
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 368 FEBRUARI 2019 

 

 

 
 

"Bolmsö-Tannåker till tusen" 

 

En engagerad & företagsam bygd  
med 1000 bofasta 2025! 

 

Nu finns det en bred uppslutning bakom ambitionen att Tannåker 
ska bli en "serviceort" för vår bygd. Vad en serviceort ska innehålla 
är inte helt klart ännu men i de möten vi deltagit i hittills har skola, 
affär och hyresbostäder nämnts som viktiga funktioner. Det har 
också föreslagits annan service som bl a post/paket-, kontant-, 
drivmedels-, spel- & utlämningsservice.  
Ett första steg har tagits i det arbete vi deltagit i i samband med 
den nya översiktsplanen där Tannåker nu finns med som en av de 
orter kommunen föreslås besluta ska bli serviceort.  
De orter som blir serviceorter kommer kommunen att ta särskilt 
ansvar för och stötta utvecklingen av dem, tanken är att de ska bli 
"navet" i en bygd. Bolmsö och Tannåkers sockenråd, tillsammans 
med Näringslivsgruppen Bolmens Östra Strand, verkar nu gemen-
samt för att påverka så att det blir Serviceort Tannåker.  
Vi i Bolmsö sockenråd kommer naturligtvis också att samverka med 
alla andra föreningar och människor som vill vara med och jobba 
med utvecklingen. Vårt gemensamma mål är att bygden ska bli 
ännu mer attraktiv och att vi ska bli fler människor så att skolan 
och servicen får ett större och stabilare underlag - ett roligt och 
utvecklande liv! 
 
Anders Olsson 
ordf Bolmsö Sockenråd 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

ordförande 
0705 38 00 35  

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

vice ordförande 
070 559 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

sekreterare 
0372-911 82, 073 356 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

kassör 
0372-941 56 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

070 856 20 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se            0372-941 31 

Redaktör för bladet:  
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
manus@bolmso.se                         070 344 61 05  

AKTUELLT: 
 

Med hänvisning till den nya Personuppgiftslagen, GDPR, har vi i 

Bolmsö sockenråd tagit beslut om att inte ge ut Bolmsö telefonkatalog 

längre  

 

 

3 

Film- och pizzakväll på sportlovet! 
 

Under sportlovet, onsdagen den 20/2 kommer vi att anordna en film 

och Pizzakväll för ungdomar. 

Vi träffas i bygdegården klockan 18:30 för att tillsammans baka våra 

pizzor,  

och efter vi ätit tittar vi på filmen LasseMajas Detektivbyrå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler  

medlemmar i Bygdegårdsföreningen.  

Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift. 

 
Naturligtvis blir det popcorn till filmen! 

Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30 

Välkomna! 

Bolmsö Bygdegårdsförening 



 

 

4 

Smålands nationaldag 
Fössta tossdan i mass 7/3 fira vi med 

massipan-tåta i Sjöviken kl 17-19 

* Kaffe/te/saft & köpe-tåta 

* Allsång & musik  

* SFI – Smaulänska fö Inflöttade 

Fötti (40) krone fö hela kalaset! 

Välkomna! 

 
Meraftanspilsner 5/4 
Förra årets årsmöte blev välbesökt så vi upprepar succén. 

Välkomna till Sjöviken fredagen den 5 april kl 18 till en mys

- och pratkväll. Vi har ett snabbt årsmöte med alla val förbe-

redda och bjuder på plockmat och alkoholfritt; öl, vin eller 

saft/läsk. Önskas starkare dryck tar man med sig. Anmälan 

senast 1/4: sandra.carlsson@bolmso.se eller 

sms 070 58 91199 

 
Kom gärna på våra öppna möten 
Vårens träffar kl 19 i Sjöviken… 

ti 12/2, on 6/3, ti 2/4, ti 7/5, ti 4/6 

Välkomna!! 

