
 

 

Manusstopp för juli / augusti  

den 15 juni kl. 12.00 

JUNI 2019 
Hej kära läsare av detta sockenblad! 

När ni läser detta har vi troligtvis hälsat en skön och  

varm juni välkommen och sagt hejdå till en kall  

maj som besökte oss med april-väder. Vi har nu en härlig  

tid framför oss med blomstrande natur och semestertider  

som väntar runt hörnet för många av oss; vilken lycka att bo  

här i bygden och få njuta av detta på denna vackra plats. Nu  

ser man också mycket fram emot affärens öppnande, som blir  

en stor tillgång för oss och en plats att möta närboende  

som man kanske annars sällan träffar. 

Vi i sockenrådet träffas varje månad och diskuterar och jobbar för att 

vår socken ska utvecklas, vilket är väldigt intressant och roligt att få 

vara en del av. I slutet av april hade vi representanter från både Bolmsö 

och Tannåker sockenråd som åkte på inspirationsresa till Visingsö och 

fick med sig många goda tips och råd tillbaka om hur man bla kan sam-

arbeta och nyttja alla tillgångar som finns i en bygd. Vi hade även re-

presentant med under Föreningsmässan som hölls i Ljungby den 27/4 

och informerade besökarna om ”Serviceort Tannåker”. 

Till sist en liten påminnelse: 

Under sommarmånaderna är vi fler som ska tillbringa mycket tid här i 

bygden och även då fler som tex ska samsas om att få plats med sina 

återvinningsmaterial vid sorteringsstationen. Det vi får tänka på då är 

att vi hjälps åt att hålla rent och snyggt där och ser man att det behöver 

städas eller att någon container behöver tömmas kan man ringa detta 

nummer: 0200-88 03 11 och uppge stationsnummer 8862, så dröjer det 

inte lång tid innan problemet är åtgärdat. 

Vill önska er alla en trevlig sommar. 

Karolina 



 

 

 

Det är en förmån att sockenbladet delas ut till både bofast och gäst. 

Vi är beroende av att ni som läser sockenbladet  

ger oss ett bidrag till 

tryckkostnaden.   
 

Bankgiro: 5813-2051     

Tack för ditt bidrag! 
 

Tannåker Sockenråd  

Midsommar 

i Tannåkers hembygdspark 
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 Midsommarfirande 
i Tannåkers hembygdspark 

 

Torsdag 20 juni hjälps vi åt att klä vår midsommarstång. Vi 

börjar kl. 18 och hembygdsföreningen bjuder på fika när 

stången är rest. Välkomna att hjälpa till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommarafton kl 15.00 

 
Dans med lekar,  

Olle spelar dragspel o lekledare finns på plats  

Servering och lotterier,  

Betala helst med Swish, (kontanter går också bra) 

 

Välkomna till en trevlig eftermiddag  
 

Tannåkers Hembygdsförening 

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR2tqwnIrbAhVjDJoKHScJC4EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nyteknik.se%2Fteknikrevyn%2Fskugga-pa-midsommarafton-6345565&psig=AOvVaw1YbqeV_fVpeAGIdQx-wO60&ust=1526559747874915


 

 

4 

Onsdag 3/7, 28/8, 25/9.. Torsdag 7/6, 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 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) 4/6 

 

 

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 

Stapeled på Bolmsö. Vi tar emot beställningar också. 

Välkomna! 
 

Nyheter: 

* Mitt i juni öppnar vi butiken för säsongs kryddor växter 

och grönsaker. 

Kolla mer info på Facebook ”stapeledsträdsgård”  

Öppet tid: Alla dagar kl.9-20 under säsongen. 

*Vi tar gärna emot betalning via Swish 070 8574 315 

*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeledsträdsgård”  
Kontakt: Makiko Jonsson 

Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315 

greenmaki@hotmail.com 

 

 

5 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

3 juni kl 18-20 Tannåkers församlimgshem 

Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 

Planering inför Bolmendagen 

2 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen 
 

AKTUELLT 

Bolmendagen 

Kom och köp lotter i vårt brödlotteri. Lotterna kostar 10 kr för 4 

lotter. Vi finns i Hov i det lilla lusthuset. 
 

Bössinsamling 

Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare. 

Snälla se till att du har kontanter hemma. 
 

