BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 394 JUNI 2021
Vem är jag, och vad planerar vi i sockenrådet?
Allt började med att jag kände mig kaxig efter en lektion i webbutveckling. Jag hade märkt att Bolmsö, min egen hemort, hade en
hemsida från förra decenniet, och jag ville åtgärda det. Jag skickade mitt mail där jag föreslog att jag kunde hjälpa till i januari
2020, fick inget svar, och glömde helt enkelt bort det hela.
Plötsligt, i april samma år fick jag ett svar: “Vi har möte nu på
måndag 17:30 i affären, kan du komma då?”
Självklart svarade jag ja, och efter mötet hade vi kommit överens
om att vi skulle börja arbeta mot en helt ny design på hemsidan.
Arbetet fortskred relativt smärtlöst, och efter arbetet hade vi fått
fram en bolmsösida med ett mycket mer modernt tema.
Men sen kom frågan, var det verkligen bara designen som kunde
förbättras? Är allt som en gång var aktuellt på sidan fortfarande
aktuellt? Vi började brainstorma, och kom fram till att vi vill helt
enkelt göra om hela sidan från grunden. Vi märkte dessutom att
majoriteten av all trafik på sidan kom ifrån Tyskland och Danmark - vi hade en målgrupp.
Bolmsös hemsida ska finnas för den nyfikne om ön, vare sig
turist, någon som funderar på att flytta hit, eller bara en bofast på
ön! Den nya-nya hemsidan håller på att arbetas på just nu, och
kommer släppas senare under 2021.
För att avsluta vill jag bara säga att om du har något strul med
tekniken så finns jag till förfogan här på ön, tveka inte att höra av
dig!
Samuel Åkesson, Skogshäll

Tannåkers sockenråd bjuder in till fototävling!

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

Sockenrådet efterlyser vackra fotografier tagna i Tannåker socken som kan
användas till att pryda vykort till framtida försäljning.
Kanske sitter du på fina guldklimpar.
Vill du få chansen att få med just din bild på ett blivande vykort får du gärna
skicka in den till oss för bedömning.
Tänk på att bra fokus och god kvalité på
bilden är av stor vikt.
Varför inte vara med och bidra?
Alla bilder välkomnas med tacksamhet!
Vi vill ha in ditt fotobidrag senast 13 juni 2021 med
fotografens namn, och var bilden är tagen.
Skicka fotot till sabine_elmquistlevin@yahoo.se
Varma fotohälsningar
Sockenrådet!

JAM I PERSTORP?

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

070 344 61 05

AKTUELLT:

Vår nya hemsida går med stora steg framåt i utvecklingen. Under
tiden vill vi passa på att påminna dig om de olika alternativen för hur
du kan ta del av vårt fantastiska Sockenblad (se separat annons).
/Bolmsö sockenråd.
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Vi vill redan nu varna för att det kan bli Jam i Perstorp
fredagen den 30:e juli under förutsättningar att pandemin
klingar av och hövdingarna i FHM och regering tillåter
detta. Många som håller på med musik längtar efter att
spela tillsammans igen.
Vi tänker att vi genomför jammet utanför vår fina
Perstorpsgård på Bolmsö som vanligt och vi ber att få
återkomma i nästa utgåva av sockenbladet med mer
information.
Håll ut och damma av era instrument och röster!
/Kjell, Inge, Mats, Henry
Vad heter Kinas sämsta trummis?
Svar: Notaj Ming
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Hur får en råddare betalt?
Med soundcheck!

