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BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 297 FebrUARi 2013
FIBERUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 februari 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
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 297 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Landsbygdens hushåll och företag ska erbjudas fiberanslutning
till samma kostnad och arbetsinsats som i centralorterna.
Landsbygdens utveckling är beroende av en fungerande ITinfrastruktur.
Vi måste ha tillgång till Internet för att kunna utöva demokrati och
ta del av viktig information. Vi sköter våra samhälleliga plikter som
deklarationer, kontakter med myndigheter, uträttar bankärenden, tar
del av olika tjänster och handlar varor på nätet.
Företagen på landsbygden är beroende av att utbyte av
affärsinformation, marknadsföring och försäljning mm kan skötas
snabbt och säkert. Internet är en utjämnande faktor då det spelar
mycket mindre roll var man bor eller driver sitt företag, förutsatt att
man har snabb och säker datatrafik. Fullvärdiga
samhällsmedborgare kan vi bara bli med lika förutsättningar, även
vad gäller elektronisk infrastruktur, dvs fiber.
Framtidens teknik
Det är optofiber som gäller för bredbandstjänster under överskådlig
framtid. Kapaciteten är i princip obegränsad, drift-säkerheten hög
och tekniken beprövad och trygg. Med fibernät och fast
internetanslutning får vi en framtidssäker teknik att transportera
bredbandstjänster så som TV, data och telefoni - det finns för
närvarande inget snabbare sätt att nå internet och alla dess tjänster
på.
........fortsättar s. 3

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Kassör
Gitte Östrup, Bakarebo
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö och Tannåkers
församling

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

Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers församling Februari 2013

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

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Sockenrådet har haft sitt första möte för året, och där diskuterades
bland annat vad vi ska arbeta med under 2013. Vår verksamhetsplan
finns att läsa på hemsidan, www.bolmso.se. Där finns även
verksamhetsberättelse för 2011-12 och årsmötesprotokoll. På årsmötet
fick vi förslag på vad vi ska arbeta med, bland annat utbyggnad av
fiberbredbandsnätet och bättre mobiltäckning. Vi vill gärna ha in fler
förslag. Vad tycker Ni är viktigt?
En av våra viktigaste uppgifter är att varje månad ge ut sockenbladet,
men för att kunna fortsätta göra det är vi helt beroende av ekonomiska
bidrag. Vi tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 5850-5959.

Bolmsö och Tannåkers kyrka
3 feb
”
10 feb
12 feb

kl 16.00
Kl 18.00
kl 11.30
kl 14.00

17 feb
21 feb

kl 09.30
kl 15.00

24 feb

kl 09.30

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
Sånger & psalmer med Mari Gustavsson.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Bolmsö kyrkliga syförenings årsmöte hos
Marianne Jonsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo
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tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
15

från framsidan....

Information om projektet ”Grönt Boende”
Bolmsö Sockenråd beslöt på sitt senaste styrelsesmöte att ta över
projektet tills vidare.
Styrelsen godkännde planerna om att arbeta vidare med studiecirklar: Om ägendeformer för att säkra att bostäder används för
permanentboende.
Om klimatsmarte lösningar för att spara dyr energi till uppvärmning av bostäder och för att medvirka till att hitta en miljöriktig
lösning på rening av avloppsvatten.
Med framtidens skärpte miljökrav blir dessa frågor sannolikt aktuella för oss alla.
Skissar på 3 typ av bostäder har gjorts av BSV Arkitekter och LJ
Bygg. Vi har ritningar på enkeltstående villa samt 2 typ av parhus
storlek 3 rok, 75m2. På radhus, 2 rok i storleken 64m2. Alla hus
är i markplan.
Agunnaryds SPF har bjudit in till Informations- och Samrådsmöte
om nya seniorbostäder i Agunnaryd. Nätverket ”Aktiv Senior”
medverkar och upplägget är: Hur ska ett särskilt seniorboende vara utformat och lokaliserat och vad får det kosta att bo för att bli
interessant.
Även om vi inte har inriktat oss på enbart seniorboende ska det bli
interssant att höra vilka tanker andra har gjort sig.

