BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 385 SEPTEMBER 2020
Bolmsö, onsdagen den 13 aug 2025.
Mycket nöjd så här dagen efter invigningen av den nya skolan är min förstasida en tillbakablick som sammanfattar hur det bl a blev en ny skola, nya hyresrätter och ett nytt ”Värdshus för företagsamma” i Tannåker. Ledord är intresse, kunskap och kapital (och ett visst mått av envishet).
För egen del startade intresset när jag för 25 år sedan flyttade hit och hamnade
mitt i diskussioner om skol- och affärsnedläggning. Starten blev att försöka
förstå vad som gjorts och läsning av alla protokoll och mötesanteckningar från
projektet ”Bolmen 2000”. I det fanns många intresserade och många idéer
men projektet dog ut och ledde inte till några avgörande resultat. För mig blev
det dock en tändande gnista som ledde till deltagande i projekt som bl a
”Skolupproret”, ”Företagsamma Bolmenbygden”, ADSL-utbyggnaden,
”Grönt boende”, ”Bolmens östra strand”, kommunens fiberstrategi & -policy,
bildandet av fiberföreningen på Bolmsö, ”Översiktsplan 2035” och ”Service i
samverkan”. Engagemanget i sockenrådet, bygdegårdsföreningen, Centerpartiet och Hela Sverige ska leva har, tillsammans med projekten, tagit mig till
otaliga möten, stämmor, nätverksträffar, webbinarier, engagerade diskussioner
i telefon och läsning av diverse rapporter och avhandlingar. Så skaffade jag
mig kunskaper om landsbygd och landsbygdsutveckling av andra intresserade,
det har också gett möjlighet att argumentera för våra gemensamma intressen i
Bolmenbygden.
Det mest avgörande, och största ökningen av intresset, var nog ändå Bolmsö
sockenråds samarbete med Tannåkers sockenråd med ”Bolmsö-Tannåker till
tusen” som gemensam devis, Bolmsöskolans föräldraförening som samarbetade i framförallt skolfrågan, affären i Tannåker fick en nystart med Sara vid
rodret och lite senare bildandet av ”Näringslivsgruppen Bolmen Östra
Strand”. I samarbetet med näringslivsgruppen hittade vi alla fyra föreningar
fram till att den kommunala marken i Tannåker var mest lämplig för den nya
skolan och den viktiga starten av utvecklingen i området. I och med näringslivsgruppen fick vi ett lite större perspektiv (Bolmens östra strand och
Bolmsö) på utvecklingen och hur det skulle påverka kommunen. Ännu mera
intresse och kunskaper genererades, framförallt hos politikerna som uppskattade vårt samarbete. Näringslivsgruppens Stefan Johansson blev samordnat
drivande för bl a flera möten där vi tillsammans träffade kommunalråd, politiker och tjänstemän och fick framföra och argumentera för våra idéer om lokal
utveckling. Mest avgörande var nog sensommaren 2020 där vi bjöd in fullmäktigeledamöter, nämndsledamöter och ledamöter och tjänstemän i Ljungbybostäder att besöka oss och får en guidad tur. Det föll i god jord och vi
”skördade frukterna” av allt det arbete som så många människor lagt ned i alla
tidigare projekt när fullmäktige senare tog beslut om att avsätta medel till
skola bostäder och företags- & servicelokaler………… forts.

Bolmsö sockenråd

“Torp och backstugor i Tannåker”

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

Monica Johansson, Backegården

Sekreterare
073 049 54 18

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

kassör
0372 941 56

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

070 856 20 13

Sara Andersson, Österås
sara.andersson950@gmail.com

070 589 11 47

Stina Bolin, Prästgården
stina.bolin@bolmso.se

073 339 90 95

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Webbredaktör
0372 941 31

Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2
manus@bolmso.se

Redaktör för bladet
070 344 61 05

Serien är nu komplett, det har blivit fyra böcker om torp och backstugor i Tannåker. De två första böckerna är slutsålda. De två sista säljs av
Inga-Lill
Sara

073 839 30 90
070 344 61 05

Passa på medan vi har böcker kvar.
•

Bok nummer tre handlar om torp och backstugor under Rykull,
Skattegård och Klockaregård. I den boken berättar vi också om kyrkan och gården Klockaregård. Boken omfattar 180 sidor och har en
hel del foton.