Policy för Bolmsö & Tannåker sockenblad
Sockenbladens syfte är att ge sockeninvånare och sommargäster information om:

 Förslag eller beslut som kan påverka oss
 Utvecklingsplaner och förslag
 Vad som planeras eller händer i vår bygd
Vårt material består av:

 Information/annonser för händelser och arrangemang som pågår i vårt





närområde
Annonser från föreningar och privatpersoner boende i närområdet
Annonser från näringsidkare lokaliserade i närområdet
Redaktionellt material
Artiklar från våra läsare

Insänt material ska alltid vara undertecknat med namn
(och/eller namn på förening) för att våra läsare ska veta vem
som är avsändare.
Insänt material ska hålla en hövlig ton, vara skrivet i en för
bygden konstruktiv anda och får naturligtvis aldrig innehålla
kränkningar eller personangrepp.
Från den 1 juli 2021 debiteras annonskostnad för näringsidkares annonser, enligt fastlagd kommunicerad taxa.
Föreningar och privatpersoner annonserar som tidigare, genom
frivillig ekonomisk gåva, utan fasta kostnader. Betalning sker
via Swish eller bankgiro på angivna nr i Sockenbladen.
Ansvarig utgivare för sockenbladen är sockenråden, som
förbehåller sig rätten att avgöra vad som är lämpligt att
publicera. Om en text anses olämplig ges skribenten alltid
möjlighet att formulera om den.
Du är mycket välkommen med artiklar och annonser.

Sockenråden i Bolmsö och Tannåker
2021-05-04

Stapeled trädgård öppnar för säsongen den 5 juni i
samband med Lingonställens aktiviteter! Vi säljer
kryddväxter m.m. Senare i juni månad kommer vi
erbjuda flera grönsaker!
Kolla gärna mer information på
Facebook "Stapeledsträdgård" eller
Instagram ”stapeleds_garden”.
Öppet: Alla dagar kl. 7-20 under säsongen.
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159
Mobil: 070 857 43 15
greenmaki@hotmail.com

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.
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Flakmoped köpes

Finns det någon stående i ladan eller förrådet så är jag intresserad.
Ring gärna 070 886 06 00
eller maila: fisen123@hotmail.com
Tobias

MIDSOMMARFIRANDE I
TANNÅKERS HEMBYGDSPARK

TORSDAGEN DEN 24/6
Klär vi stången kl.18.00

Tag med blommor och blader. Det bjuds på fika

MIDSOMMARAFTON 25/6
kl. 15.00
Dans runt stången, fika och lotterier
Firandet sker under förutsättning att
restriktionerna tillåter detta
Fika och lotterier sker utomhus

VARMT VÄLKOMNA !!!
Arr. Tannåkers Hembygdsförening

Tannåkers bygdegård Åsarna
Vi vill skicka en hälsning och tack till Er
alla, nya som ¨gamla¨ medlemmar!

Detta året hoppas vi i alla fall till hösten att kunna ordnar något evenemang,
så det blir lite liv i luckan!
Kom ihåg: det är aldrig försent att bli medlem och vi ställer inga krav på arbete, men du är naturligtvis välkommen om du känner för det.
Det kostar 100:- / pers. och år. Detta är till stor hjälp för oss att klara av utgifterna för drift och underhåll.
Swish: 123 125 14 46
BG : 927-6023
Varma hälsningar från styrelsen
Tannåkers bygdegårdsförening Åsarna
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Programblad juni 2021
2
4
5
6
7

9
11
13
11-13
14
15
16
18
21
23
24
25
30

on
fr
lö
sö
må

18.00
17.30
10-17
10-17
17.00
19.30
on 18.00
fr 17.30
sö
19.00
fr-sö
må 19.00
19.30
ti 12.00
on 18.00
fr 17.30
må 19.30
on 18.00
to 18.00
fr 15.00
on 14.00
18.00
18.30

Gymnastik - puls
Gymnastik - tabata
Gårdsloppis i Stapeled
Gårdsloppis i Stapeled
Bolmsö IF- fotbollsträning
Gymnastik - cirkelträning
Gymnastik - puls
Gymnastik - tabata
Sista dag att lämna bidrag till fototävlingen
Start för promenader, samling vid Bolmsö skola
Bolmsö IF- fotbollsläger
Röda Korset, årsmöte (via telefon)
Gymnastik - cirkelträning
MANUSSTOPP FÖR JULI/AUGUSTI-BLADET
Gymnastik - puls
Gymnastik - tabata
Gymnastik - cirkelträning
Gymnastik - puls
Midsommarstången kläs i Tannåker
Midsommarfirande i Tannåker
Från Nordkorea till Bolmsö, (riskgrupper)
Gymnastik - puls
Från Nordkorea till Bolmsö