Telias teknik – hur fungerar ”fast mobil”
Nuvarande teknik med koppartrådar och ADSL håller på att fasas ut.
De som fått kopparledningar borttagna och har "Fast mobil" har nu
problem med sina telefoner och internetuppkopplingar. Hemtjänsten
har stora problem med trygghetslarm via "Fast mobil". På några ställen
har man "Fast Mobil" som fungerar dåligt pga mycket dålig täckning.
Landsbygden är ur affärsmässig synvinkel inte längre är intressant för
Telia. Underhåll och reparation av kopparnäten har upphört och inom
en femårsperiod kommer de att plockas bort. I stort sett alla hushåll har
idag Telias kopparnät och därför berörs många människor av deras
planer. Det finnas alltså inga andra säkra alternativ än utbyggnad av
fibernät oavsett var på landsbygden man bor.
Utbyggnaden – ett kommunalt ansvar
Sockenråden kan ta på sig att "marknadsföra" projektet - men inte att
bilda ekonomiska föreningar, projektera, bygga och underhålla. Man
kan inte förlita sig på "eldsjälar". Att äga fibernät verkar dessutom
ovisst och svårt – som att t ex förlita sig på att man har proffs som kan
felsöka, reparera o dyl. Därför ska fibernätet ägas och underhållas av
kommunalt ägt bolag.
Finansieringen – ett rättviseargument
Vi måste kunna få verka, leva och bo under samma premisser som i
centralorterna. Det är en rättvisefråga att vår anslutning ska ha samma
pris - variationer på anslutningsavgiften är oacceptabelt. Ett solidariskt
upplägg gynnar hela kommunen.
Sockenråd och Byalag i Ljungby kommun
Gm Anders Olsson
Bolmsö

Gitte Östrup
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
Februari 2013

Tisdag 5 mars Bolmsö Bygdegård kl 19.00
I samarbete med Riksteatern Ljungby har vi möjlighet att se
föreställningen

Tisdag

5/2

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Kent + Olle

Som första plats efter premiären den 2 mars kommer Regionteatern till
Bolmsö Bygdegård med sin pjäs ”Den som lever får dö”

Fre-Lör

8-9/2

LÖVÅSEN CUP
(Anmälan senast ca 31 jan)

Växjö

Det är ett komiskt triangeldrama mellan tre gamla människor som på ålderns
höst fortsätter att förpesta livet för varandra. Bröderna Helmer och Tage var i
ungdomen förälskade i samma flicka, Ellinor. Det var Helmers livs kärlek och
man anar att de var ett par. Men Tage var den som friade med en
fruktansvärt dyr, ja verkligen fruktansvärt dyr ring. Helmer drog till sjöss med
sitt fotoalbum och sina minnen.

Tisdag

12/2

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Sven + Björn

Lördag

16/2

SKIDSKYTTE kl. 09.30

Bolmsö Skjutbana

Tisdag

19/2

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Stefan + Catrine

Tisdag

26/2

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Kent + Björn

Fre-Lör

1-2/3

ÄLMHULTSTRÄFFEN

Älmhult

Den som lever får dö

Nu på äldre dar svallar svartsjuka och missunnsamhet fortfarande mellan
bröderna. Duell kanske? Ellinor har blivit en lätt förvirrad dam som nog inte
kan bo kvar hemma längre och som inte riktigt kommer ihåg vare sig varför
hon gifte sig med Tage eller var hon har handväskan. Som en skugga i
bakgrunden finns unga Therese från hemtjänsten. Nyseparerad och trött på
”all skit med Tobias” kan hon knappt öppna mun utan att klaga på exet.
Rasmus Lindberg ger oss med sin absurt skruvade berättarteknik en
halsbrytande blandning av komik och livsinsikt.

