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                                             Hej till våren! 

 

Det är så skönt att våren äntligen är tillbaks! 

Nu börjar det gro i jorden. 

Har sått en massa tomater,gurka och annat, och som vanligt alldeles för 

mycket. 

 

Har mitt växthus som ger mig mycket inspiration. Där får jag både lugn 

och energi. 

Vill tacka för det stora intresset för vår inspirationsträff den 23 mars. 

Det var riktigt roligt att göra det här för vår bygd. 
 

Det kom fram mycket när vi diskuterade i smågrupper om hur vår bygd 

kunde utvecklas. Vi kommer att redovisa detta närmare vid senare tillfälle, 

och vi kommer även att fortsätta vårt visionsarbete som vi kallar ”Bolmsö 

till Tusen” 

Det är en vision där vi vill ge plattan i mattan (gasen i botten) för Bolmsö. 

Det som kom fram på inspirationsträffen var att vi skulle samverka med 

föreningar här och det gör vi redan genom att vi samarbetar mycket med 

Tannåkers Sockenråd. Ett annat samarbete har vi med föräldraföreningen 

på Bolmsöskolan. Där kommer vi att arbeta för att få en attraktiv förkov-

ran. Se separat annons från Bolmsö- Tannåker Centeravdelning. 
 

Vi var inbjudna av den lokala trafikgruppen i Ljungby och då fick vi lämna 

synpunkter på trafikläget här på ön och Tannåker. Har ni något ni vill del-

ge oss om vad ni tycker så lämnar vi gärna det till trafikgruppen. 
 

Hoppas ni har sett våra dekaler som vi skickade med förra månaden. 

Vi vill gärna att ni sätter dem på brevlådorna eftersom vi har nya utkörare 

och det är inte lätt att veta vem som ska ha sockenblad i lådorna. Namna 

gärna era brevlådor. 

Om ni vill lämna annonser på papper så lämna dem i Tannåkers Socken-

råds låda vid affären. Vår låda är sönder och vi ser att om ni har andra frå-

gor eller annat så hör av er till någon av oss i sockenrådet. 

 

Njut nu av våren och ha det gott. 

Susanneilund 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0705 59 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Sekreterare 
0372-911 82,  
0733 56 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

Mattias Bjurka 
bjurka-mattias@hotmail.com 

0727 00 40 92 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården 0372-940 19 

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se                       0372-941 31 

Redaktör för bladet: Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
sara.karlsson@ljungby.nu                          0703 44 61 05  

Vi arbetar just nu med visionsarbete " Bolmsö till Tusen". Samverkar 

med Tannåkers Sockenråd. Vår inspirationsträff gav oss lite att arbeta 

med. Vi kommer att redovisa det senare och fler träffar inplanerade. 

Ni får gärna skriva insändare i bladet eller om ni vill skriva första sidan. 

Det finns så mycket historier om Bolmsö som ni gärna får skriva om 

eller spännande människor här på ön. 

Nu har vi swish som ni gärna får använda om ni vill ge frivilliga gåvor 

till sockenrådet. 

Ett stort tack till alla som ger, det gör att vi kan trycka bladet ännu ett 

Aktuellt 
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4 

Båtplats—Säsong 2017 
 

Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga för kommande sä-
song. 
 

Vid intresse kontakta: Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller 
Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöte 

8 maj kl 14 Våffelservering i Sjöviken Bolmsö 

Välkomna ni som är sugna på en eller flera våfflor och en kopp kaffe 

Vi bjuder på detta 

Du som vet redan nu att du kan baka en eller två vinster till vårt lotte-

ri på Bolmendagen, meddela detta till Birgitta innan du går hem frän 

våffelserveringen 
 

5 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bolmendagen 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behål-

la 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du 
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni 

har samma adress. 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  
eller gå in på redcross.se 
OBS!  
Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-Tannåkers rö-
dakorskrets 
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Fixardag på Åsarna  

Den 13/5 kl. 9.00  

Vi startar med en kopp kaffe  

och lägger upp dagens arbete ute och inne.  

Som alltid serveras soppa vid lunchtid.  

Alla är hjärtligt välkomna!  

Åsarnas bgf i Tannåker  

 

 

Tannåkers Hembygdsförening 
 

Städning  
Den 29 april kl 10.00 samlas vi i hembygdsparken för att  

städa  byggnaderna, räfsa och plocka grenar. 
Föreningen bjuder på fralla och dryck. 