•

I den sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet. Vi
har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp. Boken omfattar 240 sidor och har många foton. Här berättas också om Pilekälla,
Vitarör, kvarnar, Bolmsöbron, SockenOla……..

Mailsupport: support@bolmso.se
…….forts Vi fick också, tack vare det beslutet, flera företagare som satsade men det
kanske mest intressanta är att vi redan 2022 fick en rejäl ökning av antalet barnfamiljer, företagare och arbetstillfällen – fler intresserade, mer kunskap & kapital.
Hur stor tror du ökningen av antalet invånare, företag och arbetstillfällen blivit? Ring
mig i morgon får du veta!
Slut från framtiden hälsar
Anders Olsson

AKTUELLT:

Bolmsö sockenråd har tillsammans med Näringslivsgruppen Bolmens Östra strand,
Tannåkers sockenråd och Föräldraföreningen bjudit in kommunfullmäktige till guidade turer i våra omgivningar den 25/8 och 27/8.
Sockenrådet kallar till årsmöte den 25/10 kl.15.00 i Sjöviken.

Coronasäker leverans ordnas:
”På avstånd”, kontakta Inga-Lill eller Sara via tel. eller SMS.
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Tannåkers Tennisklubb

Tennisbanan är öppen för spel
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan
Information om priser och
medlemskap finns där.

Vi finns också på Facebook.
Sök: Tannåkers Tennisklubb.
Betala gärna med swish. Ha en
trevlig tennissommar!
// Tannåkers TK.

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

Bolmsö Bygdegårdsförening
Corona har gjort att de flesta av bokningarna under året har flyttats
eller avbokats.
Föreningen har haft en del egna arrangemang i sommar såsom Tartes
Flambées och Våffelserveringarna. Väldigt uppskattat och roligt att
många har varit med. Dessa har också gett intäkt i kassan. Varmt tack
till alla som hjälpt till med dessa arrangemang i sommar och till er som
varit deltagare!
Ekonomin är föreningens stora bekymmer just nu. Vi behöver få in
500.000:-! Det kanske finns någon som vill donera till föreningen, gör
det i så fall nu och vänta inte!
Eller kanske det är 5 personer som vill ge 100.000:- vardera? Eller
kanske 10 personer som vill ge 50.000:-? Hundra personer som ger
5.000:- är lika välkommet.
Tacksamma för alla ekonomiska bidrag så använd gärna Bankgiro 8935157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.
TACK för de pengar vi har fått, de är viktiga.
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften
är för närvarande noll kronor. Använd samma betalningsvägar som
ovan, ange tydligt att det gäller medlemskap samt ert namn och adress.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Fotbollsträning

på fotbollsplanen vid skolan
måndagar 17.15
två olika grupper

barn födda 08-11 och
barn födda 12-14 är varmt välkomna .

Vid frågor ring Annika 070 738 82 32
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Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Tannåkers norra Älgjaktslag

Försäljning av mindre maskiner

kallar markägare och
jakträttsinnehavare
till årsmöte i
Tannåkers Bygdegård
fredag 11 september
kl. 19:00

Lördagen 5 september 9.00-12.00 säljer jag:

Välkomna Styrelsen

•
•
•
•
•
•
•

Röjsåg STIHL m tillbehör
Röjsåg MEEL (något defekt)
Kedjeslip BILTEMA
2 mindre länspumpar
Sågkedjor i varierande skick och längd
Röjsågsklingor
Motorsåg HUSQVARNA 420 (behöver ny tändspole)
m.m.
Välkomna!
Lägg ett bud så blir det säkert affär

Walter Jonsson, Bakarebo 5
tel: 0372 940 49
072 215 21 50

Årsmöte för
Bolmsö norra älgjaktslag
Tisdagen den 8 september kl 19,00.
I Bolmsö bygdegård, OBS ingång via
källaren på baksidan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Välkomna önskar styrelsen.
I dessa coronatider tar var och en med sig
eget fika.
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Bolmsömästare i golf.