(Anmälan senast ca 21 feb)

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

Som vanligt, kaffeservering i pausen
Arrangör
Riksteatern Ljungby
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Skolan Nu och Förr
I mars månad planerar Bolmsö Hembygdsförening och Bolmsö skola
att ha ett Öppet hus på Bolmsö skola. Ni kommer att få ta del av
dagens undervisning samt också se filmer från tidigare skoldagar.
En utställning kommer att finns med skolfoto från skolorna i trakten
samt skolmaterial från tidigare skolår.

Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening
Vi inbjuder till årsmöte tisdagen den 26/2 kl 18.30 i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken.
En viktig punkt på dagordningen gäller Bolmsö Hembygdspark.
Idag ägs hembygdsparken av Ljungby kommun. Styrelsen vill att
årsmötet tar beslut i frågan om Hembygdsföreningen skall köpa området
istället.
Alla medlemmar är välkomna att säga din åsikt i frågan.
Har ni förslag till valberedningen kontakta Håkan Wiktorsson, Boo, tel
0372-910 24
Styrelsen
Bolmsö Hembygdsförening

Tannåkers Pingstkyrka
Sön 10 feb kl 18.00
Sön 24 feb kl 18.00

Gideoniterna
Roy Hagberg

Välkomna!
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Efterlysning av skolfoto har skett i flera sockenblad men vi är oroliga
att ni slängt alla gamla skolkort! Vi har fått in väldigt få kort.
Var snälla och kontakta oss och tala om vilka år ni har skolfoto ifrån.
Det gäller skolorna på Bolmsö ö (Bolmsö kyrkskola, Husaby skola och
Bolmsö nuvarande skola), Björkhultets skola på Bolmsö Västerland
och skolan i Tannåker.
Kontakta Eva Johansson, kyrkbyn tel 0372-910 28 eller
Britta Kristiansson, Hov, tel 0372-910 50
Om ni inte redan gjort det, så skriv ner vilka det är på skolkortet och
vilket år det är taget. Låt denna information sparas ihop med
skolkortet.
Bolmsö Hembygdsförening

!

Manusstopp för nästa Sockenblad är 15:e februari

Vill ni ha med något i nästa sockenblad som delas ut i slutet på februari?
Skicka e-post till manus@bolmso.se
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Promenader Vinter 2013
Vi träffes vid skolan tisdagar klockan 14 00.
Promenader kann förlägges på några andra platserefterönskemål

Väl mött Kajsa S.

Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening
Årsmöte planeras till söndagen den 3 mars kl 14.00 i Bolmsö
Bygdegård.
Styrelsen kommer att redogöra för de senaste ritningarna för den
planerade till och ombyggnaden av lokalen.
Har ni förslag till valberedningen kontakta Gunvor Andersson,
Bjurkaberg, tel 0372-911 53.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Sön 10/2 kl.10.00
Sön 17/2 kl. 10.00

Styrelsen
Bolmsö Bygdegårdsförening

Gudstjänst Linda Andersson
Sång. Mattias Petersson
Bön och lovsångsgudstjänst
Alla hjärtligt välkomna

Bokbussen kommer!

onsdag 20/2
Skällandsö
Flahult

15.25 - 15.40
16.45 - 17.05

torsdag 28/2
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

15.05 - 15.25
15.50 - 16.05
16.40 - 16.55

torsdag 14/2
Färle
Bolmsö fsk.
Granholmsvägen

13.55 -14.10
14.20 -14.35
14.40 - 15.00

Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.10 -15.30
16.15 - 16.35
16.40 - 16.55
17.05 - 17.20

Till Bolmsö skola tisdag den 12/2 samt den 26/2 kl. 10.15-11.20
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Välkommen till månadsmöte
4 februari kl 18-20 OBS! Tiden
Vi träffas i Bolmsö församlingshem
Medtag kopp och dopp
********************
4 mars kl 18 har vi årsmöte i Tannåkers församlingshem.
Den dagen bjuder vi på fikat.
Välkomna! Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
11

