BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 393 MAJ 2021
Det våras på Bolmsö
Det är ett faktum i många bemärkelser, icke minst när det gäller
oss över 50 år. Vi går emot en ny vår där vi utan rädsla kan
träffas som i gamla dagar, gå träffa vänner och bekanta, tillsammans dricka kaffe eller något annat, handla själv utan att ständigt se sig omkring.
Enda problemet är att finna på samtalsämnen, vi har ju blivit rätt
enkelspåriga efter hand.
Det blir också vår för våra föreningar och samfund. De flesta
verksamheterna har tvingats in i frysboxen.
Frågan är dock om hur många som har passiviserats och inte
kommer igång. Utgår ifrån att detta inte gäller Bolmsöborna och
sommargäster. Vi trivs med varandra och sätter värde på att
göra saker ihop. Att sitta hemma och uggla gör ingen glad. Det
har vi redan gjort nog.
Det våras också för fiske och sjöliv. Helt plötsligt är båtarna vid
stränder, i hamnar och på sjön. På sjön är de som inte hunnit få
vaccin säkra och tror man att man kommit någon för nära, är det
bara att hoppa i.
Beträffande fiske har Bolmens Fiskevårdsområdesförening gjort
en ny hemsida (bolmensweden.com). Trevlig och lättillgänglig
som går att hänvisa fiskeintresserade till.
Sockenrådet vill inte vara sämre. Vi har stora grejor på gång.
Det hoppas jag också att Ni alla har inför vår och sommar.
Claes i Ängarna

Styrelsen Bolmsö sockenråd

Tannåkers sockenråd bjuder in till fototävling!

Mailadress: sockenradet@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.

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

Vi vill ha in ditt fotobidrag senast 13 Juni
2021 med fotografens namn, och var bilden
är tagen.

Samuel Åkesson, Skogshäll
samuel.akesson@bolmso.se

Webbredaktör
072 205 83 84

Skicka fotot
till sabine_elmquistlevin@yahoo.se

Mailsupport:
support@bolmso.se

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!

Varma fotohälsningar
Sockenrådet!

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

070 344 61 05

Det börjar bli dags att planera inför sommaren!

AKTUELLT:

LME LAGAN

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.

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
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Tannåkers Norra Älgjaktslag
Kallar markägare och jakträttsinnehavare till extra årsmöte
onsdag 5/5 –21 kl. 18.30, Åsarna
Obs!! Mötet sker utomhus.

Föreningsstämma Bolmsö Fiber
Bolmso Fiber ekonomisk forening inbjuder härmed till ordinärie foreningsstämmä. Stämmän sämordnäs digitält viä Teäms
och änpässäs till gällände restriktioner.

Markägare som vill ha underlagen för mötet skickade till sig
kontaktar sekreteraren eller någon i styrelsen.
Styrelsen hälsar välkomna.
Sekreterare: Karl-Johan Kårhammer
kalle@karhammer.com
0735-29 05 06

Dätum och tid: 2021-05-23 kl. 14.30.
Pläts: Sjoviken, Bolmso eller deltägände viä Teäms.
Deltagande
För att delta på stämman måste du anmäla dig
till bolmsofiber@gmail.com i första hand eller
till 070-5491154, i så fall helst via sms!
Ange om du har tillgång till Teams eller inte.
Föredrar du att delta enskilt via Teams anger du det
också i anmälan.
Anmälan deltagande senast 2021-05-16
Pä pläts i Sjoviken kommer vi erbjudä upp till tre grupper om
ättä personer värderä som koppläs ihop till det digitälä Teämsmotet. Gruppernä sitter i olikä lokäler med sepärätä ingängär.
Vi meddelär dig efter din änmälän hur du deltär och vilken
grupp du tillhor.
Ärenden
Ärenden enligt foreningens städgär och foregäende ärs stämmäs principbeslut om ävveckling äv Bolmso Fiber ekonomisk
forening behändläs.
Välkomnä!
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Lördagen den 8 maj kl. 09.00 kommer Perstorpsstiftelsen att ha städdag
och styrelsemöte i Perstorpsgården.
Vi kommer att se till så att vi städar med avstånd.

Det finns jobb både ute och inne!
Kom gärna och hjälp oss! Vi bjuder
på fika.
Vill ni hjälpa till en annan dag så hör
av er till
Christina 070 659 11 47 eller
Susanne 070 559 41 91.
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Lillans Aloe Vera
Hos mig hittar du både hudvård, kroppsvård, kosttillskott & träningstips.
Hälsoboxar, kompletta med kosttillskott & tips för en hållbar viktnedgång,
där jag stöttar och peppar dig. Du får personlig vägledning hela vägen ända
fram i mål!
Träning som passar alla, även du som inte tränat alls eller på länge,
träningen görs enkelt hemma!

