
 

 

Manusstopp för majbladet  

den 15 april kl. 12.00 
 

APRIL 2019 
Så har vi klarat av en intensiv mars månad med firande  
av Fettisdagen, ”Fössta tossdan i mass”, Internationella  

Kvinnodagen, Våffeldagen, vårdagjämningen och nu  har vi  
ställt om klockan och sommartiden har börjat. Det verkar som att  

vi får fortsätta att ställa om klockan några år till, innan EU beslutar  
hur vi ska ha det i framtiden. April månad bjuder på annat firande med  

påsk och valborgsmässoafton. Förhoppningsvis en påsk utan snö i år. 
 
 

 
 
 
En del av oss fastighetsägare som berörs av kommunens arbete med överförings-
ledningen (vatten & avlopp ) har varit på informationsmöte. Man planerar ju att dela 
upp arbetet i två etapper. Ljungby – Mjälen blir först och utförs under 2021-2022. 
Därefter kommer Mjälen- Bollstad igång allra tidigast 2023. Ännu ingen fastställd tid-
punkt för etapp 2. Ovanpå ledningen planeras en cykelväg att anläggas från Hovdinge 
till Tannåker. Eventuellt en förlängning senare. Den kommer att gå på sjösidan av vä-
gen. Trafikverket arbetar just nu med vägplanen och kommer att informera under 
projektets gång och bidrar även till kostnaden av gång/cykelvägen. 
 

För Grannsamverkan finns det nu en App som man kan ladda ner från Appstore och 
som är gratis och reklamfri. Den är framtagen i samarbete mellan Polisen, Stöld-
skyddsföreningen, försäkringsbolag m.fl. Där kan man ha kontakt mellan hushållen i 
området, få info från Polisen och råd om hur man skyddar sitt hem. Kontaktpersonen 
blir administratör och bjuder in övriga i gruppen.  
Appen är under uppbyggnad och krånglar lite, men du måste själv registrera dej och 
söka på din grupp. För Tannåkers del heter gruppen ”Grannsam Tannåker” och du 
ansöker till administratören genom en förfrågan efter att du registrerat dej.                                      
Se stoldskyddsforeningen.se. 

 

 

Forts. nästa sida. 

Under vintern har telefonstolparna i Tannåker försvunnit. De har funnits 
där i så många, många år! Det känns verkligen tomt efter dem, men ändå 
skönt att de är borta. 



 

 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under våren har Tannåker sockenråd flera gemensamma möten med Bolmsö sock-
enråd. Det vi diskuterar är sånt som rör oss alla t.ex. Serviceort Tannåker, Skolan, 
Affären, Café, Macken, Överföringsledningen och Cykelvägen. Mycket av detta häng-
er ihop och är kopplat till Översiktsplanen som kommunen ska ta beslut om före 
årsskiftet.   
Sockenråden är representerade i en monter på Föreningsmässan lördagen 27 april i 
Ljungby Arena. Så gör ett besök där och prata med vår representant. 
 

I samband med att Q-star har en kampanj med sänkt pris på drivmedel under helgen 
30 maj - 2 juni har sockenråden beslutat att ställa upp med något trevligt evene-
mang på lördagen mellan kl 10-14. Planering pågår. 
 

Det händer som synes en hel del i vår bygd, som man inte tänker på dagligdags. 
Nu är t.ex. REKO-ringen också tillbaka igen med sina fina varor. 
 

Till sist en glad nyhet! Det ser ut som att affären kommer att startas upp igen, för-
hoppningsvis före sommaren. Man väntar på några tillstånd och andra beslut men  
hoppas att allt kommer att lösa sig. Så nästa månad kanske vi vet mer. 
 

Ha en skön vår! Hälsar Sabine 
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Meraftanspilsner 5/4 
… är småländska motsvarigheten till ”After work”.  

Förra årets årsmöte blev välbesökt så vi upprepar succén.  

