
 

  

 

  

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 340 september 2016 

 

 

 

 

Hej alla sockenbladsläsare. 

 

När jag nu i skrivande stund tittar ut genom fönstret så strilar regnet 

i tät ström och molnen är hotande mörka. Regnet behövs med tanke 

på den torra period som var inledningsvis i sommar.  

Vi får dock tro att vi får lite mer sol och värme innan höst och vin-

ter gör sitt intrång. 

 

Bolmendagarna var en succé med loppis och massor av matkultur 

från olika håll. Sjövikens gästspel av stjärnkocken Thomas Dreijing 

blev jättelyckad och uppskattad, ett lyckat drag. 

 

Sjörikets triathlon var ett bra initiativ som uppskattades och vi får 

passa på att gratulera vinnaren i herrklassen Jacob Wide, tidigare 

rektor på Bolmsö skola. På andra plats kom Fredrik Koch. I dam-

klassen gratulerar vi Amanda Stenbäck som segrade samt Emelie 

Bjurka som tog en hedrande andra plats. 

 

Vad gäller Bolmsö skola så får vi nog en strid angående renovering 

eller nybyggnation samt plats för skolan.( Debatten måste hållas 

levande) 

 

Kom gärna på de öppna Styrelsemötena.  

Nästa öppna styrelsemöte (som blir tisdagen den 27/9 kl. 18.30 i 

Sjöviken) hoppas vi att fler utanför styrelsen dyker upp för att delta 

och framföra idéer som sockenrådet kan engagera sig i, det vore jät-

teskoj. 

 

Vill även passa på att önska alla sockenbladsläsare en riktigt skön 

sensommar och höst.                                                                                                                             

Fredrik i Kyrkbyn 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson, Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0372-941 41  

Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se 

Sekreterare 
0372-941 31 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ledamot 
0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

Ledamot 
0372-911 22 

Mattias Bjurka 
bjurka-mattias@hotmail.com 

Ledamot 
0709 55 73 98 

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Ledamot 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 

Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
sara.karlsson@ljungby.nu 

 
0703 44 61 05  

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 
Vi jobbar gemensamt med Tannåkers Sockenråd i många frågor,  bl a om 
skolan för det finns ett stort renoveringsbehov där. Vi vill ha en attraktiv 
skola och där är föräldraföreningen också en samarbetspartner eftersom 
de har stort intresse av att deras barn ska ha det bra. Vi har lämnat in en 
skrivelse till BUN och Tekniska nämnden. 
27 september har vi sockenrådsmöte i Sjöviken klockan 18:30. Det är då 
öppet för alla. Kom och diskutera vad vi ska göra i rådet. 
Vi  har årsmöte den 13 oktober i Sjöviken klockan 19:00, Alla hjärtligt väl-
komna. 
Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen vid skolan, det är 30 km/timme, 
dagtid måndag —fredag. Vi är ju rädda om våra barn, eller hur! 
/ Bolmsö Sockenråd 
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Det blir mycket sång och musik i vanlig “Lindberganda”. Nenne, Ted 
och Siwert är kusiner och deras farbror/morbror Målle Lindberg har 
varit en profil inom den svenska kristenheten i över 60 år. Tyvärr orkar 
inte Målle vara med nuförtiden men musikaliteten och önskan att 
sprida evangeliet har verkligen gått i arv. Även Nennes dotter Emilia 
Lindberg som på heltid reser som sångerska är med denna helg. 
Vi kan garantera tre härliga dagar med mycket glädje och god fika/
korv/hemmalagade smörgåsar! Fler medverkande kommer säkert 
dyka upp. Det sker alltid överraskningar när Lindbergarna gästar oss! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagen 9 september kl. 19.00 i Bolmsö bygdegård 
Lördagen 10 september kl. 11.00 OBS! Tannåkers affär!  
Lördagen  10 september kl. 18.00 i Bolmsö bygdegård 
Söndagen 11 september kl. 16.00 i Bolmsö bygdegård  

 
Välkomna! 

