BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 346 MARS 2017
”Utan snus i drygt en månad försmäktar jag på denna ö-” Så uttryckte sig
Pippi Långstrump när hon och Tommy och Annika blivit strandsatta på en
ö. Kanske inte riktigt så—det var väl bara en dag om jag kommer ihåg rätt.
Jag snusar inte och framförallt är jag inte strandsatt—jag försöker bara
uttrycka att jag saknar affären.
I sockenråden, både Bolmsös och Tannåkers, är vi överens om att våra
viktigaste förutsättningar är affären, skolan, hyresbostäder och företagsamhet. Allt är viktigt i en helhet som ska göra bygden attraktiv för människor som vill bo här. Det är de fastboende—först och främst unga människor som handlar i affären och som fyller skolan med nya människor—
som är den viktiga basen i denna framtid. Med fibernätet är vi på
”marknaden” och har precis samma förutsättningar som alla andra att
skapa nya tjänsteföretag eller jobba på distans.
Just nu är skolan och affären i akuta lägen. Det måste byggas en ny skola
och då behöver vi påverka så att den blir kvar i bygden. Affären är stängd
men förhoppningsvis hittar någon förutsättningar för att få igång den
igen. Sockenråden har gett mig mandat att hjälpa till med det om det behövs och efterfrågas. Vi har diskuterat att, som på en del andra ställen,
hjälpa till med själva lokalen, kanske i form av en andelsförening eller någon annan bolagsform. Vi måste också få till byggandet av hyresrätter
som gör det lättare att komma hit och etablera sig.
Allt detta har med dessa frågeställningar att göra kan du vara med och
påverka. På Bolmsö jobbar vi med visionsprojektet ”Bolmsö till tusen”. Vi
startar med en inspirationsträff i Sjöviken den 23 mars kl 18:30 (annons i
sockenbladet) Hoppas vi ses där!

Anders Olsson

Vi är Bolmsö sockenråd

Nu drar vi igång kulturföreningen
igen efter vinterdvalan

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

Alla som vill vara med och förgylla Bolmenbygden med
kultur i alla former är välkomna till öppet styrelsemöte i
sjöviken torsdag 9 mars kl 18:30. Vi bjuder på fika.

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Konsert i Sjöviken 4 april

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

Skriv in i almanackan redan nu att vi i samarbete med den
kommunala kulturskolan bjuder in till konsert i Sjöviken
tisdagen den 4 april kl 19.
Välkomna!
Anette Jonsson, Angelica Karlsson, Anton Johansson,
Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, Marion Koomen &
Solveig Carlsson

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

Aktuellt
Affären och skolan är oerhört viktiga för vår bygd. Vi behöver dem, därför vill
vi arbeta för att de finns här.
Vi har ett inspirationsmöte den 23 mars och vi önskar att ni kommer. Det
kommer en föreläsare som berättar om hur de gjort i sin bygd. Kom och bli
inspirirerade. Läs vår annons och anmäl er. Vi bjuder på smörgåstårta.
Vi arbetar med vår nya vision Bolmsö till Tusen. Vi vill ge kraft åt ett rikt föreningsliv i alla former och att fler flyttar hit.
Hjälp oss skriva första sidan eller insändare. Det är ni som gör sockenbladet
så vi är tacksamma att ni fyller det! Tack!

Onsdag 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 5/7, 30/8, 27/9
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8, 21/9
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
Flahult

Granholmsvägen
Håringe

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00

Torsdag 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, 10/8, 7/9

Bolmsö kyrkby

16.35 - 16.50

Hölminge

14.35 - 14.50

Perstorp

16.55 - 17.10

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Österås

17.15 - 17.30

15.45—16.00
16.40—17.00

Bolmsö skola 10.15-11.20: 14/3, 28/3, 25/4, 9/5, 23/5, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11
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Nu är det dags för

**************************************

Tannåkers Bygdegårdsförening

Böckerna om Tannåker

att hålla Årsmöte
det blir den

Tannåkers skola

12/3 kl 15

Några enstaka exemplar finns kvar (50:-)

Vi bjuder på fika.
Passa på att komma till Tannåkers bygdegård
för dina synpunkter är viktiga!
Väl mött!!
Styrelsen
Tannåkers BGF Åsarna

Stort tack
till Gert med familj och personal för god
service och vänligt bemötande
under de gångna åren.
Mona, Anna, Rikard
Milston
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

