
 

 

Manusstopp för oktoberbladet  

den 15 september kl. 12.00 

SEPTEMBER 2020 

Så går denna sommaren mot sitt slut …..... 
Under våren hann vi inte med så många möten i  

sockenrådet, utan fick ställa in det mesta  
när coronan satte stopp för olika sammankomster  

och osäkerheten var stor angående smittspridningen. 
 

Men Tannåker sockenråd träffades ett par gånger  
(med avstånd) och konstaterade att den planerade  

tipsrundan fick skjutas på framtiden och att det musikevenemang  
vi hade tänkt genomföra under hösten heller inte kan bli av.  

Så tråkigt! Vi hoppas att vi kan återkomma med dessa evenemang nästa år. 
Nu har vi ju lite mer förståelse för hur smittspridningen går till och vad som 
gäller med avstånd och rekommendationer etc. och kanske kan vi planera på 
ett annat sätt. 
 

Tack till alla er som lämnat bidrag till tryckningen av sockenbladet! 
Nu har vi även Swish-nummer 1230555243. 
 

Vi har fått in en del förslag som vi jobbar vidare med. Det förslag om tillgäng-
lighetsanpassade toaletter, med bidrag från Sydvattens Bolmenfond, som 
lämnades in till kommunen i våras har inte behandlats ännu pga att budgetar-
betet sköts fram till hösten. 
 

Ett annat förslag som inkommit är önskemål om uppgradering av väg 566 
Tannåker – Flahult – Gylteboda till oljegrus. En förfrågan har skickats till Tra-
fikverket och vi väntar på svar under september månad. 
Tannåker och Bolmsö sockenråd, Föräldraföreningen för Bolmsö skola och 
Näringslivsgruppen för Bolmens östra strand har i juni haft representanter 
med på två gemensamma möten med kommunalråden, politiker och tjänste-
män från kommunen med fokus på utvecklingen av vårt område. På mötet 
diskuterades skolbyggnationen och önskemål lades fram om att ……………..  



 

 

påskynda detaljplanen för Tannåker och att planera för framtiden för Bol-
mens östra strand. Ett fint bildspel/presentation över vårt område visades av 
Stefan Johansson. 
 

För att kommunfullmäktiges ledamöter och även folk från Ljungbybostäders 
styrelse skulle få en uppfattning om hur området med den kommunala mar-
ken i Tannåker ser ut i verkligheten bjöds de in till en sightseeing i slutet av 
augusti. Start med fika i Sjöviken och sedan en busstur till Sunnö där renings-
verket ligger och vidare till Tannåker och området vid kyrkan. En promenad 
ner till sjön och affärens brygga, därifrån en tur med räddningsbåten söderut 
mot Hölminge-Mjälen-Bolmstad och presentation av Sjöräddningsstationen i 
Österås, därefter tillbaka till Sjöviken. Många anmälde sitt intresse, därför 
delades de in i två grupper och fördelades på två dagar. 
När detta skrivs har besöket ännu inte ägt rum och jag hoppas verkligen att 
det gick att genomföra som det var tänkt! 
 

Arbetet med utvecklingsplanen pågår hos kommunen och under hösten 
kommer troligen ett besked hur det blir med skolan. Den tekniska livsläng-
den på skolbyggnaden gick ut 2013 och vi förväntar oss nu att det byggs en 
ny skola. 
 

Ha en fin höst!  Sabine Elmquist Levin 

Bidrag till tryckkostnaden av sockenbladet mottages tacksamt på: 
Bankgiro: 5813-2051 eller 
Swishnummer: 1230555243 

Tack för ditt bidrag! 
Tannåker sockenråd 
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“Torp och backstugor i Tannåker”  
 
Serien är nu komplett, det har blivit fyra böcker om torp och backstu-
gor i Tannåker. De två första böckerna är slutsålda. De två sista säljs av 
 
Inga-Lill  073 839 30 90 

Sara   070 344 61 05  

Passa på medan vi har böcker kvar.  

 
• Bok nummer tre handlar om torp och backstugor under Rykull, 

Skattegård och Klockaregård. I den boken berättar vi också om kyr-
kan och gården Klockaregård. Boken omfattar 180 sidor och har en 
hel del foton.  

 
• I den sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet. Vi 

har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp. Boken omfat-
tar 240 sidor och har många foton. Här berättas också om Pilekälla, 
Vitarör, kvarnar, Bolmsöbron, SockenOla……..  

 

Coronasäker leverans ordnas:  
”På avstånd”, kontakta Inga-Lill eller Sara via tel. eller SMS.  



 

 

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.se  
070 563 32 94 
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Tannåkers Tennisklubb  

Tennisbanan är öppen för spel 
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan 

 
Information om priser och  
medlemskap finns där.  
 
Vi finns också på Facebook. 
Sök: Tannåkers Tennisklubb. 
Betala gärna med swish. Ha en 
trevlig tennissommar!  
 
// Tannåkers TK. 

Fotbollsträning  
på fotbollsplanen vid skolan  

måndagar 17.15  
två olika grupper  

barn födda 08-11 och  
barn födda 12-14 är varmt välkomna . 

