bolmsö sockenblad
nr 334 mars 2016
Äntligen!
Efter idogt arbete ser vi nu att fiberanslutningarna börjar
närma sig. 2010 skrev jag till sockenråden och de andra utvecklingsgrupperna i kommunen att det var dags att börja
jobba för att få "optofibernät" och att med stort fokus på det
skulle vi kunna vara anslutna om 5 år. Resan har inte varit
enkel och vi räknade att få stöd från kommunala tjänstemän,
Ljungby Energi och politiska beslut. Dessvärre slog det
mesta fel i det avseendet och idag kan vi säga att vi kommit
i mål trots dessa, inte tack vare. På Bolmsö har det skapats
ett stort intresse och engagemang och mycket tack vare bildandet av fiberföreningen och rekryteringen av både kunniga och intresserade personer till den, kommer vi att få anslutningar som är de bästa som går att få. Stort tack till alla
som engagerat sig!
Nu är det dags att prioritera två andra för bygden viktiga
projekt. För det första måste vi se till att skolan får det underhåll den förtjänar och blir den attraktiva arbetsplats som
det ska vara - både för elever och personal. För det andra
borde vi få igång byggandet av serviceboende och hyresrätter - boende som är tillgängligt för alla som vill bo på landet
men kanske inte kan eller vill köpa ett hus eller en gård direkt. Synpunkter mottages tacksamt på dessa två projekt använd gärna vår insändarsida så att alla kan läsa.
Anders Olsson
Hôv

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

Ungdomsdisco!
Fredagen den 18/3 kommer vi att anordna ett disco för ungdomar i
Bygdegården.
Discot pågår kl. 18:00-21:00 och vi bjuder på mat och snacks.

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi har ett problem. Någon har saboterat sockenrådets brevlåda.
Därför finns det risk för att alster kommit på avvägar.
Om något saknas i bladet så återkom.
Vi är så ledsna för detta.
Vi tar tacksamt emot gästskribenter. Har ni recept, krönikor, dikter
eller annat ni vill delge oss andra så hjärtligt välkomna att skriva till:
manus@bolmso.se

Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift.

Välkomna!
Bolmsö Bygdegårdsförening

Vi tar tacksamt emot annonser och frivilliga gåvor till tryckningen.
Det kostar en del att trycka bladet.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
3

Tannåkers
Bygdegårdsförenings
årsmöte.
13/3 kl. 15.00
Vi har årsmötesförhandlingar och därefter lite fika.
Alla hjärtligt välkomna!
Tannåkers Bygdegårdsförening

Hej,
Jag heter Marcus och är nyinflyttad på Bolmsö och bor på Granholmsvägen och söker en dagmatte/husse till min 2,5 år gamla hund som heter Pepper. Det är en Dansk-svensk gårdshund (i storlek med Jack Russel) han är en väldigt trygg och trevlig hund med ett gott lynne.
Jag jobbar dagtid på Citygross i Ljungby och söker någon som skulle
kunna gå ut med min hund en eller flera ggr per dag eller som skulle
vilja passa honom och ha honom
hemma under tiden jag jobbar mot en
mindre ersättning.
Allt är av intresse, så är du sugen på att
ha någon som promenadsällskap eller
bara göra en god gärning :)
tveka inte att höra av dig!
Tack på förhand!
Marcus Gunnarsson 070-2671989, gunnarssonmarcus@live.se

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2016
ti

1

fr-lö 4-5

18.00 Luftgevär, träning
Ålmhultsträffen

Bolmsö skola
Kent + Johan
Älmhult

Anmälan senast 26/2

ti

8

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Olle + Sven

ti

15

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Stefan + Kent

ti

22

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Kent + Olle

ti

29

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Johan + Catrine

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Invigning Ljungby Arena

Grattis Kungen!!

Elva personer representerade en
hel del föreningar från Bolmsö
och Tannåker på invigningen.
Massor av folk och en rolig träff.

Snart får du trycka två förtjänstfulla
Bolmsöhänder.

Planera inför Bolmendagen 2016

Jonny och Helen Palm
i Perstorp.
Stort Grattis
önskar vi andra här på Bolmsö!