Rolf Karlsson
Bollstad Södregård
blev mästare 2020 efter bra spel.
16 deltagare kämpade tappert om äran och priserna
och vi som inte hamnade på prispallen
fick hoppas på utlottade skänkta priser från
våra danska vänner.
Tack alla för fin gemenskap.
Bolmsöligan
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Programblad september 2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

on 18.00
19.30
to 18.30
fr 17.30
lö 9.00
10.00
sö 19.00
må 17.15
19.30
ti 19.00
on 18.00
19.30
to 18.30
fr 19.00
17.30
lö 10.00
sö 19.00

Puls
Pilates
Scout i Jonsboda
Tabata
Försäljning av mindre maskiner -12.00
Walk of Hope -13.00
Mixgympa
Fotbollsträning
Cirkelträning
Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag
Puls
Pilates
Scout i Jonsboda
Möte med Tannåkers norra älgjaktslag
Tabata
Städning av Tannåkers bygdegård
Mixgympa
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Programblad september 2020
14 må 17.15
19.30
16 on 18.00
19.30
17 to 18.30
18
fr 17.30
20 sö 19.00
21 må 17.15
19.30
23 on 18.00
19.30
24 to 18.30
25
fr 17.30
27 sö 19.00
28 må 17.15
19.30
30 on 18.00
19.30

Fotbollsträning
Cirkelträning
Puls
Pilates
Scout i Jonsboda
Tabata
Mixgympa
Fotbollsträning
Cirkelträning
Puls
Pilates
Scout i Jonsboda
Tabata
Mixgympa
Fotbollsträning
Cirkelträning
Puls
Pilates
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Snart är det dax
att snygga till våran
bygdegård Åsarna i Tannåker.
Alla behövs och är hjärtligt välkomna!
12/9 kl 10.00
Vi bjuder på fika.

Soliga hälsningar
Styrelsen Tannåkers Bygdegårdsförening

Gymnastiktider HT
Cirkelträning m Erik
Puls med Emelie
Pilates m Monica
Tabata m Lillan
Mix m Monica

2020
måndagar
onsdagar
onsdagar
fredagar
söndagar

Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 857 43 15
kl. 19.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 17.30
kl. 19.00

Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer.
Ta gärna med en egen matta.
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna
100 kr/termin för ungdomar t.o.m. gymnasiet
betalas in på BG 5882-1018.
Då får ni gå på hur många pass ni vill i veckan ☺
Nya medlemmar får testa tre pass.
Uppdateringar följ Facebooksidan
Tannåker Bolmsö gymnastikförening el hemsidan.
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna !!
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Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under september erbjuds:
gurka, tomat, olika sorters kålväxter, zucchini, broccoli, aubergine, paprika, matpumpa, prydnadspumpa, majs m.m.
Nyheter: Prova gärna ”Grönsakskasse” som innehåller säsongens grönsaker. Det kostar mellan 80 kr och 150 kr. Kontakta
mig för mer information!
Kolla gärna mer information på
Facebook: ”Stapeledsträdgård"
Instagram: ”Stapeleds_garden”

