BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 354 NOVEMBER 2017
Vi behöver unga människor som flyttar hit. Både våra egna barn som
utbildat sig någonstans men också andra unga människor som inte har
någon anknytning till bygden men som vill bo, och låta sina barn växa
upp, i en lugn och naturlig miljö med lite distans till köpcentrum och
stadspuls. Det är svårt att veta vad som attraherar unga människor tillräckligt för att flytta hit men jag hoppas att de som redan bor här kan
hjälpa till med det. Jag är dock ganska säker på att de grundläggande
behoven bara måste finnas. Det är inget man lockar med det måste helt
enkelt bara finnas.
För det första tror jag att vi måste övertyga våra beslutsfattare att
Ljungby Kommun ska bygga en ny skola. Den ena delen är så dålig att
den ska ersättas men nyligen informerade tekniska förvaltningen om att
den andra delen "kan klara sig i 10-15 år till". Den bedömningen är gjord
av samma förvaltning som misskött den. Ska vi ha en modern, ändamålsenlig och attraktiv skola som uppfyller de grundkrav som både unga
föräldrar och skolpersonal ställer måste allt byggas nytt.
För det andra tror jag att vi måste bygga en ny affärslokal som kan
inhysa allt det ett lokalt service-centrum måste innehålla. Det är först
och främst en livsmedelsaffär med en utbud som lockar men ett café
och matställe vore också bra om man vill att det ska bli en träffpunkt.
Annan service kan vara paketin- och utlämning, spelservice,
systembolagsutlämning, fotvård, massage o s v. Kanske ska man ha
tankstationen här också.
För det tredje tror jag att vi måste bygga hyresrätter. Det måste vara lätt
att flytta hit och etablera sig för att, när man sparat ihop
tillräckligt, köpa eller bygga något eget.
För det fjärde tror jag att alla dess funktioner måste vara samlade runt
samma parkeringsplats. Man ska inte behöva flytta på bilen för att hämta barnen i skolan och handla eller uträtta annat viktigt i det lokala service-centrumet.
Det ska vara enkelt och gott och leva, eller vad tycker du?
Anders Olsson
Hov

Jätte succe´.

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

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

0727 00 40 92

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården

0372-940 19

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

Nu har vi haft förenings och företagsmässan i Sjöviken på
Bolmsö och detta blev en jätte succe´. Det var många som
kom som utställare och visade upp sig. Scouterna var där och
gjorde mat, så man behövde aldrig bli hungrig när man gick
och tittade och man kunde även mingla över en kopp kaffe.
Det var intressant att få träffa olika människor som bor här
om kring i Tannåker och Bolmsöbygden. Var inte rädda ta
kontakt med varandra och ju mer man blir ju starkare bli vi
här ute i denna bygd. Ut och visa att ni finns med alla företag
och föreningar, så att vi kan få tillbaka turisterna som så väl
behövs i denna vackra bygd som vi bor i. Vi kan kanske öppna affären igen som så många fråga efter.Då slipper vi slita
på miljön med att köra till Ljungby och Lagan eller Värnamo
för att handla. Drivmedlet får vi ju behålla,så åk gärna ner till
Tannåker och Qstar macken och tanka.
Ett stort tack till alla som medverkade på vår mässa. Det blev
en trevlig eftermiddag som vi fick vara tillsammans och
mingla på. Vi kan mycket i våran bygd, som vi måste ta vara
på och vara rädda om så vi får en levande landsbygd.
Bolmsö och Tannåkers Sockenråd / Bernt Gustafsson
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Fram med boots & hatt! Country-jul
i Sjöviken 2 december
Tillammans med bygdegårdsföreningen arrangerar vi en kväll
med Island Country på scenen. Jiiiihaaaaa!

Bolmsö Hembygdsförening
Vill återigen uppmana er som har handlingar som rör föreningar
hemma att ni gärna får lämna det till Bolmsö Hembygdsförening för
arkivering i föreningens arkiv.
Men också alla studenter i olika åldrar som har skrivit om sin hembygd, vi vill väldigt gärna få en kopia till vårt arkiv. Detta gäller alla
typer av uppsatser, oavsett om den är skriven på lågstadiet, högstadiet
eller universitet, vi önskar att få ta del av allt som skrivits under årens
lopp.
Kontakta någon i hembygdsföreningens styrelse om du vill lämna till
hembygdsföreningens arkiv.
Solveig Carlsson, Håringe, ordförande
Olle Josefsson, Perstorp, vice ordförande
Helén Johansson, Lida, kassör
Annette Johansson, Kärragård, sekreterare
Eva Johansson, Solsätra, ledamot
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, ledamot
Kenneth Petersson, Brogård, ledamot
Rolf Nilsson, Kärragård, ersättare
Helge Grahnquist, Hassle, ersättare

