
 

  

 

Bolmsö Sockenblad nr 312  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
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 står i full vårprakt. Alla som passerar denna plats på jorden 

kan inte avhålla sig från att utbrista: ”Vad vackert Bolmsö är. Här 

skulle man kunna bo”!! 

Våren eller försommaren (?) har plötsligt ramlat ner. Den har 

bokstavligen dragits ner som en rullgardin. De flesta av oss trodde 

för längst att vintern skulle komma tillbaka under en period, som 

den alltid brukar göra. 

Allting har blivit brått. Nu skall allt ställas i ordning, grävas, gödslas 

och planteras. Gräsklipparen skall kontrolleras, de flesta har säkert 

hunnit köra den första klippningen. Många grillade redan i påskas. 

Det gäller att vara flexibel i dessa skiftande tider.   

Vi som bor på ”Sörön” är extra glada just nu. Det började med att 

det en dag blev uppsatt en skylt med texten: ”Asfaltering v 17. Ta 

om möjligt en annan väg”. Vi var många som skrattade gott åt den 

uppmaningen. 

Nu är den länge efterlängtade nybeläggningen av Bakarebovägen 

igång. Ibland får man vänta en halvtimme för att komma fram. Men 

det gör vi gärna. Vägen har varit en prövning under många år, 

speciellt för de som måste använda vägen för traktortransporter. Det 

är en och annan rygg som fått ta mycket stryk. 

Möjligtvis är det så att Sockenrådets upprepade brev till vägverket 

har skyndat på. De har i alla fall inte skadat. 

Gruppen för bredband under Anders Olssons ledarskap arbetar på. 

Nu kommer det nya pengar genom vårbudgeten och EU. 

Kommunen är eventuellt också på gång med nya initiativ. Håll ögon 

och öron öppna för de informationer som kommer senare i år.  

Jag uppmanar alla att inte bara arbeta med förberedelser för 

sommaren, passa på att njut denna underbara tid, den bästa under 

hela året. Det andra hinns nog med ändå. 

Claes i Ängarna. 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 312 MAj 2014 
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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. Inlägg til 

Sockenbladet får gärna vära  gjort i pdf., eller annat format men måste 

också vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du vil have  bilder 

eller annat måste det bifogas som jpg-fil. Tack 
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Bolmsö och Tannåkers församlingar maj 

4 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

6 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem,  
Inga-Maj Einarsson sjunger och spelar. 

11 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.  

 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.  

 12.30 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund  

15 15.00 Symöte hos Anita Olsson. 

17 14.00 Konfirmation, Bolmsö kyrka, Eklund. 

18 09.30 Mässa med konfirmation, Tannåkers kyrka, Eklund, 
Fyhrlund. 

23 08.00 Veckomässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

25 11.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Bolmblad. 

29 11.00 Mässa, Berga kyrka, Eklund  

31 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund, Berga 
Barnkör 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50 

mailto:manus@bolmso.se
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Tannåkers Pingstkyrka 

  4. maj kl. 18.00 IBRA Hasse Olofsson informerar 

18. maj kl. 16.00 Församlingsmöte 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

Sön  4 maj kl. 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson predikar. 
Anders och Maria Ericsson sjunger. 
Nattvard. 

sön 11 maj kl. 10.00 Bön och lovsång. 

sön 18 maj kl. 10.00 Gudstjänst med våterminsavslutning för 
barntimmen, Linda Andersson och 
barntimmegruppen. 
Servering. 

Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna 

 
 

Familjegudstjänst 
 

Bolmsö kyrka 
Lördagen den 31 maj kl. 18.00 

Jörgen Eklund 
 

Marie Hydbring medverkar med 
barnkören som framför en musikal 

"Vägen hem" 
 

Välkomna 
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Välkommen med den 1 maj  
 

Torsdagen 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! 

Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening 

Städdagar i Perstorpsgården 
 

Välkomna att hjälpa till med städningen av 

Perstorpsgården. 