Vi träffas i affären kl 18 onsd 16/3, ti 12/4, ti 10/5 & on 8/6.
Alla som vill sjunga, uppträda, visa upp sin förening eller
hjälpa till är hjärtligt välkomna!
Vi behöver en projektledare så är du intresserad eller vet
någon så tala om eller bara dyk upp på mötet.
Drama/Teater-kurs på påsklovet

Dramakurs för alla åldrar i Sjövikens källarvåning,
replokalen eller rosa rummet. Bara att dyka upp!!

Vems är katten?

Måndag 28/3 kl 16:30-19
Onsdag 30/3 kl 16:30-19
Söndag 3/4 kl 10-13

Svinto

Årsmöte söndag 3 april kl 14:30 i Sjöviken

heter han och han är
mycket kelen och rund.
Katten är här på ”halvtid”.
Övrig tid är han någon
annanstans.
Hos vem?

Förutom snabba årsmötesförhandlingar blir det ett hemligt
kulturinslag. Bengt Jonsson 076 782 40 50 & Annette
Johansson 941 37 är valberedning. VÄLKOMNA!
Öppna möten

Affären torsdagar kl 18:00 och vi börjar med fika; 10/3,
14/4 & 12/5. Alla medlemmar och blivande är välkomna.
Vi ses!
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion Koomen, Pernilla Bolin,
Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson

Hör av dig!
tel 940 81
Mbl 070 96 97 889
Ulla-Britt Åkesson
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Bolmsö Hembygdsförening

Vår mycket välbesökta medlemsstämma den 24 januari beslutade enhälligt
att överlåta till IP-Only att bygga, äga och driva fibernätet. Som ni säkert
uppmärksammat i Smålänningen, skrevs avtalet med IP-Only den 8 februari.
Samtidigt skrev också grannföreningen Tallbacken-Mjälen-Hölminge på sitt
avtal med dem.
Ni som är medlemmar i Bolmsö Fiber ska ha erhållit vårt informations-brev
om förhandlade anslutningskostnader, erbjudanden och villkor. Alla fastighetsägare på Bolmsö får nu ett erbjudande om anmälan till fiber. Skicka in er
anmälan omgående för att förenkla vårt planeringsarbete och kunna starta
upp projektet. Vi hoppas byggstarten blir under april, om vi får de sista tillstånden på plats. T.ex. har Ljungby kommun fortfarande inte lämnat besked
på vår begäran 2015-11-08 om markupplåtelse. Var vi startar bygga är beroende på var stamfibern kommer in till Bolmsö, just nu lutar det åt norra
Bolmsö.
Får vi EU-stöd? Vi har försökt få förhandsinformation men utan framgång.
Alla sökandes fiberområden offentliggjordes på Länsstyrelsens hemsida i
februari, för kontroll att ingen annan aktör planerar eller gör anspråk på att
bygga bredband utan stöd i samma områden. På vårt samrådsmöte med
Ljungby kommun, där även Ljungby Energi deltog, hade kommunen inget att
invända mot vårt fiberprojekt och enligt Post- och telestyrelsen finns det inte
bredband via NGA-nät på Bolmsö eller kommersiella aktörer som avser bygga inom en nära framtid. Vi bör ha höga poäng i utvärderingen, så vi i styrelsen är optimistiska och tror vi har en bra chans att stöd beviljas. Optimistiskt
kanske, men vi måste tro på det vi arbetar för. Är det något område som behöver fiber så är det Bolmsö, och alla boende har engagerat sig.
Ordinarie föreningsstämma är 20 mars kl. 14.00. Då kanske vi har mer information om stöd och byggstart att lämna.

Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se

Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening
Välkommen till årsmöte
tisdagen den 8 mars kl 19
i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Håkan Wiktorsson, Boo.
Lära sig hantverk när det skall läggas nytt sticketak
Det är dags att lägga på nytt sticketak på ladugården i Bolmsö
Hembygdspark. Detta kommer att ske tillsammans med Kronobergs
Hembygdsförbund och alla som är intresserade av att lära sig mer om
detta hantverk är välkomna att vara med. Vi riktar oss till alla, medlem
eller inte.
Den 14 april blir det hyvling i Kalvsvik på deras stickehyvel och sedan
innan sommaren sker takläggning på Bolmsö.
När datum är fastställt kommer det att annonseras i bladet.
Särskilt roligt om det är unga som vill vara med.
Vi behöver hjälp med att få fram tätvuxen / senvuxen / undertryckt
gran, 20-30 cm i diameter och kapad i 48-50 cm långa kvistfria längder.
Har du sådan gran så kontakta Rolf Nilsson, Kärragård.
0372-94136
076-7794136
Vårstädning i Hembygdsparken den 23 april
Resa till Linnés Råshult planeras till
Pingsdagen den 15 maj
Mer info i kommande sockenblad.
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se
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Programblad mars 2016
tisdag

