
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 358 MARS 2018 

 

 

 
 

Hyllning till landsbygden 
 

Forskning visar att vi lever längre och mår bättre om vi vistas ut-
omhus i gröna områden. 
Det finns många hälsovinster med att bo på landet och här kom-
mer några. 
 

Naturen är ojämn och omväxlande och är därmed en perfekt plats 
att vistas i och öva rörlighet, balans och styrka på.  
 

Att vistas ute minskar stress och oro och stärker vårt immunför-
svar. Dessutom har luftburna smittämnen svårare att spridas ut-
omhus. 
 

Minnet och koncentrationen förbättras av att vi vistas ute i natu-
ren och barn som rör på sig i variationsrik utomhusmiljö får bättre 
möjlighet att koncentrera sig och därmed ökar inlärningen. 
 

Frisk luft ute i naturen i kombination med fysisk aktivitet har en 
turboeffekt på vår hälsa på olika sätt. Blodtrycket sjunker, pulsen 
sjunker och mängden stresshormoner minskar och välbefinnandet 
ökar. 
 

Så….. 
ta vara på och njut av vår fina natur som vi har runt omkring oss 
på landsbygden. Vi har en enorm rikedom utanför vår dörr. 
 

Livet på landet är toppen både för kroppen och knoppen. 
 

Önskar er ALLA en fin vår 

 

Monica Johansson 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0705 59 41 91   

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 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

0708 56 20 13 

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  

 

 

Jazz i Baljans Världsturné 2018 

går till följande platser: 

 
Tisdag 28 februari Gautablick, Lidhult 

Torsdag 1 mars Bolmsö Bygdegård 
Tisdag 6 mars Södra Ljunga Bygdegård. 

 

Som vanligt är det fri entré och start klockan 19.00  

 
Torsdag 1 mars i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Kaffeservering från kl 18:30 
 

Intäkterna från kaffeserveringen går till  
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Dubbelnummer juli / augusti 2018 
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”  

kommer manusstopp för både  

juli– och augustibladet bli den 

15 juni 2018. 

Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid. 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

Vilken afton vi fick i Sjöviken den 3 febr! 
Tack till alla musikanter, sångare-sångerskor,  
Jättegod mat och trevligt sällskap vid bordet! 

 
Christina o Kent 

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 6 mars kl 18.15  
i Bolmsö församlingshem. 

 

Alla röstberättigade inom Bolmsö  
gamla församling hälsas välkomna. 

  

Vi bjuder på lite mat!  

 

Välkomna, hälsar styrelsen! 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2018 

3  Älmhultsträffen, anm. en v. innan  

6 18.00 Luftgevär träning, skolan Stefan o Johan 

13 18.00 Luftgevär träning, skolan Stefan o Catrine 

20 18.00 Luftgevär träning, skolan Kent o Catrine 

27 18.00 Luftgevär träning, skolan Johan o Stefan 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30. För att få  

pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

Svensk klassisk massage 
 

 
Välkommen  

 

att höra av dig för  
 

tidsbokning  
 

el köp av presentkort 
 

Dipl. Massör Stina Kårhammer 
 

Jonsboda Kårabo 
 

0370-450 12, 070-225 80 06 

Välkommen! 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqLW6oarZAhXB0aQKHTi2Ai0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gratisnoter.nu%2Fkopa-noter%2F&psig=AOvVaw28BThJyxKaJ-ZKY9Ngyar5&ust=1518864519864758
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Vägstämma Håringe 
 

Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet. 

Söndagen den 11 mars 2018 kl 14.00 hos Christer och Gullie på  

Sjöåsen. 

För att värdparet skall veta hur många de skall ordna fika till, anmäl 

gärna deltagande till dem på telefon 0372-911 32 

 

Styrelsen 

Fiber i Tannåker 
Lite att tänka på för er som skall anslutas till Ljungby Energis fibernät. 

