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Vi är inte i mål,  

men väldigt uthålliga. 
 Följ Bolmsöiterna i fest, var-

dag och strävanden i 
detta celebra organ.  

/ Claes 

 
Stort tack  

till alla inblandade bakom 
dessa 400 blad! Vilket 

jobb! / Sara 

  Ett sockenråd  
på ön som har  

verkat över 30 år!  
Det är fantastiskt! 

/ Susanne  

 
Framtid och energi;  

 som 18-årig styrelseledamot  
är arbetet med vår framtid på ön 
väldigt viktigt och energi för det 

finns. / Agnes   
 

 

Sockenbladet,  mer lokalt  
än Smålänningen!    

/ Anders  

Konceptet håller  
fortfarande efter 400 nummer: 
Att tillsammans forma Bolmsö 
idag och imorgon är både vik-

tigt och intressant för mig.  
/ Carina  

Gemensamt arbete gör verkan.  
/ Stina  

Bolmsö Sockenråd önskar alla Bolmsöbor ett  
Gott Nytt År!  
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Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 559 41 91   

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372 941 56 

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

 
070 589 11 47 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

 
073 339 90 95 

Agnes Bolmblad, Hornsudde 
agnes.bolm@gmail.com  

 
 

Mailsupport:  
support@bolmso.se 

 
 

  

Redaktör för sockenbladet 
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

 
 
070 344 61 05 

Aktuellt 

Både Bolmsös och Tannåkers sockenråd har varit på husvisning i 
Ryssby för inspiration till Bolmsö och Tannåkers utveckling. Om ni är 
intresserade av detta så läs mer i bladet.  
Vi har en del frågor som vi skall jobba med under året, men om ni 
kommer på något som sockenrådet kan vara delaktiga i så bara höra av 
er.  
 
Ha en trevlig fortsättning!   
/Bolmsö sockenråd 
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Till alla invånare, föreningar och företag  
på Bolmsö och i Tannåker 

 
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker har beslutat göra en förstudie i syfte 
att ta fram ett beslutsunderlag för att eventuellt bilda ett bygdebolag. Jag bju-
der härmed in att delta i en projektgrupp med undertecknad som projektle-
dare. 
 
Ett bygdebolag är ett sätt att organisera utveckling och skapa förutsättningar 
för att bl a bilda, äga och driva viktiga och allmännyttiga verksamheter  
gemensamt. 
(mer om bygdebolag på länken  
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilda_Bygdebolag_.pdf). 
 
Arbetet kommer att utföras som ett avgränsat projekt i studiecirkelform, dels 
av projektgruppen dels genom att bjuda in till öppna möten på samma sätt 
som förstudien för att bilda Bolmsö Fiberförening  
gjordes. Projektgruppens första viktiga uppgift blir att ta fram en  
projektplan samt söka projektstöd från t ex Leader Linné Småland. Då  
projektets huvudmän är sockenråden kommer dessa att gemensamt  
besluta gruppens sammansättning samt godkänna projektstödsansökan. 
 
Välkommen att anmäla ditt intresse till mailadressen  
anders.olsson@bolmso.se. Första träffen i projektgruppen beräknas bli i slutet 
på januari eller början på februari -22. 
 
Enligt uppdrag och en önskan om ett gott nytt utvecklingsår! 
 
Anders Olsson, ordf. Bolmsö sockenråd 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

Trygghetspunkter 
 
Ni har säkert läst i Smålänningen att Ljungby kommun beslutat att inrätta så 
kallade trygghetspunkter, detta för att stärka kommunens beredskap i hän-
delse av kris. 
 
Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för informat-
ion och grundläggande trygghet för dem som befinner sig inom ett visst geo-
grafiskt område. Trygghetspunkterna kan aktiveras vid exempelvis större 
räddningsinsatser, kriser eller störningar i samhällsfunktioner. Trygghets-
punkterna kommer att finnas på serviceorterna, i Ljungby tätort och på 
Bolmsö. 
 