fredag
lördag
söndag

1 14.00
18.00
19.00
4
5
6 14.00
16.00
16.00

måndag 7
tisdag

8

onsdag 9
torsdag 10
lördag 12
söndag 13

måndag 14
tisdag
15
onsdag

16

19.00
18.00
19.30
18.00
19.00
19.30
18.00
10-16
10-14
11.00
15.00
16.00
19.00
19.30
12.00
18.00
18.00
19.30

Daglediga i Bolmsö församlingshem
Luftgevär, träning i Bolmsö skola
Passionsgudstjänst i Tannåkers församlingshem
Skytte, Älmhultsträffen (för anmälda)
Skytte, Älmhultsträffen (för anmälda)
Årsmöte Bolmsö bygdegårdsförening
Messy church, Tannåker, J Eklund
Pingstkyrkan, Församlingsmöte hos Rosita och
Lars-Uno
Mixgympa
Årsmöte Röda Korset, Tannåkers församlingshem
Zumba-Aerobics
Luftgevär, träning i Bolmsö skola
Årsmöte Bolmsö hembygdsförening
Pilates
Bolmenbygdens kulturförening
Loppis i Bäckanäs
Loppis i Bäckanäs
Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund
Årsmöte i Tannåkers bygdegårdsförening
Pingstkyrkan, Holger Nilsson, Vetlanda
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Manusstopp för sockenbladets aprilnummer
Luftgevär, träning i Bolmsö skola
Planering inför Bolmendagen i affären
Pilates
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Programblad mars 2016
torsdag 17 15.00
19.00
fredag 18 18.00
lördag 19 15.00
18.00
söndag 20 11.00
14.00
19.00
måndag 21 19.30
tisdag
22 18.00
18.00
onsdag 23 19.30
torsdag 24 18.00
19.00
25 9.30
11.00
söndag 27 9.30
11.00
19.00
måndag 28 16.30
19.30
tisdag
29 18.00
onsdag 30 16.30
19.30
lördag 2/4 16.00
fredag

Symöte, Anita Olsson
Årsstämma Bolmens fiskevårdsförening
Ungdomsdisco i Sjöviken
Föreningsstämma, Bollstads samhällsförening
Påskauktion i Sjöviken
Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund
Stämma med Bolmsö fiberförening, Sjöviken
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Årsstämma stiftelser o fonder se s 16
Luftgevär, träning i Bolmsö skola
Pilates
Skärtorsdag, Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund
Getsemanestund i Jonsboda missionshus
(Skärtorsdag)
Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund
Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund
Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund
Högmässa, Bolmsö, J-Å Carlsson
Mixgympa
Drama / Teater-kurs i Sjöviken
Zumba-Aerobics
Luftgevär, träning i Bolmsö skola
Drama / Teater-kurs i Sjöviken
Pilates
Musikgudstjänst, Bolmsö, Värnamo Storband

Prova på luftgevärsskytte

Bolmsö Bygdegård
Härligt! Nu är nya köket och diskrummet besiktigat och klart att använda.
Första bröllopet för året har därmed kunnat använda det.
Entrén har fått ny golvmatta och nu arbetas det vidare med att få klart
arkivet och andra åtgärder som ingår det projekt som Boverket är med
och delfinansiera.
Vi tackar Bolmenbygdens Kulturförening för att vi kunde vara med
och dela monter på Föreningsmässan den 6/2, mycket folk var där.
Årsmöte söndagen den 6 mars kl 14 i Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg
Varmt välkomna säger vi till alla medlemmar och glädjer oss åt 13 nya
medlemmar under 2015.
Påskauktion 19 mars kl 18, samma koncept som tidigare år
Läs mer på annan plats i bladet
Storstädning 1:a maj
Invigning av byggetapp I kommer att bli lördag 24 september
Skriv upp datumet så kommer det mer information senare.
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”.

