
 

 

Manusstopp för oktoberbladet  

den 15 september kl. 12.00 

SEPTEMBER 2019 

Ljuva september 
Nu är sommaren nästan slut. Jag tycker att det varit en fin  

sommar med både sol och regn, som det ska vara. 
Det har hänt en hel del positiva saker i Tannåker under  

sommaren. Den ”stora” dagen när affären återinvigdes var  
det riktigt varmt. Mycket folk väntade i solgasset på att Sara,  

Reidar och Vincent skulle stiga ut på trappan och öppna butiken.  
Vilket jubel och vilken allsång det blev! 

Fantastisk uppslutning från både bofasta och sommargäster!! 
Vilken lyx att ha en affär igen! 
På Bolmendagen öppnades så det efterlängtade caféet. Den naturliga träff-
punkten. Där har redan varit en träff för handarbetssugna. 
 
Under sommaren har vårt sockenråd, tillsammans med Bolmsö och närings-
livsgruppen, haft ett möte med representanter för Ljungby kommun, Mag-
nus Gunnarsson och Lars-Ove Johansson. Vi pratade bl a om campingar, bad-
platser, vägstandarden, cykelleden, macken och utvecklingen av Bolmens 
östra strand. Vi fick informationen att översiktsplanen för Tannåker inte blev 
klar till sommaren som det var tänkt. Man vill ha samråd nr 2 först innan 
man går ut officiellt och beräknar att detta blir vecka 40-42. Då får allmänhe-
ten informationen och kan lämna synpunkter. 
Kommunen har mycket mark i Tannåker och man tittar på var man kan byg-
ga den nya skolan och eventuellt trygghetsboende. Så det handlar om Servi-
ceort Tannåker. Det är viktigt att vi har en struktur för framtiden! 
Det blir spännande att se vad som kommer i översiktsplanen! 
 
Jag önskar er alla en trevlig höst! 
Sabine 
 



 

 

 

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   

 

3 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 

Dagledigträffar hösten 2019 
Bolmsö/Tannåker 

   

3 september –Tannåkers församlingshem 
Bo Lindbladh visar bilder och berättar om Nordkorea. 
 

1 oktober – Bolmsö församlingshem 
Musikquiz med Olle Josefsson. 
 

29 oktober - Tannåkers församlingshem 
Kajsa Svensson berättar om sin resa till Rumänien. 
 

26 november – Bolmsö församlingshem 
Ove och Wenche Stålenbring och Lars-Uno Åkesson 

sjunger och spelar välkända sånger. Utdelning av julblommor 
 

Samtliga träffar är tisdagar klockan 14.  

   Välkomna! 

 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

Aktiv
itä

te
n 
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OKTOBERFEST 

5:e oktober 
Kl 18:00 
Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 
Tysk buffé 

250kr/vuxen, 150kr/ungdom (6-15 år) 
Anmälan sker genom betalning till: 
Swish  123 281 71 53 
BankGiro: 893-5157 
Sista anmälan 29/9 
Till buffén ingår alkoholfri måltidsdryck 
Vid anmälan får ni förslag på lämplig 
dryck till maten och övrig information. 

Tanz und Stimmung 

Arrangör: Bolmsö Bygdegårdsförening 

Ändamålsenlig klädsel uppskattas! 

”Om
pa-bom

pa” 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakors-

krets 

 

Månadsmöte 

2 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen 

 

7 oktober kl 18-20 Tannåkers församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi räknar bössorma och planerar för Auktionen 

 

Bössinsamling 

Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsa-

re. 

Snälla se till att du har kontanter hemma. 

Insamlingen går till Världens Barn 

Du kan även swisha 0702691129 Märkes VB 

 

Auktion 

Datum för auktionen blir 16 november kl 16 i Sjöviken 

 

Tack alla som köpte lotter av oss på Bolmendagen och ett 

varmt tack till er, 33 personer, som bakade de 60 vinsterna. 

Vi sålde lotter för 3.350 kr 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behål-
la 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 samma 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 rödakors-
krets 
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Onsdag 28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 Torsdag 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 

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 5/9, 3/10, 31/10, 28/11  Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust 16.45 - 17.00 

  Österås 17.15—17.30 

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12  

Blue Christmas i Sjöviken BlueNecks 23 november. 

 
Kom med och spåna! 
Vi samlar och sammanställer ma-

terial som händelser och stolliga 

historier, mer eller mindre sanna, 

för att få ihop en revy. Meddela 

Irene 070-6791113 att du vill vara 

med. 
 