Butiker i Tannåkerbygden
Slutsåld

Tannåkers kyrkogård, guide 2013
Finns fortfarande att köpa (300:-)

Torp och backstugor i Kvarkhult, Flahult och Roen
Vårt lager är slutsålt men boken kan fortfarande
beställas på t.ex. bokus.com (135:-)
Och den senaste boken:

Torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö
Vi har i dagsläget ett tiotal böcker kvar (140:-)
Böckerna finns hos Inga-Lill 073-839 30 90
och Sara 070-344 61 05
**************************************
Om någon månad drar vi igång en ny studiecirkel för att hitta rester efter torp och backstugor i Tannåkers centrala delar (Rykull, Klockaregård och Skattegård). Hoppas att du vill
vara med, annons kommer.
**************************************
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Årsstämma för stiftelsen August och Ida Söders samt
Manfred och Emma Hagströms fond
Systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons donation
Stiftelsen Adolf Svenssons, Perstorp fond.
Den 14 mars kl. 18.15 i Bolmsö församlingshem.
Stadgeenliga ärenden.
Alla röstberättigade inom Bolmsö gamla församling hälsas
välkomna.
Vi bjuder på lite mat!
Välkomna styrelsen

Bolmsö Hembygdsförening

SKOLFOTON.
Vi har en förhoppning om att åtminstone få komplett samling skolfoto
från Bolmsöskolan, Här saknar vi följande foton:
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1979-1980

Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan
Bolmsöskolan

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

Har du skolfoto från något av dessa år ber vi att få låna och scanna av
bilderna

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
ÅRSMÖTE
6 mars kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi bjuder på god fika
Medlemmar hälsas välkomna
Månadsmöte
3 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe
Våffelkalas
8 maj kl 14 bjuder vi alla på våfflor i Sjöviken
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
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FILMER från bygden
Vi söker också filmer som är av allmänt eller historiskt intresse. Om vi
får digitalisera dem och en kopia till hembygdsföreningen får ni en digital kopia också som tack för att vi får ta del av er film.
Kontakta Solveig Carlsson, 0372-91000, hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se

MANUS
Till dig som vill lämna manus på papper
För att underlätta arbetet med sockenbladet ber vi er att
lägga alla manus i sockenrådens postlåda vid affären.
OBS! detta gäller även er på Bolmsö.
/redaktören för bladet
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Kallelse till Föreningsstämma
i Bollstads samfällighetsförening
Org nr 717911-1476
Tid Lördagen den 25 mars 2017, kl 15.00
Plats Matsalen, Bolmsö skola
Ärenden Uttaxering för 2017, styrelsens förslag ingen uttaxering.
Inga motioner till stämman har inkommit
Beslut om utgifts- och inkomststat för 2017
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Sedvanliga mötesförhandlingar

Här går ”bussen” 6 gånger om da’n!
Vet du om att Ljungby kommun erbjuder samordnade kollektiv-, färdtjänst- och sjukresor på
vardagar? Du hämtas vid din dörr och kan välja
att åka till Busstationen, lasarettet eller tre
andra hållplatser. Priset är som en bussbiljett –
mindre än en 50-lapp.
Ring och boka din resa på 0775-77 77 00
– 3 timmar före!

Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson,
Hjärtstorp, Bolmsö.
barbro.svensson@kronoberg.se

Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande
utskick.
Anmälan senast 19 mars 2017 till
Magnus Elisson 070-27 04 571 magnus.elisson@bolmso.se
Barbro Svensson 070-98 44 815 barbro.svensson@kronoberg.se

Vi fikar - meddela ev allergi!
Välkomna
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Programblad mars 2017

Programblad mars 2017
söndag
onsdag
lördag
söndag

1
4
5

måndag

6

tisdag
onsdag
torsdag

7
8
9

lördag

11

19.30
9.30
15.00
18.00
19.00
18.00
19.30
18.00
19.30
18.30
19.00
18.00

Pilates
Skytte Älmhultsträffen
Högmässa Bolmsö
Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening
Gudstjänst Missionshuset
MixGympa
Röda Korset årsmöte
Zumba-Aerobic
Anmäl till Landsbygdsträffen 23/3
Luftgevär skolan
Pilates
Kulturföreningens öppna styrelsemöte
Tannåkers sockenråds månadsmöte
Missionshuset