Arr: Nenne Lindberg production, Svenska kyrkan Bolmsö,  
Tannåkers pingstförsamling 
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JÄGAREXAMEN? 
Nu när hösten står för dörren är vi nyfikna om det finns in-
tresse för en jägarexamen i Tannåkers bygdegård 
Om du är intresserad eller har frågor så ring Birgit Eklund 
Tel: 0738-11 89 51 

Välkomna i höst önskar Tannåkers bygdegårdsförening 

Aktiviteter för  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

 

Månadsmöte 

5 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe. Vi planerar för Bössin-

samlingen och Auktionen 
 

10 oktober (OBS datum) kl 18-20 Tannåkers församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi räknar innehållet i bössorna och planerar inför auktionen 
 

AKTUELLT:  

Bössinsamling 

Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare. 

Snälla se till att du har kontanter hemma. Innehållet i bössorna skänker 

vi till insamlingen VÄRLDENS BARN. 
  

Auktion 

Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken. Anteckna 

detta datum i din kalender. Vi tar emot gåvor av alla sorter 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behål-

la 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du 
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni 
har samma adress. 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  
eller gå in på redcross.se 
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-
Tannåkers rödakorskrets 
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Återinvigning Bolmsö Bygdegård 
 

Under de två senaste åren har Bolmsö Bygdegård  
genomgått en större om- och tillbyggnad.  
Lördagen den 24:e september vill vi fira detta med  

en återinvigningsdag!  

 Program: 
11:00 Invigning 
12-14 Bjuds det på lunch lagad i det nya köket 
14:00 Ungdomsaktivitet och Tipspromenad 
18:00 Kvällsarrangemang med underhållning 

och middag (anmälan krävs, kostnad 200kr)* 

Under hela dagen kommer det att finnas utställningar och aktiviteter i 
och omkring bygdegården samt fikaservering. 

 

*Till kvällsarrangemanget finns begränsat antal platser,  
vänligen anmäl er till Solveig Carlsson: 

 bygdegarden@bolmso.se, 0372-91000, SMS 0702-88 44 14 
Först till kvarn…. 

 

Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

TACK 

 

Nu är årets våffelcaféer avslutade i Bolmsö Bygdegård. Tack till alla 

gäster och alla våffelbakare. 
 

Tack till de fina underhållningskvällarna som Bolmsö församling och 

Ljungby kommuns ”Kult-tur-på-landsbygden” har arrangerat. 
 

Välkomna åter nästa år, vi startar onsdagen efter midsommar och håller 

på två onsdagar in i augusti. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

mailto:bygdegarden@bolmso.se
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Fibermöte  
i Tannåkers bygdegård Åsarna 
torsdag 22 september kl. 18:00 

 

Ljungby Energi informerar om fibersatsningen. 
Välkomna! 

Tannåkers norra Älgjaktslag 
kallar markägare och jakträttsinnehavare 

till årsmöte 
i Tannåkers Bygdegård 

fredag 16 september kl. 19:00  
Styrelsen 

Tack från Tannåkers bygdegårdsförening 
 

Först vill jag tacka alla kunder och säljare i bygdegården. Vilken uppslutning 
denna fina Bolmendag! 
En eloge till fikaförsäljarna åt Tannåkers bygdegårdsförening, Kerstin Kår-
hammer (Gläntan) och Anne-Marie Kårhammer, vilket toppenjobb ni gjorde! 
Ett tack till alla er som bakade och gjorde detta möjligt! 
Tack även till Kjell och Christina Karlsson som skänkte loppispryl och pengar-
na gick till bygdegårdsföreningen! 
Så bra det blev med scouternas supergoda mat! 
Där ser man igen, tillsammans är man starkare. Vi behöver föreningarna och 
föreningarna behöver oss. Vill du medverka i någon av föreningarna? Hör av 
dig! Ung som gammal är det viktigt att delge sina synpunkter eller förslag till 
aktiviteter.  
Jag hoppas alla ni får en fin höst! Hälsningar 
Birgit Eklund 

 

 

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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Gympa-Start 
 

Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö  
Gymnastikförening! 
Välkomna till våra tre olika gympapass i  
Bolmsö skolans gymnastiksal. Hoppas att Du 
kan hitta ett eller flera pass att trivas med i höst. 
 

