BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 343 DECember 2016
Den 31 oktober hade ”Leader Linné Småland” en informationskväll
i Ljungby där Sockenrådet deltog. Leader Linné är en ideell förening
som i denna delen av Sverige har som uppgift att stödja olika former
av landsbygdsutveckling. Totalt disponerar man perioden 2016-2020
39 miljoner kronor. Pengarna kommer från EU, svenska staten och
regionen. Denna programperiod är den andra i ordning. Under den
första perioden fick Bolmsö Sockenråd stöd i att undersöka förutsättningarna för ”Grönt Boende” och för en förstudie om fibernätet.
Nu behöver det absolut inte vara Sockenrådet som söker stöd. Enskilda näringsidkare, föreningar, etc kan också söka stöd innanför
de tre områdena:
Entreprenörskap och självförsörjning
Öppenhet inför det okända
Toleranta och spännande miljöer där människor och idéer kan växa.
Ni som har tankar på någon idé som Ni vill förverkliga om Ni fick
lite stöd, tveka inte att gå in på www.leaderlinne.se för information
och kontaktinfo. Ni kan också ringa Susanne, ordförande i Sockenrådet.
Finansiering av Sockenrådets utgivning av Sockenbladet samt andra
aktiviteter har sedan starten alltid skett via frivilliga bidrag av enskilda, föreningar och företag på Bolmsö. Vi vill tacka många för
generösa gåvor och hoppas att det förblir så också framåt. Utan Er så
blev vi utan denna för ön sammanhållande faktor.
Eftersom Sockenrådet måste följa med tiden har vi nu förutom bankgiro 5850-5959 också skaffat oss

SWISH 123

240 81 77

Nu kan även de, som tidigare tyckt att det varit gammaldags att använda bankgiro, stödja Sockenbladet.
Helt plötsligt är vi inne i julemånaden. Sockenrådet uppmanar alla
att istället för att jaga runt, försöka ta det lugnt och njuta tiden och
familjesamhörigheten. Vi önskar alla en god jul.

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

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi arbetar för vår bygd och en ny vision för Bolmsö fick vi på vårt årsmöte.
Kom gärna på våra öppna möten i bygdegården så får du veta mer.
Nästa möte är den 10 januari kl. 18:30. Vi har alltid fika som vi bjuder
på.
Läs om Leader Linné på första sidan.
Var rädda om er i mörkret!
Bolmsö Sockenråd
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
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Årsmöte för Tannåkers sockenråd
Vi bjuder in till årsmöte
söndagen 4 december 2016 kl 15.00 på Åsarna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kaffe och frallor serveras.
Välkomna!
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Tannåkers sockenråd

En riktigt varm och God Jul önskar
Bolmsö Hembygdsförening
Mycket har hänt under året och det har varit arbete både med våra arrangemang och med det nya sticketaket.

Lucia & Auktion i Jonsboda
Lördagen den 10 december kl. 18:00 är det
traditionell Luciafest i Jonsboda missionshus
med våra scouter. Vi kommer ha en auktion
till förmån för vår Scoutverksamhet,
med Lars-Ove Johansson som
auktionsropare. Andakt av
Jörgen Eklund.
Det blir även servering och lotterier
Stöd gärna vår verksamhet genom att
lämna ett bidrag till auktionen.
Alla är varmt välkomna!
Jonsboda ScoutkårEqumenia Jonsboda
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Nu är också avstyckningen klar för hembygdsparken som Bolmsö
Hembygdsförening blev ägare till under året.
Vi tackar för allt arbete och engagemang samt önskar alla en God Jul
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se

Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
5 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Vi äter gröt och summerar året
AKTUELLT
3 decenber kl 13.30-16.30
Vi finns på julmarknaden i Tannåkers församlimgshem.
Vi säljer lotter och hembakat bröd.
Gåvor till vinster och hembakat bröd mottages tacksamt.
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Välkommen till
Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
marknadsstånd
på Julmarknaden
i
Tannåkers församlingshem
lördagen den 3 december
kl 13.30-16.30
Vi säljer lotter och hembakat bröd