Välkomna till Sjöviken fredagen den 5 april kl 18 till en  

mys- och pratkväll.  

Vi har ett snabbt årsmöte med alla val förberedda och bjuder  

på plockmat och alkoholfritt; öl, vin eller saft. Önskas  

starkare dryck tar man med sig.  

Anmälan senast 1/4: sandra.carlsson@bolmso.se eller 

sms 070 58 91199 
 

Manus ska skrivas – vill du vara med? 
Vi samlar och sammanställer material som händelser och  

stolliga historier, mer eller mindre sanna, för att få ihop en  

revy så småningom. Hör av dig till Irene på messenger eller  

070-6791113 om du är sugen på att författa i grupp eller  

spela teater så småningom. 
 

Kom på våra öppna möten 
Vårens träffar kl 19 i Sjöviken är tisdagar 2/4, 7/5 och 4/6. 

Välkomna!! 

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

 

 

 

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

Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723 

ÅRSMÖTE 

Bolmsö norra fiskeförening 
tisdag den 9 april kl 19:00 i  

Bolmsö Församlingshem. 

Program: Förhandlingar, kaffe, bilder 

VÄLKOMNA 

OBS: Styrelsen samlas 18:30 

Ordf. 

mailto:sandra.carlsson@bolmso.se
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” Utan tillfälle  

inget brott” 
 

 
Polismyndigheten har tillsammans med Stöldskyddsföreningen (SSF) gett ut 
broschyren ”Utan tillfälle – inget brott”. Du kan läsa den på hemsidan Poli-
sen.se. Den handlar om hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt före-
bygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem. Tips och råd ! 

 

Kontaktombuden för Grannsamverkan var kallade till möte i början av mars. 
Polisen Hans Sjöberg lade fram statistik från Ljungby kommun som visade att 
inbrott i bostäder har minskat med ungefär hälften, till ca 25 st det senaste 
året. Medan inbrott i uthus och förråd ligger på samma nivå som tidigare ca 
50. 
 

Arbetet i utredningsverksamheten har effektiviserats och man försöker ta 
tag i anmälda ärenden så fort som möjligt. Ljungby ligger i framkant på 
genomförda utredningar och jobbar undan med en positiv trend. 
 

Man samarbetar effektivt med radiobilarna och genomför riktade kontroller 
emot  livsstilskriminella. 
 

Kritik har kommit på att man har långa väntetider när folk ringer 11414, men 
en snittväntetid är just nu på 7 minuter. 

 

Polisen informerar om att många av tillgreppsbrotten görs av organiserade 
grupper från öststaterna. Därför är det värdefullt med iakttagelser från all-
mänheten. 
Bra att lägga märke till registreringsskyltar, modeller och färg på misstänkta 
bilar. 
Tips är den bästa hjälpen för Polisen. 
 

För att skydda sina tillhörigheter är det bra att DNA-märka dem. Då kan Poli-
sen tillsammans med SSF enklare hitta ägaren till påträffat stöldgods. 
Man kan beställa ett kit från Stöldskyddsföreningen. Då får man ett litet rör 
med en vätska med ett unikt DNA som man penslar på sina ägodelar. Dessut-
om olika storlekar på klisterlappar att markera med. Sen registrerar man 
produkt och modell etc på deras hemsida.  www.stoldskyddsforeningen.se 
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Välkommen till loppis 
I Åsarna, Tannåkers bygdegård 

 

Den 21/4 kl. 10-15 
är det dags att ännu en gång öppna portarna 

För alla fyndsökare. 
 

Vill du vara med och sälja dina egna saker? 
Ta kontakt med Birgit Eklund på 073 811 89 51 

Kostnad per bord är 100:- 
 

Hjärtligt välkomna! 
Anna & Birgit Eklund 

Nu startar vi den fjärde studiecirkeln som handlar om  

”Torp och backstugor i Tannåker” 
 

Denna cirkel kommer att behandla  

torp och backstugor under Tannåkers säteri samt Finnatorp. 
 