Terminsstart: 

5 september kl 19:30   Aerobic/Zumba med Alma Johnsson   

    som ny ledare 

7 september  kl 19:30   Pilates med Monica som ledare 

11 september kl 19:00  Mixgympa med Monica som ledare 
 

Medlemsavgift:  

Vuxen 300 kr/termin 

Ungdom t.o.m. år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 

Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis så passa på att prova. 
 

Vi ses till hösten 

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening 

                                                                                                                   

 
Monica tel: 0372-941 95.   073-049 54 18.         

Alma tel:  0372-910 18.  076-768 96 96. 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
tel:+46767689696


 

 

Onsdag 28/9– 26/10–23/11– 21/12 Torsdag  22/9– 20/10– 17/11– 15/12 

Tannåker/affär 15.10—15.25 Färle 14.40 - 14.55 

Skällandsö 15.45—16.00 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.00 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag  8/9- 6/10- 3/11- 1/12 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Hölminge 14.35 - 14.50 Perstorp 16.55 - 17.10 

Stapeled 15.30 - 15.45 Österås 17.15 - 17.30 

Skogshäll 15.50 - 16.05    

Bolmsö skola 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12  

Programblad september 2016  

torsdag 1 18:00 Församlingsråd Bolmsö 

lördag 3 08:30 Metartävling vid bron 

  10-14 Walk of hope, Tannåkers affär 

söndag 4 09:30 Gudstjänst, Bolmsö 

  16:00 Pingstförsamlingen hos Rosita o Lars-Uno 

måndag 5 18:00 Röda Korset i Bolmsö församlingshem 

  19:30 Aerobic/Zumba 

tisdag 6 19:00 Bolmsö norra älgjaktslag i Bolmsö bygdegård 

onsdag 7 19:30 Pilates 

torsdag 8 18:30 Scouterna i Jonsboda startar 

fredag 9 19:00 Bolmsöfestivalen, Bolmsö bygdegård 

lördag 10 11:00 Bolmsöfestivalen, Tannåkers affär 

  18:00 Bolmsöfestivalen, Bolmsö bygdegård 

söndag 11 16:00 Bolmsöfestivalen, Bolmsö bygdegård 

  19:00 Mixgympa 

måndag 12 19:30 Aerobic/Zumba 

onsdag 14 19:30 Pilates 

torsdag 15 12:00 Manusstopp för sockenbladen 

  15:00 Symöte hos Dagny Svensson 

fredag 16 19:00 Tannåkers norra älgjaktslag i Tannåkers bygdegård 

lördag 17 13-17 För 100 år sedan i Bolmsö bygdegård 
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Var med och gå för Barncancerfonden  
 

Lördagen den 3 september  
Anmälan på plats i Tannåkers affär mellan 10:00-14:00 

Man väljer själv om man vill promenera, springa, cykla osv. 

Även sträckan är valfri, det viktiga är att man deltar och på så 

vis stöttar Barncancerfonden och dess forskning. 
Det går även bra att komma och lämna ett bidrag till Barncancerfonden. 

Startavgift är 50 kr/person eller 150 kr/familj, eller mer om man vill. 
 

Mer information på www.walkofhope.se 
Vill du bidra, men inte kan närvara, gå in på walkofhope.se och hitta den Walk 

of Hope insamling som du vill stödja. Du kan också ge ditt stöd genom att sätta 
in valfri gåva på pg 902090-0 eller bg 902-0900. Glöm inte märka din inbetal-