0372-91000
0372-91155
0372-94149
0372-94137
0372-91028
0372-91024
0372-91071
0372-94136
070-645 28 25

Ekonomiskt stöd kan ges till hembygdsföreningen, via Bg 5476-4683
eller Swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- per person
hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening
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OBS! Endast lösa skott i winchestern!
18:30 serveras Gingerbread & glögg.
Sedan blir det hamburgare, coleslaw, buffalo wings, cheesecake mm.
De som vill ha annat än alkoholfri dryck tar med själv.
Kalaset kostar 200 kr från 16 år.
Anmälan senast 27/11 till bygdegarden@bolmso.se eller
Irene 070-6791113 (helst sms).
Öppna styrelsemöten
Det är enkelt att påverka
kulturen i Bolmenbygden.
Kom till Sjöviken tisd 14/11
kl 19. Vi bjuder på fika.
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöten
6 november kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar inför auktionen och julmarknaden
Viktigt är att alla som brukar vara med på månadsmötena kommer.
Vilka ska baka till kaffet på auktionen, vilka har lotterier?

4 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Vi äter gröt, planerar inför julmarknaden och summerar året.
Auktion Se annan annons
Datum för auktionen är den 18 november i Sjöviken kl 16
Program
Fika
Lotterier
Auktion
Vi tar emot gåvor av alla slag

Angående bidrag till bladet






Var och en som lämnar bidrag till sockenbladen ansvarar för
innehållet.
I undantagsfall kan något skäras ner om plats saknas (oftast går
allt att trycka in)
De flesta stavfel / felslag rättas till, men texter formuleras inte
om.
Layouten kan justeras för att passa in på en sida, bilder läggs
ibland till där det passar.
I detta numret kan några bidrag vara svåra att läsa beroende på
att det inte gått att redigera dem.
/Redaktören
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Tack ni som kom på Alsace aftonen, mycket trevligt.
Tack till Bolmsö och Tannåkers Sockenråd för arrangemanget av Företags- och Förenings mässa. Härligt med många utställare och besökare.
Den 2 december blir det Countryafton i Sjöviken, se annons tillsammans med Bolmenbygdens Kulturförening. Kom ihåg att anmäla er.
Arrangemanget är öppet för alla, men vi behöver föranmälan för att
kunna planera maten.
Vi har fått in en hel del ogiltiga pengar, både myt och sedlar, som gåva
till Bolmsö Bygdegårdsförening. Tack för det, vi utökar inlämningstiden till den 2 december. Lämna till Solveig Carlsson, tel 070-2884414.
Nu i höst går vi i väntans tider på besked från Arvsfonden och Boverket på ansökningar som är gjorda för Bygg etapp II med fokus på ungdom, Kultur och Idrott.
Vi hälsar också flera nya medlemmar välkomna, härligt att det är så
många som vill engagera sig och bry sig om bygdegården.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person
bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
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GRATTIS!
Tack alla ni som tog er tid att fundera på hur många pappersstjärnor
det fanns i glasburken på förenings/företagardagen, i Sjöviken. Det
fanns 330 stjärnor. Grattis till följande personer som kom närmast:
1) Benny Eklund (320)
2) Rebeca Nilsson
och Ellen Adolfsson (343)
3) Ture Petersson (375)
4) Anders Eriksson (280)
5) Mats Ingemarsson (382)

På Bolmsö har vi nu snart haft fibernätet igång i ett helt år. Hoppas att alla
som aktiverat sin anslutning, oavsett om det gäller telefoni, internet eller TV,
har haft nytta och glädje av det och att det har förenklat vardagen. Är ni kanske inte nöjda med er tjänsteleverantör, har erbjudits eller hittat mer prisvärda tjänster, varför då inte byta tjänsteleverantör?

Priser kommer att delas ut i dagarna. Vi vill också passa på att tacka
alla er som kom till vårt bord där vi delade ut bibelkort och information om Blå Bandet. Tack också till er som hade ordnat med denna
dag.
Mona och Anna Milston
Gud välsigne er alla!