 
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Corona har gjort att de flesta av bokningarna under året har flyttats  
eller avbokats. 
 
Föreningen har haft en del egna arrangemang i sommar såsom Tartes 
Flambées och Våffelserveringarna. Väldigt uppskattat och roligt att 
många har varit med. Dessa har också gett intäkt i kassan. Varmt tack 
till alla som hjälpt till med dessa arrangemang i sommar och till er som 
varit deltagare! 
 
Ekonomin är föreningens stora bekymmer just nu. Vi behöver få in 
500.000:-! Det kanske finns någon som vill donera till föreningen, gör 
det i så fall nu och vänta inte! 
Eller kanske det är 5 personer som vill ge 100.000:- vardera? Eller 
kanske 10 personer som vill ge 50.000:-? Hundra personer som ger 
5.000:- är lika välkommet. 
 
Tacksamma för alla ekonomiska bidrag så använd gärna Bankgiro 893-
5157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.  
TACK för de pengar vi har fått, de är viktiga. 
 
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften 
är för närvarande noll kronor. Använd samma betalningsvägar som 
ovan, ange tydligt att det gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

http://www.eklundsmetall.se
tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Tannåkers norra Älgjaktslag 
 

kallar markägare och  
jakträttsinnehavare 

till årsmöte i  
Tannåkers Bygdegård 
fredag 11 september  

kl. 19:00 
 
 

Välkomna Styrelsen 

Årsmöte för  
Bolmsö norra älgjaktslag  

 
Tisdagen den 8 september kl 19,00. 
I Bolmsö bygdegård, OBS ingång via 
källaren på baksidan.  
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
Välkomna önskar styrelsen.  
 
I dessa coronatider tar var och en med sig 
eget fika. 

 

 

 
 

Bolmsömästare i golf. 

Rolf Karlsson  
Bollstad Södregård  

blev mästare 2020 efter bra spel. 
16 deltagare kämpade tappert om äran och priserna 

och vi som inte hamnade på prispallen  
fick hoppas på utlottade skänkta priser från 

våra danska vänner.  
 

Tack alla för fin gemenskap. 
Bolmsöligan 
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Försäljning av mindre maskiner 
 

Lördagen 5 september 9.00-12.00 säljer jag: 
 

• Röjsåg STIHL m tillbehör 
• Röjsåg MEEL (något defekt) 
• Kedjeslip BILTEMA 
• 2 mindre länspumpar 
• Sågkedjor i varierande skick och längd 
• Röjsågsklingor 
• Motorsåg HUSQVARNA 420 (behöver ny tändspole) 
 m.m. 
 

Välkomna! 
Lägg ett bud så blir det säkert affär 

 
Walter Jonsson, Bakarebo 5 

tel:  0372 940 49 
     072 215 21 50 

 



 

 

Programblad september 2020 
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2 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

3 to 18.30 Scout i Jonsboda 

4 fr 17.30 Tabata 

5 lö 9.00 Försäljning av mindre maskiner -12.00 

  10.00 Walk of Hope -13.00 

6 sö 19.00 Mixgympa 

7 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

8 ti 19.00 Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag 

9 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

10 to 18.30 Scout i Jonsboda 

11 fr 19.00 Möte med Tannåkers norra älgjaktslag 

  17.30 Tabata 

12 lö 10.00 Städning av Tannåkers bygdegård 

13 sö 19.00 Mixgympa 
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Programblad september 2020 

14 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

16 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

17 to 18.30 Scout i Jonsboda 

18 fr 17.30 Tabata 

20 sö 19.00 Mixgympa 

21 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

23 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

24 to 18.30 Scout i Jonsboda 

25 fr 17.30 Tabata 

27 sö 19.00 Mixgympa 

28 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

30 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 
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Snart är det dax  
att snygga till våran 

bygdegård Åsarna i Tannåker. 
 

Alla behövs och är hjärtligt välkomna! 
12/9 kl 10.00 

 
Vi bjuder på fika. 

 
 
 
 
 
 

Soliga hälsningar 
Styrelsen Tannåkers Bygdegårdsförening 

Gymnastiktider HT  2020 
Cirkelträning m Erik   måndagar    kl. 19.30 
Puls med Emelie   onsdagar      kl. 18.00 
Pilates m Monica  onsdagar      kl. 19.30  
Tabata  m Lillan   fredagar       kl. 17.30  
Mix m Monica    söndagar         kl. 19.00 
 
Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer. 
Ta gärna med en egen matta.  
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna  
100 kr/termin för ungdomar t.o.m. gymnasiet  
betalas in på BG 5882-1018.  
Då får ni gå på hur många pass ni vill i veckan ☺  
Nya medlemmar får testa tre pass.  
Uppdateringar följ  Facebooksidan  
Tannåker Bolmsö gymnastikförening el hemsidan.  
 
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32  
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna !! 

 

 

Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på Bolmsö. 
 

Under september erbjuds:  
gurka, tomat, olika sorters kålväxter, zucchini, broccoli, au-
bergine, paprika, matpumpa, prydnadspumpa, majs m.m. 