10 maj kl 09.00 och 12 maj kl 14.00. 

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

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson och Christina Andersson 
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Landsbygdsministern besöker affären i Tannåker 

 

Anledningen till besöket var regeringen beslut om stöd till kommersiell 

service på landsbygden, såsom lanthandlare och mackar. Stödet uppgår 

till 100 milj kr/år t o m 2020. Ytterligare stöd som beslutades är bl a för 

utbyggnad av fiber, ca 460 milj kr/år. 

 

Eftersom smålänningen valde att inte komma och göra ett reportage 

från affären så sätter vi in det i bladet istället. Affären har en stor bety-

delse för bygden.  

 

Utöver personalen, representanter från föreningslivet och andra enga-

gerade i affären fanns vanliga kunder på plats som blev något förvåna-

de över det celebra besöket. Diskussionerna handlade om behoven och 

villkoren för affären i Tannåker samt på vilket sätt det nya stödet kan 

användas för att göra Bolmenbygden ännu attraktivare. 
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Kan du handla mat för endast 385 kr i månaden till 
DIN familj? 

Starta din egen insamling för att hjälpa människorna i 

Syrien  

Den humanitära situationen för befolkningen i Syrien är katastrofal. En hel 
befolkning är nu i behov av hjälp. Människor skadas och dödas varje dag. 
Tusentals är fängslade eller har försvunnit. Familjer befinner sig ständigt på 
flykt, på jakt efter säkra platser. Grannländerna behöver också hjälp eftersom 
miljoner har flytt Syrien. .Miljoner människor är i behov av nödhjälp. 

Miljoner människor har flytt till grannländerna Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. 

Röda Korset är kanal för merparten av den internationella hjälpen. 

Exempel på vad din gåva räcker till: 

385 kr: matpaket som räcker till en hel familj i en månad. 

Starta din insamling genom att du själv sätter målet för insamlingen och 

sprid den till dina vänner, släktingar arbetskamrater osv. 

HUR GÖR DU?Skicka 385 k eller mer till Bolmsö-Tannåkers 

rödakorskrets, så översänder vi dem till de som håller i insamlingen.  

Bankgiro 5703-1916, Bolmsö Rödakorskrets 
Skriv Syrien på inbetalningen. 

Bolmsö-Tannåkers kretsen har  på vårt årsmöte, beslutat att från 

vår kassa ta pengar till 20 matpaket, men vi vill gärna skicka fler 

paket.  

Tack på förhand/Styrelsen   OBS! Det är brådskande! 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

INBJUDAN till medlemmar med respektive 

den 5 maj kl 14 bjuder vi på våfflor i Sjöviken, Bolmsö 
Vill du ha skjuts?  Ring någon i styrelsen 

Birgitta 070-26 911 29 

Susanne 941 41 

Ingrid 931 10 

Birgit 930 91 

Laila 910 13 

Inez 940 41 

Dagny 800 80 

Majsan 910 30 

 

Månadsmöte 
2 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe  

Vi planerar inför Bolmendagen 

OBS! Ni som kört till Kupan för att jobba lämnar reseräkning för 

detta 

 

Varmt välkomna! 
 

Finns det någon om vill baka en kaka eller bröd som vinst till vårt 

lotteri (Bolmendagen)? 

Ring Birgitta 070-26 911 29 eller skicka e-post till 

birgitta.wallen@telia.com 

Tack! 
Tack för pengar ni redan skickat in för att hjälpa Syriens befolkning. 

Vi kommer att redovisa summan, när insamlingen är avslutad. 

