
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 392 APRIL 2021 
 

 
Dagen då det vänder! 
Har haft en dröm att pandemin är över, och att allt är normalt 
igen. 
Men kommer det att bli det? Vi har trots allt lärt oss mycket av 
det. 
Själv har jag fått till stickningen och lärt mig mönsterstickning. 
Tror inte jag stickat så mycket som nu. Visst låter det banalt ,men 
jag känner  mig lite stolt över att jag kunnat lära mig en hel drös 
nya konster med dom illvassa stickverktygen!  Skratta inte åt 
mig, snälla.  
 
Visst har det varit ett tråkigt år, det förnekar jag inte! 
Sjukvården har gått på knäna. Hoppas att så fort vi fått våra vac-
cinationer, att de får sin välförtjänta vila. De har gjort ett storartat 
arbete! 
Vi i sockenrådet har gjort en ny hemsida och det arbetet fortskri-
der. Kolla gärna på den. Vi håller även på att uppdatera vår policy 
för sockenbladet, och det är lite nyheter där. Se mer om det i  
bladet! 
 

Som Folkhälsomyndigheten säger: 

Håll avstånd och tvätta händerna! 
 
När vi äntligen blivit av med eländessjukan, så ska jag bjuda på 
en riktig kram, för att fira. (frivilligt förstås)  
 
Hoppas vi snart syns i folkvimlet. 
 

Susanne i Lund   
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Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 559 41 91   

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372 941 56 

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

 
070 589 11 47 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

 
073 339 90 95 

Samuel Åkesson, Skogshäll 
samuel.akesson@bolmso.se 

Webbredaktör 
072 205 83 84 

Mailsupport:  
support@bolmso.se 

 
 

  

Redaktör för sockenbladet 
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

 
 
070 344 61 05 

AKTUELLT:  
 
De arbeten som ligger i fokus är att iordningställa den nya hemsidan. Vi tar 
fram förslag på hur hemsidans layout skulle kunna se ut, vi gör det enklare 
att hitta information samt att den ska vara anpassad för mobilfunktionen. 
Vi har gjort grovarbetet för handlingsplanen men ska nu finslipa den. De ska 
vara till grund för vårt arbete som vi kan följa upp under årets gång. 
Tillsammans med Tannåkerssockenråd arbetar vi för att framställa/uppdatera 
policyn till sockenbladet och vi spekulerar även hur vi ska agera om Qstar 
macken ej är tillåten att fortsätta användas. Förslaget om samåkningsplats 
har beviljats men vi släpper det inte utan fortsätter att arbeta för att de ska 
genomföras inom en rimlig tid. 

/Bolmsö sockenråd. 
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Nytt beslut fattat av Bolmsö / Tannåker sockenråd! 
 
Från den 1 juli 2021 debiteras annonskostnad för näringsidkares 
annonser i Sockenbladen, enligt nedan fastlagd taxa. 
 

• Halvsida och mindre annonser 50 kr / annons. 

• Helsida 100 kr / annons. 

• Vid återkommande annonsering i varje nummer, så kallad 
prenumeration, 500 kr /år. 

 
Privatpersoner och föreningar annonserar som tidigare, genom 
frivillig ekonomisk gåva utan fasta kostnader. 
 
Betalning sker i samband med publiceringen av annonsen, via 
Swish eller bankgiro angivna här i Sockenbladen. 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
Årsmöte onsdagen den 28 april kl 18:30. 
Kommer att vara digitalt via Teams och ett antal personer kan också 
vara på plats i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, fördelat på olika lokaler. 
 
Alla måste anmäla sig, oavsett om ni vill deltaga på plats eller digitalt. 
Anmälan görs till hembygd@bolmso.se eller till Solveig Carlsson  
070 288 44 14. Anmäl er senast den 24 april. 
 
