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Hej läsare, 
Nu börjar julen närma sig och november som kan kännas lite trist 

blir genast mer uppiggande när ytterbelysning och adventsljusstakar 

kommer fram tycker jag. Att dricka varm choklad och sitta med en 

gosig filt i soffan är det nog många som gör. 

Det var riktigt kul att det var så många som kom på sockenrådets 

årsmöte 13 oktober. Nu har vi fått en del idéer att jobba för och 

hoppas på fortsatt bra uppslutning till mötena. 

Jag vill även passa på att tacka de som har ställt upp på att få besök 

av mig och berätta om sina liv till sockenbladet. Det har märkts att 

det har uppskattats! Så det är fritt fram att höra av sig om förslag på 

nästa berättelse. 

För att pigga upp tillvaron lite kommer här en rolig bild: 

 

Britta i Bo 

"Du Eva, det där är ingen sallad. Det är min smutstvätt."  



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0372-941 41  

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  

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
Vi har haft årsmöte i sockenrådet och Maria Granlund avgick. Vi vill tacka henne 
för allt jobb hon gjort för sockenrådet. Vi kommer att sakna dig! 
Samtidigt vill vi hälsa Lena och Monica välkomna i gänget! 
 

Vår verksamhetsplan kompletterades med nya direktiv från stämman innebärande 
att arbeta med visionen att öka antalet boende på ön. Fler boende tryggar skola, 
affär och annat som är viktigt för en levande landsbygd. 
 

Ni vet väl om att ni kan få e-postadress bolmso.se 
Kolla på vår hemsida Bolmsö 
Nu när vi snart får fiber kan det vara bra med vår egen adress. 
 
Bolmsö Sockenråd 
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Vet du vad en kostym  

från märket Armani  kostar? 

 

Från 8000-10000 kr och uppåt, långt uppåt. 
Kanske det finns någon av er som är ägare till en sådan,  

men inte så många tror jag. 
 

Om du vill se en sådan kostym kom då till Rödakorsets auktion med 

modevisning av kläder från Kupan 

i Sjöviken den 19 november kl 16. 
 

Du är välkommen att bara vara med och dela gemenskapen,  

vill du ta med en gåva till auktionen är vi tacksamma,  

men det är inget krav 
 

Pengarna som kommer in denna kväll kommer vi att fördela på vårt års-

möte i mars 2017. 

Vi brukar kunna skicka pengar till 

Koloniverksamheten i Ljungby 

Rödakorsets katastrofhjälp 

Förstahjälpenkurs för  

Bolmsöskolans klass 5-6 
 

Om du tycker att detta är viktigt,  

kom och var med!!!! 
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Ett varmt tack…..  
…….till de ungdomar som jobbat i Tannåkers  sommarcafé i år.  
Elin Eriksson, Elin Fyhrlund, Sanna Lindberg, Pernilla Svensson och 
Oskar Eriksson.  
Besöksantalet har varit något lägre i år än förra året, men vi är mycket 
nöjda.  

 

Elin Eriksson har gjort en sammanställning av veckobesöken. 
Vecka1 var det sammanlagt 192 besökare. 
Vecka2 var det sammanlagt 151 besökare. 
Vecka3 var det sammanlagt 199 besökare. 
Vecka4 var det sammanlagt 160 besökare. 
Vecka5 var det sammanlagt 117 besök.  

 

Vi enades i församlingsrådet om att återgå till 4 veckors öppethållande 
igen, alltså slopa veckan i augusti. 
 
(Detta bidrag skickades till oktoberbladet, men missades. Redaktören ber om ursäkt) 

Vill vi ha affären kvar? 

 

Varför kan man inte handla lite där än inget alls? 

 

Tänk på att om affären försvinner så har vi ingen bensinsta-

tion där heller. 

Nu när turisterna inte är här längre så räcker inte underlaget 

längre. Hjälp oss att ha en levande landsbygd med affär och 

skola. 

 

Tack för ordet! 

/ Susanne 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF november 2016 

ti 1 18:00 Luftgevär, träning  Sven 

ti 8 18:00 Luftgevär, träning  Kent o Sven 

lö 12  Alvestaträffen  

ti 15 18:00 Luftgevär, träning  
Uttagning till Skyttiaden 

Stefan K o Olle 

ti 22 18:00 Luftgevär, träning  
Uttagning till Skyttiaden 

Catrine o Johan 

lö 26  Sunnerboträffen, Åbyskolan Lagan 

ti 29 18:00 Luftgevär, träning  Stefan K o Kent 

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening 

Se även www.bolmso.se/skytte 

140:- 

Äntligen klar! 
Boken om våra torp och backstugor. 
Boken säljs av kursdeltagarna. 
 
