
 

 

Manusstopp för  oktoberbladet  

den 15 sep kl. 12.00 

SEPTEMBER 2021 
                   Då har vi gått in i september månad, slutet på  

sommaren. Många av oss har haft vår semester och  
skolorna startar igen. Tänk så mycket roligt som har  

hänt i sommar. Det har som vanligt varit  
våffelcafé i Tannåker, vi har kunnat köpa glass i  

affären under de varma sommardagarna och sist men  
inte minst, sjökonserten med Island Country.  

Hoppas att ni har sett sockenrådets vykort i affären som  
hänger framme vid kassan. Passa på att skriva till  

någon vän eller släkting, det är alltid så uppskattat.  
 
Många av oss har säkert fått äta kräftor nu under augusti. Men det är en 
annan speciell sak som har  hänt för jägarna, nämligen bockpremiären 
den 16 augusti. Den absolut trevligaste jakten enligt mig som följer 
med ut ibland. Tänk att få njuta av sena sommarkvällar under total tyst-
nad och se de vackra bockarna ge sig ut för att beta på fälten.  
 
Jag som skriver heter Ida Johansson och bor på Granelund i Sunnerö. 
Jag har bott här tillsammans med min sambo i ca 1,5 år och stormtrivs. 
Jag brinner för landsbygden och ser verkligen fram emot att engagera 
mig i sockenrådet. För övrigt jobbar jag som undersköterska på akut-

mottagningen på Ljungby lasarett. Som ni säkert vet så har det varit 
påfrestande att jobba mitt i en pandemi.  
Så fort det blir möjligt berättar jag gärna för er i bygden om min volon-
tärresa i Ghana som jag gjorde för några år sedan.  
Jag hoppas att alla får en fin september och höst. Va’ rädda om er, håll 
avstånd och sprita händerna!   
 
Ida Johansson  



 

 

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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Allmän information angående  
gång- och cykelväg och överföringsledning 

 
Som ni kanske läst i Smålänningen så har Trafikverkets beslut om gång- och 
cykelväg, etapp 1, mellan Hovdinge och Mjälen överklagats till regeringen. 
GC-vägen samordnas med Ljungby kommuns projekt med en ny överförings-
ledning. 
Båda projekten planeras att byggas tillsammans och samtidigt. Byggandet av 
etapp 1 av GC-vägen och den därunder liggande överföringsledningen kan 
därför inte påbörjas som planerat i mitten av 2022. Byggstart kan inte faststäl-
las för närvarande. Regeringen beslutar, vägplanen fastställs, vinner laga kraft 
och därefter kan byggnationsfasen startas. 
 

Men man fortsätter ändå att planera för etapp 2, Mjälen – Tannåker – Boll-
stad. GC-vägen slutar vid affären i Tannåker men överföringsledningen  
fortsätter till Bollstad. Ledningen kommer antingen att förläggas som en  
sjöledning eller som en markledning via Tannön. De nuvarande renings- och 
vattenverken utmed hela  ledningsnätet, även det i Bollstad, planeras att  
avvecklas och anslutas till överföringsledningen. Etapp 2 av överföringsled-
ningen beräknas preliminärt vara klar i slutet av 2025. Även GC-vägen  
beräknas bli klar hösten 2025. 
 

Jag har gjort en sammanfattning av den information som gått ut till berörda 
markägare. Samrådsunderlaget finns även utställt i foajén till Ljungby kom-
munhus. Man kan lämna synpunkter till Ljungby kommun eller Trafikverket.  
Samrådstiden är 12/8 - 30/9 2021. Ville bara informera om hur läget ser ut 
just nu. Dessa två projekt berör oss alla och när arbetet väl kommer igång får 
vi nog räkna med längre restid till Ljungby. 
 

Sabine Elmquist Levin 
Ordförande Tannåker sockenråd 

Sockenrådet jobbar vidare med hemsidan  
Alla bidragen till fototävlingen finns att se på www.tannaker.org  
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Walk of Hope  
Insamling till barncancerfonden.  
Var med och bidra till den viktiga forskningen om 
barncancer.  
Lördagen den 18 sep kl. 10-13 vid Handlar´n  
Bolmenbygden, tipspromenad med fina priser.  
Start och mål vid affären! 
 
Varmt välkomna! 
Arrangör Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

Gymnastik tider HT  2021 
Ordinarie schema startar 30/8! 
Nu drar vi igång höstterminen 2021 och hoppas på 
att det blir lättare att köra på mer som vanligt  
eftersom fler och fler har blivit vaccinerade!  
Alla är varmt välkomna både nya och gamla medlemmar i alla åldrar alla  
tränar på sin egen nivå och passen varierar efter egen förmåga.  