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Sandra & Solveig 

 

Medlemsavgift 2019  
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:- 

Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723 
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”Tannåkers kyrkogård” 

”Guide 2013” 
Nu rear jag de återstående exemplaren  

av den omtyckta boken 

Den har kostat 350:- 

nu 100:-  
Passa på! Först till kvarn……… 

Sara: 070 344 61 05 

Vår senaste bok om Tannåker 

har fått ett fantastiskt  

mottagande.  

Vi har fått beröm från flera  

håll och det är roligt. 

Ett avsnitt som är speciellt  

uppskattat är kapitlet 

on kyrkans tillkomst. 

Kyrkan är ju en central  

byggnad, som berört och 

berör alla i socknen. 

Du köper boken av deltagarna i  

studiecirkeln (se sockenbladet för januari) 

eller av Sara Karlsson: 070 344 61 05 

140:- 

mailto:sandra.carlsson@bolmso.se
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Virkesinsamling! 
Bolmsö Bygdegårdsförening startar nu en virkesin-
samling för att få in virke som vi sedan kan sälja till 
virkesuppköpare och på så sätt få in pengar till det 
pågående byggprojektet i bygdegården. 
Håkan Wiktorsson i Boo kan svara på alla frågor 
kring virkesinsamlingen och det är även på Wik-
torssons mark i Boo som virkesupplaget kommer 
att vara. 
Ni kontaktar Håkan på 0372-91024, 070 559 10 24 

hakan.wiktorsson@bolmso.se 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

Välkomna på årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening. 

Lördag den 2 mars 2019, kl 18:30 i Sjöviken. 

 

Först årsmöte och sedan serveras Tarte flambée bakad i vedeldad ugn. 

Föreningen bjuder på maten och alkoholfri måltidsdryck. Önskas annat 

att dricka medtages det själv. 

 

Valberedningen förbereder valen, valberedningens ordförande är Gun-

vor Andersson, bjurkaberg@gmail.com 

 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. Märkt gåvan med Det stora Bygdegårdslyf-

tet 
 

bygdegarden@bolmso.se 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Tiraholms Fisk  

bygger ut hotellet  

efter ett halvår  
 

Sju månader har gått sedan dörrarna till 

det nybyggda hotellet slogs upp på Tira-

holm. Verksamheten på udden i sjön Bol-

men består sedan tidigare av insjöfiske, 

gårdsbutik och restaurang. Satsningen på 

en hotell- och konferensanläggningen var järv och innebar upp till 54 bäd-

dar fördelade på 18 rum, två konferensrum och matsal med tillhörande 

kök.  

Beläggningen under de första månaderna har varit god och konferensför-

frågningarna var fler än vi vågade hoppas på. Vi ser nu att det finns ut-

rymme och behov att färdigställa ytterligare fyra hotellrum och en konfe-

renslokal på hotellet vid Bolmen.  

- Vi har alltid byggt för litet tidigare så nu möjliggjorde vi för att relativt 

enkelt kunna inreda tredje våningen om behovet skulle visa sig. Ärligt ta-

lat hade vi inte trott att det skulle bli redan första året. Men vi ser att vi har 

möjlighet att ta emot fler grupper samtidigt som kan konferera och över-

natta med denna satsning.  

 

Den senaste tillbyggnationen väntas stå klar till påsk och i skrivande stund 

är rekryteringen inför säsongen i full gång. Tiraholms Fisk har nu cirka 35 

anställda och det ser ut att kunna bli fler.  