Onsdag 21/12
Tannåker/affär
Skällandsö
Flahult
Torsdag 1/12
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

15.10—15.25
15.45—16.00
16.40—17.00
14.35 - 14.50
15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Bolmsö skola 6/12 (10:15-11:20)
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Torsdag 15/12
Färle

14.40 - 14.55

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Fiber på Bolmsö

Nu har vi kommit till månaden då de flesta säkert ser fram emot att fibernätet på ön ska driftsättas och att äntligen kunna surfa utan väntetider. Allt
tyder på att det kommer att det bli verklighet före jul med den information
vi har från entreprenörerna och IP Only.
I skrivande stund saknas dock fortfarande grävtillståndet i Bollstad från
Ljungby kommun. Hur svårt kan det vara? Vi förutsätter dock att grävning
kan genomföras innan vinterkylan slår till. I övriga områden pågår ett intensivt arbete med blåsning av fiber, installation av fiberenheterna i husen,
svetsning och sammankoppling hela fibernätet.
Fibernätet kommer succesivt att tändas upp från norr till söder, allt eftersom det blir färdigt. Det kan bli några anslutningar som inte blir klara i
december beroende på grävtillstånd, sen tomtgrävning eller av annan orsak. Är något fortfarande oklart beträffande grävning och installation, se
hemsidan flik ”Information Grävning”.
Eftersom vi har 3 månaders fritt internet, preliminärt mars ut, kan alla
som är driftsatta koppla upp sig. Ingen behöver känna sig stressad att bestämma sig för tjänsteleverantör och vilket tjänsteutbud man ska ha. Kanske lönar det sig ändå att beställa p.g.a. dyr mobilsurf, TV-avtal etc.
Hur vet jag att just min fiberanslutning är klar att använda?
På hemsidan, www. bolmsofiber.se/fiberkarta, kan du följa uppstarten av
fibernätet. Driftsatta områden är markerade och färglagda med blå färg.
När fiberenheten är till och fibernätet i ditt område driftsatt skall de båda
lysdioderna ”PWR” och WAN” vara tända.
Om det då inte fungerar, kolla först med en granne om hans fungerar, innan du felanmäler till JTD AB, jim@jtd.se. Har du inte tillgång till email,
ring arbetstid 08.00-17.00 tel. 0709-883305.
Vi hoppas verkligen att ni får tillgång till bredbandet och vi önskar er alla
En God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen, Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ projektet på www.bolmsofiber.se. Nu med bilder från projektet
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Programblad december 2016
lördag

söndag
måndag
torsdag
lördag
torsdag
söndag
måndag
tisdag
lördag
söndag
söndag

3 13:30
17:00
18:00
4 15:00
17:00
5 18-20
8
10
15
18
19
20
24
25
1/1

18:00
12:00
11:00
19:00
19:00
14:00
05:00
16:00

Julmarknad i Tannåker
Advents- och julkonsert i Tannåkers kyrka
Skytteavslutning
Årsmöte Tannåkers sockenråd på Åsarna
Adventsgudstjänst i Tannåkers kyrka
Röda Korsets månadsmöte i Tannåkers
församlingshem
Församlingsråd Tannåker
Luciatåg och auktion i Missionshuset
Manusstopp för sockenbladen
Högmässa i Tannåkers kyrka
Gymnastikavslutning i Bolmsöskolans matsal
Julkonsert i Bolmsö kyrka
Julbön i Bolmsö kyrka
Julotta i Tannåkers kyrka
Högmässa i Tannåkers kyrka

En decemberhälsning från redaktören i form av ord som jag
förknippar med julen. Stammen består av det viktigaste, harmoni och glädje.
Tack för att ni under året skickat era bidrag i tid. Det underlättar sammanställningen av bladet.
Alla läsare önskas en riktigt God Jul / Sara Karlsson
8

9

Fiberinfo Tannåker
Vi har varit i kontakt med Ljungby Energi.

