Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 329 OKTOBER 2015

http://www.bolmso.se
Hej alla sockenbladsläsare.

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 oktober. 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!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

När jag nu sitter och skriver denna förstasida tittar jag ut genom
fönstret och begrunda att hösten är på gång med sin gråa himmel.
Vi får verkligen hoppas att det inte blir novemberväder redan.
Från det ena till det andra så tänkte jag påminna om Bolmsös
telefon katalog som skall trycktas upp i pappersform, i en ny
upplaga.
Ni som inte under vår och sommar uppdaterat era
kontaktuppgifter vad det gäller telefonnummer, mobilnummer
samt e-postadresser uppmanas att göra det omgående då
tryckning börja närma sig.
OBS. gäller även adresser.
Jag vill även passa på att upplysa om att Bolmsö Sockenråd har
årsmöte den 13 oktober kl. 19.00 i Bolmsö Bygdegård. Alla
Bolmsöbor hjärtligt välkomna, nya som gamla. Bolmsö Sockenråd
jobbar för en levande landsbygd. Ni som tycker något, kom dit för
en trevlig kväll med oss.
Vore jätteroligt om många ville komma och deltaga på årsmötet,
hoppas att det blir fler utanför styrelen som dyker upp för att
framföra bra idéer som sockenrådet kan engagera sig i, det vore
jätteskoj.
Slutligen vill jag passa på att önskar alla läsare en skön höst och
att vi får många fina varma höstdagar!

Bolmsö Sockenblad nr 329. Utgivare: Bolmsö sockenråd

Fredrik i Kyrkbyn

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan
Kassör
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se

Kyrkligt program
4/10

11.00

Mässa, Församlingsdag Tannåker S-Å Fyhrlund

11/10 11.00

Gudstjänst, Församlingsdag Kören Bolmsö S-Å Fyhrlund

11/10 16.00

Messy Church Tannåker J.Eklund

15/10 15.00

Symöte Bolmsö Ingegerd Gustavsson

18/10 18.00

Mässa Bolmsö J-Å Carlsson

20/10 14.00

Daglediga i Bolmsö församlingshem

24/10 18.00

Lördag syföreningsauktion Bolmsö S-Å Fyhrlund

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

25/10 18.00

Musikgudstjänst Tannnåker
Dörarp/Vittaryd och Bolmsö/Tannåkerkörerna.

Vi arbetar med att ge ut en ny upplaga av Bolmsös egen telefonkatalog. Vill ni uppdatera era uppgifter sedan förra utgåvan så maila till
telefonkatalog@bolmso.se
Både fastboende och fritidsboende är välkomna att skicka in uppgifter!

29/10 19.00

Husförhör i Tannåkers församlingshem,
Tannåker/Skällandsö rotar.

1/11

16.00

Minnesgudstjänst Bolmsö S-Å Fyhrlund

1/11

18.00

Minnesgudstjänst Tannåker J-Å Carlsson

Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com
Riktnumret till samtliga är 0372

OBS!!

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Bolmsö Sockenråd har årsmöte den 13 oktober kl 19 00 i Bolmsö
Bygdegård. Alla bolmsöbor hjärtligt välkomna, nya som gamla.
Bolmsö Sockenråd jobbar för en levande landsbygd. Ni som tycker
något, kom dit för en trevlig kväll med oss.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se

Vill du bli av med skrot?
Nu står det en container vid Tannåkers bygdegård.
För hjälp med hämtning Ring :
Jan-Erik Eriksson 0370/45045 eller
Peter Kårhammer 0370/45073
Vi tar tacksamt emot era bidrag!
Tannåkers bygdegårdsförening
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Vattenskyddsområde Bolmen
Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
4/10 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson, sång av gruppen
”Mylla”
11/10 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson, nattvard
25/10 16.00 ”Sånger vi minns” i Tannåkers Pingstkyrka.
OBS! tid och plats
Alla

- ligt välkomna på Gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka
Foto hämtat från http://www.sydvatten.se/vattenskyddsomrade-bolmen

11 okt

16.00 Bön hos Inez

25 okt

16.00 Sånggudstjänst ”Sånger vi minns”

Varmt välkomna till samlingarna!

