FEBRUARI 2021
Nu går vi mot ljusare tider! Vad kan man hitta
på för roligt i februari? Jo det är denna månad, vi
äter Semlor, (många har säkert redan börjat i
januari) firar Alla hjärtans dag eller kanske
Samernas nationaldag. Så se till att fira!
För ett tag sedan kunde vi läsa i Smålänningen
hur det gick till när Tannåker socken och ön
Bolmsö kom att tillhöra storkommunen Ljungby.
Det fick mej att tänka på hur det var i Tannåker när jag var liten, på 1950–
1960-talen, innan kommundelningen. Då fanns det många ”egenföretagare” i
byn. Som jag minns det var det liv och rörelse i byn. Affären och posten
fanns ju i Fridhem, det var pensionat på Lundsborg och var man sjuk fick
man ta sig till Östragärde och doktor Sandblad. Det fanns många bönder i
socknen och mjölkbilen kom och hämtade krukorna på mjölkborden vid
vägen. På Hästhagen fanns byns stora mangel och någon gång fick jag följa
med och hjälpa till att veva. Ibland ville jag åka på traktorn med far, Valter,
till kvarnen och se hur Uno malde säden till mjöl. Gick med min kusin Birgitta till Veras kafé och handlade bröd. Där satt de tuffa killarna och rökte
och spelade på jukeboxen.
De första två åren i skolan gick jag i Husaby. Då var det Nisse i Mellby som
skjutsade oss och han hade även taxiservice. Efter skoldagen släppte han av
oss Tannåkersbarn vid Fridhem, innan han fortsatte med Flahult och Skällandsörundan, och därifrån gick jag hem, på grusvägen. Då passerade jag
först smedjan, där farbror Ernst bankade och höll på med sina uppfinningar.
Sen gick jag förbi Pingstkyrkan där Marianne Stålenbring bodde, hon sydde
kläder åt folk och var söndagsskollärare och blev senare min slöjdfröken.
Mitt emot bodde farbror Petter, han hade varit trägårdsmästare på Sofiero
slott och hade hela sin trädgård uppodlad med allt möjligt. I nästa hus hade
Gunnar Persson sin cykelverkstad. Där inhandlades min första cykel, en röd
Monark.
Forts…...

Manusstopp för marsbladet
den 15 februari kl. 12.00

Bolmsö Hembygdsförening
Covid19 håller sitt grepp om oss, vi hoppas att vaccineringen skall komma
igång till allmänheten och smittspridningen skall minska. Men fram till dess
gäller att vi alla måste hålla oss till de restriktioner som finns.
Vi ser fram emot att kunna ha verksamhet och träffas, men vi måste vara
rädda om varandra just nu. Skriv gärna ner hur pandemin berör er, det kommer att bli dokument till framtiden.
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomiskt så ge ett bidrag till Bg
5476-4683 eller swish 123 667 50 45.
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betalning och
ange tydligt namn och att det gäller medlemsavgift.

Bolmsö Hembygdsförening
Min första skoldag i augusti 1962. Busschauffören Nils Pettersson med sin
pipa. I fönstren tittar Martin Ericson, Mats Svensson, Inger Karlsson, BengtÅke Alriksson och Anders Kompass fram.
Gunnar och Anna hade flera växthus med vindruvor och tomater. En påse
tomater kostade oftast ”en riksdaler”. I sista huset, innan jag kom hem till
Färle, bodde faster Agda och hon var sömmerska och sydde klänningar och
dräkter till många damer i bygden. Varje sommar var det hembygdsfest med
musikuppträdande av något slag och mycket folk, då tog många av tanterna
på sig sina fina hembygdsdräkter.
Det var ett annat liv, men det känns som att byn inte har utvecklats särskilt
mycket sedan vi började tillhöra Ljungby kommun. Snarare avvecklats.
Många av husen i byn står tomma eller är fritidsboende.

Scout i Jonsboda
Vi scoutledare längtar efter att träffa er
scouter igen! Men på grund av smittläget
med covid-19 och restriktioner väljer vi att
senarelägga terminsstarten med hopp om
bättre tider och vår målsättning är att börja i
mars. Vi återkommer med mera information
när det närmar sig.

