
 

 

Manusstopp för  januaribladet  

den 15 dec kl. 12.00 
 

DECEMBER  2021 

Snart är det jul igen.......... 
 

Tänk vad ett år går fort! I november hade vi årsmöte i  
Sockenrådet och jag fick förtroendet att vara ordförande ett  

år till. Vi har två nya ledamöter i styrelsen. Ida Johansson,  
Granelund och Helén Johansson, Flahult. Så bra att vi nu har en  

fulltalig styrelse! Planer finns för en del evenemang framöver.  
Hoppas verkligen att de blir av och att pandemin inte tar över igen. 

Retro-Bingo i februari, konsert med Lena-Maria Vendelius i mars och den 
uppskjutna trivseleftermiddagen med tipsrunda planerar vi att göra i maj. 
Under förra verksamhetsåret hade vi en fototävling med motiv från Tannå-
ker socken. Det kom in ca. 50 vackra bilder. Vi valde ut sex stycken som blev 
till fina vykort. De finns att köpa i affären men även i Tannåker församlings-
hem och Jonsboda missionshus där man kan betala med Swish. 
Planeringen för att bygga en padelbana bredvid tennisbanan fortsätter. Vi 
har undersökt möjligheten och har inte stött på något motstånd från kom-
munen eller någon annan. Så vi har nu lämnat över till Tannåker-Bolmsö 
Gymnastikförening att jobba vidare med projektet. Den gruppen som får an-
svaret kommer att få mycket arbete med att planera och söka olika bidrag 
och finansiering. Många i bygden är positiva till en padelbana så vi hoppas 
att folk vill hjälpa till på något sätt. Mer info kommer när arbetsgruppen har 
kommit igång. Det blir spännande att se om banan hinner bli klar till våren! 
Det har inte kommit några uppgifter från kommunen om när detaljplanen 
för Tannåker ska vara klar, men när den blir offentlig kommer man att ha tid 
på sig att lämna synpunkter. Jag hoppas att alla berörda engagerar sig och 
säger sin mening om utvecklingsområdet. 
 
Jag önskar er alla en God Jul! 
Sabine Elmquist Levin 



 

 

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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Tannåker sockenråd 
önskar bladets alla läsare 

  
GOD JUL och GOTT 

NYTT ÅR 2022 
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Promenad!! 
Torsdagar kl 14.00 promenader med fika, sista promenaden före jul blir 
den 16 december. För alla daglediga. Nu är ni välkomna på promenader.  
Samling vid Tannåkers kyrka för promenad  
som avslutas med gemensam fika, som föreningen  
bjuder på, i Tannåkers affär.  
Rörelse och samvaro för att stärka hälsan.  
Varmt välkomna önskar  
Tannåker Bolmsö gymnastikförening.  
Vid frågor: Annika 070 738 82 33  

Lucia & Auktion  

i Jonsboda 
 

Lördagen den 11 december  

kl. 18.00 är det Luciafest  

i Jonsboda missionshus  

med våra scouter.   

Vi kommer att ha en auktion till 

förmån för vår scoutverksamhet,  

med Lars Kårhammer som  

auktionsropare.  

Det blir även  

servering och lotterier.   

 

 

Stöd gärna vår  

verksamhet genom  

att lämna  

ett bidrag till  

auktionen. 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 

Jonsboda Scoutkår  

-  Equmenia Jonsboda 

 
Musikgudstjänst 
i Tannåkers kyrka 

4 december kl. 17:00 
 

Traditionsenligt blir det åter sång  
och musik i Tannåkers kyrka i ad-
ventstid. Kyrkokörsångarna sjunger 
tillsammans med Stina Ekegren.  
 

Pianist är Marie Winquist  
och dessutom medverkar  

Lars-Olof Johansson, trumpet,  
Claes Ekegren, bas  
Olle Heverius samt  
Sven-Åke Fyhrlund. 

 
Kaffe kl. 15-17 i församlingshemmet.  

Behållningen går till  
Operation Smile. 
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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 

Monica Johansson 
Backegård Bolmsö 
073 049 54 18 

Ni som har hjärtstartare utplacerade på något ställe. 
Glöm inte registrera den i Hjärtstartarregistret så att det syns var 
den finns, både för allmänheten och SOS alarm. 
  

Tänk även på: 

• Kontrollera regelbundet att er hjärtstartare är i brukbart skick, titta i 
bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare. 

• Kontrollera bäst före datum på elektroder och batterier och beställ 
nya, annars kanske de inte fungerar när det väl behövs. 

• Hur länge sedan är det ni övade Hjärt-lungräddning? Kunskap är 
en färskvara! 

• Informera kunder och besökare om er hjärtstartare. Här kan ni hitta 

den grafiska profilen för rekommenderad skyltning https://
www.hjartstartarregistret.se/#/faktasida/5 

• Märk upp er hjärtstartare med kontaktuppgifter så att den kan åter-
föras till er efter ett användande. 