 
VIKTIGT: Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita 
händer innan och efter passen. Ta med en egen matta. (finns några att 
köpa billigt från föreningen).  
 

Medlemsavgift  700 kr per år eller 350 kr/termin för vuxna och 
200 kr per år el. 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 gymnas-
tikförening el hemsidan. Vid frågor ring Annika 070 738 82 32  
 
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 

måndagar Cirkelträning m Emelie  19.30 Ute tills vidare 

onsdagar Puls med Emelie 18.00 Ute tills vidare 

onsdagar Pilates med Monica 19.30 Inomhus 

fredagar Tabata med Lillan 17.30 Ute tills vidare 

söndagar Mix med Monica 19.00 Ute tills vidare 



 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Årsmöte 
 

Tannåkers Hembygdsförening 
 

söndag 26/9 kl. 15.00 
i församlingshemmet 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Vi bjuder på fika 

 

Välkomna 

Bolmsö IF  
Fotbollsträning på fotbollsplanen måndagar.  
Start 16 aug kl. 17.00 från förskoleklass till åk 6, 
två olika grupper.  
Vi håller på utomhus så länge vädret tillåter. 
Varmt välkomna! 

Årsmöte för Bolmsö Norra 
älgjaktslag 

 
Onsdagen den 8 september kl 19.00 

i Bolmsö bygdegård  
Obs ingång via källaren på baksidan. 

 

16 tappra golfare kom för att kämpa om titeln 
"Bolmsömästare" men även i år avgick Rolf 
Karlsson med segern  och blev mästare tätt 
följd av Edgarsson och Joachim Gustafsson.    
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Äntligen planeras invigning 
 
Allt fler personer är vaccinerade och samhället har öppnat upp sig lite mer 
och en del restriktioner har tagits bort. 
 

Vi känner nu att vi vågar planera framåt och att kunna ha invigning av den 
senaste byggetappen av Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Vi planerar invigning till lördagen den 13 november 2021. 
 
 
 
 
 
 

Mer om detta i oktober månads sockenblad och då kanske vi också vet om 
läget har förändrats så vi måste ändra på planerna. 
 

Men skriv upp denna dag i er kalender så hoppas vi att vi kan ses då. 
 

Sommaren har annars varit bra, god uppslutning på alla våffelcafé-kvällar. 
Tack till alla som skött servering och till alla gäster! 
 

Bolmendagen med Tartes Flambées serveringen var succé, kanske vi kan göra 
en kväll till i höst, håll koll på anslagstavlor och sociala medier. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening finns på Facebook: 
Bolmsö Bygdegård - På Smålands största ö | Facebook 
 
För att stödja föreningen ekonomiskt använd Bankgiro 893-5157 eller Swish 
123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

KR Redovisning 
 

För dej som vill ha hjälp med  
bokföring, bokslut och deklarationer. 

Hjälper även dej som ska starta nytt företag. 
 

Välkommen att kontakta mej 070 277 99 03 
kr.redovisning@gmail.com 

Ketie Rousk 
Har kontor i Ljungby 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
https://www.facebook.com/bolmsobygdegard


 

 

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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Programblad september 2021 

1 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

  19.30 Årsmöte Tannåkers norra älgjaktslag 

3 fr 17.30 Tabata 

5 sö 19.00 Mix 

6 må 17.00 Fotboll Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelträning 

8 on 18.00 Puls 

  19.00 Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag 

  19.30 Pilates 

10 fr 17.30 Tabata 

12 sö 19.00 Mix 

13 må 17.00 Fotboll Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelträning 

15 on 12.00 Manusstopp för oktoberbladet 

  18.00 Puls 

  19.30 Pilates 
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Programblad september 2021 

Sjökonsert 
STORT TACK till alla som var med på Sjökonserten under Bolmendagen med 

Island Country. Det blev en succé med 100 båtar och över 500 personer i 

publiken och med fantastisk publicitet för bygden i tidningar, radio och TV. 

17 fr 17.30 Tabata 

18 lö 10-13 Walk of Hope 

19 sö  KYRKOVAL 

  19.00 Mix 

20 må 17.00 Fotboll Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelträning 

22 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

24 fr 17.30 Tabata 

26 sö 15.00 Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening 

  19.00 Mix 

27 må 17.00 Fotboll Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelträning 

29 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

http://www.eklundsmetall.se


 

 

Beslut fattat av Bolmsö / Tannåker sockenråd! 
 