Erik Fredriksson 
Göte Karlsson, Christina o Kjell Karlsson 
Bo Eriksson, Jan-Erik Eriksson 
Inga-Lill Fredhage, Ulla Roikier 
Sara Karlsson 
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Affären i Tannåker 

 

Vi är på den vackra landsbygden i Tannåker/Bolmsö. 

Under många år har det funnits en lanthandel som ni, kära boende har 

önskat. En lanthandel där ägarna lagt ner sin själ och sitt hjärta på att 

driva. En lanthandel som ser alla kunder och tar sig tid att samtala 

kring allt mellan himmel och jord. 

Men! En lanthandel kan inte överleva på luft och tomma löften om att 

DU ska handla där. En lanthandel behöver kunder för att överleva. Det 

behövs varor på hyllorna som du, kära kund vill handla och har önske-

mål ska finnas. Dessa kostar men denna lanthandel ser och hör kunder-

nas önskemål och gör allt i sin makt för att efterleva! 

Denna lanthandel är DIN! Se till att behandla den med omsorg och re-

spekt så den får leva kvar under många år framöver. Låt oss alla hjäl-

pas åt att skapa den levande landsbygd som vi alla vill ha. 

Tänk även på just Du som tankar i Tannåker men handlar i Ljungby 

istället. Om du handlar i Tannåker kommer du  även kunna fortsätta 

tanka på Q-star macken. 

 Utan affär kommer DU heller inte att kunna tanka i Tannåker utan då 

läggs macken också ner. 

Är du med?! 

/Kristina 

RESA TILL SEGERSTADS JULMARKNAD 
 

Lördag den 12 november åker vi till julmarknad 

Vi träffas klockan 10:00 vid färjan för samåkning 

 

Ring och anmäl er till Ann-Christin Bolin 0372 910 90 

CENTERHALVORNA 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöte 

7 november kl 18-20 i Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar inför auktionen 

Viktigt är att alla som brukar vara med på månadsmötena kommer. 

Vilka ska baka till kaffet på auktionen, vilka har lotterier, vilka ska 

vara modeller? 

5 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Vi äter gröt och summerar året 

 

AKTUELLT 

INSAMLINGEN till Världens barn inbringade 10.477 kr. Visserligen 

800 kr mindre än förra året, men ändå ett superbra resultat. TACK! 

 

Auktion Se annan annons 

Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken kl 16 

Program 

Modevisning av kläder från Kupan 

Fika 

Lotterier 

Auktion 

Vi tar emot gåvor av alla sorter 

 

Vi behöver modeller till vår modevisning 
Barn, ungdomar, män och kvinnor. Kan du tänka dig att hjälpa till? 

Ditt uppdrag blir att besöka Kupan, prova ut en omgång med kläder och se-

dan visa upp dem den 19 nov kl 16. Senast 6 november 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  



 

 

Programblad november 2016  
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Julmarknad i Tannåker  
den 3 december 

Utställare i församlingshemmet 13:30—16:30 
Därefter julkonsert i kyrkan kl 17:00 

Utförligare annons kommer i decembernumret 

tisdag 1 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan 

onsdag 2 19:30 Pilates 

torsdag 3 18:00 Församlingsråd i Tannåker 

  19:00 Husförhör Tannåker / Skällandsö 

söndag 6 10:00 Kretsgudstjänst Hångers missionskyrka 

  16:00 Minnesgudstjänst Bolmsö 

  16:00 Pingstkyrkan hos Inez 

  18:00 Minnesgudstjänst Tannåker 

  19:00 Mixgympa 

måndag 7 19:30 Aerobic/Zumba 

  18-20 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

tisdag 8 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan 

onsdag 9 19:30 Pilates 

lördag 12  Skytte Alvestaträffen 

  10:00 Centerhalvorna reser på Julmarknad 

  18:00 Musikcafé i Tannåkers bygdegård 

söndag 13 09:30 Högmässa Tannåker 

  16:00 Pingstkyrkan Kjell Ström 

  19:00 Mixgympa 

måndag 14 19:30 Aerobic/Zumba 

tisdag 15 12:00 Manusstopp för sockenbladet 

  18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan 

  19:00 Husförhör Bolmsö kyrkby / Håringe 

onsdag 16 19:30 Pilates 
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Programblad november 2016  

Vi finns i din närhet 
 

DATAHUSET AB 
 

hjälper Dig med all IT-utrustning 

Service och reparationer 

Vi kopplar in….. Ni kopplar av! 
 