 

Då det nu är aktuellt med montering av kundenheterna så tänk på föl-

jande: 

 Se till att ni har fiberslangarna framgrävda ända fram till huset. 

 Bokningslista har gått ut till alla om datum för inkoppling. Se till 

att ni är hemma eller kontakta någon som kan se till att montören 

kan komma in. 

 Var noga med att avboka den er tilldelade tiden om det inte går 

att lösa tillträde till fastigheten. 

 

Ovanstående gör ni till JTD.  
Jim Rosenvang, 0709 883305, jim@jtd.se 

Kontakta JTD även om ni behöver extra lång fiber. Det är inte alla som 

ska ha fiberenheten på andra sidan väggen. 

 

Vad gäller grävningsentreprenaden: 

Om ni har några synpunkter på eventuella återställningsarbeten efter 

grävning, kan ni framföra dessa till  

Ove Persson, Ljungby Energi 0372 - 78 95 70, kundkontakt@ljungby-energi.se 

eller 

Mikael Eriksson, Mark o Miljö: 070-370 03 75, mikael@markmiljo.se 

Besiktning av arbetena kommer att ske till våren. 

 

Fibergruppen 

 

 

Gymnastiktider VT 2018 
Vårterminen startar i Bolmsö skolans gymnastiksal: 
 

Mix    söndag                kl 19.00 
Cirkelgympa  måndag              kl 19.30 
Pilates   onsdag     kl 19.30 
Tabata    fredag        kl 17.30 
 

Avslutning med årsmöte onsdagen den 25 april kl 19.00 
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för  
ungdomar t.o.m. gymnasiet, då får ni gå på hur många pass ni vill. 
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Månadens ros till BOLMSÖ RÄDDNINGSVÄRN 
 

Hamnade i en trafikolycka på Bakarbovägen häromdagen.  
Det tog 7-8 minuter innan Bolmsö Räddningsvärn  
kom. Jag fick se hur Ola och Benny effektivt tog hand  
om den skadade personen, tog kontrollen över  
olycksplatsen och hade kontakt med berörda enheter  
i Ljungby. 
Som tur var var det inga livshotande skador och det  
var kanske därför det tog tre kvart innan ambulansen  
anlände och en timme innan polisen var på plats. 
 

Jag stod där och tänkte att jag kanske behöver deras hjälp en dag.  
Det spelar ingen roll om det är olycka, akut sjukdomsfall, brand eller 
sjönöd. Jag vet att dom alltid är först på plats när larmet har gått. Hjäl-
pen finns här på Bolmsö. Vilken trygghet för oss alla! 
 

Marie Wallén 
 

Gör som jag skicka en gåva till Räddningsvärnet och Sjöräddningen.  
 

BOLMSÖ RÄDDNINGSVÄRN 
PG 8360834-9 

mailto:kundkontakt@ljungby-energi.se
mailto:mikael@markmiljo.se
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Onsdag 14/3, 11/4, 4/7 Torsdag 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 

Skällandsö 15.15—15.30 Färle 14.40 - 14.55 

Jonsboda 15.35—15.50 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag 22/3, 19/4, 17/5, 14/6 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Stapeled 15.30 - 15.45 Perstorp 16.55 - 17.10 

Skogshäll 15.50 - 16.05  Österås 17.15 - 17.30 

    

Bolmsö skola 13/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 (10.15-11.20) 

Fritidsgård på Åsarna 
 

30/3 Långfredag, pris till alla som kommer utklädda. Påsk-
äggsletning 
27/4 Vanlig fritidsgård 
25/5 Avslutning de luxe (mer info kommer) 

 

 

 

 
 

 

Årsmöte 
5 mars  

kallas alla medlemmar till årsmöte  
kl 18 i Tannåkers församlingshem.  

Vi bjuder på fika. 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 

Eller gå in på redcross.se.  
Glöm inte skriva att du vill tillhöra Bolmsö-Tannåkerskretsen. 

