
 

 

 
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 maj 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 324  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

 

Det blir alltid som man tänkt sig. 

Ja, blir det inte alltid det? Om man har stora drömmar och 

ambitioner så jobbar man hårt för att nå dit. Har man inte det så 

har man andra mål som man strävar efter att nå. Och förr eller 

senare så kommer man dit. 

Det är vägen mot målet som kanske inte alltid blir som man 

tänkt. 

Som en god vän sa till mig; ”Människor tycker oftast om när 

deras liv går som ett I, rakt mot målet. Jag tycker bättre om när 

det går som ett S, alltså lite krokigt på väg mot målet. Man får 

uppleva så mycket mer längs vägen då!” 

Men allt jobbigt då? Hade vi tänkt det också? Nej, vissa saker i 

livet har vi inte ens tänkt på, och det är det vi påstår att det inte 

blivit som vi tänkt oss. För vem hade någonsin tänkt att någon 

skulle drabbas av en sjukdom tillexempel? 

Är man anhörig eller själv drabbad av svårigheter behöver man 

ofta stöd av andra människor i livet. Glada tillrop eller bara lite 

medmänsklighet; ett ämne jag ska ägna lite mer tid åt under mitt 

tal på valborgsmässoafton i Bolmsö bygdegård. 

Välkomna dit! 

 

Emelie Bjurka 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 324 MAJ 2015 



 

 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Kassör 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka    tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. . 

 

 

 

 
Kyrkligt program maj Bolmsö och Tannåkers församlingar  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50  

3 11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

5 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem, Närpolis Anders 
Karlsson pratar om och ger råd om hur man förhindrar 
brott.  

10 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.  

14 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund  

17 10.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund  

21 15.00 Kyrkliga syföreningen hos Göta Pettersson  

23 11.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Bolmblad  

24 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund  

24 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund  

31 18.00 Musikgudstjänst, Berga kyrka, Fall  

15 

Sommarkyrkan i Tannåker 

I år firar sommarkyrkan i Tannåker jubileum.  

Detta vill vi uppmärksamma genom att i årets fotoutställning skildra 

denna verksamhet. Vi vill att du som har foton eller tidningsklipp från 

sommarkyrkan i Tannåker kontaktar någon av oss. 
 

Anne-Marie Kårhammer 0370-450 16 

Ingrid Rosenlind 0372-931 10 

Sara Karlsson 0703 44 61 05  

mailto:manus@bolmso.se
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Tannåkers Pingstkyrka maj 

3  16.00  Stig-Göran Lindhe 

17 16.00 Församlingsmöte 

24 16.00 Kjell Ström  

31 10.00 Bön och lovsång i Jonsboda missionshus  

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i maj 

3 10.00 Gudstjänst , Linda Andersson Nattvard  

10 10.00 Bönesamling  

24 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson  

31 10.00 Bön och lovsång  

OBS: Alla gudstjänster är i Jonsboda missionshus  

Alla          -ligt välkomna till Gudstjänsterna! 

Ingen bokbuss i maj Torsdag  7/5 

Tannåker/affär 15.30—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  21/5 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    

Till Bolmsö skola tisdag den 5/5 och 19/5 kl. 10.15-11.20 
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Hus sökes 
 

Vi är en familj på två vuxna och två barn 4 och 6 år gamla. 
 

Vi planerar att flytta ner från Stockholm till Bolmsö under sommaren 

för att sedan skola in barnen på Bolmsö skola till hösten! 

Planerna är att vi antingen hittar ett hus att köpa eller bygga nytt.  

Men under tiden önskar vi hyra ett hus tills allt är klart! 

 

Har ni hus att hyra ut eller kanske sälja får ni gärna höra av er till oss. 
 

Mvh Lotta & Kim 
 

0735-642673 
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Tannåkers Hembygdsförening 

Lördag den 9 maj kl. 10 ska vi räfsa i hembygdsparken och städa 

stugorna. 

När vi jobbat klart fikar vi med fralla och kaffe/te. 

Hoppas att du vill komma och hjälpa till, som alltid är det roligt om 

man är många. /Välkomna!! 