Vi träffas i Tannåkers församlingshem den 10:de kl 19.00  

Vi drar upp riktlinjer och bestämmer gemensamt  

vilka dagar vi ska träffas i fortsättningen. 

Vi bjuder på fika. 
 

Var snäll och meddela om du vill vara med  

men inte kan  komma den 10:de.   
 

Välkommen till en trevlig aktivitet 

Tannåkers forskargrupp 

tel. 070 344 61 05 
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BOLMSÖ HEMBYGDSFÖRENINGS 75-ÅRS JUBILEUM. 

 

Har precis kommit hem från en MYCKET TREVLIG OCH GOD 

KVÄLL som gäst på Bolmsö hembygdsförenings jubileum.  

En fest som varade i timmarna fem. Vi har ätit och druckit, fått mycket 

historik som innefattat de sista 75-åren. Vi minglade, pratade utbytte 

olika minnen och kunde konstatera att Bolmsö hembygdsförening är 

fortfarande en levande förening. SÅ efter denna fina kväll vill jag nu 

klockan 23 00 (alldeles för mätt för att lägga mig efter trerättersmeny 

och kaffe med tårta) rikta ett stort TACK TILL STYRELSEN för hem-

bygdsföreningen med Solveig som ordförande . Jag tackade inte er alla 

i hand för det otroliga arbetet ni lagt ner för att vi alla skulle få en så-

dan fin kväll.  

TACK -TACK- TACK  

Kajsa i Bollsta och många med mig. 

 

År 2019 firar Bolmsö Hembygdsförening 75 år 
 

Tack för en mycket trevligt jubileums aktivitet den 9 mars ihop med årsmötet. 

Tack för alla som kunde deltaga. Det blev en mycket trevlig afton med årsmö-

te, uppvaktning, historik och god trerätters middag. 
 

Styrelsen omvaldes och består av Solveig Carlsson, Olle Josefsson, Helen Jo-

hansson, Annette Johansson, Anna-Lena Wiktorsson, Eva Johansson, Kenneth 

Pettersson, Rolf Nilsson och Helge Grahnquist. 
 

Ur verksamhetsplanen för 2019 

Vårstädning i hembygdsparken 27 april samt Föreningsmässa samma dag 

Midsommarfest i parken 21 juni 

Vandring längs kyrkvägen den 23 juni 

Bolmendagen den 27 juli 

Arkivens dag 9 november 

hembygd@bolmso.se 
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Sommarcafé 
Vill du/ni vara med och hjälpa till vid årets sommarcafé?  

Bara att höra av sig  

 

2019 år datum blir onsdagar: 26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 

juli, 7 augusti, 14 augusti 

 

Lediga datum onsdagar:  

3 juli, 17 juli, 24 juli 

 

Glada vårhälsningar 

Sandra Carlsson, Håringe 

070 589 11 99  

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark 
 

Vårstädning sista lördagen i april, alltså  

den 27 april i Bolmsö Hembygdspark 

 

Vi startar kl 09 och räfsar gräsmattan  

fri från löv och grenar, rensar stuprännor  

och snyggar till i parken efter vintern. 

 

Tacksamma om många kan komma med  

och efter arbetet slut blir det  

fika tillsammans i vårt lilla kök. 

 

 

 

Bolmsö Hembygdsförening 



 

 

8 

 

 

9 
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Programblad april 2019  

sön 31/3 17.00 Musikgudstjänst, Bolmsö 

mån 1 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.00 Röda Korset månadsmöte 

  18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

   Anmälan till Meraftanspilsner 

tis 2 14.00 Daglediga i Bolmsö 

  18.00 Luftgevär träning 

  18.30 Bön i pingstkyrkan 

  19.00 Ljungby manskör i Sjöviken 

  19.00 Passionsgudstjänst Tannåker 

  19.00 Kulturföreningens öppna möte 

ons 3 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 5 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