Vid en trygghetspunkt kan det exempelvis erbjudas basservice. Denna kan 
innefatta tillgång till aktuell information, första hjälpen, värme, dricksvatten 
samt möjlighet att larma 112. 
Nu har det blivit klart var dessa Trygghetspunkter kommer att vara och på 
Bolmsö blir det två, det blir både Bolmsöskolan och Bygdegården. Orsaken 
till att det blir två platser på Bolmsö är för att de kompletterar varandra. 
Skolan har möjlighet till extern strömförsörjning med hjälp av elverk, den 
möjligheten har inte bygdegården idag. Skolan kommer därför främst att an-
vändas i de läge då strömförsörjningen är utslagen. 
 
Bygdegården har många bra lokaler och är inte uppbokad under veckorna på 
samma sätt som skolan. Här finns möjlighet till att ha öppen trygghetspunkt 
även om det finns annan verksamhet i andra lokaler. 
 
Mer information kring Trygghetspunkterna kommer Ljungby kommun att 
skicka ut under nästa år. Ännu är det mycket planering kvar att göra men som 
sagt placering av trygghetspunkterna är klara. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening / Solveig Carlsson 
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Bolmsö Hembygdsförening 
 
Nytt År och nya möjligheter. Var rädda om er alla under kommande 
helger, tänk på de tre viktiga råden: håll avstånd, tvätta noga och var 
uppmärksamma på sjukdomssymptom. 
 
Årsmöte planeras till måndagen den 14 mars 2022 i Sjöviken. 
 
Vi hoppas kunna ha våra traditionella arrangemang under 2022 men det 
får vi återkomma med. 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomiskt så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Terminsstart v 1, 2022 

 
Nya medlemmar kan testa våra olika pass under v 1 och 2 . 
Nytt för i år: Medlemsavgift för 2022 är 100 kr, träningsavgift är 300kr 
per termin eller 700 kr per år för träning under hela året  och hur många 
pass man vill. Barn och ungdomar upp tom gymnasiet 100 kr för med-
lemsavgift och 100 kr för träningsavgift, per år alltså 200 kr. Stödmed-
lem 100 kr per år.  
BG 5882-1018 el swish 123 643 0748  
 
Varmt välkomna önskar ledare och styrelsen ! 
 
 
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
 
Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el. 
hemsidan.  

måndagar Cirkelträning m Emelie Bjurka 19.30 10/1 

onsdagar Puls med Emelie Bjurka 18.00 12/1  

onsdagar Pilates med Monica Johansson 19.30 12/1 

fredagar Tabata med Lillan Papp 17.30 7/1 

söndagar Mix med Monica Johansson 19.00 9/1 

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening  
 
Nytt år och nya möjligheter. Vi fortsätter att erbjuda träning för vår 

hälsa. Hela fem olika pass i veckan   i Bolmsöskolans gymnastiksal 
eller utanför. 
Alla är hjärtligt välkomna. Man tränar efter egen förmåga och alla pass 
passar därför alla, ung som gammal, man som kvinna, barn och ungdo-
mar. Vi ser fram emot er nya medlemmar, ni som tagit en paus i Coro-
nan och alla ni trotjänare som kommer varje vecka. Det finns plats för 
alla.  
Vi följer såklart folkhälsomyndighetens rekommendationer: tränar när 
vi är helt friska, tvättar händer innan och efter passen, använder hand-
sprit och egen träningsmatta .  
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KR Redovisning 
 

För dej som vill ha hjälp med  
bokföring, bokslut och deklarationer. 

Hjälper även dej som ska starta nytt företag. 
 

Välkommen att kontakta mej 070 277 99 03 
kr.redovisning@gmail.com 

Ketie Rousk 
Har kontor i Ljungby 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2022 

11 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Frida + Stefan 

18 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Catrine + Josefin 

25 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Johan + Max 

29  DISCOKULAN, Alvesta  

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 trä-
ningar. 

