

ligheterna att få till ett "Grönt Flergenerationsboende" och ett 

"Värdshus för Företagsamma" i närheten av affären. Den gruppen, som 

numera också är fristående, kommer vi tillsammans med sockenråden i 

bland annat Agunnaryd och Södra Ljunga att skriva ett medborgar-

förslag där vi föreslår att kommunenska ta över ansvaret för att, tillsam-

mans med oss, ta fram ett koncept för utveckling av landsbygden. 

  

Forts. s. 2 
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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 

Forts. från s. 1 
  

Detta är några av de saker som jag personligen är inblandad i. Det vore roligt 

att höra vad du är engagera i eller vad du skulle vilja engagera dig. Använd 

gärna vår insändarsida, där ser jag fram emot att få läsa om ditt enga-

gemang eller dina idéer. 

  

Till sist - som Ingvar Kamprad sa när någon tyckte att han gjort så 

mycket att han kunde börja ta det lugnt: -"det mesta är fortfarande 

ogjort".     

  

Anders Olsson 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kyrkligt program februari Bolmsö och Tannåkers församlingar  

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50  

1 9.30 
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

3 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem, Lars-Olof 
Hallberg berättar och visar från filmen om syskonen 
från Tämmesboda. 

8 16.00 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund. 

 18.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

14 16.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Gustafsson. 

15 11.30 
Mässa, Bolmsö församlingshem, Eklund. 

22 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

Välkomna till årsmöte i Åsarnas bgf i Tannåker 
 

Torsdagen den 19/3 kl. 19.00. Sedvanliga mötesförhandlingar. 
 

Föreningen bjuder på smörgåstårta efter mötet. 
 

Styrelsen 
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Tannåkers Pingstkyrka 

sön  18.00  Paul Wärn (ICBI) 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

1 sön 10.00 Kretsens årshögtid: Gudstjänst, servering och 
årsmötesförhandlingar. Linda Andersson. Sång ”Mylla” 

8 sön 18.00 Bön och lovsång. Linda Andersson, nattvard 

15 sön 18.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka, Paul Wärn från 
ICBI mission. Obs! plats och tid. 

28 lör 18.00 Gemenskapskväll. Vi äter och umgås 

Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna! 

 
 
 
 
Städhjälp sökes för säsongen 2015 till våra hus och stugor.  
Arbetstid oftast lördag förmiddag vid stugbyten, men andra tider kan 
förekomma. 
 
För mer info kontakta Susanne Lööw 0372-48457 

Välkommen på Scout! 
 

Torsdagen den 5 februari kl 18.30 drar vi igång en ny termin med scouterna i 
Jonsboda. 
Nya såväl som gamla deltagare är välkomna, ålder från klass 3 och uppåt. 
Vi ses! 
 

Frågor? Ring Jan Nilsson  tel. 070-9997855 
 

Ett varmt tack till alla som stöttar vår 
verksamhet,bland annat er genom 
medverkan på olika sätt under vår auktion i 
december. 
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INFORMATIONSMÖTE OM  

GRANNSAMVERKAN 

Den 2 februari kl. 19.00 i Åsarnas bygdegård 
kommer Elisabeth Lundgren från polisen och  
Susanne de Freitas från Brottsförebyggande  
rådet för att informera oss om grannsamverkan. 
Vi bjuder på fika och hoppas på god uppslutning. 
VÄLKOMNA!! 
Tannåkers Sockenråd 

Erbjudande! 
 

Ett parti Herrbyxor från Johnssons upphörda  butik i 
Ljungby. 
Fabrikat tyska Meyer och Gant 100 % bomull. 
Ordinariepriser 995:- till 1695 :- . 
Även större storlekar ( D-storlekar). 

Verkligt FYND! 

Ett pris 300:- 
Finns hos Edith och Håkan i Håringe 4 
Vid intresse ring 911 28 eller 0702-86 54 54 

Välkomna till den efterfrågade Bingokvällen 
 

Åsarnas bygdegård lördag 21/2 kl. 17.00 
 

Vi serverar fika under kvällen 
 

Styrelsen 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 
2 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem  
Då tar du med kopp och dopp och vi brygger kaffe  

samt planerar vårt årsmöte. 

Vi hälsar trogna medlemmar välkomna, men även dig som inte tidigare 

besökt våra månadsmöten. 
 