Messy Church-gudstjänst i
Tannåkers kyrka!
Söndagen den 11/10 kl 16.00
Vad är då Messy Church-gudstjänst?
Messy Church är en gudstjänst som är rörlig och lite rörig, med
pyssel, sånger och så förstås själva gudstjänsten. Det blir en
härlig gemenskap. Vi börjar gudstjänsten med drop-in fika kl 16.
Alla är varmt välkomna!
TANNÅKERS FÖRSAMLING
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Bolmsö sockenråd inbjuder till
möte med Sydvatten,
den 24 november 2015 kl. 18.00–20.00
i Sjöviken, Bolmsö bygdegård.
Sydvatten har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram ett
förslag till vattenskyddsområde för Bolmen.
Till vårt möte kommer representanter för Sydvatten och
berättar om vad vattenskyddsområdet skulle innebära för oss.
Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor och ge
synpunkter till Sydvatten. Detta gäller för alla på Bolmsö
och inom Tannåkersområdet!
Vill Ni informera Er innan mötet v v gå in på
http://www.bolmenvatten.se/.
Välkomna!
Vi bjuder på fika!
3

Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
Vi har nu fått in anmälningarna från alla som vill ha fiberanslutning till
sina fastigheter på Bolmsö. Det blev 321 anslutningar. Några har valt att
ansluta flera hus eller tomter som är belägna på fastigheten.
Det finns enligt vår beräkning ca 166 fastigheter på ön med
"permanentboende hushåll" och av dem har hela 161 anmält sig. Detta
ger maxpoäng på ett av de tre urvalskriterierna vid prioriteringen av
fiberprojekten på Länsstyrelsen. Jag tror att det är en ovanligt hög
anslutningsgrad.
Vi är mycket glada för den mycket stora anslutningen och att så många
har förstått fördelarna med fiber. Fiberanslutning ger möjlighet till
betydligt lägre abonnemangskostnader jämfört med vad vi betalar idag
och det är framtidens säkra infrastruktur för internet, telefoni och TV.
Budgeterad anslutningskostnad har ökat något då vi nu även har med
kostnad för sjökabel och grävning till en fibernod på landsidan. Vi
återkommer om anslutningskostnaden när vi fått feedback från
Länsstyrelsen och vi vet hur insatser och moms kan hanteras i
föreningen. Vi har försökt täcka in alla kostnader och hoppas på ett bra
utfall vid upphandlingen av schakt och fiber. Vi har också fått
prisindikationer på en total anslutningskostnad under 10 000 kr om vi
väljer en framtida försäljning, t.ex. 5 år efter färdigställandet.
Förutsättnigen för genomförandet är att vi beviljas EU-stöd, ca 60%!
Om motsvarande anslutning skulle ha gjorts utan EU-stöd hade
storleksordningen varit 40 - 50 000 kr och det är minst den summan en
framtida ny anslutning troligen kommer att kosta.
Kanske har du redan skrivit på ett markavtal om stamfibern eller
fastighetsfibern är planerad att gå över din fastighet och vidare till
efterföljande fastigheter. Om inte, så är de områdesansvariga på väg! Vi
jobbar samtidigt på att skicka ut upphandlingsunderlagen för projektet.
Besked om beviljat stöd hoppas vi få före jul.
För löpande och aktuell information – följ vår hemsida!
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se
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5 oktober kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi räknar innehållet i bössorna, planerar inför auktion och julmarknad.
Ta med kopp så brygger vi kaffe och bjuder på bröd som blev över i
vinstpotten på Bolmendagen. OBS!
2 november kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Vi planerar inför auktion och julmarknad.
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe.

AUKTION
Boka den 21 november kl 16.00

JULMARKNAD
Boka den 5 december på eftermiddagen

FLYKTINGAR
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets beslutade den 7 september att från
kretsens kassa ta 10.000 kr och översända till Röda Korsets
flyktinghjälp.
Detta är pengar som kretsen fått tillbaka på de medlemsavgifter ni
betalat till RK samt pengar som kom in på brödlotteriet på
Bolmendagen
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
Alla varmt välkomna, Styrelsen/ordföranden

Välkomna till Musikcafé i
Åsarnas bygdegård
den 7/11
kl.18.00.
Det blir musikquiz, allsång och hembak’t.
Tannåkers sockenråd
17

Arkivens Dag

Filosofifrukost

Lördagen den 10:e oktober kl. 9.00
i Tannåkers café

Lördagen den 14 november 2015
Öppet kl 14-17 i Bolmsö Församlingshem.
Vi kommer att visa handlingar ur vårt
arkiv såsom fotografier,
tidningsurklipp, olika gamla protokoll
mm.
Fråga oss gärna om det är något
särskilt ni vill se så tar vi fram det.
Årets specialare är att vi gör en extra
filmvisning från industrier från orten,
såsom Bolmsö Sågverk och Sollidens
Småindustri.
Har du filmer från andra industrier,
såsom tex Harald Westergrens
Toffelfabrik är Hembygdsföreningen
mycket intresserad av att få ta del av
det materialet.
Vi har enklare kaffeservering under
hela öppettiden
ALLA hälsas varmt välkomna
Bolmsö Hembygdsförening