- Vi är glada och stolta att vara arbetsgivare åt både ungdomar och ut-

landsfödda. Vi ser också att allt fler i medelåldern söker sig till oss för att 

byta karriär eller prova något nytt. Det tycker vi är väldigt trevligt. Det 

nybyggda hotellet i all ära, men det är i restaurangen med kök, servering, 

disk, glass och städ som vi behöver mest personal sommartid. Vi välkom-

nar fler ansökningar!  

mailto:hakan.wiktorsson@bolmso.se
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Stöd Bolmsö Tannåker 
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Programblad februari 2019  

fre 1 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

   Skytte, anmälan till Lövåsen cup 

sön 3 18.00 Mässa, Bolmsö kyrka 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 4 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  18.00 Röda Korsets månadsmöte, Bolmsö 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 5 14.00 Daglediga i Tannåker 

  18.00 Luftgevär träning 

  18.30 Bön i pingstkyrkan 

ons 6 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 7  Skytte, Lövåsen cup 

  18.30 Scout i Jonsboda 

fre 8 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

   Skytte, Lövåsen cup 

lör 9  Skytte, Lövåsen cup 

sön 10 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  10.00 Gudstjänst i missionshuset 

  16.00 Christian Andersson i pingstkyrkan 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 11 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

 

 

Programblad februari 2019  
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Årsmöte  

Tannåkers bygdegårdsförening Åsarna 

17/3 15.00 

Vi bjuder på fika 

 

Välkomna! 

tis 12 18.00 Luftgevär träning 

  19.00 Kulturföreningens öppna möte 

ons 13 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 15 12.00 Manusstopp för marsbladet 

  17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 17 11.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 18 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  18.30 Bön i pingstkyrkan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 19 18.00 Luftgevär träning 

ons 20 18.30 Film- och pizzakväll 

  19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 21 15.00 Symöte, Ingrid Rosenlind, Tannåker 

fre 22 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 24 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka 

  16.00 "Love and Hope" Pingstkyrkan 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 25 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 26 18.00 Luftgevär träning 

ons 27 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 1/3  Sista chansen att anmäla till Bolmsö Hembygdsfö-

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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År 2019 är det 75 år sedan Bolmsö Hembygdsförening startade. 
 

Detta kommer vi att fira lördagen den 9 mars 2019 i Bolmsö  

Bygdegård Sjöviken, i samband med ordinarie Årsmöte. 

 

Start kl 17 med Årsmötesförhandlingar.  

Efter det en trerätters meny med rätter från olika årtionden från fö-

reningens verksamhet. Under kvällen lite återblickar av föreningens 

75-åriga verksamhet. 

 

Välkomna med att uppmärksamma vår förening denna dag.  

Anmälan senast 1 mars till Annette Johansson 0372-941 37, 070-

6058066 eller Eva Johansson 0372-910 28 

 

Alla som vill vara med och fira Bolmsö Hembygdsförening är väl-

komna. Det är väldigt roligt om ni som kommer vill dela med er av 

era minnen från föreningens historia. 

 

Hembygdsföreningen bjuder på maten och alkoholfri måltidsdryck. 

Önskas annat att dricka medtages det själv.  

Anmälan är viktigt, kom ihåg senast senast 1 mars, men gärna tidi-

gare. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

 

 

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  

070 563 32 94 
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Vi hälsar Moj välkommen till Tannåkers bygdegård 
den 9/3 (tid meddelas senare) 

 

Vi säljer fika i pausen 
Entre´150:- / per person 
Förköp till Birgit Eklund 073 811 89 51 
 

Med en fullmatad humorshow ger sig Moj ut på vägarna för att 
underhålla!  
Med humor, sång och ett fåtal danssteg har Moj plockat ihop en 
skrattfest som passar alla! 
Nu har vi roligt, kom och skratta med oss!! 

Välkommen på Scout! 

Torsdagen den 7 februari kl 18.30 drar vi igång en ny termin med scou-

terna i Jonsboda. 

Nya såväl som gamla deltagare är välkomna, 

ålder från klass 3 och uppåt. 

Frågor? Ring Jan Nilsson  tel. 070 999 78 55 

Vi ses! 

Scoutledarna i Equmenia Jonsboda 
 

Ett varmt tack till alla som stöttar vår verksamhet på olika sätt, 

bland annat genom er medverkan under vårt Luciafirande och 

auktion i december.  

