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Bolmsö Sockenblad nr 316  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
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 september 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 316 SEPTEMBER 2014 

När Ni läser detta har det hållits tre möten i Sjöviken angående 

eventuellt byggande av fibernät på Bolmsö. I skrivande stund kan vi 

bara redovisa utfallet av de 2 första mötena.  

Båda mötena var mycket välbesökta, totalt kom ca 130 intresserade, 

frågorna var många och i de flesta fall kunde frågorna besvaras direkt. 

Vissa frågor håller på att utredas och svaren kommer att löpande läggas 

ut på ”www.bolmso.se”. Där kan Ni också finna annat, bl. a intressant 

statistik och information som presenterades på mötena. 

Alla fastighetsägare på Bolmsö har fått en intresseanmälan om fibernät 

hemskickad och hittills (14 augusti) har vi mottagit 114 svar som vill ha 

fiberanslutning. Detta är mycket lovande, och eftersom det återstår ett 

informationsmöte samt att många ännu inte bestämt sig, så kommer det 

säkert att komma många fler anmälningar.  

Vi vill uppmana er som inte skickat in anmälan att så snart som möjligt 

ta beslut, absolut senast under september. Detta för att kunna svara på 

två av de vanligaste frågorna, dels att uppskatta vad det kommer att 

kosta, dels om och när vi kan komma igång. Båda dessa frågor kan 

endast besvaras helt när vi vet hur många som är intresserade. Helt klart 

är att det blir lägre kostnad ju fler anmälda vi är. Det blir också billigare 

att vara med från start än att ansluta sig några år senare. 

Vi ber alla som anmält sig att reservera tisdagen den 28 oktober kl. 19 

för ett beslutsmöte i Sjöviken. Då kommer vi att besluta, ja eller nej, om 

att bilda en fiberförening som skall projektera och budgetera för att 

bygga ett fibernät på Bolmsö. Därefter tar medlemmarna definitivt 

beslut om egen fiberanslutning och byggstart. 

Långsiktigt är fibernätet med fast Internet, Telefon och TV en av 

förutsättningarna för boende, företagande, studier m.m. på Bolmsö. Ju 

tidigare vi kommer till skott desto bättre.  

Arbetsgruppen för fibernät på Bolmsö 
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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 

 
 

 
Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Bolmsö Sockenråd har årsmöte den 14 oktober kl 19 00 i Bolmsö 

Bygdegård. Alla bolmsöbor hjärtligt välkomna, nya som gamla. 

Bolmsö Sockenråd jobbar för en levande landsbygd. Ni som tycker 

något, kom dit för en trevlig eftermiddag med oss. 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad.  
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Bolmsö och Tannåkers församlingar september 

7 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.  

13 15.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.  

14 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.  

18 15.00 Kyrkliga syföreningen hos Anna-Lisa Fransson.  

21 11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 

23 14.00 Daglediga i Tannåkers församlingshem.  
Sune Rosell visar naturbilder.  

28 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50 

Ett varmt tack  
till Therese Storm, Elin Eriksson och Frida Johansson för ert arbete i 

sommarcaféet denna varma sommar. Ni har haft det ”hett om öronen” 

på många sätt. Att stå och baka våfflor i Tannåkers kök, när det är 30 

grader i skuggan, är beundransvärt. Tack även till alla som ställt upp 

ideellt på torsdagskvällarna, utan er hade inget fungerat. 

Tannåkers församlingsråd 

Tannåkers Pingstkyrka 

söndag 14 kl. 16.00 Församlingsmöte i Ulla-Britts källare 

söndag 28 kl. 18.00 Gudstjänst i Jonsboda Miss hus,   Linda Andersson 

mailto:manus@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

Sön  14 kl. 18.00 Gudstjänst medLinda Andersson. 

Sön  28 kl. 18.00 Gudstjänst tillsammans med Tannåker 
Pingstförsamling med Linda Andersson. 

Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna 

Scout i Jonsboda 
 

Gillar du att vara ute i naturen?Vill du lära dig att lösa praktiska 

problem i samarbete med andra?Tycker du att det verkar spännande att 

du gå en mörkerspårning i skogen tillsammans med din patrull?Då är 

scouting något för dig! 