MEN NU SER VI FRAMÅT! Efter pandemin kanske folk börjar inse att det
skulle vara bra att bo på landsbygden, många kan jobba hemifrån den mesta
tiden och ha nära till naturen. Någon kanske vill starta företag och behöver
utrymme. De husen som nu står obebodda och öde kan bli attraktiva att renovera. Unga familjer behövs för att behålla skolan i vårt närområde. Lägenheter behövs för lite äldre som inte orkar med sina stora hus men inte vill flytta
till ”stan” utan vill bo kvar i Tannåker, denna pärla vid Bolmens strand.

Equmenia Jonsboda kommer att hålla sitt årsmöte fredagen den 19/2
kl. 19.00. Vi väljer då att använda en digital lösning för mötet. Om du
vill ansluta dig kan du anmäla dig till Anders Ericsson på mail:
anders.a.ericsson@gmail.com eller tel. 072-7235445 så får du
instruktioner.
Ett varmt tack till alla er som bidragit med ekonomiskt stöd till vår
verksamhet under förra året!

Sabine Elmquist Levin

Scoutledarna i Jonsboda
3

Bolmsö Bygdegårdsförening
När detta skrivs har föreningen precis fått besked om beviljat Coronastöd från Ljungby Kommun, mycket glädjande och tacksamt.
Annars ser 2021 dystert ut uthyrningsmässigt, med en begränsning till
8 personer blir det inte många kalas. Men vill 8 personer ha möte så
finns det gott om plats att hålla avstånd i lokalerna.
Tacksamt för de gåvor vi får och vi hoppas ni vill fortsätt att stödja föreningen ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53.
Skriv GÅVA som notering.
Årsmöte kommer att hållas den 14 mars kl 14.00. I nästa Sockenblad
kommer information om hur ni kan deltaga på årsmötet digitalt.
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

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.

Ljungby kommuns kultur- och fritidsförvaltning söker
badplatsskötare till badplatsen Bolmsö kyrkby.
Som badplatsskötare åtar du dig följande uppgifter:

•Stranden ska före och efter badsäsongen städas upp.
•Bryggor, landgångar ska vara i sådant skick att olyckor och tillbud und-

viks.
•Skador och brister vid badplatsen ska åtgärdas av dig, vid större skador
på material skall samråd ske med anläggningschef på kultur- och fritids
förvaltningen.
•Badplatsen ska kontinuerligt under badsäsongen kontrolleras och hållas
ren.
•Badplatsens säkerhetsutrustning ska inspekteras så att den är funktionsduglig.
•Informationstavla och skyltning ska hållas aktuell.
•Rapportera till anläggningschef om extra sop- och slamtömning behövs .
•Om något oförutsett händer ska anläggningschef alltid informeras.
Arvode erhålles för skötsel och tillsyn av badplatsen och betalas ut två
gånger/år. Avtal kommer att skrivas på ett år med möjlighet till förlängning
på ytterligare ett år i taget. Är du intresserad är du välkommen att höra av dig
till anläggningschef, Bernt Gudmundsson tel. 0372-78 92 35 eller e-post
bernt.gudmundsson@ljungby.se

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

Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Gymnastiktider VT 2021

Cirkelträning: Erik måndagar
Puls: Emelie onsdagar
Pilates: Monica onsdagar
Tabata: Lillan fredagar
Mix: Monica söndagar

kl. 19.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 17.30
kl. 19.00

Programblad februari 2021
1
3
5
7
8
10
12
14
15
17

19
21
22
24

Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer.
Ta gärna med en egen matta.
Vi är ute eller live och följer restriktionerna.

Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 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 eller hemsidan.
Vid frågor ring Annika 0707388232
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!!