Auktion 

Datum för auktionen blir 16 november kl 16 i Sjöviken 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behålla 

125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du redan 
är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni har sam-

ma adress. 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  
eller gå in på redcross.se 

OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-
Tannåkers rödakorskrets 

Söndag 26 maj 2019 var det EU-Val 
 

När detta skrivs har EU valet inte varit men vi röstmottagare 

hoppas ni har gett oss fullt upp att göra och tackar för det. 
 

Röstmottagarna 
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Församlingarna i TANNÅKER, BOLMSÖ 

inbjuder till sommarkyrka och musik 2019.  
 

TANNÅKER 
Tannåkers sommarkyrka 1 - 26/7  
Tannåkers sommarkyrka är öppen för besök 1 - 26 juli.  
I församlingshemmet serveras våfflor och kaffe med hembakat mån-
dag, tisdag, onsdag, fredag kl. 13-18, torsdagar 16-21.30.  
På torsdagskvällarna blir det musik i kyrkan kl. 19.00. 
 

Torsdagar kl. 19.00 

4/7   Mari Gustavsson, numera kantor i Stenbrohult och Sofia Ihl-

ström, Urshult, bjuder på ett mycket lättlyssnat program med somrigt 

innehåll. 

11/7   Sara Lundbeck, Älmeboda, Emma Lundbeck, Osby, Olof Lund-

beck, Hallaryd och Amelie Åkesson, Väckelsång, presenterar folkmu-

sik, visor, folkliga koraler, andligt och klassiskt. Sång, dragspel, flöjt, 

gitarr, kontrabas och slagverk. 

18/7   Jazz i Baljan, välkänt jazzband i våra bygder, kommer och delar 

med sig av sin traditionella gladjazzrepertoar. Svängig och medryckan-

de musik utlovas denna kväll. 

25/7   Lindbergarna med läsarsånger i högre växel.  
Sång, gitarr, klaviatur, dragspel, trummor. 
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Dubbelnummer juli / augusti 2019 
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”  

kommer manusstopp för både  

juli– och augustibladet bli den 

15 juni 2019. 

Ni måste alltså planera era arrangemang i god 

tid. 

Församlingarna i  TANNÅKER, BOLMSÖ 

inbjuder till sommarkyrka och musik 2019.  
 

BOLMSÖ 
Onsdag 26/6 kl. 18.30 i Sjöviken Bolmsö.  

Våffelservering. Rapparen Dogge Doggelito intervjuas av  

Lars-Uno Åkesson. Utöver någon rap blir det även sång av countrypa-

ret Karin och Rickard Johansson från Attarp utanför Örkelljunga. 

Lördag 27/7 Bolmendagen, Sjöviken Bolmsö  

Kl. 18.00 Lindbergarna sjunger och spelar. 

Kl. 19.30 Island Country sjunger och spelar.  

Söndag 28/7 kl. 16.00 Sjöviken Bolmsö     

Sång, musik och andakt med Lindbergarna, Ove o Wenche Stålen-

bring, Lars-Uno Åkesson, Sven-Åke Fyhrlund m.fl. 

Torsdag 8/8 kl. 19.00 Bolmsö kyrka ”Den nya dagen gryr” 
Från Habo kommer Linda Sandström, sång och flöjt och Marcus Nor-
din, sång, piano och dragspel. Musiken drar åt jazz och visa när de 
framför egna tonsättningar med texter av b.la Karin Boye och Atle 
Burman.  

”Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne                              
näst teologin den högsta äran.”  M Luther 
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening  
 

Sommarträning på fotbollsplanen tisdagar kl 18.00 från 7 

maj till 30 juli . 

Nya deltagare är varmt välkomna !! 
 

Medlemmar tränar för vårens medlems avgift ,  

nya deltagare betalar 50 kr per gång el 350 kr  

och blir medlemmar samt får fortsätta träna  

under  höstterminen. Barn/ ungdomar t.o.m.  

åk tre på gymnasiet 100 kr per termin.  

 

Frågor ring 0707388232 Annika 

Visste ni att vi även tar emot 
utländska (öl och läsk) bur-
kar? 
Ställ dem bakom bygdegår-
den så tar vi hand om dessa. 

Har du skrot som du vill bli av med? Vi har 
satt upp en container vid Tannåkers Byg-
degård. Lägg skrotet jämte containern om 
du har problem med att öppna den. 
Om skrotet är för otympligt ring så häm-
tar vi. 

Peter Kårhammer i Kårabo  070 356 14 94 
Bosse Eriksson i Sunnerö    070 290 19 14 
Vi är tacksamma för alla bidrag. 
Tannåkers bygdegårdsförening Åsarna 

SKROT och BURKAR 

Jam i Perstorp 

Välkomna till en kväll i musikens tecken vid Perstorpsgården på 

Bolmsö den 26 Juli kl. 1700. 