Tema: Universum och meningen, del 2.
Vi börjar med frukost som vanligt, 40 kr.
Alla välkomna!
…. hälsar moderator Ingrid Munro

Åsarnas Bygdegårdsförening i Tannåker
Vi tänker starta lite kursverksamhet till hösten:



Jägarexamen teoretiskt och praktiskt
Hjärt- och lungräddning

Kvällstid, häng på!

Hör gärna av ditt intresse till Birgit Eklund 0370/451 26 eller
0738 11 89 51

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
sön 4/10

10.00

F-mästerskap Mauser

Bolmsö skjutbana

tis

6/10

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Olle + Catrine

tis

13/10

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Johan + Sven

lör

17/10

ROTTNE INDUSTRI CUP
anmälan senast 9 okt.

Söraby/Rottne

tis

20/10

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Kent + Stefan

tis

27/10

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Sven + Olle

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
16
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Finns det en mening med livet?
Är tron relevant för nutidsmänniskan?
Dessa och andra frågor tas upp i ALPHAKURSEN!
Alphakursen är världens mest använda grundkurs
i kristen tro, där alla oavsett övertygelse är
välkomna.
Vi börjar torsdagen den 15:de oktober kl. 18.30 i
Jonsboda missionshus och träffas 10 veckor med
ett juluppehåll.
Ingen föranmälan behövs.
För mer info kontakta
Mark Munro 0735158080
Välkomna! Hälsar Jonsboda missionsförsamling

HÖSTSTÄDNING
Dags för höststädning i Bolmsö Hembygdpark
Lördagen den 24 oktober 2015 är det dags att höststäda 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, speciellt du
som inte haft möjlighet att vara med tidigare år.
Bolmsö Hembygdsförening

Dagledigträff
Bolmsö—Tannåker
oktober
Tisdag den 20 oktober, 14.00 i Bolmsö församlingshem
”Du får inte gå ströget fram med någon annan än mig”
Bertil Sandström & Co från Osby sjunger och spelar
40– och 50-tals låtar.
Varmt välkomna!
Tannåkers och Bolmsö församling
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Missionsauktion
den 24 oktober i Bolmsö
Kl. 1800 helgmålsbön i kyrkan,
därefter kaffeservering, lottförsäljning och auktion
i församlingshemmet
Vi tar gärna emot gåvor till auktionen.
Alla är hjärtlig välkomna!
Bolmsö-Tannåker kyrkliga syförening
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Välkommen till
församlingsdag i Tannåker

Walk of Hope för

Söndagen den 4 oktober kl. 11-00

Tack till alla som kom till Tannåkers lanthandel
lördagen den 5 september och skänkte en slant till
Barncancerfonden, Walk of Hope.

Alla kyrkotillhöriga hälsas varmt välkomna till församlingsdag i
kyrkan söndagen den 4 okt. kl. 11.00 med efterföljande middag i
församlingshemmet. Det kommer att serveras fisk eller kött.
Vi vill ha din anmälan senast den 27 sept. till Ingrid Rosenlindh
0372-931 10 eller A-M Kårhammer 0370-450 16.
Uppge vilken maträtt du väljer samt hur många barn och vuxna.
Varmt Välkomna!
Tannåkers kyrkoråd.

Bolmsö Sockenråd har årsmöte
den 13 oktober kl 19 00
Hjärtligt välkomna. Vi tycker det är roligt att arbeta för
Bolmsö.
Vill ni också arbeta för Bolmsö så ring till valberedningen.
Valberedning är Stig Jannesson, Solveig Carlsson och
Patrik Lööv.
Vi bjuder på fika.
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

Vi fick in 3850 kr som oavkortat går till Barncancerfonden.
Tack än en gång från Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
genom Monica Johansson