Öppna möten 
Välkomna tisdagen ti 3/9, kl 18 i affären, därefter blir det 

må 30/9, ti 5/11 och ti 3/12. 

/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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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

TACK ! 

Tack till alla besökare på sommarens våffelcafé i bygdegården 

Tack till alla våffelbakare och arrangörer 

Tack till alla gäster på Bolmendagen och Bolmsöfestivalen 

Tack till alla medhjälpare under dessa dagar 

Tack för bidrag till ”Det stora Bygdegårdslyftet” 

Tack till medhjälpare och arbetare på bygget 

Tack till er som skänkt virke, allt är nu hämtat av köparen men vi vet 

ännu inte vad det gav i värde. 

 

Bygget går framåt och måste vara helt klart innan årsskiftet. 

Vill du hjälpa till med arbete kontakta Solveig Carlsson. 

 

Tack för det ekonomiska stöd som ges till bygdegårdsföreningen. 

Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53. 

Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”. 

 

Medlemsavgiften är 100:- i inträdesavgift och årsavgiften är för närva-

rande noll kronor. 

 

Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till 

Solveig Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se 

 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 



 

 

Programblad september 

Walk of Hope - Barncancerfonden  

Söndag 8 sep 11-14 i Sjöviken  

Tipspromenad med fina priser, fika och 

mat. 

Varmt välkomna!!  

Bolmsö Tannåker gymnastikförening 

och Bolmsö bygdegårdsförening.  

sö 1 9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

  16.00 Pingstkyrkans församlingsmöte hos Ulla-Britt 

må 2 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

  19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 3 14.00 Daglediga i Tannåker 

on 4 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

to 5 18.30 Start på terminen för Scout i Jonsboda 

fr 6 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

  19.00 Årsmöte, Tannåkers norra Älgjaktslag 

sö 8 11.00 Walk of Hope i Sjöviken. Öppet till 14.00 

  11.00 Avtackning av S-Å Fyhrlund i Berga kyrka 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 9 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 10 18.00 Sockenrådens gemensamma möte i affären 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

 

 

Programblad  

Böcker om Tannåker 

 

Kontakta: Sara  070 344 61 05 eller Inga-Lill 073 839 30 90 

Torp och backstugor  
i Tannåker  

(Skattegård, Klockaregård o kyrkan) 
 

140:-/st 

Tannåkers kyrkogård 
Guide 2013 

 
Kvarvarande exemplar  

100:-/st  

on 11 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

to 12 19.00 Årsmöte, Bolmsö norra Älgjaktslag  

fr 13 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

sö 15 9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

  12.00 Manusstopp för oktoberbladet 

  16.00 Pingstkyrkan, Kjell Ström 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 16 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

on 18 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

to 19 15.00 Symöte hos Dagny Svensson 

fr 20 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

sö 22 19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 23 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

on 25 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

fr 27 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

sö 29  Sista chansen att anmäla sig till oktoberfesten. 

  11.00 Församlingsdag i Tannåker 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 



 

 

 

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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Hjärtstartare  
Till er som har en hjärtstartare utplacerad på Bolmsö-Tannåker, före-

ning eller privatperson. 

Önskar ni sprida kännedom om var hjärtstartaren är placerad och vid 

vilka tidpunkter den är tillgänglig så är ni välkomna att skriva om  detta 

i våra sockenblad. Det är viktigt att allmänheten har kännedom om var 

hjärtstartare finns om olyckan är framme och någon behöver hjälp.  

Det är också viktigt att man registrerar sin hjärtstartare i hjartstartarre-

gistret.se för att både SOS alarm och allmänheten ska veta var det finns 

hjärtstartare i vårt samhälle. 

Tid räddar liv . 

Önskar ni som förening  arrangera en HLR-hjärt lungräddnings utbild-

ning med hjärtstartare, hjälper jag gärna till med kontakt till utbildare. 

Monica Johansson 

Bolmsö sockenråd  

073-0495418  
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Tannåkers  
norra Älgjaktslag 

 
kallar markägare och jakt-
rättsinnehavare till årsmöte i 
Tannåkers Bygdegård  
fredag 6 september kl. 19:00 

 
Välkomna Styrelsen 

 

Torsdagen den 12 september kl 
19.00 
i Bolmsö bygdegård  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar  
Vi bjuder på fika 
 
Välkomna önskar styrelsen  

ÅRSMÖTE FÖR  
BOLMSÖ NORRA ÄLGJAKTSLAG 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på 

Bolmsö. Vi tar emot beställningar också. Välkomna! 
 