Gårdsloppis
Loppis i vår ladugård,
den 5-6 juni kl. 10.00-17.00
Kom och fynda!!!
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Makiko o Mats
Tfn: 0372 80 159
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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.se
070 563 32 94

Det börjar bli dags att planera inför sommaren!

LME LAGAN
Erbjuder diverse tjänster







Rundbalspressning med kombipress
Eventuellt slåtter och strängning
Betesputsning
Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin
Frakt av balar från åker till gård
Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92

OBS!
juli/augusti
har sockenbladet
dubbelnummer

Promenader söndagar kl. 19.00 med start 13 juni vid skolans parkering.
För uppdateringar kolla in FB .
Välkomna!
/ Gymnastikföreningen
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Tannåkers Pingstkyrka juni 2021
1

18.30

Bön i kyrkan

8

18.30

Bön i kyrkan

13

16.00

Open doors, Rodhe-Maria Karlsson, Värnamo, informerar om förföljelse av kristna. Digitalt

15

18.30

Bön i kyrkan

22

18.30

Bön i kyrkan

27

16.00

Digitalsänd gudstjänst med Mark Munro.
Sång: Lydia, Nathalie och Tim

29

18.30

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juni 2021

Bön i kyrkan

Vi har fortfarande bara digitala gudstjänster, men vill man komma till
kyrkan skall man anmäla sig till tjänstgörande präst.
6 11.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund. Invigning av den nya dopljusstaken.
Om det är möjligt på grund av Coronan serveras kaffe utomhus. Följ
vidare annons i annonsbladet.
13 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund

Gymnastik vår/sommar 2021

Vi fortsätter terminen lite längre med följande pass
måndagar: Cirkelträning
kl. 19.30 (tom 21 juni)
onsdagar:
Puls
kl. 18.00 (tom 30 juni ev längre)
fredagar:
Tabata
kl. 17.30 (tom 18 juni)
Håll utkik på Facebooksidan ”Tannåker Bolmsö gymnastikförening”
för ändringar och extrapass. Varmt välkomna!!

Välkomna att vara med på något sätt.

Vi uppdaterar information och sänder gudstjänster på vår Facebooksida.
Vi hoppas att det blir nya regler från 1:e juni
som möjliggör samlingar.
6
13

sön
sön

10.00
10.00

19
27

lör
sön

18.00
16.00

Jonsboda: Utomhusgudstjänst, Bön o Lovsång
Kolla Fb: Eventuellt vandringsgudstjänst. Mark Munro,
månadsinsamling. Sång; Hanna Munro
och Miriam Ericsson.
Kårabo: Grillkväll vid sjön. Ta med egen mat.
Tannåker: Gudstjänst, tillsammans med pingst.
Mark Munro, Sång. Nathalie Karlsson,
Lydia Gustafsson och Tim Axelsson
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20

9.30

Gudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50. Se restriktionerna i tidningen. Se Veckobladet eller Smålänningen om det är några förändringar.

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag

SOMMARCAFÉET i Tannåker 2021
5 JULI - 31 JULI.
Öppettider: måndag, tisdag, onsdag samt fredag 13.00-18.00.
Torsdagar 16.00-21.30 ”Musik i sommarkväll” Om folkhälsomyndigheten öppnar upp för 50 pers. eller fler. Om det inte blir ändring kommer caféet ha öppet samma tider som övriga dagar.
Följ annonser i annonsbladet.
Program på torsdagskvällarna 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli.
kommer att meddelas i nästa sockenblad och i annonsbladet.

11

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 juni kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se
Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 394. Utgivare: Bolmsö sockenråd