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2019 

5 18.00 Luftgevär, träning, Bolmsö skola Johan + Erik 

Torsdag 7 —lördag 9 Lövåsen cup, Lövåsen, Växjö. (Anmälan senast 1/2) 

12 18.00 Luftgevär, träning, Bolmsö skola Stefan + Frida 

19 18.00 Luftgevär, träning, Bolmsö skola Catrine + Max 

26 18.00 Luftgevär, träning, Bolmsö skola Johan + Erik 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

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

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

Tannåkers sockenråd har en 

postlåda i ”verandan” på affären. 

När vi öppnar den varje månad 

är den tom. 
 

Sockenråden har därför beslutat 

att ta bort den. Det verkar inte 

finnas behov att ha den kvar. 
 

Efter den 1 mars finns den inte 

längre. Allt manus skickas efter 

det till: manus@bolmso.se  

 

SO
CKE

NRÅ
DET

 

Manus till sockenbladet 
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Onsdag 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 3/7, 28/8, 25/9.. Torsdag 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 27/6, 22/8 ….  

Skällandsö 15.05—15.20 Färle 14.00 - 14.15 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.20 - 14.35 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag 21/2, 21/3, 16/5, 13/6,  8/8, 5/9 ….. Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Österås 16.30 - 16.45 

  Tjust 17.00—17.15 

Bolmsö skola (10.20-11.20) 12/2, 26/2. 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 

 

 

 
Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöten våren 

4 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Planering inför årsmötet och påskblommor 

Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten. 
 

1 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar inför våffeldagen 
 

6 maj kl 14 Våffeldag i Sjöviken 
 

3 juni kl 18-20 Tannåkers församlingshem 

Tag ned kopp och dopp så brygger vi kaffe 

Planering inför Bolmendagen 
 

ÅRSMÖTE 

4  mars kallas alla medlemmar till årsmöte kl 18 i Tannåkers försam-

lingshem. Vi bjuder på fika. 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
Eller gå in på redcross.se. Glöm inte skriva att du vill tillhöra 
Bolmsö-Tannåkerskretsen. 
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Tannåkers Pingstkyrka februari 

5 18.30 Bön i kyrkan 

10 16.00 Christian Andersson 

18 18.30 Bön i kyrkan 

24 16.00 ”Love and Hope”, Mikael Alfvén informerar 

Varmt välkommen till samlingarna. 

Gudstjänster i Jonsboda missionshus februari 

10 10.00 Gudstjänst Mark Munro 
Sång Bibbi Petersson, nattvard 

24 16.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka 
Mikael Alfvén från ”Love and Hope” 

Norra Bolmens Missionsförsamling  
Alla hjärtligt välkomna på gudstjänsterna 

Välkomna till vårens dagledigträffar 
i Bolmsö och Tannåker! 

Vi ses kl 14 i respektive församlingshem följande datum 
 
5/2  Bolmsö 
5/3  Bolmsö 
2/4  Tannåker 
7/5  Bolmsö 
 
28/5 Sommaravslutning för daglediga i Lagans församlings-
hem med underhållning av Kånnakören. 

 

Obs. på Bolmsö 5/2 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor februari 

3 18.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

10 09.30 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

17 11.00 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

21 15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlind, Tannåker 

24 11.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Tannåkers kyrka stängd i vår 

 

Under våren 2019 kommer Tannåkers kyrka vara 

stängd på grund av målning av bänkarna.  

Vi vet inte i nuläget när detta kan börja, men det är 

möjligt att gudstjänsterna i februari måste vara i för-

samlingshemmet.  

Det kommer att bli ganska rörigt under ca. 3 månaders 

tid, men snälla församlingsbor hoppas ni har överseen-

de med röran och kommer till församlingshemmet. 
 

Församlingsrådet i Tannåker. 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 februari 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! 

Bolmsö Sockenblad nr 368. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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 

 

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 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