 

Styrelsen/ordföranden 
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Bengt Söderberg som äger fastigheten kunde inte vara på plats men han 

hade skrivit ned sina synpunkter som både diskuterades och överläm-

nades till landsbygdsministern. Energieffektivare kylar och frysar, lik-

som utökad verksamhet med servering, erbjuda arbetsplatser och göra 

bryggan välkomnande för att locka kunder även sjövägen. Fler af-

färsmöjligheter än kanot- och cykeluthyrning som finns idag är på gång 

t ex bygga ut med restaurang och stödet gör dessa planer realiserbara 

snabbare. Snäva regler och attityder vad gäller skyltning har varit ett 

hinder men de senaste fem åren har både vita och bruna vägskyltar bli-

vit en vanligare syn. Trafikverket fått nya direktiv för att främja lands-

bygdsutveckling och göra det lättare att hitta smultronställen på landet. 

Fiber är en förutsättning för företagande och där kan också stödet för 

kommersiell service användas. Intentionerna är att skapa en attraktiv 

och hållbar mötesplats där helheten utvecklar bygden utifrån lokala fö-

rutsättningar. 

Som sockenrådets representant vill jag också betona vår vilja att arbeta 

för landsbygden och affären är en viktig del. Att landsbygdsministern 

väljer att besöka vår butik är en kul sak. 

 

Irene & Anders och Susanne 

Personerna på bilden  är: 

Överst sidan 4: personal och direkt engagerade i affärsverksamheten,  

från vänster: Ulla Söderberg, Marie Wallén, Landsbygdsministern,  

Lotte & Gert Petersson (affärsinnehavare), Louise Johannesson. 

Bilden sidan 5 är från mötet i cafeen och  

sockenrådsordförande Susanne Ingemarsson och landsbygdsministern. 

Fotograf: Tommy Andersson 

mailto:birgitta.wallen@telia.com
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onsdag  14/5 Torsdag 22/5 

Tannåker/affär  15.10.—15.25 Färle 1440—1455 

Skällandsö 15.25 - 15.40 Granholmsvägen 15.00—15.30 

Flahult  16.45 - 17.05 Håringe 15.45—16.00 

torsdag   22/5 Bolmsö kyrkby 16.35—16.50 

Hölminge 15.05 - 15.25 Perstorp 16.55—17.10 

Stapeled 15.50 - 16.05 Österås 17.15—17.30 

Skogshäll 16.40 - 16.55   

Bokbussen kommer! 

 Till Bolmsö skola tisdag den 6/5 och 20/5 kl. 10.15-11.20 

Partytält Uthyres 

  

Plats för c:a 40 sittande personer. 

Kostnad 500:- per helg + ev. uppsättningskostnad. 

Hjälp med uppsättning från föreningen . 

  

För bokning och ev. frågor tag kontakt med Ann-Charlotte Fornander 

tfn 0372-30844, 0706-887844. 

  

Hjärtstorps Stugförening, Bolmsö 

 Var rädda om våra barn! 
 

Tänk på att hålla hastigheten förbi skolans/
förskolans område! 

 
/ personalen på Bolmsö förskola 
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Tack! Tack! 
Till mina styrelsekamrater med respektive i Bolmens skötselområde 2 

för det enorma arbete ni la ner när vi stod som värdar för Bolmens 

FVOF årsmöte i Sjöviken. Tack även från Per Berglund ordförande i 

Bolmens FVOF.  

Birgitta W 

Fixardag i Åsarnas bygdegård den 10 Maj. 

 

Välkomna kl 09.00 och fixar i bygdegården så den är fin inför 

sommaren. 

Vi börjar dagen med frukost och jobbar oss fram till lunchen. 

Alla varmt Välkomna/Styrelsen 

Respektera en ”gammal” mans önskan,  

påminn mig inte om de många åren. 

 

Stig i Västergård  

 

Foderkross önskas köpa 

 

Typ Nirvana, Skiold, Ystad Dunder eller liknande 

 

Lena Adolfsson, tel: 0372-94019, 070-5689116  

Köpes:  

Boggikärra till traktor typ vedkärra i bra skick. 

 

Säljes.  

