JULI / AUGUSTI 2021
Äntligen sommar och ett
lite öppnare samhälle!
Snart har, alla som vill, fått möjligheten att ta
vaccin och på så sätt förhindra smittspridningen av
covid-19. Många av oss har redan fått både en och två
doser vaccin. Nu kan vi börja umgås lite mer och träffa
folk som vi inte sett på länge. Kanske besöka något
musikevenemang, teater eller se en fotbollsmatch på
plats beroende på hur restriktionerna ser ut.
Vi kan äta våfflor i hembygdsparken denna sommaren också!
Sockenråden Tannåker/Bolmsö föreslog ju förra våren att kommunen skulle
ansöka om bidrag från Bolmenfonden till att sätta upp toaletter på badplatserna. Då fanns inga pengar till driften. Det fanns det inte detta året heller.
Så inga nya toaletter!
Vi har även föreslagit att man gör några parkeringsplatser vid brandstationen
och återvinningen. Grusplanen är dåligt underhållen och parkavdelningen på
kommunen lägger ris och virke från avverkningar i närheten. Ser inte bra ut!
Det sägs att vi ska få utökad sopsortering till hösten och då kanske några av
containrarna försvinner. Därför föreslår vi att man snyggar upp där och gör
några parkeringsplatser som vi tycker behövs till Sakletarna men även kan
användas till samåkning.
Angående padelbanan så har det inte hänt så mycket mer sedan förra månaden. Många tycker att det är ett bra förslag men ingen, förutom gymnastikföreningen, har anmält intresse att vara delaktig med att starta upp. Så vi
avvaktar lite till.
Forts. sid. 2

Manusstopp för septemberbladet
den 15 aug kl. 12.00

Forts. från sid 1
Det kom in många fina bilder till fototävlingen! Det blev svårt att välja ut
bara 5 bidrag som ska tryckas upp till vykort. Men en hel del kommer att
hamna som ett bildspel på hemsidan. Så inom någon vecka kan ni inhandla
fina vykort från Tannåkers socken i affären. Betala då helst med swish. Om
de blir populära kanske vi fortsätter med fler!
Tannåker sockenråd önskar alla läsare en riktigt fin sommar!
Sabine Elmquist Levin, ordförande

**********************************
SOMMARAUKTION
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
inbjuder till rödakorsauktion

den 17 juli kl 16

med lottförsäljning, auktion och gofika i påse
i bygdegården Sjöviken, Bolmsö
Vi planerar att hålla den utomhus.
Ta gärna med en egen stol att sitta på.
Om vädret inte tillåter hoppas vi att bestämmelserna
gällande covid har ändrats positivt.
När det gäller lottförsäljningen så löser vi det genom att i förväg göra
iordning kuvert med 10 lotter från olika ringar ev. också 20 lotter.
10 lotter kostar 25 kr och 20 lotter 50 kr.

Du måste ha med kontanter för att betala lotter och fika, ev kan du
swisha mig på nr 070 269 11 29 märkt ”auktion” innan du går hem.
Det du köper på auktionen kan du betala med swish innan du går
hem, märkt ”auktion” eller lämna din mailadress så får du faktura.
I år hälsar vi en ny auktionsutropare välkommen

Lars-Erik Karlsson
”Lasse i Sommarsäter”

Till er som i förväg vill titta på auktionsbordet, gäller Se men inte Röra.
Är det något annat ni oroar er för ring mig gärna 070 269 11 29.
Vi är villiga att lösa det mesta.
Vi tar gärna emot en gåva.
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets /Birgitta Wallén ordf.

Om du vill stödja vår verksamhet så skall du veta att de pengar som samlas in
denna kväll till största del går till ändamål som Rödakorset stödjer.
Bidrag till tryckkostnaden av sockenbladet mottages tacksamt på:
Bankgiro: 5813-2051 eller
Swishnummer: 1230555243

Tack för ditt bidrag!
Bladet kan även läsas på
www.tannaker.org och på Facebook/Tannåker
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Hur får vi ett bra resultat?

Jo, genom att just DU kommer på auktionen, ropar på auktionen,
köper lotter och njuter av fikat som är hembakat.

Välkomna, alla som förstår hur viktig just denna em. -kväll
är för vår verksamhet.