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF november 2017
ti
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18.00 Luftgevär träning

Stefan o Caroline

lö

11

Ti

14 18.00 Luftgevär träning

Kent o Johan

Ti

21 18.00 Luftgevär träning

Stefan o Olle

Ti

28 18.00 Luftgevär träning

Catrine o Johan

Alvestaträffen

Anmäl senast 31/10

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5
träningar.
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan /
Catrine

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening

Information från IP Only
Utbetalning av ersättning till markägare där kopplingsskåp och nodhus har
placerats kommer enligt IP Only att göras före årsskiftet.
Fastighetsägare som har beställt fiber till hus som är under renovering eller
till tomt som ska bebyggas inom 5 år ska också ha erhållit bekräftelse och
faktura på beställd fiberanslutning.
Anmälan vid ägarbyte
Anmälan om ägarbyte och överföring av medlemskap till den nye ägaren ska
göras till Bolmsö Fiber vid försäljning. Anmälningsblankett finns att ladda
ner från vår hemsida. Ägarbytet ska också anmälas till IP Only.
Nedsläckning av det fasta telefonnätet
Nedsläckningen av Skanovas och Telias fasta telefonnät, ”kopparnätet”, startar den 30 november med bl.a. södra Bolmsö. Alla som fortfarande har fast
telefoni från Telia ska ha erhållit ett informationsbrev.
Enligt Smålänningen har kommunledningen begärt uppskov och senareläggning för hela kommunen. Kommunledningen och Ljungby Energi hade i god
tid kunnat prioritera och stödja fiberutbyggnaden på landsbygden, med den
information som Telia för många år sedan lämnat. Hoppas att energi istället
läggs på att förbättra det mobila nätet.
Ni som har fiberanslutning och vill ha fortsatt fast telefoni, men ännu inte
beställt telefoni via fiber, bör snarast kontakta en av tjänsteleverantörerna i
vårt fibernät.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ oss på www.bolmsofiber.se.

Se även www.bolmso.se/skytte
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Programblad november 2017
28/10 9.00

Höststädning i Bolmsö hembygdspark

onsdag

1

19.30 PILATES-gympa

fredag

3

15-18 Gravsmyckningscafé Bolmsö

söndag

5

Programblad november 2017
tisdag

14 19.00 Kulturföreningens öppna styrelsemöte

onsdag

15 12.00 Manusstopp för julmånadens blad
19.30 PILATES-gympa

17.30 TABATA-gympa

torsdag

16 15.00 Symöte Eva Johansson

10.00 Ekumenisk Gudstjänst Missionshuset

fredag

17 17.30 TABATA-gympa

16.00 Minnesgudstjänst Bolmsö

lördag

18 16.00 Rödakorsauktion i Sjöviken

16.00 Församlingsmöte Pingstkyrkan

söndag

19 18.00 Musikgudstjänst Tannåker

18.00 Minnesgudstjänst Tannåker

19.00 MIX-gympa

19.00 MIX-gympa

tisdag

21 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

måndag

6

18-20 Röda Korset har månadsmöte i Bolmsö

onsdag

22 19.30 PILATES-gympa

tisdag

7

14.00 Daglediga i Tannåker

torsdag

23 18.30 Föreläsning med Smålandsidrotten

18.00 Skytte i Bolmsöskolan

fredag

24 17.30 TABATA-gympa

onsdag

8

19.30 PILATES-gympa

torsdag

9

19.00 Församlingsafton Bolmsö

fredag

10 17.30 TABATA-gympa

18.00 Gudstjänst Missionshuset

lördag

11

19.00 MIX-gympa

söndag

Fritidsgården
söndag

26 9.30

Skytte i Alvesta

Gudstjänst Bolmsö

14-17 Arkivens dag Bolmsö

måndag

27

18.00 Lennart Larsson i Pingstkyrkan

tisdag

28 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

18.00 Mat o gemenskap i Missionshuset

onsdag

29 19.30 PILATES-gympa

torsdag

30

15.00 Årsmöte Tannåkers sockenråd

lördag

2/12

Country-jul i Sjöviken

19.00 MIX-gympa

söndag

3/12 9.30

Adventsgudstjänst Tannåker

12 9.30

Gudstjänst Bolmsö

måndag

13

tisdag

14 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

Anmälan till Lottas fest

11.00 Familjegudstjänst Bolmsö

Anmäl senast idag till föreläsning den 23 nov.
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Sista dag att anmäla till Country-Jul

lördag

9/12

Julmarknad i Tannåker
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Svensk klassisk massage

Dipl. Massör
Stina Kårhammer
Jonsboda Kårabo
stina.karhammer@gmail.com
0370-450 12, 070-225 80 06

Välkommen!