Lövräfsning i Bolmsö Hembygdspark lördag 24 april kl 09.00 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning och ange tydligt namn och att det gäller medlemsavgift. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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I Tannåker  
städar vi hembygdsparken och husen  

lördag den 17 april kl. 09.00 
reservdag (om vädret är emot oss) 24 april 

 

Tag med räfsa, handskar och annat som du kan behöva. 
Hembygdsföreningen bjuder på te/kaffe/saft och frallor. 

Välkomna till en trevlig arbetsförmiddag. 
 

Styrelsen 

VÅRSTÄDNING 
 

Dags för vårstädning i Bolmsö Hembygdpark 
 

Lördagen den 24 april 2021 är det dags att vårstäda Bolmsö 
Hembygdpark. Vi räfsar och plockar ris och ser till att det 

blir snyggt i parken. 
 

Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder  
hembygdsföreningen på fika. 

 

Är vi många går det snabbare och  
det är också roligare om vi är många.  

 

Ta med dig räfsa om du har. 
 

ALLA är välkomna att hjälpa till oavsett om du är medlem  
eller inte, oavsett om du varit med många år eller är ny. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Folkmängd sista december 2020 
 
Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik. I början av 
mars varje år publicerar de ”Sveriges folkmängd” sista december året 
innan fördelad efter församling (socken). Fördelningen per försam-
lingsnivå är efter folkbokföringsadress och har inget med medlemskap 
i Svenska kyrkan att göra. 

 

 
 
Under 2020 är det Bolmsö som ökat mest i hela kommunen.  
Det har varit mycket rörelse under året, många både in och utflyttning-
ar men slutsumman blev ett plus med 18 personer. 
 
Statistiken är sammanställd av Solveig Carlsson, Håringe 

  2020-12-31 Förändring Procent 

Församling Totalt 
senaste 

året   
Ljungby 10 854 -58 -0,53% 
Ljungby Maria 5 505 9 0,16% 
Agunnaryd 635 1 0,16% 
Angelstad 1 067 -21 -1,93% 
Annerstad 520 10 1,96% 
Berga 2 732 -48 -1,73% 
Bolmsö 378 18 5,00% 
Dörarp 332 -4 -1,19% 
Lidhult 931 -20 -2,10% 
Odensjö 289 5 1,76% 
Ryssby 1 446 -5 -0,34% 
Södra Ljunga 2 176 -6 -0,27% 
Tannåker 176 -4 -2,22% 
Torpa 299 9 3,10% 
Tutaryd 219 -5 -2,23% 
Vittaryd 553 15 2,79% 
Vrå 258 -13 -4,80% 
  28 370 -117 -0,41% 
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Årsmöte Bolmsö IF  
Söndag 18 april kl 14.00  

utomhus vid skolan  
Varmt välkomna! 

Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 

Lördagen den 1 maj 2021 är det dags för den årliga stora städda-
gen i Sjöviken. 
 

Trots Coronatider och att vi skall vara försiktiga, så behövs städda-
gen. Vi gör därför på samma sätt som förra året. Det blir städdag 
den 1:a maj men om man vill komma innan under veckan och göra 
ett pass går det bra. 
 

Vi uppmanar var och en till försiktighet och att tänka efter.  Är du 
sjuk så skall du inte komma och ”ställa upp”.  Ni som är i riskgrup-
perna skall inte vara med i år. 
 

Däremot får gärna ni som är yngre och för dagen friska och krya 
komma och ge ett handtag för Bygdegården. 
 

Vi startar kl 08 och vid 10 blir det förmiddagsfika och vid kl 12:30 
blir det lunch. Föreningen brygger förmiddagskaffe och du tar med 
dig vad du vill äta på förmiddagen. Till lunch bjuder föreningen på 
grillat utomhus. 
 

Vill du arbeta en annan dag, ta kontakt med  
Solveig Carlsson, 070-288 44 14 eller bygdegarden@bolmso.se 
 

Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt 
jobba inne eller ute. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Årsmöte Tannåker Bolmsö gymnastikförening  
Söndag 25 april kl 15.00  

utomhus vid skolan  
Varmt välkomna! 