**********************************
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Flakmoped köpes

Den fjärde och sista boken i serien

Finns det någon stående i ladan eller förrådet så är jag intresserad.
Ring gärna 070 886 06 00
eller maila: fisen123@hotmail.com

MÅNDAG 19 JULI
LAGAN GK

“Torp och backstugor i Tannåker”

Bok ett handlade om Kvarkhult, Flahult och Roen.
I bok två behandlade vi Skällandsö och Sunnerö.
Bok nummer tre handlade om torp och backstugor under Rykull,
Skattegård och Klockaregård. I den boken berättade vi också om
kyrkan och gården Klockaregård.
• I denna sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet.
Vi har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp.
•
•
•

SLAGGOLF

Den fjärde boken omfattar 240 sidor och har en hel
del bilder. Du kan köpa den av
Inga-Lill
073 839 30 90
Sara
070 344 61 05

Alla fast/sommarboende på Bolmsö
Anmälningsavgift 50:- + greenfee, Första start 8.30
Pris i klass A, Hc 0-18, Pris i klass B, Hc 18,1-36
Pris bästa dam
Anmäl till Bruno Edgarsson: 070 319 10 20, 0372 910 20, senast 11/7
Bolmsöligan hälsar

De två första böckerna är slutsålda men vi har några
exemplar av bok 3 kvar.

VÄLKOMNA

Adolf Svenssons stiftelse
håller ett årsmöte den 17 augusti 2021 klockan 18.15 i Sjöviken, Bolmsö
Bygdegård. Vi vet i nuläget inte hur restriktionerna ser ut, men vi följer
folkhälsomyndighetens anvisningar. Vi hoppas vi kan bjuda på förtäring av
något slag.
Återkommer längre fram på fb på Bolmsösidan om det blir
förändringar. Alla Bolmsöbor varmt välkomna!

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
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Böckerna finns även i butiken i Tannåker.

Plasteka bortskänkes!
Jag ger bort min gamla båt, en Saga 7.
Den är inte vacker men fungerar till både motor och med årorna.
Båten ligger på Bolmsö.
Kontakta mig via telefon 076 149 76 41
Eller e-post: hakanasp59@gmail.com
Håkan Asp
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Bolmsö Hembygdsförening
Bolmendagen 2021.
När detta skrivs är det oklart om hur det blir med årets Bolmendag, sista
lördagen i juli, dvs 31/7.
Men om det blir ett arrangemang så kommer Hembygdsföreningen att ha
Våffelservering i Hembygdsparken kl 10-17, som tidigare år.
Mer info om arrangemanget kommer att finnas på anslagstavlor och Bolmsö
Facebooksida.

Bygdegårdscafé

Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2021

Bolmsö Hembygdsförening

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer för att förhindra
smittspridningen styr verksamheten i bygdegårdar och för andra uthyrare.
Från den 1:a juni har det blivit lite lättnader för arrangemang, men villkoren för
uthyrning av lokaler för privata fester som tex födelsedagar och bröllop ändrades inte då utan har varit fortsatt max 8 personer.
När detta skrivs vet vi inte om det blir någon ökning av antalet i juli eller augusti, men vi kan konstatera att de flesta av årets bokningar har avbokats.
Det kommer att vara våffelcafé i Sjöviken som förra året och vi hoppas på stor
försäljning! Se separat annons.
När det gäller Bolmendagen så är det lite oklart när vi skriver dessa rader hur
det blir, men planen är att ha Tarté Flambé försäljning utomhus, men vi kommer att annonsera på anslagstavlor och Facebook när vi vet mer.
Vi hoppas också kunna ha de uppskattade Tarté Flambé kvällarna flera gånger i
sommar och det kan bli arrangemang med kort framförhållning efter hur vädret
är.
För att stödja föreningen ekonomiskt använd Bankgiro 893-5157 eller Swish
123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Våffelservering
Onsdagar mellan 30 juni till 11 augusti 2021
Öppet kl 18.30 till 21.00
Vi serverar våfflor med sylt och grädde
och ibland lite annat, kom och kolla vad som erbjuds.
Max 4 personer per bord och vi flyttar inte ihop några bord.
En person i varje sällskap beställer och sedan bordsservering.
Vi måste alla hjälpas åt med att minska risken för smittspridning!

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Telefon till Bygdegården: 0372-911 50
Ring för information eller för att beställa HämtVåffla

Varför har vi satt en sista tid för inlämning av manus?

För det mesta är det roligt att göra sockenbladet. När det däremot, som till
detta blad, kommer tre sena manus (dessutom utan ursäkt för att de dragit
över tiden) som upptar nästan två sidor, blir det plötsligt inte lika kul.
Bladet var nästan klart, jag behövde få klart det tidigt denna gången. Att lägga
till fyra nya sidor var inte att tänka på, så en hel del fick göras om och tryckas
ihop för att få plats med det senkomna.
/Sara Karlsson