Större boggikärra med hitchögla, prix:  kr. 1.000,00 

 

Kontakta:   

Walter  tel. 0372-94049  
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Rapport från Bolmens FVOF årsmöte 2014

  
Nya och gamla regler 

 Fiskeförbud i Önne å, begränsning till mynningen av ån 

 Fiskeförbud i Storån, från den 15 april-15 juni 

 Vid överträdelser mot ovan angivna förbud uttages en 

kontrollavgift på 1000 kr. 

 Minimimått på ål är 70 cm 

 Maximimått på gös är 75 cm vid handredskapsfiske. 

Återutsättning av gös får ej ske, frånsett de som överstiger 75 

cm. som alltid skall återutsättas.  10 gösar får fångas med 

handredskap/dag 

 Förbud mot riktat fiske efter sik och siklöja införs 

 Inga begränsningar i abborrfiske och gäddfiske 

 Större maskstorlek än 70 cm får ej användas 

 Fiske med handredskap får ej ske djupare än 10 m 

 Fiskeföreningen rekommenderar att öka fisketrycket på 

braxen och att stor gädda alltid återutsätts 

 Alla fasta redskap skall ha boj eller dunk märkt med 

fastighetens namn, namn och tel nr. 

 Du som är mantalsskriven inom Skötselområde 2, och inte 

har fiskerätt men önskar lägga 2 nät, köper fiskekort av 

Birgitta Wallén, tel 070-26 911 29, märker dina bojar med  

fastighetsnamn, namn och ett M före ditt telefonnummer. 

 Alla som fiskar i sjön måste ha legitimation med sig. 

 Detta gäller oavsett om du är fiskevattenägare eller har köpt 

fiskekort 

 

Du kan alltid läsa mer på Bolmens hemsida 

bolmensweden.com 
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Hantverksdag 

 

 
 

Hos Göta Pettersson 

Perstorp Fällan 

 

   Göta    Lappteknik 

   Marianne  Smyckeaskar m.m. 

   Ann-Christine Stickning 

Lördag 24.05 1000 – 1700 

Söndag 25.05 1000 – 1700 

VÄLKOMMEN TILL KRUKVÄXTAUKTION 

  

Nu har våren börjat komma och då är det tradition att vi har krukväx-

tauktion 

Vi träffas Torsdagen den 22 maj klockan 18.00, Hemma hos Göta Pet-

tersson på Fällan. 

Tag gärna med lite växter från er trädgård så att vi alla kan få prunkan-

de trädgårdar 

  

Alla är hjärtligt välkomna 

Centerhalvorna 

KONCERT 

Bluenecks (Anton o Bengts band) Spelar i Hyltebruk den 23/5.  

Vi får försöka komma med 20:10 färjan Jag ordnar buss och bokar 

bord så vi kan äta innan. Anmälan så snart som möjligt så jag vet hur 

stor bussen ska ska vara och hur mycket mat jag ska beställa. Det blir 

black and white med klyftpotatis.  

 

Vet i dagsläget inte hur mycket det kommer att kosta.  

 

Ring eller skicka ett sms till Anette Jonsson  076-819450 el 94050 



 

  8 

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 

Täckfabriken Fabriksförsäljning 

Värnamovägen 17 Lagan 
Svensktillverkade Sängar & madrasser 

Sängtillbehör, tyg, stoppningsmaterial & mycket annat. 

Öppet lördagar 10.30-13.00 

 Vi tar kontokort 

Välkommen 
Tlf: 0370-450 30 / 070-3735044 

 Städdagar i Perstorpsgården 
 

Välkomna att hjälpa till med städningen av 

Perstorpsgården. 

 

10 maj kl 09.00 och 12 maj kl 14.00. 

 

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

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson och Christina Andersson 
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Växjö  

onsdag 7 maj 1900 

Beskrivning av banan 

Starten är på Värendsgatan utanför Strandbjörkshallen i höjd med ten-

nisbanorna. Startfältet sträcker sig mot centrallasarettet och är indelat i 

olika startfält. De som vill springa med tidtagning ställer sig längst 

fram och de som tänker sig en skön promenad går naturligtvis längst 

bak så att alla kan få ut vad de vill av detta härliga arrangemang. 

