
Protokoll från gemensamt möte mellan Tannåker och Bolmsö 

Sockenråd den 22/4 2015.  

Mötet hölls i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken. 

Närvarande från Tannåker: Bernt, Annsofie, Sabine, Ann-Marie, Mari. 

Närvarande från Bolmsö: Susanne, Fredrik, Anders, Tage, Claes. 

 

1. Genomgång av föregående mötes protokoll. Inga speciella 

kommentarer. 

2. Har bidrag kommit in från Täckfabriken. Claes och Ann-Mari 

checkar. 

3. Policy för Sockenbladets innehåll. Bolmsö hade gjort ett förslag 

som också godkändes av Tannåker. Se separat bilaga. Bl a höll 

Tannåker med om att det var en god idé att skicka ut 

förstasidan för godkännande til alla medlemmarna i 

Sockenrådet. Betr. annonsering från företag och organisationer 

som inte ligger innanför socknarna, men som ligger i 

närområdet, beslöts att det får avgöras från fall till fall. 

Redaktören skall vid osäkerhet rådgöra med ordf. I 

sockenrådet. 

4. Bristerna i skolans underhåll har fortfarande inte åtgärdats. 

Detta är allvarligt och kan ev. ingå som underlag i ett framtida 

förslag till nedläggning av skolan. Dessutom blir barnens och 

personalens miljö allt sämre. Anders framhöll att han talat med 

Tekniska nämndens ordförande, Sundman, vilken lovat att det 

inom kort skall sättas igång det som Carina Bengtsson lovade 

förra året. Beslöts att avvakta dessa åtgärder, men om 

ingenting har hänt innan skolan börjar efter sommaren, skall 

sockenråden tillsammans med föräldraföreningen göra en 

aktion bl a med hjälp av pressen. 

5. Affären fortsätter trots Lottes död. Gert kör vidare med hjälp av 

dotter och anställd personal. Allmän diskussion hur vi kan 



stötta affären. Framhölls bl a att kaféet måste ha varor till 

gästerna. 

6. A. Under övriga frågor efterlystes att skolmaten skall vara 

närproducerad så långt möjligt. Beslöts att Susanne och Bernt 

skall tala med Malin Löv om hur läget kan förbättras och om 

sockenråden kan hjälpa till. B. Sockenråden mottager i 

stimulansbidrag 4500 kr årligen. Detta belopp har varit 

oförändrat under många år. Framkom förslag att försöka samla 

kommunens sockenråd till en gemensam aktion för att få fram 

en höjning. Nuvarande situation rimmar illa med devisen att 

"hela Sverige skall leva". Stora belopp spenderas på tätorten 

Ljungby, men i princip ingenting utanför. 

7. Nästa möte onsdagen den 9 september kl 19 på Tannåkers 

hembygdsgård Åsarna.  

 

        Bolmsö den 21/5 

        Claes Gauffin, tillfällig sekreterare. 

                                                                        