Bolmsö Bygdegård Sjöviken

Vill önska alla en riktigt God Jul och ett Varmt Tack för allt engagemang under året.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Julklappstips:
Prenumerera gärna på Landlotten via Bygdegårdsföreningen, kontakta
ordförande Solveig Carlsson, tel 0372-91000, e-post se nedan
Eller köp styckvis hos ATG ombuden
Vill du bli medlem i Bolmsö Bygdegårdsförening. Betala 100:- per person till bankgiro 893-5157 och ange namn samt personnummer på alla
som vill bli medlemmar.
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se

Vad som är aktuellt är att
entreprenörer har upphandlats.
Det kommer att bli Mark & Miljö
i Ljungby som kommer att svara
för grävning och det blir Jims Tele o Data
som kommer att svara för installationen av fiber.
Det är Ljungby Energis ambition att starta upp projektet efter nyår o
att fibernätet skall vara färdigställt november 2017.
/Fibergruppen

http://www.markmiljo.se/news.html

http://www.jtd.se/

Skytteföreningens avslutning
(ej skytte)

3 december kl. 18:00
Alla skyttar är välkomna!
God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi drar igång vårterminen tisdagen den 10 januari kl. 18
10
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Vet du vad Gräsroten är?
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Svenska Spel gynnar ungdomsidrotten via Gräsroten. Alla som spelar
på Svenska Spel tex Lotto, Tips mm kan ansluta sitt spelkort till Gräsroten. Fråga hos spelombudet om du vill ha hjälp.
Bolmsö Skytteförening är en av dessa föreningar som du kan välja att
stödja via Gräsroten. Det går att ansluta mer än en förening om man så
önskar.
2016 har Bolmsö Skytteförening fått 1432:-. Vi tackar varmt för detta
stöd.
Vill du köpa Bingolotter så kontakta Bernt Andersson, Håringe
Bolmsö Skytteförening

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

Skolfoton
Nu när ni träffas till Jul eller om det är julstädning på gång. Ta gärna
och titta efter gamla skolfoton.
Vi har en förhoppning om att åtminstone få komplett samling skolfoto
från Bolmsöskolan, Här saknar vi följande foton:
1967-1968
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1975-1976
1979-1980

Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan

klass 3-4
klass 3-4
klass 5-6
klass 3-4
klass 5-6
klass 1
klass 3-4

Har du skolfoto från något av dessa år ber vi att få låna och scanna av
bilderna
Kontakta Solveig Carlsson, 0372-91000, hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening
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JULKONSERT
i

Bolmsö kyrka

Kyrkligt program december månad
3

13:30

Julmarknad i Tannåker 13:30-16:30

med

3

17:00

Julkonsert Tannåkers kyrka

John-Martin Bengtsson

4

17:00

Adventsgudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

8

18:00

Församlingsråd, Bolmsö

och

15

Kyrkokörerna

18

11:00

Högmässa, Tannåker, L Hultberg

Bolmsö/Tannåker och Dörarp/Vittaryd

20

19:00

Julkonsert, Bolmsö

tisdagen 20 december kl. 19.00

24

14:00

Julbön, Bolmsö, R Bolmblad

VÄLKOMNA

25

05:00

Julotta, Tannåker, S-Å Fyhrlund

1/1

16:00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Församlingsråd, Tannåker

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Avslutning
för höstens gympa i
Tannåker-Bolmsö
gymnastikförening
måndag 19/12 kl 19 i
Bolmsöskolans matsal.
För alla grupperna!
Varmt välkomna!
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
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
NÄSTA MANUSSTOPP
15 december 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!
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

Bolmsö Sockenblad nr 343. Utgivare: Bolmsö sockenråd

