
 

 

Manusstopp för novemberbladet  

den 15 oktober kl. 12.00 
 

OKTOBER 2020 
Redan Höst 

Men vi får försöka hitta glädjeämnen att trösta oss med,  
trots pandemi och höstmörker. I oktober har vi Kanelbullens  

dag, för dem som gillar fika. Jägarna får ge sig ut i  
skogen och skjuta älg. Kanske någon har Oktoberfest med  

tysk mat. Man kan fortfarande plocka svamp och lingon och  
njuta av den färgsprakande naturen. Eller läsa en bra bok, det  

finns många spännande böcker att låna av Bokbussen! Om man  
vill träffa lite folk och handarbeta så har Sara stickcafé i affären.  

11-kaffet på lördagar är också ett alternativ. Gymnastikföreningen är  
fortfarande väldigt aktiv. Det finns fem olika gympapass att välja  

mellan. Betala 350:- och träna så mycket du vill hela terminen.           
Men fortfarande gäller det att hålla avstånd! 

 
I augusti hade vi ju folk från Kommunfullmäktige och Ljungbybostäder på 
besök. Det var ett mycket lyckat arrangemang. Deltagarna fick lite information 
om vårt aktiva föreningsliv, näringslivet och om kultur och historia och fram-
tidsplaner. De fick se och höra om Tannåker och Bolmsö under bussturen och 
se landskapet från sjön på båtturen som genomfördes med hjälp av sjörädd-
ningen. På promenaden genom skogen såg de en del av den kommunala mar-
ken i Tannåker. 
  
 Alla var nöjda och glada, så stort tack till alla som hjälpte till och skapade 
detta första steg till i utvecklingsarbetet med att stärka vår bygd. Som ni säkert 
läst i Smålänningen är politikerna positiva till att snabba på detaljplansarbetet 
för Tannåker. När planen blir offentlig och går ut på samråd kan var och en 
lämna synpunkter och förslag. Vad vi vill ha och hur vi vill ha det och vara 
kreativa med förslagen för att det ska bli så bra som möjligt. 
 
Vi har nu fått svar från Trafikverket på vår skrivelse om att uppgradera väg 
566 Tannåker - Gylteboda. Svaret blev att det inte finns mycket som talar för 
en standardhöjning för den aktuella vägen i närtid. De flesta grusvägar som 
finns kvar i vägnätet klassas som kulturvägar och är därmed viktiga att bevara. 

Forts…..  



 

 

Forts…. Den enda aktör som kan ta ansvar för denna fråga är Ljungby kom-
mun och vi vet ju att det finns andra, mycket mer trafikerade vägar, som är av 
vikt för kommunens utveckling och som troligen kommer att prioriteras. Så 
detta ärende kommer vi nog inte längre med just nu. 
 
Om det skulle bli andra förhållningsregler senare under hösten och det blir 
tillåtet att samlas fler än 50 personer så kommer vi att försöka ordna det musi-
kevenemang vi tidigare planerat. Den som kommer att underhålla oss med 
sång och berättelser är Lena-Maria Vendelius (f.d. Klingvall). Hoppas vi får 
återkomma om detta! 
 
Ha en fortsatt 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 

ÅRSMÖTE 
i Tannåkers sockenråd 

 
Söndag 8 november 2020 

kl 15.00 på Åsarna 
 

Fika serveras 
  

Välkomna! 
 

Styrelsen Tannåker sockenråd 

 

 

Onsdag  21/10, 18/11, 16/12 Torsdag 15/10, 12/11, 10/12 
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 1/10, 29/10, 26/11 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 
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VÅFFLOR PÅ GÅNG 
Vi längtar så att få träffa er,  
Bolmsö-och Tannåkersbor 

Du som är pensionär, har en ledig dag från jobbet,  
jobbar hemifrån, skolfri, eller har en stund över 

 

Den 5 oktober kl 14 
kom till Sjöviken  

så bjuder vi på kaffe, te, saft och  
VÅFFLOR 

ALLA är välkomna  
om du inte har snuva vill säga. 

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

Stort tack till ALLA  

som på något sätt bidrog vid insamlingen till  
Barncancerfonden  

Walk of Hope! 
Tillsammans samlade vi in  

12 369kr !!  
Bolmsö Tannåker gymnastikförening 
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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 !! 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Vi har fått nybygget godkänt så vi kan börja ta lokalerna i bruk, dock 
får vi vänta med inventarieinköp tills ekonomin är bättre. 
 

Men skytteföreningen har tagit sina nya lokal i anspråk och vår för-
hoppning är att det skall bli riktigt bra miljö för skyttarna. 
 

Lokalen mellan Skyttehallen och sjön där det kommer att bli ett litet 

pentry har fått sitt namn, Träffpunkten. 

Även lokalen bakom scenen har fått namn, det är Utsikten. 
 

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 bankgiro och ange tydligt att det 
gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Kontakt: Makiko Jonsson 
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 

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

greenmaki@hotmail.com 

Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på Bolmsö. 
 
Under oktober erbjudas tomat, olika sorters kålväxter, zuc-
chini, matpumpa, Halloweenpumpa, prydnadspumpa, majs m.m. 

 
Kolla gärna mer information på Fa-
cebook "Stapeledsträdgård"!  
eller Instagram ” Stapeleds_garden” 
 
Öppet:  
Alla dagar kl.9-20 t.o.m den 7 novem-
ber. 