 
Stort tack till Bolmsö Fiberförening säger Bolmsö IF för det 
ekonomiska bidrag vi mottog i december 2020, det kommer 
vi att investera i två nya mål. 
Så stanna till framåt våren och titta på dem på fotbollsplanen. 
 
Hälsningar styrelsen och medlemmar i Bolmsö IF 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Bolmsö Bygdegårdsförening har haft årsmöte, en mix mellan medlemmar på 
plats i olika lokaler och digitalt. 
 

Tommy Björkman lämnade styrelsen och Stina Bolin kom in. 
Styrelsen består nu av följande ledamöter: Solveig Carlsson, Jonny Palm, An-
ders Johnsson, Håkan Wiktorsson, Bernt Andersson, Anders Olsson, Emelie 
Bjurka, Gunvor Andersson, Stina Bolin. 
 

Städdagen den 1:a maj kommer som förra året att bli under flera dagar. Ni 
som vill göra ett pass en annan dag än den 1:a maj hör av er till Solveig Carls-
son. 
 

Uthyrningen är väldigt låg men utgifterna är kvar, styrelsen är mycket tack-
sam för de gåvor som kommer in till föreningen och vi hoppas ni vill fortsätt 
att stödja föreningen ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 
71 53. Skriv GÅVA som notering.  
 

Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften är för 
närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det gäller med-
lemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Programblad april 2021 

2 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

4 sö 19.00 Gymnastik, Mix 

5 må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

7 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

9 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

11 sö 19.00 Gymnastik, Mix 

12 må 17.00 Fotbollsträning barn utomhus om vädret tillåter 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

13 ti 17.30 Gymnastik Tabata 

14 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

15 to 12.00 Manusstopp för majbladet 

16 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

17 lö 9.00 Städning i Tannåkers hembygdspark 

18 sö 14.00 Årsmöte med Bolmsö IF 

  19.00 Gymnastik, Mix 

19 må 17.00 Fotbollsträning barn utomhus om vädret tillåter 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

21 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

23 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

24 lö 9.00 Lövräfsning i Bolmsö hembygdspark samt  
sista dag att anmäla till årsmöte den 27/4 

25 sö 15.00 Årsmöte med Tannåker-Bolmsö gymnastikförening 

  19.00 Gymnastik, Mix 

 

 

Programblad april 2021 
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Lite påskgodis 
 

 I en hönsgård fanns det dubbelt så många hönor som kyck-
lingar och dessutom en tupp. En vecka senare föddes ytterli-
gare två kycklingar. Antalet djur i hönsgården var då mindre 
än 40 och samtidigt jämnt delbart med 7. Hur många kyck-
lingar fanns det då i hönsgården? 

 

 I en affär såldes följande påskdekorationer. 
Tuppar: 12 kr/st 
Hönor: 8 kr/st 
Kycklingar: 5 kr/st 
Familjen Jansson köpte sammanlagt 20 st av dessa för 125 
kr. Hur många tuppar, hönor och kycklingar köpte man?  

 

 Familjen Nilsson hade dubbelt så många tulpaner som påsk-
liljor i sin trädgård, men när några rådjur hade ätit upp 30 
tulpaner, var det dubbelt så många påskliljor som tulpaner. 
Hur många tulpaner fanns det då?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svaren får ni i majnumret. 

26 må 17.00 Fotbollsträning barn utomhus om vädret tillåter 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

28 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  18.30 Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

30 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

1 maj lö 8.00 Städdag i Sjöviken 



 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Stöd din lokala bygdegård varje månad genom att 
prenumerera på Landsbygdslotten! 
 