 

Loppet går runt vår vackra ocean mitt i centrum, Växjösjön, och är på 

lättlöpt asfalt- och grusunderlag. Banan är 5 kilometer lång. Ni startar 

upp på stadsdelen Söder för att sedan fortsätta färden mot Teleborg. 

Här följer ni sjön och viker av tillbaka mot Centrum. Ni passerar Södra 

skogsägarna och Medley Växjö simhall och Aqua Mera för att så små-

ningom återigen hamna i Strandbjörket via lagunen och målgången. 

Här väntar picknickkasse för er som deltar i lag, speaker med under-

hållning, prisutdelningar och alla glada Vår Ruset-löpare som umgås 

och har det mysigt. 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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I Tannåker 

Finns jag 1:a onsdagen varje månad  
mellan 13:00—18:00 

(Det kan bli förskjutningar i tiderna vid storhelger) 
 

Andra ställen jag besöker är bl.a. Vittaryd Dannäs och Gavlö 
Jag gör även hembesök 

Pris 450 kr + 30 kr vid hembesök 
 

Ring för att få hjälp med dina besvär eller bara för en stunds 
ompyssling! 

 

Välkommen 
 

Gudrun Johansson 
bygdensfotvard.se 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 



 

  

 

 

Affären i Tannåker 
 

Förutom dagligvaror har vi även receptfria läkemedel, bensin, diesel,      

fiskekort till försäljning, samt ett Café där vi serverar  lunch, fika m.m. 

Vi har även kanoter och cyklar till försäljning och för uthyrning. 

 

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker! 

Önskar Lotte o Gert med personal 

Tel: 0372-930 40  
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Ombud för      

 

            
beställningsstopp tisdag kl 12.00,  
hämtning fredag 

Vill du bli tillsyningsman/kvinna 

i sjön Bolmen? 
Vi står för din utbildning och fortbildning 

Arvodet är förnärvarande 150 kr/timma vid utförd tillsyn 

 

Kontakta Birgitta Wallén tel 070-26  911 29  eller epost 

birgitta.wallen@telia.com om du är intresserad 
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Fira mamma med vår traditionella morsdagsbuffé! 

Ring eller maila för att boka bord. 

 

Långhelgen 1-4 Maj är vårt café med hembakta bullar,  

kakor och lite lättare mat öppet kl.11-16 

 

Restaurangens öppettider i Maj: 

17-18 Maj: kl.12-16.30 

25 Maj: Mors dag - Ring och boka bord! 

29-30 Maj: kl.12-16.30 

31 Maj: kl.12-15 

1 Juni: 12-16.30 

 

Ni missar väl inte att vi dessutom håller öppet för fester, bröllop och 

andra högtider utöver våra ordinarie öppettider? Kontakta oss för 

vidare information. 

 

Kontakta oss:  

Tel: 0372 91055 

E-post: info@hagern.com 

Varmt välkomna! 

http://www.systembolaget.se/
mailto:birgitta.wallen@telia.com
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Årsmötet 6/4 
Valberedningen har gjort ett 

gott arbete och nu hälsar vi 

en ny ledamot i styrelsen 

välkommen, nämligen 

Pernilla Bolin. Vi hade 

lovande diskussioner och 

bra förslag som kommer att 

genomföras framöver. Årsmötet beslutade bl a att Kulturföreningen ska 

ansluta sig till ”KompisKort” för att bli ännu mer tillgängliga. Utöver 

själva årsmötet framfördes inte mindre än tre sketcher. 

 

Rapport från konsert med Musikskolan 8 april 
Det blev en mäktig upplevelse i Sjöviken med mer än 20 barn och 

ungdomar på scenen. I publiken var det mer än 80 som fikade och 

myste. Musikanterna fick, förutom fika, en liten välsmakande 

uppmuntran. Kulturföreningen vill uppmärksamma arbetet att motivera 

och stimulera musikaliska framgångar hos de unga som musiklärarna 

gör, och delade ut, en från TV känd lokal produkt, Tiraholms inlagda 

gös. 