Församlingsafton
Bolmsö församlingshem
9 november kl. 19.00
Ämne: Martin Luther
Vi bjuder på smörgåstårta

Välkomna
14
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Nu har vi utökat verksta’n
med komplett maskinpark för däck till personbil och även däckhotell
till paketpris med skiftning.
Ordnar däck till dig/er i önskad prisklass. Maila ditt reg-nr eller däckstorlek, för bästa pris.
Vi fortsätter givetvis som vanligt med
service och reparationer på
maskiner, traktorer, gräsklippare mm

Dagledigträffar

höst 2017

Bolmsö-Tannåker

Stefan Kristiansson Entreprenad
Tel: 070-520 32 29
Epost: kristiansson170@gmail.com

Tisdag 7 november
kl. 14.00 i Tannåkers församlingshem
”Norra Dalarnas vildmark” Naturfotograf Reine Jonsson, Nässjö, visar
bilder och berättar.

Tisdag 5 december
kl. 14.00 i Bolmsö församlingshem, Julavslutning med julgröt.
Sång av Stina och Daniel Hjelm, Rydaholm.

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
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Lennart Larsson till Tannåkers pingstkyrka.
Lördagen den 11 november kl. 18.00 får vi besök av Lennart Larssonkänd från Minns du sångenprogrammen på TV.
Lennart har en stor repertoar och kommer kunna sjunga önskesånger
under kvällen. Under kvällen kommer en frivillig gåva att tas upp till
arbetet med övergivna barn i Rumänien.
För mer än 25 år sedan startades en verksamhet i Oradea Rumänien
med en idé att på ett långsiktigt sätt ta hand om övergivna barn i Rumänien.
Det var paret Linda och Lars Hörnberg som i samarbete med Erikshjälpen byggde den första “barnbyn” i
Oradea.
Genom åren har c:a 500 barn fått
hjälp på ett fantastiskt sätt genom
verksamheten som heter Caminul
Felix. (Lyckliga hem).
Verksamheten bärs upp av att faddrar engageras.
VÄLKOMMEN!
Tannåkers Pingstförsamling
17

Hotellbygget på Tiraholm är nu igång
Under våren presenterades planerna om en hotell- och konferensanläggning
på Tiraholm. Under början av oktober månad anlände, från Grimstorp, 14
långtradare med träväggar, takstolar och övrigt material, däribland 120 ton
gips. Den färdiga byggnaden kommer att hysa 18 hotellrum, konferenslokaler och matsal.
Nu startar arbetet för att få anläggningen klar för öppning under nästa år.
I och med satsningen erbjuds nya och trogna gäster en mer komplett upplevelse vid Bolmen. Man vill locka fler och mer långväga besökare till platsen
för naturen och den närproducerade matens skull. Den egenfångade och
odlade insjöfisken kommer fortfarande att stå i centrum för verksamheten.
Tiraholm kommer att välkomna turister både från Sverige och utlandet för
ett bekvämt boende mitt i naturen under stora delar av året. Även konferensmöjligheter kommer att erbjudas.
Anläggningen kommer också att utgöra basen för det utbildningsprojekt
”TänkH2O” som Sydvatten sedan en tid driver vid Bolmen för gymnasieelever.
Tiraholms Fisk grundades av Nils och Vicky Ekwall 1981, affärsidén var då,

DIN NÄRVAO PÅ RÖDAKORSAUKTIONEN KAN RÄDDA LIV!!!

Du är välkommen att bara vara med och dela gemenskapen,
vill du ta med en gåva till auktionen är vi tacksamma,
men det är inget krav
LÖRDAGEN DEN 18 NOV KL 16
I SJÖVIKEN

Du behöver endast ha kontanter till att betala för fikat och de lotter du köper,
om du handlar något på auktionen, så får du en faktura

Pengarna som kommer in denna kväll kommer vi att fördela på
vårt årsmöte i mars 2018.
Vi brukar kunna skicka pengar till
Koloniverksamheten i Ljungby
Rödakorsets katastrofhjälp
Första hjälpen kurs för Bolmsöskolans klass 5-6

liksom nu, att fiska yrkesmässigt med hållbara metoder i Bolmen. 1988 invigdes en av landets första gårdsbutiker och en á la carte restaurang som serverar enbart insjöfisk kom till i slutet på 90-talet. Verksamheten har under åren
kompletterats med om- och nybyggnationer och 2010 gjordes en stor investering i en ny restaurang med 110 sittplatser inomhus där också barnen
Jens, Malin och Jonas blev mer delaktiga i driften och utvecklingen av företaget. Ungefär 35000 besökare kommer årligen till Tiraholm.