Årsmöte 

2 mars kl 18-20 i Tannåkers församlingshem. 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg. 
 

Alla varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 

Årsstämma  

för August och Ida Söders  

samt Manfred och Emma Hagströms stiftelser, 

systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons fond  

samt Adolf Svenssons stiftelse, 

den 24 mars kl 18.00 i Bolmsö församlingshem. 

Stadgeenliga ärenden. 

Alla röstberättigade inom Bolmsö gamla församling hälsas välkomna. 
 

Vi bjuder på lite mat!  

Välkomna / styrelsen 

Barngrupp  
 

Den 8 februari kl.16 är det barngrupp i Tannåkers Pingstkyrka. Det är tyvärr 
inte någon Gudstjänst under tiden, men barngruppen kommer vara aktiv då. 
Vi kommer att leka, pyssla och ha roligt tillsammans med fokus på Jesus. 

Jättevälkomna!  

/Belinda och Pernilla 

 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2015 

tis 3 Årsmöte (inget skytte) 18.00 Bolmsö skola  

 5-7 LÖVÅSEN CUP (anm. 29/1) Lövåsen / Växjö 

lör 7 Skidskytte kl. 09.30 Bolmsö Skjutbana  

tis 10 Luftgevär, träning kl. 18.00* Bolmsö skola (Kent+Catrine) 

tis 17 Luftgevär, träning kl. 18.00* Bolmsö skola (Stefan+Catrine) 

tis 24 Luftgevär, träning kl. 18.00* Bolmsö skola (Olle+Larsson) 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening  

Se även www.bolmso.se/skytte 
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Bolmsö Hembygdsförening  
 

Hembygdsfilmer och årsmöte 
 

 

Visning av ”Hembygdsfilmer” 

Torsdag 26 februari kl 19.00 i Sjöviken 

Då visar vi Älgjaktsfilmer både från Storlaget, Söderön och Norrön 

Entré 50:- och då ingår fika i pausen 
 

Har ni filmer eller bandinspelningar som ni vill ge en kopia av till 

Hembygdsföreningens samlingar så kontakta Helge Grahnquist på 070-

645 28 25 
 

Välkomna till årsmötet som hålls tisdagen den 24 februari kl 19.00 i 

Bolmsö Bygdegård. 

Efter årsmötet bjuder föreningen på kaffe och smörgåstårta. 

Visning av film från Bolmsö Hembygdsförenings 50 års jubileum år 

1994. 
 

Vill ni ge valberedningen stöd i sitt arbete så kontakta Håkan 

Wiktorsson 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Tyck till!! 

En hel sida för dig: 
På årsmötet med Bolmsö sockenråd kom det fram önskemål om en 
insändarsida i sockenbladet. Varsågoda! Här är sidan och det är du, 
läsare, som ska fylla den. Sidan blir vad du gör den till. Så fatta nu 
pennan och ge uttryck för din glädje eller ditt missnöje. Tacka din 
granne för hjälpen eller ge beröm till någon som gjort något bra.  

Utnyttja denna sida!! Skicka in din insändare!! 

 

Onsdag 18/2 Torsdag  12/2 

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  26/2 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 10/2 och 24/2 kl. 10.15-11.20 

 Mobiltäckning med  Telia 

Det var några som undrade varför det är så dålig täckning, för dom som har 

telia som mobiloperatör. Jag var i kontakt med dom, och det visade sig att på 

deras täckningslista så var det mycket dåligt här ute. Det finns ingen planerad 

utbyggnad för bättre mobiltäckning dom närmaste 6 månaderna. Vad ni kan 

göra som har telia som operatör, det är att var och en kan skicka mail och 

klaga på att det är för dålig täckning här ute, så att det kan påskynda en 

utbyggnad av telias mobilnät. Vill ni skicka mejl till dom så kan ni gå in på 

deras sida www.telia.se/tackning. Det är ingen mening att ni ringer, utan ni 

går in på denna sidan och skicka in. Så får dom se hur många som kommer in 

med klagomål, och därefter gör dom ett beslut om dom kan bygga ut det. 

Mvh Bernt Gustafsson ordförande i Tannåkers sockenråd 

 

 

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 
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Bolmsö Bygdegård 
 

Stormen Egon har nyss härjat i våra bygder. 