Om det ösregnar skjuter vi på städningen,  
ring 0703 44 61 05 för besked. 

 
Torpvandring 21 maj kl 10 

Rumestad, Fattigstugan, N Tanseryd, Granelund 
och Suntatorpet om vi hinner med.  

Tag med fikakorg! 
 

Välkomna!  
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Konserten med kulturskolan i 

Sjöviken den 4 april blev  

lyckad med 80-talet deltagare 

och fantastiska  

musikupplevelser.  

Kulturföreningen premierade musiklärarna som motiverar 

och entusiasmerar alla dessa begynnande förmågor, med en 

bygdegårdslagad aioli gjord på lokalproducerade ägg och 

alla barnen fick en tablettask.  

 

Amatörteaterfestival 
Bygdegårdarnas riksförbund ordnar amatörteaterfestival i 

Dalarna 11-13 augusti som vi är inbjudna till. Läs mer på 

www.bygdegardarna.se. Meddela Irene (070-6791113) eller 

Solveig (070-2884414) om du/ni är intresserade 

 

Öppna styrelsemöten 
Vill du vara med och påverka kultur i Bolmenbygden? Väl-

kommen till Sjöviken måndagen 15 maj kl 19,  

eller träffarna framöver; to 8 juni, to 13 juli, ti 8 augusti. 

Aktuellt just nu är Bolmendagen 29 juli, kanske danskurs 

och ev teaterresa till hösten. Vi bjuder på fika.  

Välkomna!  
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

…som är den nya laguppställningen sedan årsmötet. 

PS  
Tack alla som redan betalat in årsavgiften! 

 

Medlemsavgift: 100:- för vuxna och  

50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868 

 

 

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 

Telefonnummer till polisen i Ljungby  
010-562 22 31 (Hans Sjöberg) 

010-5622227 (Andreas Andersson) 
 
Detta är till Polisen lokalt i Ljungby. 
Det är bemannat dygnet runt och kan användas som alternativ till 
114 14 som kan vara svårt att komma fram på och där den som sva-
rar kan sitta var som helst i landet. 

OBS! Vid akuta situationer, ring 112, som alltid. 

Sommarjobb önskas 
Om det är någon som behöver sin gräsmatta klippt någon gång under 

sommaren, klipper jag gärna. 
Du kan nå mig på: E-mail: thestarhacker@gmail.com 

Mobil: 072-205 83 84  

Mvh Samuel Åkesson, Bollstad Skogshäll 1, Bolmsö 
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mailto:thestarhacker@gmail.com


 

 

8 

Sommarjobb 2017 
Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att 

hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.   

Ung eller äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad! 
 

Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden  11/7 - 11/8,  

12.00 - 16.00 tisdag – fredag. 
 

Arbetsuppgifterna är: 

Guidning, rensa rabatter, klippa gräs, ev. målningsarbete. 
 

Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel  911 47 

Eva i Hov 
Din lokala Florist på Bolmsö. 

Jag hjälper dig med din beställning om det är 
Arrangemang, buketter, 

sorgbinderi, bröllops binderier, 
planteringar, 

Påskblommor, sommarplantor m. m 

Välkomna Eva i Hov 
0705394170 

Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se 

 

Jonsboda missionshus maj 

7 10.00 Gudstjänst Linda Andersson 

14 17.00 I Hångers Missionskyrka 

21 18.00 Gudstjänst 

Varmt välkomna  

 

 

Programblad maj 2017  

Städdagar i Perstorpsgården, 2017 
 

Välkomna att hjälpa till med städningen av Perstorpsgården. 

6 maj kl 09.00 och 8 maj kl 14.00. 
 

Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det! 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson o Christina Andersson 
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lördag 29-apr 10.00 Städning i Tannåkers Hembygdspark 

söndag 30-apr 19.30 Valborgsmässobål Bolmsö 

lördag 6 09.00 Städdag i Perstorpsgården 

  19.00 Ljuva 1920-tal i Sjöviken 

söndag 7 09.30 Gudstjänst i Tannåker 

måndag 8 14.00 Våffelservering i Sjöviken, Röda Korset 

  14.00 Städdag i Perstorpsgården 

tisdag 9 14.00 Daglediga på Bolmsö 

torsdag 11 19.00 Stefan Willfors, möte i Bolmsöskolan 

lördag 13 09.00 Fixardag på Åsarna 

söndag 14 16.00 Pingstförsamlingen, församlingsmöte 

måndag 15 12.00 Manusstopp för junibladet 

  19.00 Kulturföreningens styrelsemöte, Sjöviken 

söndag 21 10.00 Torpvandring i Tannåker 

  16.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

  18.00 Jonsboda Missionshus, Gudstjänst 

torsdag 25 13.00 Fiskevattenägarfest i Sjöviken 

söndag 28 14.00 Mässa i Tannåkers kyrka 



 

 

MANUS 
Du kommer väl ihåg att lägga pappersmanus i sockenrådens 

postlåda vid affären. 