 

Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e 

klass eller är äldre är du välkommen att vara med.Du får gärna komma 

med och bara  prova på någon gång om du har lust. Vi träffas på 

torsdagar 18.30-20.00 vid ,Jonsboda missionshus med start den 4:e 

september. 

 

Har du frågor kan du ringa  

Jan Nilsson tel. 0370-45000 ,mobiltel. 070-9997855 eller  

Anders Ericsson tel.0372-35445,mobiltel. 072-7235445 

Välkomna! 

Scoutledarna i Jonsboda SMU 

Walk of Hope- Barncancerfonden 
Var med och gå för barncancerfonden den 6e september! 

Nu arrangeras Walk of Hope, en insamling till barncancerfonden som 

dessutom syftar till att sprida kunskap om barncancer. Startavgiften är 

50 kr/person eller 150 kr/familj, för den som vill går det även att 

skänka mer. 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. 
 

Datum: Lördagen den 6:e September 

Plats: Affären i Tannåker 

Anmälan på plats mellan: kl. 10.00-13.00 

Lokal arrangör: Tannåker/Bolmsö gymnastikförening 

Kontakt: Monica Johansson  94195 0730495418 

                Gunvor Andersson  911 53 070-2676529 
 

Vill du bidra men inte kan närvara, gå in på www.walkofhope.se. Där 

hittar du Walk of Hopes egen insamling. 
 

Hjärtligt välkomna att delta! 

METARTÄVLING 

Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb anordnar 

metartävling vi bron. 

 

6 september - Anmälan från kl 08.30 

Tävlingstid kl 09.00-12.00 
Startavgift för vuxna 40:-, barn och ungdom gratis 

Innan prisutdelningen bjuder vi på korv och dricka 

 

Alla som önskar är välkomna att delta!!!! Även du som inte är 

bosatt inom detta område!!! 

Styrelsen 

http://www.walkofhope.se
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Tannåkers norra Älgjaktslag  
kallar markägare och jakträttsinnehavare till  

årsmöte i Tannåkers Bygdegård  

fredagen 19 september kl. 19.00. 

/Styrelsen 

 

Tannåkers Hembygdsförening  

Torsdag den 11 september kl. 19  

styrelsemöte i församlingshemmet. 

 

Årsmöte för Bolmsö Norra Älgjaktslag 
Tisdagen den 9/9 i Bolmsö församlingshem Kl. 19.00 

Styrelsemöte 18.00 

Välkomna Syrelsen 

 

Skänka skog/träd 

 

 

 

För att ytterligare stärka kassan i Bolmsö Bygdegårdsförening inför om 

och tillbyggnaden så vill vi fråga om det finns intresse om att skänka 

virke till föreningen. 
 

Planen är att hugga under hösten. 
 

Har ni träd som ni vill skänka så kontakta någon av följande: 

Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018 

Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, 070-55 91024 

Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Bolmsö Hembygdsförening 70 år 
    

    1944 bildades Bolmsö Hembygdsförening  

    och därmed firar föreningen 70 års jubileum i  

    år och uppmärksammar detta på olika sätt. 

………………... 

Söndag 31 augusti 

Kyrkogårdsvanding på Temat ”Bolmsö Hembygdsförening”. 
 

Start kl 14.00 samling vid ”skolhusboden” 

………………... 

Lördag 13 september 

70 års jubileums i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Kl 13:30 – 17:00 
 

Eftermiddagen kommer att innehålla  

Historik om Bolmsö Hembygdsförening,  

Berättelser från åren som gått,  

Fotografier och Ljudband,  

Sång och Musik från 1940-talet med Midsommarfamiljen, 

Kaffe och tårta 
 

Välkomna 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

ÖPPET HUS 

STEFAN 50 ÅR 
Vi firar den 20 september hemma hos oss. 

Eftermiddagskaffe från kl. 14.00. 

Kvällsparty startar kl. 18.30 med mat och live musik. 

Alla som vill och kan är välkomna på någon av tiderna för att fira! 