 

 

Du vet väl att du kan åka kollektivt  
och bli hämtad vid dörren! 

 

Närtrafiken Ljungby erbjuder turer för alla från 13 år och 

uppåt. 

Enklare och smartare för både miljön och plånboken. 

Du kan åka alla vardagar. Du betalar efter antal zoner. 

Obs! Kontant eller med faktura. 

 

Läs mer om kollektivtrafiken, för vanlig resenär, färdtjänst 

eller sjukresa på: www.lanstrafikenkron.se  

 

Ring och boka din resa senast 3 timmar innan du ska åka. 

Se hållplatser och TIDTABELLEN 
 

 

9 



 

 

Programblad mars 2018  
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torsdag 1 18.30 Jazz i Baljan i Sjöviken 

fredag 2 17.30 Tabata i skolan 

söndag 4 9.30 Gudstjänst, Tannåker kyrka 

  14.30 Årsmöte Bolmsö bygdegårdsförening 

  16.00 Församlingsmöte, Ulla-Britt Åkesson 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 5 18.00 Röda Korsets årsmöte  

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 6 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem 

  18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

  18.15 Årsmöte stiftelser i Bolmsö församlingshem 

onsdag 7 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 8 19.00 Kulturföreningens möte i Sjöviken 

fredag 9 17.30 Tabata i skolan 

söndag 11 11.00 Mässa, Bolmsö kyrka 

  14.00 Vägstämma Håringe 

  16.00 Pingstkyrkan, Holger Nilsson 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 12 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 13 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 14 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 15 12.00 Manusstopp för april månads sockenblad 

  15.00 Symöte, Anita Olsson 

fredag 16 17.30 Tabata i skolan 

   Taubeafton på Toftaholm med Bolmsö Old Stars 

söndag 18 10.00 Jonsboda missionshus, familjegudstjänst 
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Programblad mars 2018  

söndag 18 11.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka 

  15.00 Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening i församlings-
hemmet 

  19.00 Mixgympa i skolan 

   Anmäl till föreningsstämma 24/3 

måndag 19 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 20 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 21 19.30 Pilates i skolan 

fredag 23 17.30 Tabata i skolan 

lördag 24 15.00 Föreningsstämma Bollstads samfällighetsförening 

  18.00 Påskauktion i Bolmsö bygdegård 

söndag 25 9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  14.00 Föreningsstämma med Bolmsö Fiber 

  15.00 Årsmöte Tannåkers bygdegårdsförening 

  18.00 Jonsboda missionshus, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 26 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 27 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 28 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 29 19.00 Jonsboda missionshus, Getsemanestund 

  20.00 Mässa Bolmsö kyrka 

fredag 30  Fritidsgård Åsarna 

  9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  11.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  17.30 Tabata i skolan 

söndag 1/4 9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

   Mässa, Tannåkers kyrka 



 

 

 

 

Välkomna att vara med på  

Påskauktion i Bolmsö Bygdegård 
 

Lördagen den 24 mars kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken. Samma upplägg som tidigare år, dvs påskbuffé, lotterier och 

auktion. Anders Johnsson kommer att svinga klubban under auktionen. 
 

Påskbuffé kostar 100:- per vuxen. De flesta lotterierna säljs 4 st för 10:- 

I övrigt behöver du inte ha pengar med dig för själva auktionen kom-

mer vi att fakturera i efterhand (precis som vanligt). Alla intäkter går 

till Bolmsö Bygdegård och verksamheten där. 
 

Att gå på Påskauktion i Bygdegården är en upplevelse, gör därför så 

som många andra, boka in denna kväll för dig och din familj, ta med 

dig några extra gäster och kom. 
 

Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion. Givetvis är du 

precis lika välkommen utan gåvor. 
 