ning med Walk of Hope Tannåker-Bolmsö GF 
 

Hjärtligt Välkomna att delta 

Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening 

Programblad september 2016  

fredag 16 19:00 Tannåkers norra älgjaktslag i Tannåkers bygdegård 

lördag 17 13-17 För 100 år sedan i Bolmsö bygdegård 

söndag 18 11:00 Högmässa Tannåker 

  16:00 Pingstkyrkan, bröderna Hasse 

  18:00 Gudstjänst, Missionshuset 

  19:00 Mixgympa 

måndag 19 19:30 Aerobic/Zumba 

onsdag 21 19:30 Pilates 

torsdag 22 18:00 Församlingsråd Tannåker 

  18:00 Fiberinformation i Tannåkers bygdegård 

lördag 24 11:00 Köksinvigning i Sjöviken 

söndag 25 09:30 Gudstjänst Bolmsö 

  16:00 Gudstjänst, Dannäs Missionshus 

  19:00 Mixgympa 

måndag 26 19:30 Aerobic/Zumba 

tisdag 27 18:30 Bolmsö sockenråd har öppet möte 

onsdag 28 19:30 Pilates 

http://www.walkofhope.se
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Scout i Jonsboda 
Nu är det äntligen dags att börja en ny termin med scouterna! Torsdagen den 
8:e september kör vi igång. Vi hoppas på många roliga kvällar tillsammans i 
höst! Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e klass 
eller är äldre är du välkommen att vara med. Du får gärna komma med och 
bara  prova på någon gång om du har lust. Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 
vid Scoutstugan, Jonsboda missionshus. 
Har du frågor kan du ringa  
Jan Nilsson  tel. 0709 99 78 55 
eller Anders Ericsson tel. 0727-23 54 45 
 

Välkomna! 
Scoutledarna i Jonsboda 

För 100 år sedan 
Välkomna 

till Bolmsö Bygdegård Sjöviken  

lördagen den 17 september  

kl 13-17 

 

För hundra år sedan bildades det som idag är Sveriges Hembygdsför-

bund vilket uppmärksammas i hela landet. 
 

Hur var det i bygden för 100 år sedan? 
 

Vi har tagit fram tidningsurklipp och lånat dagböcker som vi gjort ut-

ställning av. 
 

Vi har även funnit journalfilmer från SVT:s och andra arkiv som vi 

kommer att visa. 
 

Det finns hembakat fika att köpa under hela eftermiddagen. 
 

Kanske har vi lyckats ordna något mer, men det vet vi först då…. 
 

Välkomna att ta del av hur det var för 100 år sedan i bygden.                                                   

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

På annan plats i Sockenbladet kan ni läsa annons om Återinvigning lör-

dag 24 september. Hoppas att ni kommer då! 

 

Det är så väldigt många personer och företag som har hjälpt oss och för 

att inte missa någon har vi valt att enbart bjuda in via Sockenbladen. 

Det kommer inte att skickas ut några speciella tackkort eller inbjud-

ningar. Men vi hoppas att ni som var med i allra första början med råd 

och tips till oss känner er lika välkomna som de som varit med under 

senaste halvåret. 

Likaså är alla välkomna att anmäla er till kvällsaktiviteten, även till 

denna är det enbart Sockenbladets annons som gäller för alla. 

 

Tack för det  ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen. 

Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53. 

Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”. 

 

Vill du bli medlem i Bolmsö Bygdegårdsförening. Betala 100:- per per-

son till bankgiro 893-5157 och ange namn samt personnummer på alla 

som vill bli medlemmar. 

 

Ni kan se bilder på vår hemsida www.bygdegardarna.se/bolmso 

 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

bygdegarden@bolmso.se 
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Fiber på Bolmsö 
Så är då den sköna semestern över för de flesta och vi går nu in i en intensiv 
fiberbyggnadsperiod. När ni läser detta Sockenblad bör grävningen i Hårin-
ge, Perstorp och Horn i stort sett vara klar. Grävningen fortsätter därefter i 
kyrkbyn, Smederyd, Österås, Hassle och Hov. Vi kommer att ha 6-8 grävma-
skiner på ön vilket betyder att någon eller några kanske också startar att 
gräva även längre söderut. 

Mycket eller lite sten på 
norra Bolmsö? 
I Perstorp och Uddarna 
har det varit mer sten än i 
de övriga grävområdena 
så här långt. 
Återställningen görs 
mycket snyggt och rejält. 
 