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2017
Lö 4

måndag

tisdag

onsdag
torsdag
söndag

måndag

Älmhultsträffen
tisdag
onsdag

Ti 7

18.00

Luftgevär skolan

Johan o Sven

Ti 14

18.00

Luftgevär skolan

Johan o Catrine

Ti 21

18.00

Luftgevär skolan

Sven o Stefan

torsdag
lördag

Olle o Kent

söndag

Lö 25
Ti 28

12 11.00
15.00
18.00
19.00
13 17.45
18.30
19.30
14 14.00
18.00
18.15
15 12.00
19.30
16 15.00
19 16.00
18.00
18.00
19.00
20 18.30
19.30
21 18.00
22 18.30
19.30
23 18.30
25 15.00

Lions Cup Söraby / Rottne
18.00

Luftgevär skolan

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Vill du bli medlem i skytteföreningen så kontakta
Stefan Kristiansson 0705 20 32 29 eller
Catrine Olsson 0767 71 49 33
Se även www.bolmso.se/skytte
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måndag
tisdag
onsdag

26 10.00
11.00
14.00
19.00
27 19.30
28 18.00
29 17.30

Församlingsmöte Pingstkyrkan
Årsmöte Tannåkers Bygdegård
Gudstjänst Tannåker
MixGympa
Centerpartiet har gruppmöte i Ljungby
Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening
Zumba-Aerobic
Daglediga Bolmsö
Luftgevär skolan
Årsstämma för stiftelsen Adolf och Ida Söders osv...
Manusstopp för sockenbladen
Pilates
Syföreningen
Nomineringsmöte Bolmsö
Gudstjänst Bolmsö
Gudstjänst Missionshuset
MixGympa
Anmäl till Föreningsstämma 25/3
DNA-föreläsning i Ljungby
Zumba-Aerobic
Luftgevär skolan
Bolmsö-Tannåker centeravdelning möte i Hov
Pilates
Landsbygdsträff - Vision "Bolmsö till Tusen"
Föreningsstämma Bollstads samfällighetsförening
Skytte Lions Cup Söraby / Rottne
Gudstjänst o scoutinvigning Missionshuset
Mässa Tannåker
Föreningsstämma Bolmsö Fiber
MixGympa
Zumba-Aerobic
Luftgevär skolan
Messy Church Tannåker

Fiber och föreningsstämma
Tiden går fort när man har internet. Den 20 mars upphör den kostnadsfria
perioden, 3 månader med fri internetuppkoppling, som är en del av avtalet
med IP Only. Enklast att beställa fibertjänster, Internet-TV-Telefoni, är att
vänta tills efter att internetanslutningen är nedkopplad. Ni ska då få upp IP
Onlys beställningsportal med alla tjänsteleverantörer och er fastighetsadress. Sedan är det bara att klicka på den tjänsteleverantör ni bestämt er
för och följa instruktionerna.
Avser ni att göra beställningen från annan plats än där fibern är inkopplad,
logga då in på www.ip-only.se/portal och uppge fastighetsadress för aktuell
fiberanslutning eller ring tjänsteleverantören.
Efter den 20 mars ska det också vara möjligt att beställa enbart telefoni.

Föreningsstämma
Bolmsö Fiber ekonomisk förening inbjuder härmed till ordinarie
föreningsstämma.
Datum och tid: 2017-03-26, kl. 14.00.
Plats:
Sjöviken, Bolmsö.
Ärenden
Ärenden enligt föreningens stadgar samt förslag till stadgeändring enligt protokoll från stämman 2016-03-20. Stadgar och protokoll finns tillgängliga bl.a. på föreningens hemsida.
Kallelsen skickas också med E-post eller brev till föreningens
medlemmar.
Föreningen bjuder på fika efter stämmans slut. Då kan ni också
ställa eventuella frågor till styrelsen rörande fiberprojektet.
Välkomna!