Ni som vill skänka mat till Påskbuffén och lotterier ber vi höra av er så 

fort som möjligt till någon av oss i styrelsen 
 

Företagare som vill sponsra är också mycket eftertraktade, hör av er! 

Vi behöver bl.a. annat varor till det stora lotteriet på allt som går att äta 

liksom varor till auktionen 
 

 

 

 

 

Styrelsen i Bolmsö Bygdegårdsförening:  

Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se  

Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-64 91018. gronanabben@gmail.com 

Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@bolmso.se  

Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se  

Emelie Bjurka, Bollsta, 070-9557391, emelie.bjurka@gmail.com  

Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, bjurkaberg@gmail.com  

Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se  

Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915, jonny.palm@bolmso.se  

Tommy Björkman, Nergå´rn, 070-5497400, tommy.bjorkman@bolmso.se  
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

12 

 

 

Nytt kulturår 2018 – vilda planer 
Vårt producerar kultur i  

Bolmenbygden, i alla former.  

Förra året hade vi country-jul,  

teaterresa och dans.  

I Bygdegårdsförenings projekt är  

vi medsökare och planerar en  

föreställning för att dra in pengar till byggnationen.  

Stöd den lokala kulturen och bli medlem. 

 

 Konsert med kulturskolan onsd 4 april kl 19 

Som vanligt stöttar vi våra unga musikanter från  

kommunala kulturskolan genom att servera fika och …  

nytt för i år… något litet eget framträdande… 
 

 Meraftans-pilsner fred 13 april kl 18 

Hmm ”Afterwork” på svenska? Ja, varför inte; Meraftans-pilsner och 

man kan dricka annat! Välkomna till Sjöviken fredagen den 13 april på 

en enkel träff med mysig musik (trubadur är inte klar än). Vi har också 

ett kort årsmöte.  
 

 Fransk afton lörd 21 april 
I december hade vi country-jul och nu tänkte vi prova på lite  

franskt. Skriv in i almanackan och leta fram baskern! 

 
Välkomna! 
Våra möten är öppna så att man lätt kan påverka. Vi ses i Sjöviken kl 

19; to 8/3, ti 17/4, ti 8/5 och ti 12/6! 

/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,  

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

Medlemsavgift 2018: 100:- för vuxna och  

50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868 
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Välkomna  

på årsmöte för Tannåker bygdegårdsförening 

Söndag 25/3 kl. 15 

Välkomma  

att hjälpa till med städning av Pertorpsgården 
 

Vi börjar lör 5 maj kl 09-00 - 
 

Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det! 
 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

Perstorpsgården 
Susanne Ingemarsson  
Christina Andersson 

Sommarjobb 
 

Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att 

hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.   

Ung eller äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad! 

 

Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden   

10/7 - 10/8, ti-to  12.00 - 16.00. 

Arbetsuppgifterna är:  

 Guidning 

 Rensa rabatter  

 Ev. målningsarbete 

Ansökan lämnas till  

Christina Andersson, tel  0372-911 47, 070-65 911 47 

eller christina.andersson@bolmso.se 
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Föreningsstämma Bolmsö Fiber 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening inbjuder härmed till 
ordinarie föreningsstämma. 

Datum och tid:  2018-03-25 kl. 14.00. 

Plats:   Sjöviken, Bolmsö. 

Ärenden 
Ärenden enligt föreningens stadgar. Stadgar och proto-
koll från föregående års stämma finns tillgängliga bl.a. på 
föreningens hemsida. 
Kallelsen skickas också med E-post eller brev till före-
ningens medlemmar. 
Föreningen bjuder på fika efter stämmans slut. Då kan ni 
också ställa frågor till styrelsen. 

Välkomna! 
Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk fören 

 

Taubeafton med allsång 
16 mars  

Toftaholms herrgård 
med  

Bolmsö Old Stars  

15 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwwJaznqrZAhXQKOwKHeqkAToQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fannarkia.se%2Fpsykologi%2Fenergitjuvar-och-varstadning.htm&psig=AOvVaw0v-JRwma5eWIdvu1jFAHBM&ust=1518863697294737
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Tack för en mycket trevlig Allsångskväll vi hade i Sjöviken i februari.  