26
28

må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning
on 18.00 Gymnastik, Puls
19.30 Gymnastik, Pilates
fr 17.30 Gymnastik Tabata
sö 19.00 Gymnastik, Mix
må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning
on 18.00 Gymnastik, Puls
19.30 Gymnastik, Pilates
fr 17.30 Gymnastik Tabata
sö 19.00 Gymnastik, Mix
må 12.00 Manusstopp för marsbladet
19.30 Gymnastik, Cirkelträning
on 18.00 Gymnastik, Puls
19.30 Gymnastik, Pilates
fr 17.30 Gymnastik Tabata
sö 19.00 Gymnastik, Mix
må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning
on 18.00 Gymnastik, Puls
19.30 Gymnastik, Pilates
fr 17.30 Gymnastik Tabata
sö 19.00 Gymnastik, Mix

Virkesinsamling av EKstockar
Har ni ekstockar att skänka till
Bolmsö Bygdegårdsförenings virkesinsamling
så kontaktar Håkan Wiktorsson
tel 0372-9210 24, eller 070-55 910 24.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Vi välkomnar 2021 med en liten tillbakablick på
2020; hur gick det för butiken egentligen?
Totalt antal artiklar i sortimentet är nu 2000 st.
(En fördubbling sedan butiken öppnade).

Oavsett vad man tycker om beslutet i sig så är de flesta överens om att vi
måste minska både nedskräpningen i naturen och förbrukningen av såväl plast
som andra material.
Det bästa vore såklart om så många som möjligt tänkte som ”en smålänning”
och återanvände de kassar, väskor, lådor och korgar som man redan har
hemma.
Från januari till december 2020 såg statistiken för påsar i butiken ut såhär:
Plastkasse 3295 st
Papperskasse 1640 st
Egen kasse/korg/låda 3357 st(!)
Frukt/gröntpåse ca 8000 st
Glädjande nog är det redan fler som återanvänder egna kassar istället för att
köpa nya i plast. Fortsätt så- och gör likadant vad gäller frukt/grönt- ta med
egna småpåsar hemifrån eller köp återanvändbara och tvättbara påsar i butiken.
(Enligt Naturvårdsverkets siffror om 74 kassar och 75 f/g-påsar per person
och år sparar du då ca 500 kr/år, dvs motsvarande en välfylld matkasse)!

Det är inte konstigt att storsäljarna är livsmedel och att de minst säljande produkterna är icke-mat. Värt att notera är att ”en kopp kaffe” försvunnit helt
från topplistan eftersom de gemensamma fikastunderna minskade betydligt i
och med Corona. Tösaltet är heller ingen storsäljare precis.
Och här på landet besväras vi varken av mygg, fläckiga kläder, fnasiga kinder,
solbränna eller ymnig hårväxt, alltmedan vi kör elbil/bensindriven bil till
stranden för lägga nät och fika med varm saft och ljumma smörgåsar!
Från och med den 1 juni 2020 fördubblades priset på butikens plastkassar i
och med den nya skatten. Enligt det så kallade förpackningsdirektivet ska EUs
medlemsstater minska förbrukningen till maximalt 40 bärkassar i plast per
person och år till år 2025. I feb 2020 angav Naturvårdsverket att svensken i
genomsnitt använde 74 bärkassar samt 75 frukt/gröntpåsar i plast, per person
och år.
Forts ....
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Efter en seg inledning på året under jan-feb (som brukligt är efter jul/nyår) så
ökade butikens försäljning drastiskt från mars till maj månad. Orsaken var
Corona och i städer och större varuhus gapade hyllorna tomma på toalettpapper, konserver, havregryn, handsprit och jäst. ”Hamstring” blev det nya
skäms-ordet. Undantaget var Bolmenbygden - vi hjälptes åt och köpte inte
mer än vad var och en behövde.
Det fanns ALLTID toalettpapper, gryn, pasta och konserver på hyllan (även
om det ibland blev ett annat märke än det vi var vana vid). Den färska jästen
ersattes med torrjäst under perioder.
Butiken välkomnade dagligen nya kunder utifrån som upptäckte fördelarna
med att handla i en mindre butik (mindre folk och ett bra sortiment och lager).
Försök till hamstring stoppades vänligt men bestämt; INGEN behöver 40 paket jäst, 6 paket havregryn, 10 burkar ravioli och ”alla värktabletter du har”
för att klara sig i en vecka!
Juni-aug blev, sett till besöksantal och försäljning, nästan identisk med 2019
(undantaget Bolmendagen såklart). En hel del utländska turister reste till bygden trots pandemin, de svenska sommargästerna blev fler och stugägarna
stannade längre än året innan.
Som mest var vi fyra anställda i butiken under sommaren. Vi körde ut en hel
del matkassar till riskgrupps-kunder från mars till aug, sedan mattades behovet av. Antingen bokade man plockning av matkasse och hämtade upp den
själv eller så valde man att handla när det var lugnt i butiken. Lagom till midsommar blev butiken äntligen ombud för Systembolaget, fantastiskt att kunna
handla mat och hämta ut vin på samma ställe!
Forts …...