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

Onsdag  12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6 Torsdag  3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 23/6 

Affären i Tannåker 14.45—15.00 Färle 13.45 - 14.00 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.05 - 14.20 

Flahult  16.40—17.00 Bollsta 14.25—14.35 
 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag  20/1, 17/2, 17/3, 12/5, 9/6, 7/7 Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust  16.45—17.00 
  Österås 17.15—17.30 
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1 lö  Gott Nytt År! 
7 fr 17.30 Tabata 

9 sö 19.00 Mix 

10 må 19.30 Cirkelträning 

11 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte 

12 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

14 fr 17.30 Tabata 

15 lö 12.00 Manusstopp för februari månads sockenblad 

16 sö 19.00 Mix 

17 må 19.30 Cirkelträning 

18 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte 

Programblad januari 2022 

Granen står fortfarande pyntad, lite barr ligger på golvet. Amaryllisen 
bär fina klockor på sin styva stjälk, hyacinterna doftar fortfarande för-
föriskt. Stjärnorna i fönstren lyser upp även i januari.  
Julmaten har varit god och efterlängtad. Skinka, revben, köttbullar, 
sill, lax, rödkål, Janssons…… glöm inte lutfisken! De goda salladerna på 
grönkål och rödkål.  
Risgrynsgröten med kanel o socker, Juleskum o fudge, fikon o dadlar. 
De flesta blev nog mätta och belåtna. Alla har dock inte fått njuta av 
detta överflöd…... 
Och här sitter jag och är trött på julmaten, stoppar resterna i frysen 
och tvingar i mig det som inte går att frysa.  
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Programblad januari 2022 

19 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

21 fr 17.30 Tabata 

23 sö 19.00 Mix 

24 må 19.30 Cirkelträning 

25 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte 

26 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

28 fr 17.30 Tabata 

29 lö  Skytte, DISCOKULAN i Alvesta 

30 sö 19.00 Mix 

31 må 19.30 Cirkelträning 

Längtar efter Nyårsafton då jag äter kräftor.  
Hoppas på att det nya året ska bli lite mer som det alltid har varit, att 
jag ska våga gå på samlingar och arrangemang som ordnas i bygden. 
En del har blivit sjuka trots att de fått tredje dosen vaccin, och det 
finns de som fortfarande är ovaccinerade.  
Smittan syns inte. 
Några tycker nog att jag är onödigt försiktig och feg, ja det får de i så 
fall tycka. 
 
Gott Nytt 2022 önskar er redaktör / Sara Karlsson 
 



 

 

önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Härligt att vi kunde ha invigning av de nya lokalerna första adventshel-
gen och det blev en riktigt trevlig invigningsfest på kvällen. 
 
En annan glädje i slutet av året var besked att Sparbanksstiftelsen  
Kronans Lokala pott bidrar med pengar för att byta till LED belysning i 
stora salen. Stort TACK för det bidraget. 
 
Årsmöte planeras till söndagen den 13 mars kl. 14.00 i Sjöviken. 
 
Vi hoppas också kunna genomföra en härlig kväll med Femtinge  
Teaters föreställning Jukebox den 19 februari och innan Påsk hoppas vi 
kunna ha vår efterlängtade Påskauktion. 
 
Fortsätt att stödja ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 
281 71 53. Skriv GÅVA som notering.  
 
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften 
är för närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det 
gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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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.se  
070 563 32 94 

Lördagen den 19  
februari kl 16.00  

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Femtinge Teater spelar Jukebox! 
 
När jukeboxen kom öppnade sig värl-
den med den senaste musiken, idolerna 
kom närmare och du kunde med din 
önskeslant spela din favorit!  
 

 
Lyssna till hitsen, hör berättelser om 
människor som träffades och levde 
med detta fenomen. Föreställningen landar i otroliga möten, livsöden, 
stjärnglans och såklart framförs den bästa musiken från 50- & 60-talen, 
med hits av Elvis, Connie Francis, The Animals, Siw Malmqvist & 
Chubby Checker m.fl. Lägg i en slant & Let´s do the twist! 
 