Den 14 juni kommer Berättarfestivalen till Tannåker. 

Salta hav och andra vatten- Roland Andreasson & Stellan Johansson 

Utförlig annons i junibladet. 

Städdagar i Perstorpsgården. 

Välkomna att hjälpa till med städningen av Perstorpsgården. 

2 maj kl 09.00 och 4 maj kl 14.00. 

 

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

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 

 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson o Christina Andersson 

 

Informationsmöte i Bolmsö 
bygdegård 16 maj kl. 15.00. 
Vi informerar bland annat om byggnation, möjliga ägaralternativ 
och driftsformer samt preliminära anslutningskostnader.   
Vi vill också höra era åsikter. 
Är du TVEKSAM eller har du redan bestämt dig för att i framtiden INTE 
HA EN FAST ANSLUTNING till telefoni och internet? Kom då till detta 
informationsmöte!  
 

Alla fastighetsägare på Bolmsö är välkomna. 
Styrelsen—Bolmsö Fiber ekonomisk förening 
Läs mer på Bolmsofiber.se  
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Öppna styrelsemöten i affären 

Alla medlemmar är välkomna, alltid kl 18! 

Vi bjuder på fika. 

 

 on 13/5 to 11/6 

Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2015!! 

 

Vi söker kreativa och intresserade personer som vill vara med bakom scen, 

fixa med scenografi och hålla på med produktion, sy och ordna med rekvisita 

& kostym. 

Vi ses! 

Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson, Marion Koomen, 

Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson 

Bg: 5861-4868 

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år) 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 

Film och Fotografier 
Bolmsö Hembygdsförening efterfrågar filmer med allmänt 

intresse från orten. Kan ni tänka er att ge en kopia av filmen 

till hembygdsföreningen så bekostar vi digitalisering av 

filmen och ni får en digital kopia. 

Kontakta Helge Grahnquist på 070-645 28 25 
 

Hembygdsföreningen är också mycket intresserade av fotografier från 

bygden, har ni en hög gamla fotografier ni ej vill ha så ge dem gärna 

till Hembygdsföreningen. 

 

Bolmsö Hembygdsförening  

Tack 
  

För presentkortet vi fick till påsk från  

Bolmsö - Tannåkers rödakorskrets  
Gun o. Per-Olof 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php
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      Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 
 

 

Månadsmöte 4 maj kl 14, Sjöviken Bolmsö OBS! Tiden 
Alla medlemmar med respektive är välkomna till våffelcafé 
 

4 juli, heldag (OBS! ändrad dag) Vi anordnar en resa för medlemmar med 

respektive till Halmstad. (se nedan) 
 

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

Tel  0372-12221., mobil 070-2691129 

 

Rapport från Kretsens årsmöte i mars 

Styrelsen består av: Birgitta Wallén, Laila Henningsson, Inez Karlsson, Dagny 

Svensson, Birgit Nyberg, Susanne Ingemarsson, Ingrid Rosenlind samt  

Rose-Marie Starck som suppleant. Kretsen har 76 st betalande medlemmar 

Totalt har kretsen på alla aktiviteter samlat in 30.439 kr. 

Från Kupan har vi fått 16.094 kr för vårt arbete där. 

Totalt  har vi skänkt 51.855 kr till olika hjälpändamål .    
 

VILL DU FÖLJA MED TILL HALMSTAD? 
Om du är medlem i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets kan du och din respektive 

följa med på en resa till Halmstad lördagen den 4 juli (OBS! ändrad dag) 

Vi åker i bilar (om vi inte blir så många att en buss behövs) 

Åker vi bil så delar de åkande i varje bil på bensinkostnaden. (Prel ca 100:- per 

person om ni är tre passagerare i bilen) 

Kan bli lite dyrare om vi åker buss, men det i sin tur har andra fördelar. 