Ring eller Sms:a på 070-626 01 72 senast den 14/9 och anmäl att ni 

kommer och när. 

Stefan & Lotta / Bollsta Bolmsö 
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VAL 14 september - Röstlokal på Bolmsö 
 

Även om Bolmsö och Tannåker vid detta val är i samma valdistrikt 

som Angelstad så kommer det att gå att rösta på Bolmsö på valdagen. 

 

Det blir på samma sätt som vid senaste EU valet med sk 

Förtidsröstning på särskilda röstmottagningsplatser. Det går att 

förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet 

 

För Bolmsö-Tannåker är det Bolmsö skola som är platsen för 

Förtidsröstning. Öppettiderna där är kl. 9 -12 och kl. 14-18 

 

Vad innebär då att man Förtidsrösta: 

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och 

röstkort. Röstkortet är särskilt viktigt då det skall lämnas.  

Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person 

intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en 

id-handling. 

 

Den som vill kan ge en kandidat en särskild personröst. Det gör man 

genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på 

valsedeln. Man får bara personrösta på en kandidat. 

Personrösterna används i första hand för att bestämma vilka personer 

som ska utses för att sitta på mandaten (platserna) som varje parti fått 

 

Vi hoppas på stort valdeltagande! 

 

Röstmottagarna 

Stortvätt 
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som finns i 

Bygdegården. 

Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson för bokning och nyckel. 

Tel 0372-910 24 eller 070-5591024 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Gympa-Start 
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening! 
Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsöskolans gymnastiksal. 

Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas med i 
höst. 
 

Terminsstart: 
Mån 1/9 19.30  Zumba/Aerobics (Ledare Kristina)  
Ons 3/9 19.30 Pilates (Ledare Monica) 
Sön 7/9 19.00  Mix-

Gympa (Ledare Monica) Nytt namn på 
söndagsgympan 
Medlemsavgift: Vuxen 300 kr/termin 
Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis. 
 

Studiecirkel i höst – Skogens vatten 
Studieledare: Nils-Erik Linnér och Arne Lundin 

Intresserad? 

Kontakta Vuxenskolan tel: 0372-811 45 eller Britta-Stina Svensson 

0372-931 19 

Boka in 8 de November redan nu. Det 

kommer bli en kväll med mycket musik 

och god mat! Mer om detta kommer 

komma i nästa sockenblad. 

Bengt Jonsson 
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Bokbussen kommer! 

Välkommen 
till en kväll med bygdens historia 

 

Tannåkers församlingshem torsdag 4 sept. kl. 19 
 

 Ni får höra berättelser om några 

av dem som bott i torp och 

backstugor i bygden.  
 

 Ni kan bläddra i den nya boken. 
 

 Vi berättar om hur vi samlat 

material till boken. 
 

Vi berättar om hur vi tänker gå vidare 

för att kartlägga nästa del av socknen, 

Sunnerö / Skällandsö. 
 

Kom till en kväll som vi tror blir 

trevlig. 
Sara Karlsson 

Inga-Lill Fredhage 

Onsdag 3/9 Torsdag  25/9 

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  11/9 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    

Till Bolmsö skola tisdag den 9/9 och 23/9 kl. 10.15-11.20 
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Affären i Tannåker 
 

Förutom dagligvaror har vi även receptfria läkemedel, bensin, diesel,      

fiskekort till försäljning, samt ett Café där vi serverar  lunch, fika m.m. 

Vi har även kanoter och cyklar till försäljning och för uthyrning. 
 

Varmt VÄLKOMNA till  

Affären i Tannåker! 

Önskar Lotte o Gert med personal 
 

Tel: 0372-930 40  

Ombud för      

 

            
beställningsstopp tisdag kl 12.00,  
hämtning fredag 

 

 

 

 

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 
Stapeled och hos Annettes Antik & Lopps i Hov på Bolmsö. 
Dessutom tar vi emot beställningar. 

  
Nyheter!!!  
Grönsaker kan avhämtas även på Maris Kök i Ljungby. 
Välkomna med er beställning! 