Onsdag 28/10
Tannåker/affär
Skällandsö

15.10—15.25
15.45—16.00

Torsdag 22/10
Färle
Granholmsvägen

14.40 - 14.55
15.00 - 15.30

Flahult

16.40—17.00

Håringe

15.45 - 16.00

Torsdag 8/10
Hölminge

14.35 - 14.50

Bolmsö kyrkby
Perstorp

16.35 - 16.50
16.55 - 17.10

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Österås

17.15 - 17.30

Till Bolmsö skola tisdag den 6/10 och 20/10 kl. 10.15-11.20

14
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Bolmsö Bygdegård
Tack för pengar som skänkts till Bolmsö Bygdegårdsförening.
Nu under oktober kommer det att vara mycket som sker på byggfronten
som berör den ”gamla” delen. Vårt tidigare kök är rivet så
kaffebryggaren finns i källarplan. Lilla salen är ej tillgänglig och stora
salen kan användas i begränsad omfattning, men lokalerna i källarplan
är som vanligt.
Nu jobbas det med att få golv i nya köket och nya diskrummet, få in
ventilationen och sedan den nya köks och diskinredningen.
Vi skall också installera ett nytt värmesystem under höst och vinter.
Kontakta Bernt Andersson i Håringe om ni har möjlighet att hjälpa till
dagtid under veckorna. Tel 0372-91135 eller 070-5691135 eller kom in
i bygdegården när ni ser att det pågår arbete där.
Tillsammans med LRF Media har Bygdegårdarnas Riksförbund startat
skraplotten LANDLOTTEN, läs mer separat annons.
För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora
bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening

8

tillfalla dem – medaljen kunde
han få behålla. En dispyt
uppstod där torparen försvarade
sin rätt till femtiolappen. Det
hela resulterade i att fru
Lemchen krävde att Johansson
skulle öka sina dagsverken på
säteriet, eftersom han nu
befunnits så flink och arbetsam.
Vintertid kunde det dock vara
besvärligt att bo på Danö.
Isförhållandena kunde innebära
att man inte kunde ta sig till
fastlandet och fylla på
matförråden. Det berättas att
många Danöbor omkommit
genom drunkning, t ex Anders
första hustru. Trots dåliga isar
nödgades hon ge sig ut mot
Bolmsö för att skaffa mat.
Dessvärre brast isen när hon
På smala stigar på Danö bildades en
nästan var i land och hon
lång rad med vandrare.
drunknade. Hon begravdes på
Bolmsö medan mannen och barnen satt på Danö och hörde
begravningsklockorna. Slutligen högg sig Bolmsöbönderna fram
genom isen med en båt och undsatte familjen med mat.
Efter fika i gröngräset blev vi förevisade grunderna efter några av
husen som legat här, både boningshus och uthus. Långa stenmurar
vittnar fortfarande om generationers odlarmöda. Den siste torparen var
en av Anders Johanssons söner, Noach, han lämnade ön 1901.
Så traskade vi tillbaka till båtarna. Mats berättelse hade gett oss en god
och minnesvärd föreställning om torparnas livsvillkor. Men vi hade
också fått träffa vänner och bekanta ifrån de andra
hembygdsföreningarna, det var trevligt. Kanske kan det bli tillfällen till
andra gemensamma aktiviteter i framtiden?
Nedtecknat av Saga Alexanderson, Dannäs
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Trevlig utflykt till Danö
Så blev den äntligen av, torpvandringen på Danö. Augustikvällens
väder såg lovande ut och båtar anlade stränder i flera väderstreck. Folk
kom ifrån både Dannäs, Tannåker och Bolmsö. Totalt samlades
omkring 60 personer för att vandra in på ön. Ciceroner för kvällen var
Mats Svensson och Nils-Bertil Josefsson, båda väl förtrogna med
platsen. Mats är ättling i rakt nedstigande led till den sista familjen som
brukade torpet. Nils-Bertil är den som senast hade betande får på ön.
Då som nu ägs marken av Dannäs säteri. Genom tiderna har här funnits
många torpare. De gjorde dagsverken på säteriet men disponerade och
skötte en egen liten jordlott invid torpet. Första dokumenterade
bosättningen härrör sig från 1712.
Fadern i en i raden av torparfamiljer, Anders Johansson, 1806-1894,
gjorde sig känd som en flitig och duktig torpare som även var mycket
intresserad av fruktodling. Det förhållandevis milda klimatet på ön
lämpade sig särskilt väl för detta. På hösten, när frukten var mogen,
lockades många besökare till ön där de fick del av de rika
äppelskördarna. Hans framgångsrika odling ledde till att han
uppmärksammandes av dåtidens hushållningssällskap, han tilldelades
en medalj och en penningsumma på 50 kr. Detta föranledde herrskapet
på säteriet, herr och fru Lemchen, att avlägga ett besök. Efter
rundvandringen berömde de sin torpare för hans gärning, men tillade
att eftersom de ägde marken som äpplena odlades på, borde pengarna