Ring Dag i Österås 0705 31 69 96, dag@datahuset.com 

torsdag 17 15:00 Symöte, Birgitta Gunnarsson 

  19:00 Husförhör Hov / Möcklagård 

fredag 18 19:00 Husförhör Flahult 

lördag 19 16:00 Röda Korsets auktion i Sjöviken 

  16:00 Medlemsfest Tannåkers bygdegårdsförening 

söndag 20 10:00 Missionshuset bönesamling 

  18:00 Gudstjänst Bolmsö 

  19:00 Mixgympa 

måndag 21 19:30 Aerobic/Zumba 

tisdag 22 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan 

  19:00 Husförhör Bollstad 

onsdag 23 19:30 Pilates 

torsdag 24 19:00 Husförhör Tjust  

lördag 26  Skytte, Sunnerboträffen 

söndag 27 09:30 Gudstjänst Bolmsö 

  10:00 Adventsgudstjänst Missionshuset 

  11:00 Gudstjänst Tannåker 

  19:00 Mixgympa 

måndag 28 19:30 Aerobic/Zumba 

tisdag 29 18:00 Luftgevärsskytte i Bolmsöskolan 

onsdag 30 19:30 Pilates 

03-dec  13:30 Julmarknad i Tannåker + konsert kl. 17:00 

04-dec  15:00 Årsmöte i Tannåkers sockenråd 
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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 

Onsdag 23/11 Torsdag  17/11 

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  3/11 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 

Tack ALLA som var med och skänkte en gåva till insamlingen ”Walk 

of Hope”. Vi samlade i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening in hela 4 

762 kr till Barncancerfonden. Ett järrebra resultat. Totalt samlades det 

under september månad in 1 053 964 kr till Barncancerfonden. Dessa 

pengar kommer att göra skillnad för många drabbade barn och deras 
familjer. Vi har fått ett stort tack från Barncancerfonden som hoppas vi 

vill genomföra Walk of Hope även nästa år. Klart vi vill. 

 

Återigen TACK! 

Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening  

genom Monica Johansson 

Barncancerfonden 

Hälsingegatan 49 

114 84 Stockhom 

www.barncancerfonden.se  
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Fiber på Bolmsö 
Vid det mycket välbesökta informationsmötet i Sjöviken den 12 oktober lo-
vade IP Only att vårt fibernät på Bolmsö ska vara klart och driftsatt i år. Hop-
pas också att alla besökande hittade de tjänster ni önskar, och till ett bättre 
pris än vad ni betalar idag. Om någon endast vill ha fast telefoni så finns det 
mycket prisvärda erbjudanden för det också. 

Men för att vi ska kunna nyttja nätet måste det vara färdigbyggt. Grävningen 
och fiberblåsningen fortsätter att gå bra och i början november är troligen 
södra Bolmsö också grävt. I skrivande stund väntar projektledningen fortfa-
rande på flera tillstånd, bl.a. från Trafikverket som söktes redan mitten juli, 
för att få gräva utmed och trycka under länsvägen. Vidare är erforderliga 
avtal och grävtillstånd i Bolmsö kyrkby nu klara och grävningen är nära före-
stående eller pågår. Är myndigheter, kommuner osv. bemannade för alla till-
stånd som nu måste prövas med rimliga svarstider i samband med fiber? Vi 
har dock goda förhoppningar att allt löser sig, men det kan krävas extrain-
satser av entreprenörerna. 

Installationen av fiberenheter i husen påbörjades den 10 oktober. För att 
fiberblåsning och installation av fiberenheten ska kunna göras måste fiber-
slangen vara nedgrävd på tomten. Ca en vecka före installationen får ni ett 
email eller brev med vilken dag den ska göras i just ert hus. För att installa-
tionerna ska flyta på bra, 6-8 installationer per dag, vill vi att ni förbereder 
så att teknikerna kan komma in i ert hus. Om ni inte är hemma den dagen, 
lämna då information om hur de kommer in i huset, t.ex. lämna er nyckel till 
någon ni har förtroende för och meddela oss. 

IP Only har också beställt fiber fram till Bolmsö, så kallad ”svartfiber”, som 
planeras att kopplas ihop med vårt fibernät inom den närmaste tiden. Med 
andra ord, det mesta börjar falla på plats. 