Alla som älskar musik och kanske spelar något instrument eller 

hellre tar till sångrösten är välkomna att delta i jammet.  

Ta med fikakorg och som vanligt dricker bandet gärna öl! 

Glöm inte att boka in i kalendern! 

Välkomna 

Henry, Mats, Kjell, Inge 
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Bolmsö och Tannåkers Sockenråd har  
tillsammans med Qstar en  
 
 
 

All drivmedel med sänkt pris! 
 
Några av oss i sockenråden kommer att  
finnas på plats den 1 juni mellan 
10-14 för att dela ut en liten gåva  
till dem som tankar! 

Välkomna! 

Kampanj  den 30 maj- 2 juni! 

Följ med på Kyrkvägsvandring 
 

Välkommen att tillsammans med andra gå gamla 

kyrkvägen från Bakarebo till Bolmsö kyrka. Vi 

går i lagom takt, men det är inte terräng för rulla-

tor eller barnvagnar. 
 

Vandringen sker midsommarsöndagen, dvs sön-

dag 23 juni, start kl 08:30 från Inger och Valter Jonssons i Bakarebo. 
 

Ta med vatten och fika i ryggsäck som ni kan bära med er under vand-

ringen, vi stannar med jämna mellanrum och berättar lite om de torp 

och backstugor som funnits utmed vägen. 
 

Har ni frågor så kontakta Rolf Nilsson, tel 076-77 941 36 

 

Tack till er som hjälpt till i Hembygdsparken, både med vårstädningen 

och att få ut matjord och så gräsmatta. 

 

Vill du bli medlem i Bolmsö Hembygdsförening kostar det 100:- i in-

trädesavgift, sätt in på Bankgiro 5476-4683 och skriv namn och att det 

gäller medlemskap. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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Programblad juni 2019  

fr 1 10.00 Sockenråden finns vid Qstar i Tannåker till kl 14.00 

sö 2  Gudstjänst i Jonsboda 

  16.00 Kjell Ström, Pingstkyrkan 

  18.00 Mässa i Bolmsö kyrka 

må 3 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.00 Röda Korsets månadsmöte i Tannåker 

ti 4 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

  19.00 Kulturföreningens öppna möte 

lö 8 18.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

må 10 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.30 Bön i Pingstkyrkan 

ti 11 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

lö 15 12.00 Manusstopp för dubbelnummer juli / augusti 

sö 16 11.00 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

må 17 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

ti 18 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

to 20 18.00 Midsommarstången kläs i Tannåker 

  18.00 Förberedelser för midsommardans på Bolmsö 

fr 21 15.00 Midsommarfirande i Tannåker 

  16.00 Midsommarfirande på Bolmsö 

lö 22 21.00 Dans i Hov 

sö 23 8.30 Kyrkovägsvandring från Bakarebo, Bolmsö 

  9.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

   Gudstjänst i Jonsboda 

må 24 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.00 Städning i Bolmsö hembygdspark 

ti 25 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

on 26 18.30 Sommarkyrkan i Bolmsö bygdegård, Country o HipHop 

sö 30 9.30 Mässa i Bolmsö kyrka 
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Tannåkers Tennisklubb 
Tennisbanan är nu öppen för spel i Tannåker.  Bokning sker på plats i 
stugan bredvid banan. Information om priser och medlemskap hittar 
du där eller på vår Facebooksida. 
Sök: Tannåkers Tennisklubb.  Nytt för i år är att det går att betala med 
swish.  
Ha en trevlig tennissommar! 
Mvh Tannåker TK 
(Kul fakta: I år har Tannåker TK funnits i 50 år!) 

Loppis 
 i Tannåkers Bygdegård Åsarna på Bolmendagen. 

 

Vi i bygdegårdsföreningen ska  

ha fikaförsäljning  

denna dag 27/7 10.00-16.00  

med kombinerad storloppis. 

 

 

Rensa hemma, hyr ett bord för 100:-  

Anmälan till Birgit Eklund senast 24/7 

073 811 89 51 

Välkomna!! 