  18.00 Meraftanspilsner, Kulturföreningens årsmöte 

lör 6  Skytte, Lions cup i Söraby 

sön 7 9.30 Gudstjänst i Tannåker 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 8 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  18.00 Årsmöte Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 9 18.00 Luftgevär träning 

  19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeförening 

ons 10 19.00 Torp och backstugor i Tannåker 

  19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 12 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 14 9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka m. brödauktion 

  16.00 Folke Josefsson i Pingstkyrkan  

 

Programblad april 2019  
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sön 14 19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 15 12.00 Manusstopp för majbladet 

  17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 16 18.00 Luftgevär träning 

  18.30 Bön i pingstkyrkan 

ons 17 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 18 20.00 Mässa i Bolmsö kyrka 

fre 19 9.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  11.00 Gudstjänst, Tannåker 

  17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 21 9.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  10.00 Loppis på Åsarna 10-15 

  11.00 Mässa, Tannåker 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 22 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 23 18.00 Luftgevär träning 

ons 24 19.00 Gymnastikföreningens terminsavslutning 

tor 25 15.00 Symöte, Göta Pettersson 

lör 27 9.00 Vårstädning av Bolmsö hembygdspark 

  9.00 Skytte, föreningsmästerskap o avslutning 

  18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka 

sön 28 17.00 Ekumenisk gudstjänst i pingstkytrkan 

mån 29 17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF 

  18.30 Bön i pingstkyrkan 

tis 30 19.30 Valborgsbål vid Sjöviken 

ons 1/5 8.00 Städdag i Sjöviken 
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Städdagar i Perstorpsgården, 2019 
 

Välkomna att hjälpa till med städningen  

av Perstorpsgården. 

 

4 maj kl 09.00. 
 

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

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 

 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson o Christina Andersson 

Årsmöte Bolmsö IF  

 

Bolmsö skolans matsal  

måndag 8 april kl 18.00 

Vi bjuder på fika.  

Välkomna! 

Bolmsö IF  
 

Startar upp utomhussäsongen  

med fotbollsträning för båda grupperna  

måndag 1 april på fotbollsplanen  kl 17.00  

Välkomna ! 

 

För frågor ring Annika 0707388232   
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Dags att räfsa löv och grenar  

och städa stugan i  

Tannåkers hembygdspark 

Vi startar kl. 9.00 den 4 maj. 
 

Tag med egen räfsa  

Vi dricker kaffe/te och äter frallor  

när vi är klara.  

Välkomna till en trevlig  

arbetsförmiddag 

 

Tannåkers hembygdsförening 

Årsmöte  

och  

terminsavslutning  
 

i Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

Onsdag 24 april kl. 19.00  

i Tannåker med mat och promenad. 

 

Välkomna!  



 

 

 

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 

Ljungby manskör 
 

Konsert med Ljungby manskör, tisdag 2 april kl 19.00 i Bolmsö 
Bygdegård Sjöviken. 
 

Det är två år sedan senast och det var mycket uppskattat, kom-
mer säkert att bli lika lyckat i år. 
 

Kaffeservering i pausen. 
 

Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening och Ljungby Manskör 

 

 

Stöd Bolmsö Tannåker 
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Bygget går framåt, nu är takstolar på plats och det är lättare att se hur nybyg-

get blir. När ni får Sockenbladet är troligen både tak och väggar fått ytskikt. 
 

Årsmöte hölls den 2 mars med bra möte och god mat. Styrelsen omvaldes och 

består av Solveig Carlsson, Jonny Palm, Anders Johnsson, Anders Olsson, 

Bernt Andersson, Emelie Bjurka, Håkan Wiktorsson, Gunvor Andersson och 

Tommy Björkman. 
 