 

Nyheter: Prova gärna ”Grönsakskasse” som innehåller säsong-
ens grönsaker. Det kostar mellan 80 kr och 150 kr. Kontakta 
mig för mer information! 

 

Kolla gärna mer information på  
Facebook: ”Stapeledsträdgård" 
Instagram: ”Stapeleds_garden”  
 

Kontakt: Makiko Jonsson 
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 857 43 15 
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Bolmsö Hembygdsförening 
 

De flesta av Hembygdsföreningens årliga arrangemang har varit in-
ställda, vilket vi alla tycker är tråkigt. 
 

Skötsel av Hembygdsparken har varit som vanligt, gräset klipps och det 
har röjts med röjsåg där det inte är gräsmatta. Mossa har avlägsnat på 
tegeltaket. 
 

Det är roligt att se att flera har använt de nya parkbänkarna i parken, 
ofta i samband med att de väntat på färjan. 
 

Vi har sålt flera av vår nya Bolmsö PINS, finns att köpa hos hembygds-
föreningens styrelse, eller kontakta hembygd@bolmso.se 
 

Vi får se hur det blir i höst med arrangemang, läs i kommande Socken-
blad. 
 

Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag 
till 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 

Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Sommarcafé 2020 
 
TACK till alla som har hjälpt till vid 
årets Sommarcafé i Bolmsö Bygde-
gård, Sjöviken.  
 
I år lite annorlunda på grund av vad som händer i välden med covid-19 
men det har varit en bra sommar med många härliga gäster och många 
våfflor har serverats. 
 
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken, ser ut som vi 
får en vinst på ca 20 000 kr. Fantastiskt! TACK! 
 
Ett stort TACK till alla som kommit och ätit av 
dessa goda våfflor. 
Vi ses väl igen nästa år? 
 
Soliga hälsningar  
Sandra 

Lördag 5 september med start 
från Handlarn Tannåker 10-13.  
Insamling till barncancerfon-
den. 
Tipspromenad med vinster! 
Varmt välkomna önskar  
Tannåker Bolmsö Gymnastik-
förening  

 

 

Onsdag  23/9 Torsdag 17/9 
Skällandsö 15.00—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 3/9 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 
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Bolmsö i helg och söcken 
I huvudet på en gammal bonde 

 
Olle Jannesson har gjort det igen,  
skrivit ner minnen och berättelser 
från främst Bolmsö. I denna bok på  
drygt 100 sidor har han också  
funderingar om bl.a. framtiden,  
klimatet och böndernas villkor. 
 

Boken kan köpas direkt av Olle.  
Tel. 0372-940 24 
  
 
”Ärade läsare, som köpte min förra bok. Det är några som undrat om 
jag inte skall skriva mer om Bolmsö. Här kommer lite mer historier och 
skrönor, men mest om mig själv, mina tankar och reflektioner. Det är 
ingen röd tråd eller tema genom boken.  En salig blandning, säger 
Maj.” 



 

 

Tannåkers Pingstkyrka september 2020 

1 18.30 Bön i kyrkan 

6 16.00 Församlingsmöte 

15 18.30 Bön i kyrkan 

29 18.30 Bön i kyrkan 

Varmt välkommen  
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Scout i Jonsboda                                    
Nu är det dags att börja en ny termin med scouter-
na! Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka 
nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsam-
mans med dina kompisar medan vi utforskar värl-
den. Torsdagen den 3: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 missionshus. 
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson  tel. 070 999 78 55 
eller Anders Ericsson tel. 072 723 54 45 
 
Välkomna! 
Scoutledarna i Jonsboda 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor september 2020 

13 18.00 Mässa, Tannåker, M Lind 

20 11.00 Mässa i Bolmsö Kyrka med Sven-Åke Fyhrlund  

27 09.30 Gudstjänst , Tannåker, S-Å Fyhrlund 

Res. för ändringar. Kolla även tidningar och Veckobladet. 
Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  

Gudstjänster i Jonsboda  
Missionshus i september  
 
Församlingens möten sänds online 
på församlingens facebooksida. Håll 
koll efter uppdateringar. 
 

 

3 tors 18:30 Jonsboda Scoutstart 

6 sön 10:00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro. 

20 sön 18:00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro.  
Sång Malin Kohls Josefsson. 

27 sön 18:00 Jonsboda Gudstjänst, Mark Munro. 
  



 

 

Sabine Elmquist Levin 
ordförande 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Birgit Eklund 
kassör 

073 811 89 51 
lillboden_jonsboda@hotmail.com  

Karolina Svensson 
sekreterare 

070 516 16 95 
karolina.svensson_95@hotmail.com 

Rolf Brorsson 
v. ordförande 

0370-450 18 
rolf.brorsson@hotmail.com 

Lillan Papp 
ledamot 

070 851 03 52 
lillan@flp.com 

Anne-Marie Kårhammer  
ersättare 

070 361 82 53 
am@karhammer.com  

Ingrid Munro 
ersättare 

073 715 02 20 
swedenmunro@gmail.com 

  

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 den 8 oktober kl. 18.00 i affären. 

 

 

 