Program: 

kl 08.00 Avresa från Bolmsö skola 

kl 10.00 Vi fikar eller om du så önskar äter frukost på Maxi Flygstaden i  

Halmstad (Frukost kostar 39:-, men du kan även ta en macka, en paj eller riktig 

smarriga kakor och bakelser allt till humana priser) 

kl 11.30 Vi åker till Erikshjälpens Loppis och sedan gör vi ett besök på Kupan. 

ca 14.15 Vi äter en enklare lunch hos Birgitta och Bert på Bengts camping i 

Vilshärad (Vi hoppas på fint väder så vi kan vara ute inne finns inte så många 

platser). Lunchen är kostnadsfri! 
 

Det är bara ett krav om du vill följa med, du MÅSTE anmäla dig! 

Du ringer 070-2691129 eller mejlar birgitta.wallen@telia.com 

SENAST 26 juni, absolut sista dag 
 

Styrelsen / ordföranden 

Alla varmt välkomna  
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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 

Bolmendagen 2015 
Nu är det dags att börja planera inför Bolmendagen 2015! 

Alla som är intresserade av att delta på ett eller annat sätt är varmt väl-

komna till  

Tannåkers affär följande tisdagar kl 18.30 

12/5, 9/6, 14/7 

/Stina Kårhammer, Bolmenbygdens kul-

turförening 

Bolmsö Bygdegård 

Tack för virke och pengar som skänkts till 

Bolmsö Bygdegårdsförening. 

Under senaste veckorna har det mesta 

arbetet skett på insidan av nybygget, väggar är resta, värme och elrör 

dragna mm. Så nu kan man se hur det kan komma att se ut när det är 

klart. Bilder finns från byggtiden finns på www.bygdegardarna.se/

bolmso 

Nu frågar vi efter personer som vill vara med och rödmåla utvändigt 

under maj månad. Kontakta Solveig Carlsson, 0372-91000, 070-

2884414, bygdegarden@bolmso.se 

För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora 

bygdegårdslyftet”. 
 

Varmt välkomna Valborgsmässoafton och 1:a maj till Sjöviken. 

 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Välkommen med den 1 maj  

 

Fredagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö 

Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att 

hjälpa till, du behöver inte vara medlem eller varit med tidigare. 
 

Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare 

också..… Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum 

inne, av trädgården och utemiljön i övrigt. 
 

Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och till 

lunch blir det soppa som föreningen bjuder på. 
 

Alla åldrar är varmt välkomna, och detta är inte enbart för 

medlemmar utan alla som känner att ni vill göra en insats för 

bygdegården. 

Det är mycket som skall göras och desto fler vi är desto mer hinner vi 

med och roligt är det också att göra det tillsammans. Om orken tryter 

går det bra att vila en stund, vi har plats för alla! 
 

Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt 

jobba inne eller ute. 
 

Välkommen med i gemenskapen! 
 

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  6/7 - 8/8, ti-fre  12.00 - 16.00. 
 

Arbetsuppgifterna är guidning, rensa rabatter, klippa gräs, ev 

målningsarbete. 
 

Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel  911 47 
 

 

kassörer. 

 

4. Allmänhetens fiske 

4.1 Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort. För 2015 
gäller följande kortpriser. 

4.1.1 Dagskort 75 Sek 

4.1.2 Veckokort 250 Sek 

4.1.3 Månadskort 350 Sek 

4.1.4 Årskort 500 Sek 

4.1.5 Familjekort 600 Sek 

4.1.6 Metartävling. 20 Sek per person och dag. 

4.1.7 Företagskort 2000 Sek (Såljes endast av huvudkassören) 

4.2 Fiskekort enligt 4.1.1–4.1.4 är personliga och kan inte överlåtas till annan person.  

4.3 Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till 

skada. 

4.4 Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med 

enbart handredskapsfiske så som mete, pimpel, kastspö, flugspö, och drag/trolling. Max 

två redskap (linor eller beten) per kort.  

4.5 Fiskekortet alternativt I-fiske kontrollnummer skall alltid medföras på fisketuren 
och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av 

fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen. 

4.6 Ungdomar upp t.o.m. 16 årsålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk 

som gäller kortköpare under punkt 4. 

4.7 Förutsättningar för familjekortet skall gälla är att alla personerna är 

mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det skall även på kortet skrivas 

namnen på alla personerna som har rätt att fiska på kortet. 

