
Gemensamt styrelsemöte för Tannåkers och Bolmsös sockenråd i 
bygdegården Åsarna 9 september 2015

Närvarande från Tannåker: Bernt Gustavsson, Ann-Marie Kårhammer, Marie 
Kårhammer, Rolf Brorsson, Stina Kårhammer, Pia Gustafsson, Sabine Elmquist 
Levin.
Närvarande från Bolmsö: Susanne Ingemarsson, Maria Granlund, Claes Gauffin, 
Anders Olsson.

1. Ordföranden Bernt Gustavsson öppnade mötet och hälsade välkommen 
och vi beslutade att dricka kaffe och äta frallor under mötets gång.

2. Sockenbladen har tryckts lite sent och Susanne har meddelat Kultur 
Fabriken att vi vill ha dem tidigare för att kunna dela ut  dem före den sista 
i månaden. Det har fungerat lite bättre senaste månaden.

3. Sydvattenmöte. Vattenskyddsområde Bolmen vill ha ett möte för boende 
utmed sjön, tisdagen 24 november 2015 kl 18.00 – 20.00 i Bolmsö 
bygdegård Sjöviken.
Information om vad om är på gång kan man se på Sydvatten.se 
Det är viktigt att så många som möjligt kan komma på informations-
kvällen. Susanne och Claes är lite insatta i vilka frågor som kommer att 
diskuteras och menar att det handlar om allt som kan påverka 
vattenkvalitén i sjön. Beslut är taget för avlopp till Ljungby och ska 
komma igång tidigast 2017. Det kan bli dyrare än man först räknade med.

4. Skolans renovering diskuterades. Man har börjat måla fönstren men det 
pågår en utredning inom Ljungby kommun om vad som ska ske med 
skolan. Lokalerna är väldigt slitna och det är ingen bra arbetsmiljö, varken 
för personalen eller barnen. Stor omsättning på personal och svårt att få 
vikarier. Det verkar inte som vi får något gehör från kommunen om att 
man måste satsa på Bolmsö skola. Det lämnades förslag på att sockenråden 
bjuder in representanter från alla politiska partier, Tekniska nämnden, Barn 
& Utbildningsnämnden, Föräldraföreningen och skolans personal till ett 
gemensamt möte för att försöka påverka och påskynda en upprustning.  

Stina fick i uppdrag att kontakta rektorn Marie Svensson och för-
äldraföreningen, Sara Åkesson för faktainsamling och ev boka ett 
gemensamt första möte med sockenråden.



5. Närproducerad mat till Bolmsö skola. Skolan köper in en del 
närproducerat men den fraktas till Växjö för vidare transport. Vi vill 
undersökra möjligheten till direktleverans till skolan och om det ev finns 
fler produkter från bygden som kan levereras. 

Stina har försökt att få kontakt med kocken på Bergalyckan, Johan 
Ederström för att höra hur mycket han beställer lokalt. Kommer att försöka 
igen.

6. Affären. Det är för få som handlar efter kl 18 och därför kommer 
öppettiderna att ändras inom kort. Men det är viktigt för hela bygden att 
det finns ett bra sortiment och att folk vill handla.

7. Grönt Boende. Det tidigare projektet ”Bolmens östra strand” har fått en 
nystart. Det pågår den undersökning som vad som behövs för att det ska 
vara attraktivt att bo utanför centralorten. Bolmsö sockenråd har 
tillsammans med Agunnaryd ett inplanerat möte med bl a 
samhällsplaneraren Anna Aracsy. 
 
Anders kommer att delta i mötet.

8. Sockenråden har fått en inbjudan till ett möte om integration.
Måndagen 21 september kl 18.30 på Grand i Ljungby. Oklart om någon 
representant från sockenråden kommer att deltaga.

9. Frågan om varför det inte finns lokala vykort till turisterna har ställts av 
besökare i affären. Det finns vykort från kyrkorna och Perstorpsgården 
som kan läggas i affären. I övrigt kan vem som helst som är intesserad 
skapa egna vykort.

10. Nästa ordinarie gemensamma möte bestämdes till onsdagen 6 april 
2016 på Bolmsö, Sjöviken.

11. Mötet avslutades.

Antecknade gjorde Sabine 