Tannåkers Bygdegårdsförening 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH3OyetaXiAhWR2aYKHQ4JDXYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fenergydrink-se.redbull.com%2Fred-bull-koffeinhalt&psig=AOvVaw0gYHfgWU3Ev-Ihnz4c_R2m&ust=1558280435331392


 

 

Tack till alla flitiga deltagare, på våra olika  
gympapass, för denna terminen. 
Vi önskar er en riktigt fin sommar. 
Monica, Emelie,  Agnes  och Lillan 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Tack för en mycket fin valborgsmässoafton, fint väder, mycket bra vår-

tal och vacker sång samt mycket besökare. Tack för alla hembakta bul-

lar och kakor, tillsammans blev det en väldigt fin valborgsmässoafton. 
 

Tack också till städfolket som kom den första maj, så snabbt det gick i 

år när vi var så många och mycket blev gjort. 
 

När det gäller nybygget är byggställningen borta, det mesta är målat 

och det är snyggt runt om huset. Precis lagom till sommarens alla ut-

hyrningar. På byggfronten är det nu inomhusarbete som gäller. 
 

Vi har behov av hjälp av olika slag, både snickeri och att putsa väggar. 

Kan du hjälpa till så kontakta Bernt Andersson, Anders Olsson eller 

Solveig Carlsson. 

Kan också skicka mail till bygdegarden@bolmso.se 
 

Ni har väl noterat fredagen den 25 oktober. Då kommer artisten Jais 

Kevin Kleinerman till Bolmsö och denna kväll kommer han att ge oss 

en beatbox- och dansworkshop där vi får använda röst och kropp som 

verktyg att uttrycka oss på ett nytt sätt. Vi blir ett instrument och lära 

oss skapa rytmer och musik med våra egna röster och kroppar. 

"Beatboxa med Jais", 2x45 minuter prova-på därefter kort beatbox-

show, Häftigt och skall bli kul att se och lära något nytt. 
 

Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in peng-

ar på Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53 
 

Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 

bygdegården@bolmso.se  
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Dans Midsommardagen i Hov 
 

22/6 kl. 21-01 
 
”Thoniez orkester”  
Varmt Välkomna  
Fam. Kristiansson  
Servering  

Tack alla ni som var med och hjälpte till på före-
ningsmässan och konserten med kulturskolan! 

 

Manus skrivs – vill du  
vara med? 
Vi samlar och sammanställer material 

som händelser och stolliga historier, 

mer eller mindre sanna, för att sätta 

upp en revy eller föreställning, så små-

ningom. Kom och var med att hitta på 

och författa i grupp. Vi har nyss börjat så hör av dig till Irene i Hov 

(070-6791113) om du vill vara med. 

Välkomna! 

Skriv upp i almanackan!!!  

Blue Christmas med BlueNecks i Sjöviken 23 november. 

 

Öppna möten 
Välkomna kl 19 i Sjöviken 4/6.  

Nästa möte blir i affären – Tjohoooo! 

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

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

Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 

MIDSOMMARAFTON 
 

Välkomna till midsommarfest i Bolmsö 

vackra hembygdspark midsommarafton kl 

16.00 

 

 

Vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18.00 med att 

klä midsommarstången och göra blomsterkransar. 

Samtidigt ställs också allt i ordning inför midsom-

maraftons festligheter i parken. 
 

Midsommarafton på Bolmsö innehåller allt det man förknippar med 

midsommar, lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning, cho-

kladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm 
 

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider: 

Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med musika-

lisk underhållning från scenen av Lisbeth och Tore Andersson från 

Ugglebo. 
 

Ca kl 16.45 är det dags att förbereda ringdanserna och till detta hör 

som vanligt att vi har spelmän som sköter musiken och en duktig kör 

som sjunger sångerna till danserna samt ett gäng duktiga dansare som 

leder oss igenom de kluriga midsommardanserna. 
 

Ha gärna med er kontanter, ni kan inte betala med kort men vi har 

swish-tält där ni kan växla till er lokalmynt som går att använda i par-

ken. 
 

På måndagen kl 18.00 samlas vi för att städa efter festen. 
 

Välkommen att fira önskar Bolmsö Hembygdsförening 
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tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

Hjärtstartare 
 

Till er som har hjärtstartare utplacerad på Bolmsö-Tannåker, förening 

eller privatperson. 

Önskar ni sprida kännedom om var hjärtstartaren är placerad och vid 

vilka tidpunkter den är tillgänglig får gärna meddela detta till mig i 

Bolmsö Sockenråd, så ska jag sammanställa detta i våra Sockenblad. 
 

Det är också av vikt att man registrerar sin hjärtstartare i hjartstartar-

registret.se för att sprida kännedom till allmänhet och SOS alarm om 

var hjärtstartare finns. 