Nu finns
LANDLOTTEN
Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF
Media har inlett lotterisamarbete.
Landlotten – hela Sveriges skraplott som
ger dig möjlighet att vinna dubbelt.
www.landlotten.se
Du kan vinna upp till en miljon kronor och
överskottet går till att stödja en levande
landsbygd via Bygdegårdarnas Riksförbund som organiserar över 1400
föreningsdrivna samlingslokaler.
Landlotten är en skraplott med priset 25 kronor. Lotten går i grunden ut
på att man skrapar fram nio belopp och får man tre lika vinner man det
beloppet. Vinsten kan vinnaren hämta ut hos ombud, t ex via
Pressbyrån.
Landlotten säljs via prenumeration, via LRF Media, och via ombud,
t ex ATG och Pressbyrån. Enklast är prenumeration med autogiro
betalning.
Allt överskott från lotteriet går till att stödja kultur- och föreningslivet
på landsbygden utsedda av Bygdegårdarnas Riksförbund.
Vill du teckna en prenumeration om 8 lotter per månad som kostar 200:
- per månad, kontakta din bygdegårdsförening på Bolmsö eller i
Tannåker
Betalning sker helst via autogiro.
Bygdegårdsföreningarna

Deltagarna samlades för att lyssna på Mats Svenssons intressanta berättelse.
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Programblad oktober 2015

Programblad oktober 2015
söndag

söndag

4 10.00
11.00
19.00
måndag 5

F-mästerskap Mauser på skjutbanan Bolmsö
Mässa och Församlingsdag i Tannåker
Mixgympa
Affärens nya tider, öppet till 18.00 vardagar, 14.00 lördagar.

18.00
19.30
tisdag
6 18.00
onsdag 7 19.30
fredag
9
lördag 10 09.00
söndag 11 11.00
16.00
16.00
19.00
måndag 12 19.30
tisdag 13 18.00
19.00
onsdag 14 19.30
torsdag 15 12.00
15.00
18.30
lördag 17

Rödakorsmöte i Tannåkers församlingshem
Zumba-Aerobics
Luftgevär träning i skolan
Pilates
sista dag för anmälan till skytte i Rottne
Filosofifrukost i Tannåkers café
Gudstjänst, församlingsdag Bolmsö kyrka, kören
Messy Church i Tannåkers kyrka
Bön hos Inez, Pingstyrkan
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Luftgevär träning i skolan
Årsmöte med Bolmsö sockenråd
Pilates
Manusstopp sockenbladet
Symöte hos Ingegerd Gustavsson
Alpha-kurs i Missionshuset
Skytte, Rottne Industri Cup

söndag

Mässa Bolmsö kyrka
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Daglediga Bolmsö församlingshem
Luftgevär träning i skolan
Pilates
Alpha-kurs i Missionshuset
Höststädning i Bolmsö hembygdspark
Syföreningsauktion Bolmsö

18 18.00
19.00
måndag 19 19.30
tisdag 20 14.00
18.00
onsdag 21 19.30
torsdag 22 18.30
lördag 24 09.00
18.00
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måndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag

25 16.00
18.00
19.00
26 19.30
27 18.00
28 19.30
29 18.30
19.00
1/11 16.00
18.00

Sånggudstjänst "Sången vi minns" Pingstkyrkan
Musikgudstjänst i Tannåker. Körer
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Luftgevär träning i skolan
Pilates
Alpha-kurs i Missionshuset
Husförhör Tannåker / Skällandsö i församlingshemmet
Minnesgudstjänst i Bolmsö kyrka
Minnesgudstjänst i Tannåkers kyrka

Affären i Tannåker
må-fr 10-18.00, lö 10-14.00
Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak
& cykeluthyrning, bensin & diesel, fiskekort och
ombud för systembolaget (beställningsstopp tisdag
kl 12.00 hämtning fredag).

På grund av dålig eller ingen kundtillströmning under kvällstid, kommer
affären tills vidare att stänga kl. 18. på vardagar och 14.00 på lördagar.
Det känns meningslöst att ha öppet och kanske en eller två kunder kommer,
kanske ingen.
De nya tiderna gäller från måndag 5 oktober. Denna dag släpper vi också 100
stycken 100-kort som gäller till den 30 november.
Tanka här så vi håller volymen uppe. Tyvärr, när detta läses har Ryssby blivit
av med macken p.g.a. ett negativt besiktningsprotokoll. En
renovering där skulle inte återbetala sig.

Tanka hos oss:
Varmt VÄLKOMNA till
Affären i Tannåker!
Önskar Gert med personal, Tel: 0372-930 40
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