Vi tackar stämman för Adolf Svensson stiftelse och Hagströmska fonden för 

stöd till bygdegården. 
 

bygdegården@bolmso.se 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2019 

2 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Caroline + Max 

6  Lions Cup i Söraby  

9 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan + Erik 

16 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Stefan + Frida 

23 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Caroline + Max 

27 9.00 Föreningsmästerskap o avslutning Bolmsö skola, Alla 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 träningar. 

Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

Sommarjobb 2019 
Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att 

hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.  Ung eller 

äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad! 

Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden  9/7 - 9/8, ti-fre  

12.00 - 16.00. 

Arbetsuppgifterna är guidning, rensa rabatter, ev målningsarbete. 

 

Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel  911 47 

Välkommen till Bolmsö församlingshem 
 

Söndagen den 14/4 ( Palmsöndagen) klockan 9.30 

Efter gudstjänsten blir det brödauktion, lotterier och 

kaffeservering 

 

Hjärtligt välkommen 
Kyrkliga syföreningen 
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Onsdag 10/4, 8/5, 3/7, 28/8, 25/9.. Torsdag 4/4, 2/5, 27/6, 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 16/5, 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) 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöten våren 

1 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar inför våffeldagen 
 

6 maj kl 14 Våffeldag i Sjöviken 
 

3 juni kl 18-20 Tannåkers församlingshem 

Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe 

Planering inför Bolmendagen 
 

 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
Eller gå in på redcross.se. Glöm inte skriva att du vill tillhöra Bolm-
sö-Tannåkerskretsen. 
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Tannåkers Pingstkyrka april 

2 18.30 Bön i kyrkan 

14 16.00 Folke Josefsson 

16 18.30 Bön i kyrkan 

28 17.00 Gudstjänst gemensamt med svenska kyrkan och norra 
Bolmens missionsförsamling. Predikar gör Magnus Lind 

29 18.30 Bön i kyrkan 

Varmt välkommen till samlingarna. 

Välkomna till vårens dagledigträffar 
i Bolmsö och Tannåker 

Vi ses kl 14 i respektive församlingshem  
 
2/4  Bolmsö, Eva i Hov visar och berättar om blommor inför 
påsken 
7/5  Tannåker, sång och musik med Harald V Gustafsson  
28/5 Gemensam sommaravslutning  i Lagans församlingshem 
med underhållning av Kånnakören. 
 

Vill du ha skjuts? 
Ring 0372 358 50 

Varmt välkomna! 

Har du varit med om att du har fått oväntat besök och allt är rörigt hemma. 

Plötsligt knackar det på dörren. Oj, tänker du. Vem kommer nu? Därutanför 

står Ingrid med ett milt leende och en Rödakors-bössa. Var det nu  tänker du? 

Eller när det knackar och sotaren kommer några timmar för tidigt.           

Det finns en som ska komma och hämta den som är beredd. Det är Jesus. Är 

du redo?:Han kommer snart!     Anna Milston  
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 

31/3 17.00 Musikgudstjänst med Ljungby Storband och Lars-Olof 

Johansson, Bolmsö, Sångsolist Anders Nilsson,  

2 19.00 Passionsgudstjänst i församlingshemmet Tannåker 

7 9.30 Gudstjänst i församlingshemmet Tannåker, A Fall 

14 9.30 Palmsöndagen, Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

brödauktion, lotterier och kaffeservering 

18 20.00 Mässa, Bolmsö S-Å Fyhrlund 

19 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

19 11.00 Långfredag, Gudstjänst, Tannåker i kyrkan, S-Å Fyhrlund 

21 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund  

21 11.00 Mässa Tannåkers S-Å Fyhrlund 

25 15.00 Symöte hos Göta Pettersson, Bolmsö  

27 18.00 Musikgudstjänst med Hällestads manskör, Bolmsö 

S-Å Fyhrlund 

28 17.00 Ekumenisk gudstjänst i pingstkyrkan, M Lind 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  



 

 

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:  4 april kl. 19.00 på Åsarna. 
Gemensamt möte med Bolmsö 7 maj kl. 18.00 på Åsarna 

 

 

 