Under maj månad har jag erbjudande på solskydd
Solens strålar är starka, ett solskydd som är snällt mot människor, djur &
natur.
Ring eller maila mig på 0708 - 510352

lillan@flp.com

Lillan Papp

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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Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken

Lördagen den 1 maj 2021 är det dags för den årliga stora
städdagen i Sjöviken.
Trots Coronatider och att vi skall vara försiktiga, så behövs
städdagen. 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
riskgrupperna 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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Den fjärde och sista boken i serien

Programblad maj 2021
1

lö

8.00

Städdag i Sjöviken

3

må 17.00 Bolmsö IF - fotbollsträning
19.30 Gymnastik - cirkelträning

5

on 18.00 Gymnastik - puls
18.30 Extra årsöte Tannåkers norra älgjaktslag

7
8

19.30 Gymnastik - pilates
fr 17.30 Gymnastik - tabata
lö 9.00 Städning och styrelsemöte i Perstorpsgården

10

må 17.00 Bolmsö IF - fotbollsträning
19.30 Gymnastik - cirkelträning

11

ti 18.00 Röda Korsets styrelsemöte
on 18.00 Gymnastik - puls

12

15

19.30 Gymnastik - pilates
fr 17.30 Gymnastik - tabata
lö 12.00 Manusstopp för junibladet

16

sö

14

17

on 18.00 Gymnastik - puls
19.30 Gymnastik - pilates

21

fr 17.30 Gymnastik - tabata

24
26
28

31

Bok ett handlade om Kvarkhult, Flahult och Roen.
I bok två behandlade vi Skällandsö och Sunnerö.
Bok nummer tre handlade om torp under Rykull, Skattegård och
Klockaregård. I den boken berättade vi också om kyrkan och gården
Klockaregård.
• I denna sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet.
Vi har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp.
•
•
•

Boken omfattar 240 sidor och har en hel del
bilder. Du kan köpa den av
Inga-Lill
Sara

073 839 30 90
070 344 61 05

De två första böckerna är slutsålda men vi har
några exemplar av bok 3 kvar.

sista dag anmälan till stämma m Bolmsö Fiber
må 17.00 Bolmsö IF - fotbollsträning
19.30 Gymnastik - cirkelträning

19

23

“Torp och backstugor i Tannåker”

sö 14.30 Föreningsstämma Bolmsö Fiber
må 17.00 Bolmsö IF - fotbollsträning
19.30 Gymnastik - cirkelträning
on 18.00 Gymnastik - puls
19.30 Gymnastik - pilates

Dubbelnummer
Tänk på att vi har dubbelnummer i juli/augusti.
Planera era aktiviteter och annonser i god tid så att ni får
med allt ni vill ha med i det bladet.
Manusstopp är den 15 juni.

fr 17.30 Gymnastik - tabata
må 17.00 Bolmsö IF - fotbollsträning
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Förslag dagordning årsstämma med Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets 2021-06-14. Digitalt telefonmöte.
Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Styrelsemöte:
11 maj kl. 18 Videochatmöte
Årsmöte:
Se annons

KALLELSE
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets medlemmar kallas till digitalt årsmöte via telefon. Årsmötet hålls
den 14 juni kl. 19. Alla som har en telefon kan
delta. Du skickar ett SMS till 070 269 11 29 och
meddelar att du önskar delta, som bekräftelse får
du en kod tillbaka. I juni månads Sockenblad får
du instruktioner om hur du använder koden den
14 juni.
Sista anmälningsdag är 6 juni
Bifogas: Förslag till Dagordning.