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Årsmöte blir måndagen den 13 mars kl 18:30
Valberedningen består av Gunvor Andersson, Anders Jannesson och Donald Carlsson
Valborgsmässoafton 30 april
I år är det Bolmsö som är värd för Valborgsmässofirandet.
Välkomna till Bolmsö Bygdegård denna kväll
Städdag 1:a maj
Städdagen betyder mycket för att hålla vår Bygdegård i bra
skick, vi behöver många personer som hjälper till
Lördag 6 maj planeras Årets Kultur på Landsbygdsatsning
tillsammans med Ljungby kommun, se mer info i kommande
Sockenblad.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg
893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar
100:- per person
Bolmsö Bygdegårdsförening

Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ oss på www.bolmsofiber.se.
12

13

DNA-föreläsning i Ljungby
Peter Sjölund föreläser om DNA-släktforskning.
20 mars kl. 18.30, Garvaren
Han visar nybörjaren vilka spännande upptäckter som DNA-tester kan
leda till och tipsar om hur du som DNA-testat dig går vidare med dina
resultat.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa DNA-test och lämna ett DNA
-prov direkt efter föredraget.
Inträde: 100 kr
Föranmälan på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida: www.sv.se
Peter Sjölund är en av pionjärerna inom svensk DNA-släktforskning.
Många kittlande utmaningar och intressanta upptäckter väntar dig när du
ger dig in i DNA-släktforskningens spännande värld. Och du hittar garanterat okända släktingar, som kan utvecklas till nya trevliga släktforskarvänner.

Välkomna
14

15

Välkomna
Bolmsö Sockenråd

Måndag 13 mars
Gruppmöte i kommunhuset kl 17:45 där vi diskuterar
och tar ställning i aktuella frågor och framtidsfrågor.
Alla medlemmar är välkomna!

Boka in torsdagen den 23 mars för ett spännande möte då vi
bjudit in en intressant föreläsare och eldsjäl till Sjöviken,
Bolmsö Bygdegård.
Kl 18:30-21:00

Vision ”Bolmsö till Tusen”

Lördag 1 april
Distriktsstämma för Kronoberg i Hinneryds bygdegård.
Samåkning från skolan –
hör av dig till Irene 070-6791113

Gäller alla boende på Bolmsö och Tannåker.
Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och kaka.
vi räknar med att Du kommer.
Anmälan senast den 6 mars till någon av oss i Bolmsö Sockenråd

Onsdag 22 mars
Bolmsö-Tannåker centeravdelning träffas hos Irene i
Hov kl 18:30. Medlemmar och icke-ännumedlemmar är hjärtligt välkomna!

Polisen i Ljungby tel: 010-562 22 27
Anders
Irene
Sandra

Detta är ett telefonnummer till Polisen lokalt i Ljungby.
Det är bemannat dygnet runt och kan användas som alternativ till
tel: 114 14 som kan vara svårt att komma fram på och där den som
svarar kan sitta var som helst i landet.

OBS! Vid akuta situationer, ring 112, som alltid.
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus, mars
Sön 5 18.00

Gudstjänst Linda Andersson, sång Maria Davidsson

Lö 11 18.00

Mat och gemenskap och ha en trevlig kväll med att umgås
och prata, alla välkomna. Ingen anmälan, bara kom som ni är.

Sö 5

Sö 19 18.00

Gudstjänst Linda Andersson

Sö 12 18.00

Gudstjänst S-Å Fyhrlund, Tannåker

Sö 26 10.00

Familjegudstjänst med scoutinvigning och därefter är det servering, så ni får inte ha bråttom hem.

To 16 15.00

Syföreningen, Anita Olsson, Bolmsö

Sö 19 16.00

Nomineringsmöte, kyrkkaffe, Bolmsö

Sö 19 18.00

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

Sö 26 11.00

Mässa S-Å Fyhrlund, Tannåker

On 29 17.30

”Messy Church” i församlingshemmet Tannåker.
Aktiviteter för hela familjen mellan 17.30 och 19.30.
Någon form av förtäring.
S-Å Fyhrlund

Väl mött och alla är varmt välkomna till dessa Gudstjänster

Tannåkers Pingstkyrka mars
12

11.00 Församlingsmöte (Obs! tiden)

26

10.00 Familjegudstjänst och scoutinvigning i Jonsboda Missionshus

Varmt välkomna

Kyrkligt program mars månad
9.30

Högmässa, Bolmsö, H Sjömar, kyrkkaffe

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Daglediga

tisdag den 14 mars:
kl 14.00
i Bolmsö församlingshem

NOMINERINGSMÖTE
Söndag den 19 mars kl. 16.00
Bolmsö församlingshem

Mari Gustavsson och Olle Heverius
sjunger och spelar.

Kyrkovalet 2017
Nominering till kyrkofullmäktige
Kaffeservering
Kom och säg din mening!

Välkomna

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 mars kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären 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 affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 346. Utgivare: Bolmsö sockenråd