Från den 1 juli 2021 debiteras annonskostnad för näringsidkares an-
nonser 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 pre-
numeration, 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. 

Den fjärde och sista boken i serien  

“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. 

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 
 

 
 

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

Böckerna finns även i butiken i Tannåker. 
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Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö. 
 

Under september erbjuder vi gurka, tomat, vitlök, majs, matpumpa, 
prydnadspumpa, zucchini, gräslök, chili, broccoli, grönkål, svartkål, 
aubergine, paprika m.m. 
 

Kolla gärna på Facebook "Stapeledsträdgård" eller  
Instagram ”stapeleds_garden” vilka nyskördade grönsaker vi har!  
 

Öppet: Alla dagar kl. 7-20 under säsongen.  
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
Tfn: 0372 80 159, mobil: 070 857 43 15 
greenmaki@hotmail.com 

 Tannåkers Norra Älgjaktslag  
 

Kallar Markägare och Jakträttsinnehavare  
till årsmöte  

Onsdagen 1/9 -21 Kl 19.30 Åsarna  
Styrelsen hälsar välkomna 
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En hyllning till den älskade kon  
 

Du som läser detta vet med stor sannolikhet att kor har en viktig del i det 
stora arbetet med att skapa mat, du vet att korna alltid har stöttat människan 
och att utan kor stannar Sverige. 
Men alla vet inte det….. 
Alla vet inte att korna betar våra hagar och bidrar till den biologiska mångfal-
den. Alla vet inte att korna håller landskapet öppet och ser till att många får 
jobb tack vare korna. Att korna bidrar till att man kan odla grönsaker och 
spannmål. Att vi kan ställa fram mjölk, ost, fil och yoghurt på vårt bord och 
äta glass när solen skiner. 
Vet man inte det så kan man tro att korna 
är dåliga. 
 

Vi borde hylla mjölkbönderna,  
mejeriproducenterna och lantbrukarna 
m.fl. 
 
Monica Johansson  
Bolmsö 
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Tannåkers Pingstkyrka september 2021 

12 16.00 Sång, musik, predikan Marguerite & Karl-Olof Petersson, 
John Petersson  

26 10.00 Kjell Ström predikar i Norra Bolmens Missionsförsamling  

tisd. 18.30 Bön i kyrkan varje tisdagskväll  

   

 

ÄNTLIGEN FÅR 

VI TRÄFFAS 

GEMENSKAPSHELG PÅ STRANDGÅRDEN norr om Halmstad 

LÖRDAG 18:e till SÖNDAG 19:e september 

Alla välkomna att vara med. 

5 sön 18:00 Jonsboda Gudstjänst Mark Munro, nattvard, månads-
insamling. Sång, Siv och Lydia Gustavsson 

7 tis 18:30 Hemmen Hemgrupp, kolla fb. för mer information. 

21 tis 18:30 Hemmen Hemgrupp, kolla fb. för mer information. 

26 sön 10:00 Jonsboda Gudstjänst, tillsammans med Tannåkers 
pingst. Kjell Ström, Ove och Wenche  
Stålenbring. 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
Trots regn på eftermiddagen blev årets Bolmendag välbesökt i Bolmsö hem-
bygdspark. Många köpte våfflor, besökte stugorna och såg utställningen med 
gamla båtmotorer. 
 

Tack till er som jobbade för att detta kunde göras och tack till alla besökare. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor september 2021 

19 sönd Kyrkoval i Bolmsö församlingshem kl. 9-11 samt 16-20 
Kyrkoval i Tannåkers församlingshem kl. 9-11 och 18-20 

Se Veckobladet eller Smålänningen för kommande gudstjänster.  
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.    

Kyrkoval 
 

Söndagen den 19 september 2021 är det 
val i Svenska kyrkan.  
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska 
kyrkan ska styras. 
 

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadres-
sen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021. 
 

På röstkortet står det vallokalens adress och öppettider. Det är inte obligato-
riskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt 
kontrollera att du är i rätt vallokal.  
Däremot behöver du ha med dig legitimation. 
 

Välkomna önskar vi som arbetar som röstmottagare 

Söndagen den 19 september är det 

KYRKOVAL 
 
Din röst betyder att du vill att kyrkan 
ska vara en naturlig mötesplats för 
gamla och unga. 
Din röst påverkar kyrkans framtid, våra 
traditioner och byggnader. 



 

 

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 bi-
drag som skapar innehållet i bladet. 
 

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

Sockenrådets nästa möte 7 sept. med Bolmsö sockenråd. Nästa egna möte 5 okt. 
i affären. 

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 
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