Genom att teckna en prenumeration på 
Landsbygdslotten får du, utöver massor av 
spännande skrap och vinstchanser förstås, 
även välja en bygdegårdsförening som du 
varje månad stöttar via din prenumeration.  
Den bygdegård du väljer i rullistorna får 50 
kronor i ersättning för varje månad som du 
är med i lotteriet. Detta gäller under hela 
2021 och är ett välkommet stöd i dessa ti-
der. 
När du tecknar dig för prenumerationen får 
du 8 st Landsbygdslotter, värda 200 kr, 
varje månad i en bekväm tillsvidareprenu-
meration direkt hem i brevlådan.  
Du betalar enkelt med inbetalningskortet som medföljer utskicket eller 
anmäler dig för Autogiro. Fakturaavgift på 15 kr tillkommer. 
Prenumerationen har ingen bindningstid och du väljer själv när du vill 
avsluta din möjlighet till miljonvinster genom att kontakta vår kundser-
vice.  
Redan prenumerant? Om du redan har en befintlig prenumeration och 
vill göra om den till en prenumeration till förmån för din bygdegård, 
kontakta vår kundservice på telefonnummer 08-5800 2200 så hjälper de 
dig. 
https://landsbygdslotten.se/br 

 

 

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.se  
070 563 32 94 
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Gymnastiktider VT  2021 
 

 Cirkelträning: Erik måndagar   kl. 19.30 
 Puls: Emelie onsdagar           kl. 18.00 
 Pilates: Monica onsdagar          kl. 19.30  
 Tabata: Lillan  fredagar            kl. 17.30  
 Mix: Monica söndagar        kl. 19.00 
 
 
 
 
Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer. 
Ta gärna med en egen matta.  
Vi är ute eller live och följer restriktionerna. 
 
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för ungdo-
mar t.o.m. gymnasiet betalas in på BG 5882-1018. Då får ni gå på hur 
många pass ni vill i veckan. Nya medlemmar får testa tre pass.  
Uppdateringar: följ  Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikföre-
ning eller hemsidan.  
 
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32  
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
http://www.eklundsmetall.se
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Bolmsö Skytteförening 
 

Styrelsen har beslutat, att så länge restriktionerna från FHM 
och regeringen kvarstår, är vi tyvärr tvungna att fortfarande 
avstå från luftgevärsskyttet i nya skyttehallen tills vidare. 
Vi ser fram emot när vi kan öppna upp vår skytteverksamhet 
igen. 
 
MVH 
Styrelsen 

Bolmsö IF 
Terminsstart för vårterminens träningar blir måndag 1/3 kl. 18.00 i 
gymnastiksalen för den äldre gruppen barn födda 08 till 11. Sedan blir 
det utomhus för båda grupperna från måndag 12/4 om vädret tillåter. 
Johan Bolmefors  och Johan Kårhammer ansvarar för dessa träningar 
med hjälp av Nils Thestrup. 

Fotbollsläger blir helgen 11-13 juni   (mer info om detta kommer 
längre fram).  
Vi i Bolmsö IF vill kunna fortsätta erbjuda barn och ungdomar att 
träna, träffas och röra på sig! 
Därför behöver vi nu två ledamöter till styrelsen samt det vore roligt 
att kunna starta upp en yngre grupp till där vi fått en del förfrågningar. 
Då krävs det ett par ledare till eftersom det är små barn det rör sig om 
måste kunskapen för fotboll inte vara det viktigaste utan en vilja att 
varje vecka träffa ett gäng entusiastiska barn och att få dem till rörelse, 
kunna vänta på sin tur, bli en lagspelare och ha roligt ihop. En utma-
ning men fantastiskt kul (vet efter mina 10 år som ledare)! 
Styrelsearbetet i föreningen är inte så betungande vi är 5 i styrelsen och 
träffas ca 5 gånger per år för möten.  
Hör av er till mig med frågor och funderingar ring / sms:a el maila hop-
pas på flera positiva svar: 
Annika Fornander 070 738 82 32  
Annika.fornander@hotmail.com  
 

Styrelsen Bolmsö IF  
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Föreningsstämma Bolmsö Fiber 

Bolmso  Fiber ekonomisk fo rening inbjuder hä rmed till ordinärie 
fo reningsstä mmä. Stä mmän änpässäs till gä llände restriktioner. 