Förköp kan göras hos Handlaren i Tannåker. Biljettpris 150 kronor och  
ungdomar (under 26 år) 80 kronor. 
 
Efter föreställningen planerar vi att kunna servera mat, mer om detta i 
nästa Sockenblad. 
 

Samverkan mellan Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern 
Ljungby 
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http://www.eklundsmetall.se
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Tannåker och Bolmsö sockenråd har varit i Ryssby på studiebesök 
i Ljungbybostäders flerfamiljshus, som innehöll 8 moderna och 
mycket trevliga lägenheter. Vi träffade Joakim Karlsson och Mi-
kael Hultman som visade oss runt. Ett liknande hus kanske skulle 
kunna byggas i vårt område. Här kommer anteckningarna från 
besöket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huset är i två plan, tredje våningen innehåller fläktrum, el-
central etc. Delvis trähus med liggande och stående panel i 
gult och grått. Stora fönster med ram i rött. Finns två lika-
dana på Skinnarevägen i Ljungby. 
Det finns 2 st 3:or  på ca 72 m2    Hyra   ca 7.300:- 
  ”      ”     2 st 2:or  på ca 65 m2       ”       ca 6.500:- 
  ”      ”     4 st 1½:or på ca 46,5 m2      ”       ca 5.800:- 
 
Helt inglasade altaner/balkonger på ca 10 m2 med vikpartier 
för större öppning,  Stort badrum med dusch, tvättmaskin o 
torktumlare. Kök med diskmaskin, induktionshäll och fläkt. 
Bra med förvaring. Alla lägenheter är tillgänglighets-
anpassade. Hiss finns. 
 
På första våningen är det golvvärme och på andra våningen 
radiatorer med vattenburen värme. Ett nytt sorts mycket 
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slitstarkt vinylklickgolv med kork under för ett mjukare un-
derlag i alla rum. 
 
Solceller på taket med 32 kilowatt. WiFi. Hyresgästen beta-
lar själv el och vatten. Kan se förbrukningen av kall- och 
varmvatten i egen mätare. 
 
Cykel- och barnvagnsgarage i separat byggnad med stora gal-
lerförråd som ingår i hyran. Frostfritt med ca +10 grader. 
Sedumtak. 
Ett separat sopsorteringsrum på gården, med gallerfönster 
för ventilationen och hinder för fåglar. 
Total tomt på ca 1500 m2 
med gräsmatta o parkering. 
Kostnad ca 17 miljoner. 
 
Sök mer info på 
www.ljungbybostader.se  
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Promenad  
och  

gemenskap 
i Bolmsö församlingshem 

Tisdagar, jämna veckor  
med start 11 januari.  

 

Vi möts vid församlingshemmet kl 10:00. 
Vi går i olika grupper efter egen förmåga.  
Vi avrundar med fika i församlingshemmet.  
Välkommen! 

Kontakt vid frågor 
Diakoniassistent: Marta Elmquist 
Nr: 076 142 14 04  

 

 

15 

Tannåkers Pingstkyrka januari 2022 

9 16.00 Marguerite och Karl-Olof Petersson 

23 16.00 Årsmöte 

30 10.00 Norra Bolmens missionsförsamling, Kjell Ström 

 

2 sö 18.00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro 

6 to 18.00 Jonsboda Trettondagen, Gudstjänst 

23 sö 10.00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro 

27 sö 16.00 Tannåker Gudstjänst tillsammans med Tannåkers 
Pingstkyrka 

Alla välkomna, för mer information 
kolla församlingens Facebooksida! 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 2022 

6 16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 
Efteråt inbjuds ni till julfest i församlingshemmet. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  
Se Smålänningen och Veckonytt för övriga kyrkliga arrangemang.  



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 januari kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 400. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till  
manus@bolmso.se  

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