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening  
Följ projektet på www.bolmsofiber.se. Nu med bilder från projektet! 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
http://www.bolmsofiber.se
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HUSFÖRHÖR På Bolmsö 
 

Tisdag 15/11 kl. 19.00 Kyrkbyn/Håringe,   
Ann-Christin och Stig Bolin 

 

Torsdag 17/11 kl. 19.00 Hov/Möcklagård rote,  
Ingrid och Göran Elmerson 

 

Tisdag 22/11 kl.19.00 Bollstad rote,  
Rosita och Lars-Uno Åkesson 

 

Torsdag 24/11 kl.19.00 Tjust rote,  
Rosalina och Claes Gauffin 

 

Husförhören leds av Rune Bolmblad 
Ämne: Bönen 

Välkomna 

Välkomna till Musikcafé 
 

Vi samlas i Tannåkers bygdegård 
   12/11 kl. 18:00 

 
 

 
Mycket musik och ett litet quiz som  
framförs av Glädjespridarna från Ljungby. 

 
Inträde 50 :- / person, då ingår fika 

 

Varmt välkomna 
Sockenrådet i Tannåker 
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Kök bortskänkes 
Kök i vitt, inkl. spis och kylskåp bortskänkes mot hjälp med  

nedmontering. Arbetena är planerade till 6-8 januari.  
 

Diverse möbler säljes 
Våningssäng, köpmansdisk, vitrinskåp,  

2 snurrfåtöljer i skinn med tillhörande pall mm 
 

Susanne och Dag i Österås 
0705 34 56 96 

Åsarnas bgf i Tannåker  
bjuder in till medlemsfest  

i bygdegården  
den 19/11 kl 16.00  

 

Vi skapar lite julstämning  

och njuter av ett härligt julbord.  

Kalaset kostar 100 kr,  

gratis för barn under 10 år  

Om du har missat att betala årets medlems-

avgift finns det möjlighet att göra det.  

 

 
Anmälan som är bindande 
gör du till Kerstin 0370 45 117 
senast den 10/11 

Hjärtligt Välkomna! 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTl5qM_tzPAhUlD5oKHe7iDTsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fonlinegitar.no%2F&psig=AFQjCNGfuL2WMS3eRx7DZ-PG1INSHJRPoQ&ust=1476626903935227
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-photo-vector-christmas-card-background-snowflakes-image21595905&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQjCNGBKbyCn_DLN2z
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus  

sön 6 10:00 Kretsgudstjänst i Hångers missionskyrka OBS! platsen 

sön 13 16:00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstförsamling,  
LP-verksamheten. OBS! tid och plats 

sön 20 10:00 Bönesamling 

sön 27 10:00 Adventsgudstjänst, Linda Andersson 
Sång av ungdomar, servering 

Alla är välkomna på Gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka  

Sön 6 16:00 Församlingsmöte hos Inez 

Sön 13 16:00 Kjell Ström OBS ändrat! 

Sön 27 10:00 Adventsgudstjänst i Jonsboda missionshus,  
Linda Andersson 

Varmt välkomna till samlingarna! 

Välkomna till husförhör i Tannåker 

 

I Tannåkers församlingshem  

den 3 nov. kl. 19:00  

för Tannåkers och Skällandsö rote. 

 

Hos Solveig o Kurt-Lennart Johansson  

den 18 nov. kl. 19:00  

för Flahults rote 
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Kyrkligt program  

3 18:00 Församlingsrådsmöte i Tannåker 

3 19:00 Husförhör i församlingshemmet Tannåker 

6 16:00 Minnesgudstjänst, Bolmsö, L Hultberg  

6 18:00 Minnesgudstjänst, Tannåker, L Hultberg  

13 09:30 Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

15 19:00 Husförhör, Kyrkbyn/Håringe rote,  

Ann-Christin och Stig Bolin 

17 15:00 Symöte, Birgitta Gunnarsson 

17 19:00 Husförhör, Hov/Möcklagård rote,  

Ingrid och Göran Elmerson 

18  19:00 Husförhör i Flahults rote hos  

Solveig och Kurt-Lennart Johansson  

20 18:00 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall  

22 19:00 Husförhör, Bollstad rote, Rosita och Lars-Uno Åkesson  

24 19:00 Husförhör, Tjust rote, Rosalina och Claes Gauffin  

27 09:30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall  

27 11:00 Gudstjänst, Tannåker, A Fall  

3 dec lördag Julmarknad och julkonsert i Tannåker 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP  
15 november 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 nr 342. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 

 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

 

Bolmsö Sockenråd 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