Proffsiga ledare, god stämning och engagerade deltagare. Tack till er 

som trotsade vädret och kom. 
 

Torsdag 1 mars kl 19 

Jazz i Baljans Världsturné gästar vår bygd, denna gång i Sjöviken. 

Varmt välkomna. Fri entré (komunen står för det).  

Det kommer finnas fika att köpa från kl 18:30 
 

Årsmöte söndagen den 4 mars kl 14:30  

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med och ta beslut om bygde-

gårdsföreningens verksamhet 

Valberedningen består av Gunvor Andersson, Anders Jannesson och 

Donald Carlsson 
 

Lördag 24 mars  

Nu återkommer vår mycket populära Påskauktion, missa inte detta 
 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Tack  
från Tannåkers bygdegårdsförening 

 

Vi vill skicka ett varmt tack till  
Ulla Britt Söderqvist Jonsboda torpet  

för gåvan vi fick. 
 

styrelsen i Tannåker bygdegårdsförening 
 
 

Glöm inte årsmötet i Tannåkers bygdegård söndag 25/3 kl 15 

  

 

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 
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Kallelse till Föreningsstämma 

i Bollstads samfällighetsförening 
Org nr 717911-1476 
  

Tid Lördagen den 24 mars 2018, kl 15.00 

Plats Matsalen, Bolmsö skola 
 

Ärenden Uttaxering för 2018, styrelsen föreslår uttaxering pga större 

vägarbete 

 Inga motioner till stämman har inkommit 

 Beslut om utgifts- och inkomststat för 2018 

 Val av styrelse, revisorer och valberedning 

 Sedvanliga mötesförhandlingar 
  

 Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson, 
  

Tacksam för att få  mailadresser för att underlätta kommande utskick. 
 

Vi fikar - Meddela om du är allergisk. 
 

Anmälan senast 18 mars 2018 till 

Magnus Elisson  magnus.elisson@bolmso.se 

Barbro Svensson 070-6313292  barbrosven.ljungby@netatonce.net 

 

Välkomna 

Styrelsen 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
mailto:barbrosven.ljungby@netatonce.net
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Jonsboda missionshus mars 

18 10.00 Familjegudstjänst med scoutinvigning 
Scouterna med ledare medverkar, servering 

25 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson 
Sång, Jan Nilsson och Siv Gustafsson 

29 19.00 Getsemanestund, nattvard 

Alla varmt välkomna till gudstjänsterna! 
Norra Bolmens missionsförsamling 

Tannåkers Pingstkyrka mars 

4 16.00 Församlingemöte och bön hos Ulla-Britt 

11 16.00 Holger Nilsson, Vetlanda, (ansvarig utg. av foldern Flammor) 

 

Dagledigträff 6 mars 2018 
Bolmsö/Tannåker 

 

Tisdag 6 mars kl. 14 i Bolmsö församlingshem 
Sång och musik med  
Mari Gustavsson och Olle Heverius 

 

Välkomna! 
(Nästa träff 3/4 ) 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars 

4 9.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

11 11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund  

15 15.00 Symöte hos Anita Olsson, Bolmsö  

18 11.00 Gudstjänst, Tannåker, Fall  

25 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyrhlund, 
Efteråt ordnar syföreningen kaffeservering med  
brödauktion och lotterier. 

29 20.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyrhlund  

30 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyrhlund  

30 11.00 Gudstjänst, Tannåker,S-Å Fyhrlund  

1/4 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyrhlund  

1/4 11.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyrhlund  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Konsert 
med Kulturskolan 

i Sjöviken 
4 april kl. 19.00 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

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! 

Bolmsö Sockenblad nr 358. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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 

 

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 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