Bolmsö Hembygdsförening
De flesta av Hembygdsföreningens årliga arrangemang har varit inställda, vilket vi alla tycker är tråkigt.
Skötsel av Hembygdsparken har varit som vanligt, gräset klipps och det
har röjts med röjsåg där det inte är gräsmatta. Mossa har avlägsnat på
tegeltaket.
Det är roligt att se att flera har använt de nya parkbänkarna i parken,
ofta i samband med att de väntat på färjan.
Vi har sålt flera av vår nya Bolmsö PINS, finns att köpa hos hembygdsföreningens styrelse, eller kontakta hembygd@bolmso.se
Vi får se hur det blir i höst med arrangemang, läs i kommande Sockenblad.
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag
till 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift.
Bolmsö Hembygdsförening
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Sommarcafé 2020

Bolmsö i helg och söcken
I huvudet på en gammal bonde

TACK till alla som har hjälpt till vid
årets Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken.
I år lite annorlunda på grund av vad som händer i välden med covid-19
men det har varit en bra sommar med många härliga gäster och många
våfflor har serverats.
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken, ser ut som vi
får en vinst på ca 20 000 kr. Fantastiskt! TACK!

Olle Jannesson har gjort det igen,
skrivit ner minnen och berättelser
från främst Bolmsö. I denna bok på
drygt 100 sidor har han också
funderingar om bl.a. framtiden,
klimatet och böndernas villkor.

Ett stort TACK till alla som kommit och ätit av
dessa goda våfflor.
Vi ses väl igen nästa år?

Boken kan köpas direkt av Olle.
Tel. 0372-940 24

Soliga hälsningar
Sandra

”Ärade läsare, som köpte min förra bok. Det är några som undrat om
jag inte skall skriva mer om Bolmsö. Här kommer lite mer historier och
skrönor, men mest om mig själv, mina tankar och reflektioner. Det är
ingen röd tråd eller tema genom boken. En salig blandning, säger
Maj.”

Lördag 5 september med start
från Handlarn Tannåker 10-13.
Insamling till barncancerfonden.
Tipspromenad med vinster!
Varmt välkomna önskar
Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
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Onsdag 23/9
Skällandsö
Jonsboda
Flahult
Torsdag 3/9

15.00—15.20
15.25—15.40
16.40—17.05

Stapeled
Skogshäll

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55
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Torsdag 17/9
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

14.00 - 14.15
14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00

Perstorp
Tjust
Österås

16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

Scout i Jonsboda
Nu är det dags att börja en ny termin med scouterna! Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka
nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans med dina kompisar medan vi utforskar världen. Torsdagen den 3:e september kör vi igång. Vi
ser fram emot många roliga kvällar tillsammans i
höst! Är du intresserad av att vara med? Har du
börjat i 3:e klass eller är äldre är du välkommen att delta. Du får gärna
komma med och bara prova på någon gång om du vill. Vi träffas på
torsdagar 18.30-20.00 vid Scoutstugan, Jonsboda missionshus.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 070 999 78 55
eller Anders Ericsson tel. 072 723 54 45

Bolmsö o Tannåkers kyrkor september 2020
13 18.00 Mässa, Tannåker, M Lind
20 11.00 Mässa i Bolmsö Kyrka med Sven-Åke Fyhrlund
27 09.30 Gudstjänst , Tannåker, S-Å Fyhrlund
Res. för ändringar. Kolla även tidningar och Veckobladet.
Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda

Tannåkers Pingstkyrka september 2020
1 18.30 Bön i kyrkan

Gudstjänster i Jonsboda
Missionshus i september

6 16.00 Församlingsmöte
15 18.30 Bön i kyrkan
29 18.30 Bön i kyrkan

Församlingens möten sänds online
på församlingens facebooksida. Håll
koll efter uppdateringar.

Varmt välkommen
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3 tors

18:30 Jonsboda

6 sön

10:00 Jonsboda

20 sön

18:00 Jonsboda

27 sön

18:00 Jonsboda

Scoutstart
Gudstjänst, Mark Munro.
Gudstjänst, Mark Munro.
Sång Malin Kohls Josefsson.
Gudstjänst, Mark Munro.
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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 september kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se
Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 385. Utgivare: Bolmsö sockenråd