3 ggr

I Bolmsöskolans gympasal
Från ca 6 år
Tisdagar från kl 18
Se vårt program på www.bolmso.se/skytte.
Välkomna till oss i Bolmsö skytteförening.
/Ledarna

KALLELSE
Fiskevattenägare i Bolmens fiskevattenvårdsförening
kallas till ÅRSSTÄMMA den 17 mars kl 19
i Tallklinten Odensjö.
Förutom ordinarie punkter på dagordningen ska beslut tas om
NYA STADGAR samt BESLUT OM EV. UTDELNING TILL FISKEVATTENÄGARNA.
Se mer på bolmensweden.com

Välkomna
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

Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se
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Gratis
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Påskauktion i Bolmsö Bygdegård

Bolmsö Fiber ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie stämma.

Datum: 2016-03-20, kl. 14.00.
Plats:
Sjöviken, Bolmsö.
Ärenden enligt föreningens stadgar behandlas. Stadgarna finns
tillgängliga bl.a. på vår hemsida.
Kallelsen skickas också med epost eller brev till föreningens
medlemmar.
Välkomna.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se

Lördagen den 19 mars kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken. Samma upplägg som tidigare år d.v.s. påskbuffé, lotterier
och auktion. Anders Johnsson kommer att svinga klubban under
auktionen.
Påskbuffé kostar 100:- per vuxen. De flesta lotterierna kostar 2:-/st
I övrigt behöver du inte ha pengar med dig för själva auktionen
kommer 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.
Fråga gärna efter reklamprodukter från ert företag om de vill skänka,
hör av er om ni får ”napp”.
Ni som vill skänka mat till Påskbuffén och lotterier ber vi höra av er så
fort som möjligt till någon av oss i styrelsen.

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
4 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe
Årsmöte
7 mars kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi bjuder på god fika
Medlemmar hälsas välkomna
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
14

Företagare som vill sponsra är också mycket eftertraktade, hör av er!
Kontakta:
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-64 91018
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, jhpalm@ljungby.nu
Tommy Björkman, Nergå´rn, 070-5497400, tommy.bjorkman@bolmso.se
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Kallelse till Föreningsstämma i
Bollstads samfällighetsförening
Org nr 717911-1476

MUSIKGUDSTJÄNST
Bolmsö kyrka
Lördag 2 april kl. 16.00

Tid Lördagen den 19 mars 2016, kl 15.00
Plats Matsalen, Bolmsö skola
Ärenden Uttaxering för 2016, styrelsens förslag ingen uttaxering.
Inga motioner till stämman har inkommit
Beslut om utgifts- och inkomststat för 2016
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Sedvanliga mötesförhandlingar

WERNAMO STORBAND

Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson,
Hjärtstorp, Bolmsö.
barbro.svensson@kronoberg.se
Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande utskick.
Anmälan senast 13 mars 2016 till
Ulla Haglund 070-24 35 702 eller
Barbro Svensson 070-98 44 815

under ledning av

Markus Persson

Välkomna
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 22 mars kl 18.00
i Bolmsö församlingshem.
Vi bjuder på lite mat!

VÄLKOMNA
Välkomna!
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Onsdag 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 6/7
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 10/3, 7/4, 2/6, 30/6
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
15.45—16.00
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 21/4, 19/5, 16/6
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Kyrkligt program mars 2016
1

19.00

Passionsgudstjänst i Tannåkers församlingshem

6

16.00

Messy church, Tannåker, J Eklund

13

11.00

Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

17

15.00

Symöte, Anita Olsson

20

11.00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

24

18.00

Skärtorsdag, Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

25

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

24 19.00 Getsemanestund i Jonsboda missionshus (Skärtorsdag)

25

11.00

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Varmt välkomna till samlingarna!

27

9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

27

11.00

Högmässa, Bolmsö, J-Å Carlsson , kören

2/4

16.00

Musikgudstjänst, Bolmsö, Värnamo Storband

Bolmsö skola: 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5

Tannåkers Pingstkyrka mars 2016
6

16.00 Församlingsmöte hos Rosita och Lars-Uno

13 16.00

Holger Nilsson, Vetlanda - ansvarig utgivare av tidskrtften
Flammor

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Tisdagen den 1 mars
kl 14.00 i Bolmsö församlingshem
”Människors möten”.
Prästen Jan-Åke Carlsson, Ljungby berättar.
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 mars 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!
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

Bolmsö Sockenblad nr 334. Utgivare: Bolmsö sockenråd