 
 

Inblåsning av fiber i de nedgrävda slangarna och montering av fiberenheten 
(fiberkonverter/CPE) i husen är nästa steg. JTD planerar att göra det allt ef-
tersom grävningen är klar i de olika områdena. Teknikerna måste då också 
komma in i husen för att installera fiberenheten. JTD och föreningen kom-
mer att informera er via brev och mail om planerad dag. Kan teknikerna inte 
komma in på angiven dag, lämna då nyckel till granne eller vän som kan 
släppa in dem så ni får installationen utförd och inte får en fördyrad installa-
tion. 
Det kommer fortfarande in nya medlemmar och beställningar på fiberanslut-
ningar. I nuläget är det ca 372 anslutningar. Alla som anmäler sig till förenin-
gen ska betala medlemsavgift retroaktivt för 2015 så att alla medlemmar 
betalar samma avgift för att få fiber och ha samma villkor i föreningen. Är 
man inte medlem i föreningen utan har beställt anslutning direkt av IP Only 
får man en betydligt högre anslutningskostnad.  
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”Trådlöst eller bör någon enhet anslutas med datakabel?” 
Vi planerar för informationsmöte i Sjöviken med IP-Only, JTD och några 
tjänsteleverantörer för att lära oss om fiberenheten och inkoppling till rou-
tern för Internet, Telefon och TV, tjänsteleverantörer att välja mellan och hur 
vi startar upp, beställer och kommer igång med fiberanslutningen. 
Förhoppningsvis blir informationsmötet i månadsskiftet. Kolla er Epost och 
följ vår hemsida för fortlöpande information. 

Samförläggning med Eon 
Samförläggning för att ersätta Eons luftledningar med jordkabel har över-
enskommits med dem på två sträckor där det idag finns ”blanktråd”, i Pers-
torp och Tjust. Eon samförlägger också till några nya abonnenter.  

 

Bo Persson i samspråk med Marcus Bylander och Alexander Johansson 

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening 

Följ projektet på bolmsofiber.se 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus  

fre 9 19:00 Lindbergarna i Sjöviken, korvgrilllning 

lör 10 18:00 Lindbergarna i Sjöviken, korvgrilllning 

sön 11 16:00 Lindbergarna i Sjöviken, korvgrilllning 

sön 18 18:00 Gudstjänst med Linda Andersson, sång: Ida o Lovisa Ramberg 

sön 25 16:00 Avslutningsgudstjänst i Dannäs missionshus.  
Den sista gudstjänsten i det missionshuset i Dannäs regi. 
Medverkande: Peter Bernhardsson,  
sång: Mylla och Andreas och Hanna Eriksson.  
Obs. tid och plats. 

Alla är varmt välkomna på Gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka  

sön 4 16:00 Församlingsmöte hos Rosita och Lars-Uno 

fre 9 19:00 Bolmsöfestivalen med Lindbergarna m.fl. 
Servering och grillat efter samlingarna, som är  
gemensamma med Svenska kyrkan. 
Kyrkoherde Sven-Åke Fyhrlund predikar på söndagen  

lö 10 18:00 

sön 11 16:00 

lö 10 11:00 Lindbergarna m.fl. i Tannåkers affär  

sön 18 16:00 Bröderna Hasse, insamling till Ukraina 

sön 25 16:00 Gemensam gudstjänst i Dannäs Missionshus 

Varmt välkomna till samlingarna! 

ÅRSMÖTE för BOLMSÖ NORRA ÄLGJAKTSLAG 

 Tisdagen den 6 september kl 19:00 

i Bolmsö bygdegård 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Vi bjuder på fika  

Välkomna önskar styrelsen 
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Kyrkligt program för september månad 

1 18:00 Församlingsråd, Bolmsö 

4 09:30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

11 16:00 Ekumenisk gudstjänst, Sjöviken, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

15 15:00 Symöte hos Dagny Svensson 

18 11:00 Högmässa, Tannåker, J-Å Carlsson 

22 18:00 Församlingsråd, Tannåker 

25 09:30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

METARTÄVLING 

 

Vi utmanar de andra fiskeklubbarna på ön 
 

 
Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb anordnar metartävling vid bron. 
 

3 september 
Anmälan från kl 08.30 

Tävlingstid kl 09.00-12.00 
Startavgift för vuxna 40:-, barn och ungdom gratis 
Innan prisutdelningen bjuder vi på korv och dricka 
 

Alla som önskar är välkomna att delta!!!!  
Även du som inte är bosatt inom detta område!!! 
 

Styrelsen 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP  
15 september kl. 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 nr 340. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  Bollstad. 

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 

 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

 

Bolmsö Sockenråd 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