Våffelcafé i Sjöviken
Vi planerar för att kunna ha våffelcafé i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken även i sommar, start onsdagen
efter midsommar.
Mer info i juni månads Sockenblad.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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1. Öppnande av stämman.
2. Val av mötesordf. och sekreterare.
3. Val av 2 st justerare.
4. Kallelse till stämman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för 2019-års förvaltning.
10. Val av ledamöter i styrelsen väljes på 3 år
I tur att avgå Susanne Ingemarsson, Ingrid Rosenlind Anna-Maria Odeholm och Birgit Nyberg valda till 2019-2021
är Birgitta Wallén, Laila Henningson och Rose-Marie Starck valda
2020-2022
11. Val av styrelsesuppleant för 1 år. Anna-Lena Wiktorsson vald tom
2020
12. Val av ordförande för kretsen för 1 år (nuvarande Birgitta Wallén)
13. Val av kassör för 1 år (nuvarande Birgitta Wallén)
14. Val av sekreterare för 1 år. (nuvarande Susanne Ingemarsson)
15. Till vice ordförande för 1 år. (nuvarande Susanne Ingemarsson)
16. Val av 2 revisorer för 1år och 1 suppleant. (nuvarande Bernt Andersson och Helen Johansson)
17. Rätt att teckna firma och bank.
Kassören har rätt att använda internetbank för kretsens räkning. Ordförande och kassör har rätt att teckna firma och bank var för sig.
18. Kupanansvarig ordinarie och suppl. för 1 år. (Nuvarande är Eva
Johansson och Ingrid Rosenlind )
19. Representant, ordinarie och suppl. för 1 år till RKs samverkansråd i
Ljungby
(Nuvarande är ordinarie Birgitta Wallén, suppl. Ingrid Rosenlind )
20. Valberedning för 1 år.
21. Fastställande av stadgar för kretsen
22. Verksamhetsplan 2021 + anslag. (Kretsen har idag inte några
pengar i kassan)
23. Övriga frågor.
24. Stämman avslutas.
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Midsommar 2021
Hurvida vi kan ha en traditionell midsommarfest i Bolmsö hembygdspark i år beror på vilka beslut myndigheterna tar i maj.
Det ser mörkt ut, vi har de senaste åren haft mer än ett tusen besökare
och det är nog ganska otroligt att det så snabbt ändrar sig i riktlinjerna,
särskild med tanke på att smittspridningen har ökat i vår.
Men vi får se vilka beslut som kommer och hoppas vi kan skriva om
det i nästa sockenblad.
Bolmsö Hembygdsförening

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)
Onsdagar:
Pilates
kl. 19.30 (tom 26 maj)
fredagar:
Tabata
kl. 17.30 (tom 18 juni)
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.
Håll utkik på Facebooksidan ”Tannåker Bolmsö
gymnastikförening” för ändringar och extrapass.

Svar till ”Lite påskgodis”
1. Antalet kycklingar är 8
2. En tupp, sex hönor och 13 kycklingar
3. 10 tulpaner

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

Bolmsö sockenblad
Du som vill läsa sockenbladet har fyra möjligheter att välja på:
1. Klicka på länken på hemsidan "www.bolmso.se"
2. Klicka på inlägget på Bolmsös FaceBook-sida
3. Anmäl dig till mailutskick av sockenbladet i PDF-format till
"sockenradet@bolmso.se"
4. Få det tryckta bladet i brevlådan. Detta alternativ kan du också
anmäla/avanmäla till "sockenradet@bolmso.se" (OBS! VIKTIGT
ATT DU AVANMÄLER OM DU INTE VILL HA I LÅDAN).
Sockenrådet ser gärna, dels av kostnadsskäl dels av miljöskäl, att
du väljer alt 1, 2 eller 3 och ser alternativ 4 som ett val och en service för de som inte kan läsa digitalt.

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

Trevlig läsning oavsett vilket alternativ du väljer!
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Tannåkers Pingstkyrka maj 2021
4

18.30

Bön i kyrkan

11

18.30

Bön i kyrkan

18

18.30

Bön i kyrkan

25

18.30

Bön i Kyrkan

Bolmsö o Tannåkers kyrkor maj 2021
Vi har fortfarande bara digitala gudstjänster, men vill man
komma till kyrkan skall man anmäla sig till tjänstgörande präst.
9 9.30 Gudstjänst i Tannåker, M Lind
16 18.00 Mässa i Bolmsö kyrka, M Lind
23 16.00 Pingstdagen, Gudstjänst i Tannåker, M Lind

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

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
Gemenskap och samtal om tro. Sker på
4/5 ti
18.30 Zoom
Zoom. Länk på facebook.

9/5

sö

18.00 Jonsboda Gudstjänst, Nattvard, månadsinsamling.

16/5

sö

10.00 Dannäs

18/5

ti

18.30 Zoom

27/5

lö

18.00 Jonsboda

30/5

sö

10.00 Jonsboda Gudstjänst i Jonsboda tillsammans med

Mark Munro. Sång; Gunilla Enggren.
Vandringsgudstjänst i Dannäs. Kolla facebook för info.
Gemenskap och samtal om tro. Sker på
Zoom. Länk på facebook.
Eventuellt Mat o Gemenskap. Kolla FB.
Tannåkers pingst. Kjell Ström. Sång; Ove
och Wenche Stålenbring.
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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
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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 maj 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 393. Utgivare: Bolmsö sockenråd