Om du tycker att detta är viktigt, kom och var med!!!!
VÄLKOMNA
Bolmsö-Tannåkers rödakorskret

Ovanstående är ett sammandrag av pressmeddelande från företaget.
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Välkommen till Åsarna!
Tannåkers bygdegård är en perfekt plats att hyra
när det visar sig att det är för trångt hemma eller
om man vill ha en mer neutral plats att samlas på.
Åldersgräns för att hyra är 18 år.
Hyreskostnader:
Hela bygdegården kl. 12.00 - 12.00
Endast studierummet med tillgång till kök
Ljudanläggning

600 kr
100 kr
100 kr

Hyresgästen städar och tar hand om sina sopor!
Gäller även studierummet!
Du kan även hyra bord och stolar.
Bord
20 kr/st
Stolar
3 kr/st
Lägsta avgift 50 kr
Ansvarig för uthyrning:
Birgit Eklund
tel. 073-811 89 51
Vill du bli medlem i bygdegårdsföreningen?
Medlemsavgiften är endast 50 kr/år och person.
Vill du inte vara aktiv i föreningen så är medlemsavgiften ett
välkommet bidrag för att hålla bygdegården igång.
Avgiften kan sättas in på Bankgiro 927-6023 eller betalas till
vår kassör Birgit Eklund.

Åsarnas bgf i Tannåker
20

Fritidsgården i Tannåkers bygdegård
Datum Huvudansvarig

Telefon

24/11

076 102 98 46

Sven S

Ps. Glöm inte medlemsavgiften, 50 kr, Välkomna! /Sven o Peter
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Jonsboda missionshus november
Sön 5

10.00 Ekumenisk Gudstjänst, Linda Andersson
Sång: Hångerkören, nattvard, kyrkkaffe

Lör 11

18.00 Mat och gemenskap. Hemlig talare

Sön 26 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson
Sång: Gruppen ACK från Värnnamo
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna!!!!!!

Bolmsö o Tannåkers kyrkor november
5

18.00

Minnesgudstjänst i Tannåker, J-Å Carlsson

5

16.00

Minnesgudstjänst, Bolmsö, J-Å Carlsson

9

19.00

Församlingsafton, Bolmsö, Fyhrlund

11 18.00 Sångarevangelisten Lennart Larsson, Nora (OBS! lördag)

12

9.30

Gudstjänst Bolmsö, A Fall

26 18.00 Linda Andersson och musikgruppen ACK från Värnamo
(Gemensamt i Jonsboda missionshus)

16

15.00

Symöte, Eva Johansson, Bolmsö

19

18.00

Musikgudstjänst i Tannåker, Fyhrlund
Dörarp-Vittarydskören och Bolmsö-Tannåkerskören
under ledning av Marie Gustavsson och Olle Heverius.

26

9.30

Gudstjänst Bolmsö, A Fall

3/12

9.30

Adventsgudstjänst i Tannåker
med adventskaffe i församlingshemmet

3/12

11.00

Familjegudstjänst med dop, sopplunch, Bolmsö,
Fyhrlund

Tannåkers Pingstkyrka november
5 16.00 Församlingsmöte

Lördag den 9/12

Julmarknad i Tannåker.
13.30-16.30
Välkommen till den traditionella julmarknaden
i Tannåkers församlingshem.
Det blir försäljning av
julsaker, hantverk, grönsaker, blommor m.m.
Kaffeservering.

9/12

Julmarknad och adventskonsert, se separat annons

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

17.00 Adventskonsert i kyrkan
under ledning av Mari Gustavsson och Olle Heverius.
Instrumentalister och solosång, samt körer.

Gravsmyckningskaffe

Välkommen

Välkomna
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Bolmsö församlingshem
Fredag 3 november kl. 15.00 – 18.00
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
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
NÄSTA MANUSSTOPP
15 november 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!
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

Bolmsö Sockenblad nr 354. Utgivare: Bolmsö sockenråd