4.8 För familjekortet gäller max två st. linor eller beten per fiskare. 

4.9 Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått skall återinsättas. 

4.10 Återutsättning på gös ”catch and release” får inte göras på gös under 75 cm.  

4.11 Fångstbegränsning på gös 10 st. per kort och dag. 

4.12 Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m. 

4.13 Angeldon är endast tillåtet på isbelagt vatten. Max 10 st. angeldon per kort. 

4.14 Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer. 

4.15 Företagskortet består av 4 st. plastade kort. Det utfärdas bara av styrelsens 
kassör.   

4.16 Elever på vildmarksgymnasiet i Unnaryd samt lärare i tjänst äger rätt att under 

terminstid erhålla fritt handredskapsfiske. 

5 Kontrollavgifter 

5.1 Överträdelse enligt punkt 2.1- 2.4 och 4.4 ger kontrollavgift 2000 kr. 

För övrigt antogs nya stadgar för fiskevårdsföreingen(skall även tas på stämman 2016) 
dessutom fick styrelsen stämmans uppdrag att arbeta vidare på det påbörjade arbetet 
gällande utbetalning till fiskevattenägarna ev förslag antas på stämman 2016.  
Om du som fiskevattenägare önskar protokoll från stämman så gå in på  
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Rapport från Bolmens Fiskevårsområde ÅRSSTÄMMA den 25 

mars kl 19 i Angelstads folkets hus. 

 
Fiskeregler Bolmens FVOF 2015 
  

1. Bolmens FVOF begränsningsområde 

1.1 Gränsen är i Storån vid kvarnen Slättö. 

1.2 Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö. 

1.3  I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen. 

1.4 I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen. 

 

2. Generella regler för alla kategorier. 

2.1 På öring är det minimi krav på 50 cm. 

2.2 Fiskeförbud i Önne å, hela året. 

2.3 Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni. 

2.4 Riktat fiske mot sik och siklöja är förbjudet. 

 

3. Fiskevattenägarnas fiske. 

3.1 Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevattnet som tillhör det egna 

skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt stämman beslutar. Det finns i varje 

skötselområde kartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna. 

3.2 Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan 

utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde skall 

skriftligt underrättas i de här fallen.  

3.3 Medlem har efter beslut på stämman rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva 

sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare 

skall då följa de regler som gäller för allmänhetens fiske enligt punkt 4. 

3.4 Fiskerättsägarens maka/make, sambo äger också rätt att fiska på 

fiskerättsägarens fiskerätt. Detta gäller även barn som är mantalsskrivna på samma 

fastighet som fiskerättsägaren. Denna kategori enligt 3.4 har även rätt till fiske enligt 

punkt 3.3. 
3.5  Föräldrar som avyttrat fastigheten till barn eller barnbarn och som bor kvar på 

fastigheten eller närliggande ort äger också rätt att fiska på fiskerättsägarens fiskerätt. 

3.6 Fiskerättsägare har rätt till att bjuda gäster till fiske på det egna fiskevattnet. 

Fiskerättsägaren skall då vara närvarande vid fisket.  

3.7 Alla redskap skall vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkta 

med minst 3 st. bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med 

ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer. 

3.8 Nät skall vittjas minst 3 gånger per vecka eller tätare om temperatur eller väder så 

kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) skall vittjas minst en gång per 

vecka. Bottengarn skall tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då 

fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt. 

3.9 Största maskstorlek på nät är 70mm. 

3.10 Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.  

3.11 Fångad mink betalas med 100 sek. Utbetalning görs av skötselområdenas 
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Dans Midsommardagen 20 juni kl 21.00-01.00 

Även i år ordnar vi dans, Midsommardagen då spelar Just Fun Party i 

Hov hos Kristiansson. Välkomna att dansa loss. Kent i Södra Ljunga 

kommer att ha servering.  

Välkomna fam. Kristiansson 

 

 

 

LEVANDE LANDSBYGD! 
 

Vårt bidrag till en levande landsbygd är att driva Butiken i Tannåker. Vi 

har utlämning för Systembolaget, apoteket, sköter macken och på som-

maren hyr vi ut cyklar och kanoter. 
 