Se juni månads
sockenblad

Snälla, snälla, snälla respektera stopptiden!
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Från Nordkorea till Bolmsö
Från Nordkorea till Bolmsö
Våffelservering i Sjöviken
Promenad (se Facebook)
Tannåkers sommarkyrka startar
Röda Korset videochat
Gymnastik träning på fotbollsplanen (se Facebook)
Våffelservering i Sjöviken
Gymnastik träning på fotbollsplanen (se Facebook)
Musik i Tannåkers kyrka
Sista anmälningsdag för Bolmsömästerskap i golf
Promenad (se Facebook)
Våffelservering i Sjöviken
Musik i Tannåkers kyrka
Röda Krorsets auktion
Promenad (se Facebook)
Våffelservering i Sjöviken
Musik i Tannåkers kyrka
Promenad (se Facebook)
Våffelservering i Sjöviken
Musik i Tannåkers kyrka
Jam i Perstorp
Ev. Bolmendagen
Gårdsloppis Granelund

Berättareftermiddag i Perstorpsgården
Söndagen den 22 augusti kl. 14.00 kommer Berättarnätet Kronobergs berättare till Perstorpsgården och bjuder på härliga berättelser.
Berättare är Saga Alexandersson och Pelle Olsson. Vi planerar att ha berättandet utomhus, så kläder efter väder, blir det riktigt dåligt väder blir det på logen.
Entré: Vuxen 70 kr, barn 40 kr som går till Berättarnätet
Ta med egen fikakorg, ingen fikaförsäljning på plats.
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Programblad augusti 2021
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Gårdsloppis Granelund
Promenad (se Facebook)
Våffelservering i Sjöviken
Promenad (se Facebook)
Göta Lejons ungdomsorkester
Våffelservering i Sjöviken
Manusstopp för septemberbladet
Promenad (se Facebook)
Årsmöte Adolf Svenssons stiftelse
Berättareftermiddag i Perstorpsgården
Promenad (se Facebook)
Promenad (se Facebook)

Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under juli och augusti skördas gurka, tomat, vitlök, bönor, sallad,
zucchini, gräslök, chili, broccoli, grönkål, svartkål, bär, aubergine,
paprika, pumpa m.m.
Kolla gärna på Facebook "Stapeledsträdgård" eller
Instagram ”stapeleds_garden” vilka nyskördade grönsaker vi har!
Öppet: Alla dagar kl. 7-20 under säsongen. (Obs! ny tid för öppet)
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, mobil: 070 857 43 15
greenmaki@hotmail.com

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Beslut fattat av Bolmsö / Tannåker sockenråd!
Från den 1 juli 2021 debiteras annonskostnad för näringsidkares annonser i Sockenbladen, enligt nedan fastlagd taxa.

•
•
•

Halvsida och mindre annonser 50 kr / annons.
Helsida 100 kr / annons.
Vid återkommande annonsering i varje nummer, så kallad prenumeration, 500 kr /år.
Privatpersoner och föreningar annonserar, som tidigare, genom frivillig
ekonomisk gåva utan fasta kostnader.
Betalning sker i samband med publiceringen av annonsen, via Swish
eller bankgiro angivna här i Sockenbladen.

Tannåkers sockenråd ger ett stort tack till alla som skickat in
så fina bilder till vår fototävling.
Det var inte enkelt för oss att välja ut och enas om vilka foton
som skulle vinna! Vi ville att bilderna ska spegla vår vardag
med den vackra naturen i socknen och visa att vi har en
levande landsbygd.
Det kom in fina bilder från alla årstider, men till slut valde vi
att inte ta med några vinterbilder i denna omgången. De bidrag
som inte går i tryck nu kommer inom kort att visas på vår
hemsida Tannaker.org
Vi säger GRATTIS till de fotografer som kommer att få se
sina foton tryckta på vykort:
Ulla - Britt Åkesson
Birgit Nyberg
Christine Ek

LOPPIS PÅ BOLMSÖ
Gårdsloppis på Granelund
lördagen den 31 juli och 1 augusti
kl. 10-16
Välkomna!
Inga-Lill & Bosse
Gunnel & Urban
Carina & Niclas
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Tannåkers Norra Älgjaktslag
Kallar Markägare och Jakträttsinnehavare till årsmöte
Onsdagen 1/9 -21 Kl 19.30 Åsarna
Styrelsen hälsar välkomna
Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Styrelsemöte: 5 juli kl. 18 videochatt
Auktion: 17 juli kl. 16 i Sjöviken Se annons

GÅVOR TILL AUKTIONEN MOTTAGES TACKSAMT

Varmt välkomna!