Tack alla som stödjer produktion av
kultur i Bolmenbygden!
Medlemsavgift för 2013 sätts in på bankgiro: 5861-4868
Vuxna: 100:Barn/ungdomar 7-20 år: 50:-

Buggkurs
På januarimötet kom två medlemmar med ett önskemål om buggkurs
och ev annan dans också framöver. Därför planerar buggkurs i
Sjöviken, kanske redan i mars och vill undersöka intresset. För att
undvika krockar så gott det går föreslår vi torsdag- eller fredagkvällar.
Skriv på intresselistan i affären och kryssa i veckodag och tid när det
passar bäst. Resultatet ser man i sockenbladet.

Bolmsö kyrka 150 år
Nu finns det en skärmutställning i Bolmsö församlingshem med
intressant text om Bolmsö kyrka genom tiderna.
Söndagen den 7 juli kommer det att bli Högtidsmäsa i Bolmsö kyrka
med med bl.a. biskop Jan-Olof Johansson.
Bolmsö Kyrkoråd och Bolmsö Hembygdsförening

Välkommen på våra möten
På kulturföreningens styrelsemöten är alla medlemmar välkomna att
delta. Vi träffas i affärens café kl 18 på torsdagar 14 mars, 16 maj.
Manusgruppen har jobbat ett bra tag och nu ska nya teaterplaner
smidas.
Skriv också in i kalendern att det blir årsmöte söndag 7 april.

Filmerna i affären!
Det osar katt 120:Sanningen om Gudrun 100:Han kom med tåget 100:-

/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Magnus Elisson, Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson &
Thina Björnlund

Årsmöte för Bolmsö IF är söndagen den 7 april kl 15.00 i
Bolmsö skolansmatsal.
För att era barn ska kunna fortsätta spela fotboll och ha kul i Bolmsö
IF:s regi behöver vi fler engagerade föräldrar.
Ledamot till styrelsen och ledare/tränare.
Hör av er till Annika/ Ronny Fornander tel. 940 44 el
Anki Bolin 910 90
Inomhus trängningen börjar igen måndagen den 28/1 i
gymnastiksalen
17.00
knattarna (08,07)
18.00
P och F - 04 - 05 -06
Välkomna!
Bolmsö IF
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Programblad Bolmsö - Tannåker februari 2013
Sön

Mån
Tis
Ons
Fre
Lör
Sön

Mån
Tis

Ons

8

3

14.00 Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening, Sjöviken
16.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
18.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
19.00 Grabbgympa
4 19.30 Aerobic
18.00 Röda Korset, månadsmöte, Bolmsö Församlingsh.
5 14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola
6 19.30 Pilates
8
Skytte. Lövåsen Cup, Växjö
9
Skytte. Lövåsen Cup
10 10.00 Jonsboda Missionshus, gudstjänst
11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
18.00 Tannåkers Pingstkyrka, Gideoniterna
19.00 Grabbgympa
11 19.30 Aerobic
12 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem
14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola
13 19.30 Pilates

Programblad Bolmsö - Tannåker februari 2013
Fre
Lör

15
16

Manusstopp Sockenbladet februari
0930 Skidsktytte, Bolmsö Skjutbana

Sön

17

09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
10.00 Jonsboda Missionshus, gudstjänst
19.00 Grabbgympa

Mån

18

19.30 Aerobic

Tis

19

14.00 Promenad, start vid skolan

Ons
Tors

20
21

18.00 Luftgevär årsmöte Bolmsö Skola
19.30 Pilates
15.00 Bolmsö kyrkliga syförenings årsmöte, Marianne

Sön

24

09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
18.00 Tannåkers Pingstkyrka, Roy Hagberg

Mån

25

19.00 Grabbgympa
19.30 Aerobic

Tis

26

14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola
18.30 Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening, Sjöviken
19.30 Pilates

Ons

27

Fre

1.mars

Lör

2.mars
Skytte Älmhultsträffen
4.mars 1800 Årsmöte i Tannåkers församlingshem

Skytte Älmhultsträffen
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