Vi vet att många tycker att vi är dyra! 
 

Som liten inom dagligvaruhandeln så har vi inte de ekonomiska fördelar 

städernas stora handlare åtnjuter. Våra marginaler som handlare på 

landsbygden blir mycket mindre än hos de stora i staden, trots att våra 

priser i snitt måste vara 10% högre. 
 

Vi vill därför tacka alla er som handlar hos oss, vilket bidrar till att vi 

kan leva videra på den landsbygd där vi har våra hjärtan. 
 

Gamla och nya kunder hjärtligt välkomna. 
 

Gert med personalen. 

 Beställningsstopp  
 tisdag kl 12.00,  
 hämtning fredag. 

Tanka hos oss: 

Affären i Tannåker 

må-fr 10-18.30, lö 10-15 
Tel. 0372-93040  
 

Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak  & cykeluthyrning, 
bensin & diesel, fiskekort och ombud för systembolaget. 

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker! 

Önskar Gert med personal 
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Programblad maj 2015  
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Tors 30/4 1930 Valborgsfirande vid Sjöviken Bolmsö 

  2000 Valborgsfirande , Gavlöstrand 

Fre 1 0800 Städning Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Lör 2 0900 Städning av Perstorpsgården. 

Sön 3 1130 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka  

  1000 Jonsboda Missionshus  

  1900 Mix-Gympa, Bolmsö skolan 

Mån 4 1400 Städning av Perstorpsgården. 

  1400 RödaKorset månadmöte i Sjöviken - Våffelcafé 

  1930 Zumba/Aerobics, Bolmsö skolan 

Tis 5 1400 Daglediga, Bolmsö församlingshem, 

Ons 6 1930 Pilates, Bolmsö skolan 

   Anmälan Fiskevattenägarfest 

Lör 9 1000 Städning Tannåkers Hembygdspark 

Sön 10 0930 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  1000 Bönesamling, Jonsboda Missionshus 

  1900 Mix-Gympa, Bolmsö skolan 

Mån 11 1930 Zumba/Aerobics, Bolmsö skolan 

Tis 12 1830 Planering inför Bolmendagen i affären 

Ons 13 1800 
Styrelsemöte Bolmenbygdens kulturförening i affä-
ren 

  1930 Pilates, Bolmsö skolan 

Tors 14 1100 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

  1300 Fiskevattenägarfest i Sjöviken 

Fre 15 1200 Manusstopp för Sockenbladet 

Lör 16 1500 Informationsmöte i Sjöviken, Bolmsö Fiber 

Sön 17 1000 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka, Församlingsmöte 

  1900 Mix-Gympa, Bolmsö skolan  
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Mån 18 1930 Zumba/Aerobics, Bolmsö skolan 

Ons 20 1930 Pilates, Bolmsö skolan 

Tors 21 1500 Kyrkliga syföreningen hos Göta Pettersson 

Lör 23 1100 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Bolmblad 

Sön 24 0930 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

  1800 Gudstjänst, jonsboda Missionshus 

  1100 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka 

  1900 Mix-Gympa, Bolmsö skolan 

Mån 25 1930 Zumba/Aerobics, Bolmsö skolan 

Ons 27 1930 Pilates, Bolmsö skolan 

Sön 31 1000 Bön och lovsång Jonsboda Missionshus 

  1800 Musikgudstjänst, Berga kyrka, Fall 

  1900 Mix-Gympa, Bolmsö skolan 

Fiskevattenägarfest 

med årsmöte för  

skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker 

 
Den 14 maj kl. 13.00 

hälsas alla fiskevattenägare med respektive, välkomna till Sjöviken, Bolmsö. 
Det blir som vanligt fiskmeny från Tiraholm, 

dessutom skall vi omvälja eller göra nyval av vissa poster i styrelsen 
(vi har en fungerande valberedning) 

samt information från Bolmens FVOF årsmöte i mars. 
 

Anmälan om deltagande görs absolut 
Senast den 6 maj 

(ingen anmälan efter denna dag kan tas emot) 
Tel. 070—26 911 29 eller 

E-post: birgitta.wallen@telia.com 