Söker äldre spegeldörrar med karm 
 

Letar efter gamla spegeldörrar med karm,  
gärna om de har kammarlås. 
Dock är måtten viktiga, så hör av er om ni  
har några dörrar och vad dörrbladet har för mått. 
 
Solveig Carlsson Håringe, 0372-91000,  
solveig.carlsson@bolmso.se 

mailto:solveig.carlsson@bolmso.se


 

 

Programblad oktober 2020 
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1 to 18.30 Scout i Jonsboda 

2 fr 17.30 Tabata 

4 sö 19.00 Mixgympa 

5 må 14.00 Röda Korset serverar våfflor 

  17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

6 ti 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem 

7 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

8 to 18.30 Scout i Jonsboda 

9 fr 17.30 Tabata 

11 sö 19.00 Mixgympa 

12 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

14 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

15 to 12.00 Manusstopp för novemberbladet 

  18.30 Scout i Jonsboda 

En sockenbladsläsare vill skicka en liten påminnelse om att 
det kan finnas vilt på våra vägar. 
 
Kör försiktigt! 
 
Var rädda om er! 
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Programblad oktober 2020 

16 fr 17.30 Tabata 

18 sö 19.00 Mixgympa 

19 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

21 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

22 to 18.30 Scout i Jonsboda 

23 fr 17.30 Tabata 

25 sö  Ställ om klockan 

  19.00 Mixgympa 

26 må 17.15 Fotbollsträning 

  19.30 Cirkelträning 

28 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

29 to 18.30 Scout i Jonsboda 

30 fr 17.30 Tabata 

  
13.00 

Gravsmyckningskaffe 13-17 i Bolmsö och i Tannåkers 
församlingshem. 

31 lö 9.00 Höststädning i Bolmsö hembygdspark. 



 

 

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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Den 25 oktober är sommartiden slut 
I skydd av höstmörkret kan tjuven passa på! 

 
Inbrott har oftast föregåtts av någon form av  
rekognosering. Så var uppmärksam på om det rör 
sig okänt folk i området.  
 
Lägg märke till klockslag, vilka personer, bil eller 
kanske cykel, moped, färg på fordonet eller andra 
kännetecken och skriv upp bilnumret om du kan. 
 
Läs dokumentet som Polismyndigheten ger ut  
”Utan tillfälle – Inget brott” och få tips och råd. 

 
Det är många i Tannåker som ännu inte har registrerat sig  

på gruppen för Grannsamverkan.  
Hämta appen i Appstore och gå med i gruppen  

”Grannsam Tannåker”  
och registrera dej!  

Nu är det snart dags 
Vi jobbar för fullt med att färdigställa vår nya skyttehall i Sjöviken. 

Mer info om när vi drar igång kommer på vår hemsida /facebooksida. 
Ledarna / styrelsen 

 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Aktiviteter för  
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 
Vi har legat  lågt ett tag eftersom läget är som det är. 
Vi mjukstartar nu den 5 oktober med våffelcafé, Se särskild annons. 
I nästa sockenblad återkommer vi till om det blir fler aktiviteter under 
året. 

Styrelsen/ordföranden 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
Höststädning i Bolmsö Hembygdspark. 
 
Lördag 31 oktober med start kl 09 
 
Alla är välkomna att hjälpa till, oavsett om du är medlem eller ej. 
 
Ta med egen räfsa, föreningen bjuder på fika när arbetet är klart 
 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

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


 

 

Tannåkers Pingstkyrka oktober 2020 

6 18.30 Bön i kyrkan 

11 16.00 Christian Andersson 

13 18.30 Bön i kyrkan 

20 18.30 Bön i kyrkan 

24 18.00 Tommy Ström 

25 16.00 Tommy Ström 

27 18.30 Bön i kyrkan 

Varmt välkommen  
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    Varmt välkommen på  
 

gravsmyckningskaffe  
 

i Tannåkers församlingshem  
den 30 oktober  

mellan 13.00-17.00 
 

Tannåkers församlingsråd. 

Välkommen till  

Dagledigträff  
i Bolmsö församlingshem 

tisdagen 6 oktober kl 14.00 
Vi ses, dricker kaffe och pratar lite.  

Samlingen inleds med andakt men i övrigt har vi inte planerat  
något program denna gång. 

Vi träffas coronasäkert och följer folkhälsomyndighetens  
rekommendationer.   

Alla är varmt välkomna till en stunds samvaro med kaffe och fika. 
Hälsningar från diakonin och ideella i Berga pastorat. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober 2020 

4 9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

11 9.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund 

11 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

25 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

30 13-17 Gravsmyckningskaffe i Bolmsö församlingshem  

30 13-17 Gravsmyckningskaffe i Tannåkers församlingshem  

1/11 16.00 Minnesgudstjänst i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

1/11 18.00 Minnesgudstjänst i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund  

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

GRAVSMYCKNINGSKAFFE I BOLMSÖ 
 
I samband med gravsmyckningen är ni hjärtligt välkomna in 
i värmen i församlingshemmet mellan  
klockan 13-17, fredagen den 30 oktober. 
 
Där serverar vi kaffe och har en stilla 
stund där ni kan tänka på dem som  
lämnat oss i sorg och saknad. 
 

Bolmsö Församlingsråd 



 

 

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. 

 

 

 