Under september erbjuds gurka, tomat, vitlök, zuc-

chini, gräslök, broccoli, aubergine, paprika, pumpa, 

majs m.m. 
 

Nyheter: Gärna prova Grönsakskasse som innehåller 

säsonsgrönsaker. Det kostar mellan 80kr och 150 kr. 

Kontakta mig för mer information! 
 

Kolla mer info på Facebook ”stapeledsträdsgård”  

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

*Vi tar gärna emot betalning via Swish. 

 Betalnings nr. 070 8574 315 

 

Kontakt: Makiko Jonsson,  

Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, 070 8574 315,  

greenmaki@hotmail.com 
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Scout i Jonsboda 
Nu är det dags att börja en ny termin med scouterna! Här kan du upp-
leva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara 
ha kul tillsammans med dina kompisar medan vi utforskar världen. 
Torsdagen den 5: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 missions-
hus. 
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson  tel. 070-9997855 
eller Anders Ericsson tel. 072-7235445 

Välkomna! 
Scoutledarna i Jonsboda 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
En härlig Bolmendag hade vi i hembygdsparken med många 

besökare vilket är mycket bra med tanke på så mycket som 

händer runt Bolmen denna dag och så många som är engagera-

de på olika sätt. 
 

Årets utställning blev Trähantverk från bygden och på kort tid fick vi med 

alster från många personer. 
 

Vi kan dock konstatera att hembygdsföreningen har få saker från två av or-

tens större träföretag på sin tid, Sollidens Småindustri och Harald Wester-

grens toffelfabrik. 
 

Vi tackar Laila och Evert Henningsson för saker från Sollidens Småindustri 

men vi tar gärna emot mer saker som är gjorda där. 

Föreningen har också enbart ett par trätofflor från Harald Westergrens toffel-

fabrik och det ser vi fram emot att få fler saker från den verksamheten. 
 

Föreningen har lite film från Sollidens Småindustri men tar också gärna emot 

mer filmer från de båda industrierna. 
 

Hör av er till Solveig Carlsson, 0372-91000 eller hembygd@bolmso.se 
 

Bolmsö Hembygdsförening  



 

 

Tannåkers Pingstkyrka september 

1 16.00 Församlingsmöte hos Ulla-Britt 

15 16.00 Kjell Ström 

Varmt välkommen till samlingarna. 
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Theo Brandt, Håringe 
Mästare ÄVEN 2019 

Theo kom, sågs och segrade även detta år 

GRATTIS 

Vi är så tacksamma att affären i 

Tannåker har öppnat igen! Vi 

önskar Sara med familj allt gott 

och Guds välsignelse i arbetet!  

 

Mona, Anna, Rikard Milston 

Ett varmt tack  

till Hanna Munro och  

Ronja Lindbladh för er goda in-

sats i sommarcaféet i sommar. 

                      Tack! 

Tannåkers församlingsråd. 

Gymnastiktider HT 2019 
 

Höstterminen startar i Bolmsöskolans gymnastiksal:   

Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för ungdo-

mar t.o.m. gymnasiet. Då får ni gå på hur många pass ni vill i veckan. 

Betalas in på BG 5880-1018 vid varje terminsstart 

Måndag 2/9 19.30 Cirkelträning m Erik 

onsdag 4/9  19.30  Pilates m Monica  

fredag 6/9 17.30 Tabata m Lillan  

söndag 8/9 19.00 Mix m Monica  

måndag 16/12 19.00 Avslutning i Bolmsöskolans matsal 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor september 

1 9.30 Gudstjänst Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

8 11.00 Sammanlyst till Berga. Avtackning av Sven-Åke som kyr-
koherde. 

15 9.30 Gudstjänst Bolmsö, A Fall 

19 15.00 Symöte hos Dagny Svensson, Bolmsö 

29 11.00 Församlingsdag i Tannåker med gudstjänst i kyrkan och 

därefter middag i församlingshemmet. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Välkomna till församlingsdag  
i Tannåker den 29 sept. med 

 Gudstjänst i kyrkan 11.00 Sven-Åke Fyhrlund.  
Därefter middag i församlingshemmet 

 
Föranmälan om ni vill ha  
kött eller fisk till: 
Ingrid Rosenlindh  
0372-93110 
A-M Kårhammer  

070-3618253 



 

 

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  
är tillsammans med Bolmsö sockenråd: 10 september kl 18 i affären. 

 

 

 