9

Sept-okt ökade antalet tyska turister, många kom för att fiska, vi sålde fiskekort ända till månadsskiftet okt/nov! Många hade hoppats att Corona skulle
mattas av efter sommaren men tyvärr kom istället en andra våg...
Att butiken är viktig för bygdens fortsatta utveckling är självklart, men i kristid är den en absolut nödvändig resurs. För att möta bygdens behov, oavsett
pandemi eller normalläge, beslöt Sara att utöka sortimentet i snabbare takt än
tidigare samt att anställa ytterligare en person på deltid. Bägge besluten innebar en ekonomisk risk men togs efter noggrant övervägande och analys av
butikens försäljning under vår/sommar.
I slutet av oktober fick vi det glädjande beskedet att butiken var nominerad
till Årets Lanthandel i Kronoberg 2020. Vi kom på en delad andraplats och är
otroligt stolta över det.
I och med den ökade smittspridningen och därmed hårdare restriktioner under
nov-dec fortsatte även butikens försäljning att öka. Paketutlämningen för
DHL och Schenker samt beställningar från Systembolaget fördubblades periodvis. Det man inte kan handla lokalt eller i en trygg miljö, det väljer man att
beställa på nätet och hämtar ut i sin närbutik, ofta i samband med att man
handlar mat.
Under hela året har butikens ledord varit (lånat av Mark Lewengood)

Bolmsö o Tannåkers kyrkor februari 2021
7 11.00 Musikgudstjänst i Tannåkers kyrka
M Lind, S-Å Fyhrlund, Olle Heverius, Karin Stenberg.
21 11.00 Mässa i Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund
(Se restriktionerna i tidningen)
Se Veckobladet eller i Smålänningen när gudstjänsterna är.
Med hopp att 2021 blir ljusare så vi får träffas.

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.
Om man vill besöka Tannåkers kyrka ska man ta kontakt med tjänstgörande
präst för man får inte vara mer än 8 besökare.

”Håll huvudet kallt,
hjärtat varmt och händerna rena”.
Vi håller avstånd till varandra i butiken, vi tvättar/spritar händerna mellan
kunder och när vi rört oss ute i butiken och på lagret. Vi är fortsatt sociala på
avstånd; vi har haft stickcafé hela hösten, vi hade älg-jakt och spök-mys för
barnen och julskyltning med livemusik och pepparkakshusutställning. Det
gick bra för att vi ALLA tog vårt ansvar.
Nu är vaccineringen äntligen igång, och dagarna blir ljusare på flera sätt även
sedan julljusen plockats ner.
Tag hand om er, vi ses i butiken
Hälsar Sara med personal
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Sabine Elmquist Levin
ordförande

070 292 89 56
sabine_elmquistlevin@yahoo.se

Rolf Brorsson
kassör

0370-450 18
rolf.brorsson@hotmail.com

Lillan Papp
sekreterare

070 851 03 52
lillan@flp.com

Ellinor Jönsson
v. ordförande

073 831 77 48

Ingrid Munro
ersättare

073 715 02 20
swedenmunro@gmail.com

ellinor-jonsson-@hotmail.com

Vakant ledamot och ersättare
Redaktör för sockenbladet:
Sara Karlsson

070 344 61 05

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

Tack för ditt bidrag!
Tannåker sockenråd
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
Swish: 1230555243
•

Mejla till manus@bolmso.se (Bolmsö
och Tannåkers sockenråd har
gemensam epost-adress)

Utgivare: Tannåkers sockenråd
Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby.