Dätum och tid:  2021-05-23 kl. 14.30. 

Pläts:  Sjo viken, Bolmso .  
Beroende pä  restriktioner kän deltägände i Sjo viken värä begrä n-
sät och i sä  fäll kommer digitält deltägände ocksä  ätt erbjudäs.   
Fo r vidäre informätion, se källelse eller info i nä stä Sockenbläd. 

Ärenden 
Ä renden enligt fo reningens städgär och fo regä ende ä rs stä mmäs 
principbeslut om ävveckling äv Bolmso  Fiber ekonomisk fo rening 
behändläs. 

Om nä gon o nskär kopiä pä  protokollet frä n stä mmän 2020 eller 
fo reningens städgär, skickä ett mäil senäst 2021-05-15 mäj till: 
bolmsofiber@gmail.com  

Källelse go rs ocksä  genom utskick till medlemmär som här post-
lä dä pä  Bolmso , Bolmso  Sockenrä ds hemsidä, Fäcebook och änsläg 
i Tännä kers äffä r.  

Vä lkomnä! 
Styrelsen 
Bolmso  Fiber ekonomisk fo rening 

mailto:Annika.fornander@hotmail.com
mailto:bolmsofiber@gmail.com
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Tannåkers Pingstkyrka 
Sön 11  kl 16.00 Magnus Lind 
Sön 25  kl 16.00  Mark Munro 
Livesänt via församlingens FB. 

 
https://www.tannakerspingst.se 

Välkommen att lyssna! 

Välkomna att vara med på något sätt. 
Vi sänder gudstjänster på Facebook och 
har samlingar på Zoom. I nuläget gäller  
max 8 besökare på gudstjänsterna.  
Kontakta Mark Munro om du vill boka 
plats. 073 515 80 80 

 

1 to 18:00 Jonsboda Getsemanestund med Nattvard. Tre  
tillfällen med 8st besökare var. Boka med 
Mark 18:00, 18:45 eller 19:30. 

4 sö 14 - 18 Jonsboda Meditativ påskutställning. Öppet hus, max 
8 besökare i taget. Info på Facebook. 

6 ti 18:30 Zoom Gemenskap och samtal om tro.  
Sker på Zoom. Länk på Facebook. 

11 sö 10:00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro.  
Sång; Malin  Kohls Josefsson, Jan Nilsson  
och Maria  Ericsson. 

18 sö 16:00 Zoom Gudstjänst på Zoom.  
Kolla Facebook för info och länk. 

20 ti 18:30 Zoom Gemenskap och samtal om tro.  
Sker på Zoom. Länk på Facebook. 

25 sö 16:00 Tannåker Gudstjänst tillsammans med pingst.  
Mark Munro, Sång; Anders och  
Maria Ericsson. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 2021 

  Vi har fortfarande bara digitala gudstjänster, men vill man  
komma till kyrkan skall man anmäla sig till tjänstgörande präst. 

1 18.30 Skärtorsdag: Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund 

2 11.00 Långfredag: Gudstjänst i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund 

4 11.00 Påskdagen: Mässa i Bolmsö kyrka S-Å Fyhrlund o M Lind 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  
Se restriktionerna i tidningen. Se Veckobladet eller Smålänningen när guds-
tjänsterna är. Med hopp att 2021 blir ljusare så vi får träffas. 

Bokbussen är inställd på obestämd framtid. Har du böcker hemma 
som är lånade på bussen så lånar vi om dessa. Har du möjlighet att 
lämna in böckerna på något av våra bibliotek så går det också bra. 
Med vänlig hälsning Bokbussen 

https://www.tannåkerspingst.se


 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 april kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 392. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

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