EFTERLYSNING!
Vi vill att alla som är intresserade av att på något sätt vara delaktig i att
bygga en padelbana i Tannåker hör av sig till någon i styrelsen i Tannåker sockenråd!
Förslag om Padelbana:
Frågan för placering är ännu inte klar, kommunen har gett ok men länsstyrelsen måste säga sitt här. Skötselfrågan har diskuterats med olika föreningar och
tanken är att banan skall förses med elektroniskt boknings- & tillträdessystem.
Sedan måste såklart finansieringen av bana + markberedning göras klart. Det
finns många olika bidrag att söka
såsom Leader Linné. Men vi efterfrågar nu också om ni läsare av sockenbladet har några andra tips om vilka
bidrag som kan tänkas vara aktuella?
Eller har du erfarenhet av liknande
projekt och lite tips & råd att dela så
hör gärna av dig till
Tannåkers sockenråd.
sabine_elmquistlevin@yahoo.se
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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

JAM I PERSTORP
Vi har härmed nöjet att inbjuda till Jam i Perstorp på
Bolmsö fredagen den 30:e juli kl. 17:00.
Arrangemanget hålls som vanligt utanför Perstorgårdens ladugård i gröngräset. Ta gärna med fika som ni
kan njuta av till tonerna av skön musik. Vilka toner
som kommer ut är det ingen som vet i förväg och det
är ju det som är tjusningen med jam! Sköt om er i sommar!
/Kjell, Inge, Mats, Henry

Begagnad

robotklippare till salu.

2 000:Hans Persson
070 294 15 35

Göta Lejons ungdomsorkester kommer till Tjust, Bolmsö.
Den 10 augusti, kl. 17.30 spelar och uppträder Göta Lejon på Tjust Lunnagård.
Göta Lejon består av ca 60 ungdomar i åldrarna 10 till 30 år. Till Bolmsö väntas ca 35 medlemmar. Orkestern är mycket känd och uppskattad i och kring
Göteborg och deltar regelbundet när orkestrar möts på olika platser i Europa.
Musiken går från munter marschmusik till klassisk populärmusik såsom
ABBA och Michael Jackson.
Hela skalan av instrument är representerad med tonvikt på blåsinstrument.
Mer information finns på internet.
Konserten är gratis.
V v kom i god tid och följ trafikvakternas anvisningar för parkering. Medtag
gärna stolar, sittunderlag och kaffekorg.
Välkomna
Tokäboluäng
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Hur många country & westernsångare behövs det för
att byta en glödlampa?
Tre. En till att byta den, och två till att sjunga ballader
om den goda, gamla trofasta glödlampan.

Gymnastik Sommaren 2021
Söndagar kl. 19.00 promenader tillsammans ca. 1 h samling vid skolan
eller så uppdateras platsen på Facebook efter hand.
Måndag och onsdag träningar v 25 - 27. Under v 28 - 32 kan det variera
med pass och dagar se Facebook för information.
Vi är ute på fotbollsplanen vid skolan, alla varmt välkomna!
Tannåker Bolmsö gymnastikförening.
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32
13

Tannåkers Pingstkyrka juli / augusti 2021
25/7 16.00

Kjell Ström

15/8 16.00

Kjell Ström

29/8 16.00

Mark Munro m sångare

18.30

Bön i kyrkan varje tisdagskväll

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli / augusti 2021
11/7 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund

Tannåkers sommarkyrka 5/7 - 30/7
Tannåkers sommarkyrka är öppen för besök 5/7 - 30/7.
I församlingshemmet serveras våfflor och kaffe
med hembakat
måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 13 -18.
torsdagar 16—21.30.

På torsdagskvällarna blir det musik
i kyrkan kl. 19.00.
8/7 Mari Winquist, Matilda Karlsson, Lars
Lundbäck och Sven Jeppsson, Älmhult
15/7 Mona Svensson och hennes barn från Vrå
22/7 Arja Jantunen, Strömsnäsbruk
29/7 Mona och Sven-Olof Wallinder, Vetlanda

18/7 11.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund
1/8 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, J-Å Carlsson
8/8 16.00 Gudstjänst, M Lind, Tannåkers kyrka
22/8 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund
29/8 16.00 Mässa i Tannåker, M Lind
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50. Se Veckobladet eller Smålänningen om det är några förändringar.
För Tannåker gäller 25 besökare och man behöver inte anmäla sig.

ÄNTLIGEN FÅR VI
TRÄFFAS IGEN.
Söndag 4e juli

18.00

Jonsboda

Gudstjänst, Mark Munro.

Varmt välkomna

att spela eller titta på

Volleyboll
kl. 19 varje fredagskväll

Välkomna

Antalet platser i kyrkan anpassas efter då gällande regler.

hela sommaren
bakom missionshuset.
Ta med egen fika. (kolla Facebook för eventuella ändringar)
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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

ellinor-jonsson-@hotmail.com

Vakant ledamot
Ingrid Munro
ersättare

073 715 02 20
swedenmunro@gmail.com

Vakant ersättare
Redaktör för sockenbladet:
Sara Karlsson

070 344 61 05

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

Utgivare: Tannåkers sockenråd
Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby.

Sockenrådets nästa möte 10 augusti kl. 18.00