Där kan man också gå in och söka på ort, så får man fram en karta som 

visar var hjärtstartare finns placerade på just den orten. 

Vill ni ha hjälp att registrera in er hjärtstartare så säg till. 
 

Önskan är att man inte ska behöva använda hjärtstartaren, men om det 

behövs så är det av största vikt att man vet var den finns. 

Tid räddar liv. 
 

Önskar man i sin förening arrangera en HLR-Hjärt Lungräddnings ut-

bildning med hjärtstartare, så kontakta mig så hjälper jag er med kon-

takt till utbildare. 
 

Monica Johansson, 073-0495418 

KÖP LOTTER AV OSS,  VINN HEMBAKAT BRÖD  
 

Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter. 

Vi har i år bara 1300 lotter, men 50 

vinster 

Vi finns i Hov på Bolmsö, i det lilla 

lusthuset vid loppisen 

 
Välkommen önskar Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
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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.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se  

070 563 32 94 
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Från Ö till Ö. 
 

Vi har i sockenråden på Bolmsö och i Tannåker åkt på en inspirationsre-

sa till Visingsö. 
 

Visingsö är 14 km lång och 3 km bred och har 726 fastboende. 

Ytan är ca 25 kvadratkilometer, att jämföras med Bolmsös yta som är ca 

42 kvadratkilometer. Turismen består av ca 160 000 besökare per år. 
 

Resan gick av stapeln den 27/4 och Visingsö bjöd oss på sol och värme. 
 

Vi togs emot av representanter från VAIS-Visingsö AIS, som är en id-

rottsförening på ön samt representanter från Visingsörådet, som är en 

ideell förening som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkning-

ens intressen. 
 

Vi var fulladdade med inspiration och nya ideér när vi på eftermiddagen 

återvände hemåt. 

Nu ska vi använda oss av denna inspiration när vi i Sockenråden jobbar 

vidare med att utveckla vår bygd. 
 

Något som var mycket tydligt under vårt besök var att alla pratade posi-

tivt om sin ö och att man samarbetade mycket mellan olika föreningar, 

byalag och ö-bor. 
 

Vi kan varmt rekommendera ett besök på Visingsö. 
 

Bolmsö Sockenråd och Tannåker Sockenråd 

Monica Johansson 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor juni 

2 18.00 Mässa,  S-Å Fyhrlund, Bolmsö  

8 18.00 Mässa, S-Å Fyhrlund, Tannåker 

16 11.00 Gudstjänst  A Fall, Bolmsö  

23 9.30 Gudstjänst, M Lind, Tannåker 

30 9.30 Mässa, M Lind, Bolmsö  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Tannåkers Pingstkyrka  

2 16.00 Kjell Ström 

10 18.30 Bön i kyrkan 

Varmt välkommen till samlingarna. 

Gudstjänster i Jonsboda missionshus juni 

2  Gudstjänst, Mark Munro, nattvard 

23  Gudstjänst, Mark Munro,  
Sång, Miriam Ericsson och Hanna Munro 

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna 

Vi i Tannåkers Bygdegårdsförening Åsarna vill tacka 

Bosse Eriksson i Sunnerö 

För pengar gåvan vi tacksamt emottog. 



 

 

Bertil I Elmqvist 
ordförande 

070 819 76 00 
bertil@tannaker.se 

Birgit Eklund 
kassör 

073 811 89 51 
lillboden_jonsboda@hotmail.com  

Sabine Elmquist Levin 
sekreterare 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson 
v. ordförande 

0370-450 18 
rolf.brorsson@hotmail.com 

Karolina Svensson 
ledamot 

070 516 16 95 
karolina.svensson_95@hotmail.com 

Anne-Marie Kårhammer  
ersättare 

070 361 82 53 
am@karhammer.com  

Ingrid Munro 
ersättare 

0370-450 80 
munro@spray.se 

  

Redaktör för sockenbladet: 
Sara Karlsson 

070 344 61 05 
 

 Mejla till manus@bolmso.se (Bolmsö 
och Tannåkers sockenråd har 
gemensam epost-adress) 

Manus lämnar du på följande sätt: 
Tänk på att sockenbladet blir vad du gör det till. Det är dina bidrag 
som skapar innehållet i bladet. 
 
Vi är  tacksamma för frivilliga bidrag,  

Bankgiro: 5813-2051  

Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 

Sockenrådets nästa möte tillsammans med Bolmsö sockenråd:  
12 juni kl. 18 i Sjöviken  

 

 

 