OBS! detta gäller även er på Bolmsö. 

Onsdag 10/5, 7/6, 5/7, 30/8, 27/9 Torsdag  4/5, 1/6, 29/6, 24/8, 21/9 

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  18/5, 15/6, 10/8, 7/9 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    

Bolmsö skola 10.15-11.20: 9/5, 23/5, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 
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Måndagen den 8 maj är alla välkomna till Sjöviken kl 14 
Vi bjuder då alla på våfflor och kaffe, te, saft 

Välkomna önskar 
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets                                            

Vi bjuder dig på en eller flera våfflor 

 

 

Dans Midsommardagen 
i Hov, Bolmsö 24 juni kl 21.00-01.00 

 

I år kommer Ninnas orkester 
från Anderslöv att spela upp till dans 

Servering: KG WALDERMARS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna till att dansa loss. Det är nionde året som vi ordnar dans. 
Arrangör: Familjen Kristiansson 0706 55 22 76 
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Försäljning av trädgårdsmöblemang 
Vid intresse! 
Beställ på Tel. nummer 
073-8023805 
Jonathan Kristiansson Hov 
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Centeravdelningen bjuder in alla intresserade till dialog- och 
visionsmöte om Bolmsöskolan med omnejd  
torsdagen 11 maj kl 19 i skolan, såklart! 
 

 Barn- och utbildningsnämndens ordförande  
Stefan Willforss drar bakgrund och nuläge 

 
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson finns 
på plats för frågor och sockenråden samt föräldraföreningen 
är speciellt inbjudna.  
 
Och vi bjuder på enkel kvällsmacka. Välkomna! 

/Anders, Irene & Sandra 

 

Skolan 
I vilket skick?  

Vad planeras?  

Hur ser behoven och 

visionerna ut? 
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Fiskevattenägarfest 

Med årsmöte för 

Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker 

Den 25 maj kl. 13.00 
(Kristi Himmelfärdsdag) 
hälsas alla fiskevattenägare  
med respektive,  välkomna  
till Sjöviken, Bolmsö. 

 
Det blir som vanligt fiskmeny 

dessutom skall vi omvälja eller göra nyval av vissa poster i styrelsen. 
samt information från Bolmsö FVOF årsmöte i mars. 

 
Anmälan om deltagande görs absolut senast den 18 maj. 

(Ingen anmälan efter denna dag kan tas emot) 
Anmälan till Leif 0705-30 13 13 

Eller: leif.bjurka@gmail.com 

Trevlig sommar! 
Tack alla flitiga gymnastikdeltagare för ännu en  
termin då vi hållit oss i trim.  
Vi har i Tannåker-Bolmsö gymnastikförening  
kunnat erbjuda gymnastik fyra pass per vecka,  
vilket känns riktigt roligt.  

Nu önskar vi er alla en riktigt skön och  
avkopplande sommar så ses vi till hösten igen. 
Våra ordinarie pass startar igen i september vecka 36. 
 
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening, genom Monica Johansson 
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Kyrkligt program maj månad 

7 9.30 Gudstjänst, Tannåker, Sjömar. Kaffe i vapenhuset ef-
ter gudstjänsten 

21 16.00 Mässa, Tannåker, J-Å Carlsson 

28 14.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Tannåkers Pingstkyrka maj 

14 16.00 Församlingsmöte i kyrkan 

21 18.00 Gudstjänst i Jonsboda Missionshus, predikan: Peter Jansson 

Varmt välkomna  

Daglediga  
 

Tisdag 9 maj 
Kl. 14.00  

i Bolmsö församlingshem 
Härlig sång och musik  

Gott och blandat med Kånnakören 
Varmt välkomna! 

 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 maj kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid  
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan vid affären och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 348. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter  
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se 

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  affären. 

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK för alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Prova gärna vårt nya swishnummer.  
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot. 

 

SWISH: 123 240 81 77 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