Vill ni skänka det ni måste ta hand om i skogen till bygdegårdsföreningen så 

kontakta Håkan Wiktorsson, tel 910 24, gör detta innan ni börjar såga så ni 

får reda på längder mm. Gäller både massaved och stock. 

Vi har begränsade möjligheter att åtaga oss uppbearbetningen av skogen men 

kontakta Håkan för en diskussion om hur vi tillsammans kan lösa det. 
 

När det gäller bygget så är stommen rest och taket är på, allt har gått väldigt 

fort nu i början av året. Sedan kommer bygget att stilla en stund under tiden 

som det skall torka upp innan inredningen påbörjas. 
 

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

bygdegårdslyftet”. 
 

Årsmöte hålls i Bolmsö bygdegård söndagen den 1 mars kl 14.00 

Efter mötet blir det kaffe och smörgåstårta. 
 

Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg. 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

http://www.telia.se/tackning
http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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söndag 1 9.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  10.00 Årshögtid, Jonsboda Missionshus 

  19.00 Mix-gympa, Bolmsö skolan 

måndag 2 18.00 RödaKorsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem. 

  19.00 Träff om grannsamverkan i bygdegården Åsarna 

  19.30 Zumba / aerobics, Bolmsö skolan 

tisdag 3 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem, Lars-Olof Hallberg 
berättar och visar från filmen om syskonen från 
Tämmesboda. 

  18.00 Skytteföreningen har årsmöte i Bolmsö skola 

onsdag 4 19.30 Pilates, Bolmsö skolan 

torsdag 5  Skytte: Lövåsen cup, Växjö 

  18.30 Jonsboda scouter börjar terminen,  

fredag 6  Skytte: Lövåsen cup, Växjö 

lördag 7  Skytte: Lövåsen cup, Växjö 

  9.30 Skidskytte, Bolmsö skjutbana 

söndag 8 16.00 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund. 

  16.00 Barngrupp i Pingstkyrkan 

  18.00 Bön och lovsång, Jonsboda Missionshus 

  18.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

  19.00 Mix-gympa, Bolmsö skolan 

måndag 9 19.30 Zumba / aerobics, Bolmsö skolan 

tisdag 10 18.00 Luftgevärsskytte, Bolmsö skola 

onsdag 11 19.30 Pilates, Bolmsö skolan 

torsdag 12 19.00 Tannåkers sockenrådsmöte, Åsarna 

lördag 14 16.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Gustafsson. 

söndag 15 11.30 Mässa, Bolmsö församlingshem, Eklund. 

  12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  18.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

  19.00 Mix-gympa, Bolmsö skolan 

måndag 16 19.30 Zumba / aerobics, Bolmsö skolan 

Programblad februari 2015  
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Aktuell information från Bolmsö Fiber hittar ni på vår hemsida 

 www.bolmsofiber.se 
Här kan ni också se vad som beslutades på mötet den 27 januari och hur vi 

går vidare med fibernätet. 

Har ni förslag, synpunkter eller frågor som berör fibernätet på Bolmsö kan ni 

skicka dem till oss via vår hemsida ovan. Välj ”Kontakt” och fyll i  

formuläret med namn, email-adress och vad det gäller, så får ni svar inom 

några dagar. 

Det är inte för sent att anmäla sig, ju fler vi blir desto lägre  

anslutningskostnad för alla. 

Bolmsö Fiber  

tisdag 17 18.00 Luftgevärsskytte, Bolmsö skola 

onsdag 18 19.30 Pilates, Bolmsö skolan 

torsdag 19 19.00 Årsmöte med Åsarnas bgf 

lördag 21 17.00 Bingokväll på Åsarna 

söndag 22 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  19.00 Mix-gympa, Bolmsö skolan 

måndag 23 19.30 Zumba / aerobics, Bolmsö skolan 

tisdag 24 18.00 Luftgevärsskytte, Bolmsö skola 

 24 19.00 Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening i Sjöviken 

onsdag 25 19.30 Pilates, Bolmsö skolan 

 26 19.00 Hembygdsfilmer i Sjöviken 

lördag 28 18.00 Gemenskapskväll, Jonsboda Missionshus 

söndag 1/3 14.00 Årsmöte Bolmsö bygdegårdsförening 

måndag 2/3 18.00 RödaKorsets årsmöte i Tannåkers församlingshem. 

Programblad februari 2015  

http://www.bolmsofiber.se