 

september 
 

Zucchini, tomat, vitlök, chilli, majs, mizuna (salladsblad), pak choi 
(Kinablad), prydnadspumpa, matpumpa, halloween-pumpa m.m. 

 
Kontakt: 

 

Makiko Jonsson, Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 
Tfn: 0372 80 159 

Mob: 070 8574 315 
greenmaki@hotmail.com 

 

http://www.systembolaget.se/
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 
1 september kl 18-20 i Bolmsö församlingshem 
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe  

Vi planerar inför bössinsamlingen 

 

Bössinsamling 
Alla hem kommer att få ett besök av en rödakorsare med sparbössa 

under september månad. Vi är tacksamma om ni har en peng hemma. 

Skulle du inte vara hemma vid vårt besök är det inte säkert att vi 

återkommer. 

Vill du gärna lägga en slant så finns det en sparbössa i Tannåkers affär 

som vi tömmer senast de första dagarna i oltober. TACK I 

FÖRHAND! 

 

Lotteri 
Tack alla ni som köpte lotter av oss på Bolmendagen och ett varmt tack 

de 20 personer som skänkte hembakat till våra vinster. Drygt 4.100 kr 

blev nettoinkomsten. 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

TACK alla som besökt årets sommarcafé i Sjöviken och stort TACK 

till er som bakat och skött ruljansen under sommarens cafékvällar. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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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 

På söndagarna övas det 

för fullt i Sjöviken 
Det kommer att bli både  

rackartyg och svansföring i  

familjeföreställningen med  

premiär i oktober. I nästa  

sockenblad kommer datum för föreställningar och 

detaljerna. 

 

Öppet möte i affären torsd 11 sept 
Alla medlemmar, även blivande, är välkomna när styrelsen 

träffas och planerar. 

 

Välkomna 
Anette Jonsson, Anton Johansson,  

Irene Olofsson, Marion Koomen,  

Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson 

 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Programblad Tannåker/Bolmsö september 2014  

Sön 31.08 14.00 Kyrkogårdsvanding - Bolmsö 

mån 1 19.30 Zumba/Aerobics 

  18.00 - 20.00 Rödá korset möte i Bolmsö Församlingshem 

ons 3 19.30 Pilates 

tors 4 18.30 - 20.00 Scouterna - Jonsboda Missionshus 

lör 6 08.30 - 12.00 Metartävling vid Bron 

  10.00 - 13.00 Walk of Hope - Affären i Tannåker 

Sön 7 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

  19.00 Mix-Gympa 

mån 8 19.30 Zumba/Aerobics 

tis 9 19.00 Bolmsö Norra Älgjaktslag - Styrelsesmöte 

ons 10 19.30 Pilates 

tors 11 19.00 Tannåkers hembygdsförening Styrelsesmöte  

   Kulturföreningen möte i affären 

lör 13 13.30 - 17.00 Bolmsö Hembygdsförening 70 års Jubileum 

  15.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund 

Sön 14 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund 
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Programblad Bolmsö/Tannåker september 2014  

Sön 14 09.00 - 12.00 VAL - Bolmsö Skola 

  14.00 - 18.00 VAL - Bolmsö Skola 

  18.00 Gudstjänst - Jonsboda Missionshus 

  19.00 Mix-Gympa 

mån 15 12.00 Manusstop 

  19.30 Zumba/Aerobics 

tis 16 16.00 Församlingsmöte i Ulla-Britts källare 

ons 17 19.20 Pilates 

tors 18 15.00 Kyrkliga syföreningen hos Anna-Lisa 
Fransson 

fre 19 19.00 Tannåker Norra Älgjaktslag - Årsmöte 

lör 20   

Sön 21 11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

  19.00 Mix-Gympa 

mån 22 19.20 Zumba/Aerobics 

tis 23 14.00 Daglediga i Tannåkers 
församlingshem.  

   Sune Rosell visar naturbilder 

ons 24 19.30 Pilates 

tors 25   

fre 26   

lör 27   

Sön 28 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  18.00 Gudstjänst - Jonsboda Missionshus 

  19.00 Mix-Gympa 

mån 29 19.20 Zumba/Aerobics 