 

Koordinatörer för Bolmendagen sökes 
För att få till en bra blandning av kultur och verksamhet vid affären 

föreslås kulturföreningen koordinera tillsammans med Lotte & Gert. Vi 

letar efter någon eller några som vill vara med och styra upp. Hör av 

dig eller bara dyk upp nästa möte. 

 

Alla medlemmar är välkomna, även blivande! 
Vi träffas i affärens café den 16 maj kl 18. 

Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,  

Marion Koomen, Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin &  

Solveig Carlsson 

 

 

11 

 

 

 

    Fiskevattenägarfest 

för Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker 

Den 29 maj kl 13.00  
hälsas alla fiskevattenägare med respektive välkomna  

till Sjöviken, Bolmsö 
Det blir som vanligt fiskmeny från Tiraholm, 

dessutom skall en styrelse (arbetsgrupp) utses 

(Vi har en fungerande valberedning) 

samt information från Bolmens FVOF. 

Bl.a. information om den nya fiskeplanen 

som beslutades på årsstämman i mars månad. 

Anmälan om deltagande görs absolut 

senast den 20 maj 
(ingen anmälan efter denna dag kan tas emot) 

Tel 070-26 911 29 eller 

e-post birgitta.wallen@telia.com 

 
Vattenskoter 

Det är förbud mot att framföra vattenskoter i sjön Bolmen. 

Enda undantaget är den allmänna  farleden (där färjan går)  

från Bolmsö till Sunnaryd. 

Polisanmäl alltid om du ser eller hör att någon kör på annan plats. 
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Programblad Bolmsö maj 2014  

 

Tors 1 1500 Städdag i Sjöviken 

fre 2   

lör 3   

sön 4 0930 Mässa, Bolmsö kyrka. 

  1800 IBRA Hasse Olofsson Pingstkyrkan 

  1800 Jonsboda Missionshus 

mån 5 1400 Röda Korset - våfflor i Sjövken 

tis 6 1400 Daglediga, Bolmsö försam-

ons 7 1300 - 1800 Bygdens Fotvård - Tannåker 

  1900 VårRuset - Växjö 

tors 8   

fre 9   

lör 10 0900 Perstorpsgården - städning 

  0900 Fixardag Åsarnas bygdegård 

Sön 11 0930 Gudstjänst, Bolmsö kyrka. 

  1000 Jonsboda Missionshus 

  1100 Mässa, Tannåkers kyrka. 

  1230 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka 

mån 12 1400 Perstorpsgården - städning 

tis 13   

ons 14   

 15 1200 Manusstop 

tors  1500 Symöte hos Anita Olsson. 
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Programblad Bolmsö maj 2014  

 

fre 16 1800 Kulturförenings möte - Tannåker 

lör 17 1400 Konfirmation, Bolmsö kyrka. 

Sön 18 0930 Mässa med konfirmation, Tannå-

  1000 Jonsboda Missionshus 

  1600 Församlingsmöte Pingstkyrkan 

mån 19   

tis 20  Anmälan Fiskevattenägarfest 

ons 21   

tors 22 1800 Krukväxtauktion på Fällan 

fre 23 0800 Veckomässa, Bolmsö kyrka. 

  ca 2000 Bluenecks i Hyltebruk 

lör 24 1000 - 1700 Hantverksdag - Perstorp Fällan 

 25 1000 - 1700 Hantverksdag - Perstorp Fällan 

   EU-val 

Sön  1100 Mässa, Bolmsö kyrka. 

mån 26   

tis 27   

ons 28   

tors 29 1100 Mässa, Berga kyrka. 

  1300 Fiskevattenägarfest 

fre 30   

lör 31 1800 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka. 