 
Med Vänlig Hälsning 
Sveriges hjärtstartarregister som ägs av Svenska rådet för Hjärt-
lungräddning 

https://www.hjartstartarregistret.se 

info@hjartstartarregistret.se 
 

 
 

 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Tirfing  
En vikingasaga i Bolmenbygd  

av Simon Johansson  
 
När de unga trälarna Tyra och Vildra ser sina 
liv rämna ger de sig ut på en riskfylld resa i  
sökandet efter ett nytt hem. Sökandet tar dem 
till ön Bolmsö, en plats upphöjd i mystik och 
sägner. Det är också en plats där förändringens 
vindar blåser upp till storm och Tyra och Vildra 
möts av en maktkamp om framtiden där de ska 
komma att spela en större roll än de väntat sig.  

 

Tirfing är ett äventyr i vikingatid som väcker Bolmsös mytologiska 
värld till liv.  
 
Boken finns till försäljning hos Handlar’n Bolmenbygden, betalning 
via Swish. Pris: 129 kr  
Boken kan också beställas på 070 295 24 42 alternativt 070 605 80 66 

Vi har beslutat att inte ha någon julavslutning i gymnastikföreningen i 
år utan vi gör en trevlig dag den 26/4 i samband med vårt årsmöte 
2022.  
Vi vill önska våra medlemmar en fin advent, jul och nyår. Samt ett 
STORT tack till våra fantastiska ledare som låter oss ha möjlighet att 
träna fem pass per vecka. Ni är så uppskattade!! 
I januari startar vi upp igen och då är både nya och gamla medlemmar 
varmt välkomna!  
 
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening  

https://www.hjartstartarregistret.se/#/faktasida/5
https://www.hjartstartarregistret.se/#/faktasida/5
https://www.hjartstartarregistret.se
tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

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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Lillans Aloe Vera 
Hos mig hittar du tips på julklappar för hela familjen,  

både stora som små, ung som äldre. 

Hudvård   Hårvård   Kroppsvård   Hälsa 

Lillan Papp 0708-510352 lillan@flp.com 

Aktiviteter för  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 
Månadsmöte 
6 december kl 18.00 i Bolmsö församlingshem. 
Vi bjuder på gröt med  tillbehör 
Varmt välkomna! Styrelsen/ordföranden 

 

Insamlingen till ”Världens Barn” inbringade 8 838 kr.  
Tack alla som gav ett bidrag! 

 

 

Onsdag  15/12 Torsdag  9/12 

Skällandsö 15.00—15.20 Färle 13.45 - 14.00 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.05 - 14.20 

Flahult  16.40—17.00 Bollsta 14.25—14.35 
 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag   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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God Jul önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
Så härligt att äntligen kunnat ha invigning av de nya lokalerna i Sjöviken. 
Det är många som har engagerat sig och hjälpts åt med byggnation och allt 
annat som behövt göras och nu kan se projektet som avslutat och se fram 
emot verksamhet! 
2021 har varit tufft ekonomiskt men det finns mycket att glädjas åt också. 
Föreningen har fått ekonomisk stöttning från olika håll, minnesgåvor har getts 
och gåvor samt träd har skänkts. Våra cafékvällar har varit välbesökta liksom 
Tarte Flambée arrangemang. 
Önskar er alla en riktigt God Jul och tack för allt. 
Fortsätt att stödja ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 
53. Skriv GÅVA som notering.  
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften är för 
närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det gäller med-
lemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

http://www.eklundsmetall.se
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Bolmsö Hembygdsförening 
 
Tack till er som kom och hjälpte till med höststädningen i Bolmsö Hembygds-
park. 
Var rädda om er alla under kommande helger, tänk på de tre viktiga råden. 
Håll avstånd, tvätta noga och var uppmärksamma på sjukdomssymptom. 
Årsmöte planeras till måndagen den 14 mars 2022 i Sjöviken. 
Vi hoppas kunna ha våra traditionella arrangemang under 2022 men det får vi 
återkomma med. 
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 betalning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

Det är roligt att göra sockenbladet, men jag vill åter 
igen poängtera att manusstopp är  

 

kl. 12 den 15:de varje månad.  
Kl. 12 ska manus finnas i inkorgen och inte kl. 21.20 
eller nästa dag. 
 

Manus som kommer in sent placeras i de luckor som 
eventuellt finns.  
Det blir kanske inte exakt som du vill ha det, men så 
länge det finns plats kommer det med. (Att lägga till 
fyra sidor för en sen annons funkar inte).  
Mer än en dag sent kommer oftast inte med. 

 

Redaktören 
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Programblad december 2021 

1 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

2 to 14.00 Promenad i Tannåker 

3 fr 17.30 Tabata 

4 lö 15-17 Kaffeservering i Tannåkers församlingshem 

  17.00 Musikgudstjänst i Tannåkers kyrka 

5 sö 19.00 Mix 

6 må 18.00 Röda Korsets månadsmöte 

  19.30 Cirkelträning 

7 ti 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem 

  18.00 Luftgevärsskytte 

8 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

9 to 14.00 Promenad i Tannåker 

10 fr 17.30 Tabata 

11 lö 18.00 Lucia med auktion, Jonsboda 

12 sö 19.00 Mix 

13 må 19.30 Cirkelträning 

14 ti 18.00 Avslutning luftgevärsskyttet (ej skytte) 

15 on 12.00 Manusstopp för januari månads sockenblad 

  18.00 Puls 

  19.30 Pilates (kolla FB) 

16 to 14.00 Promenad i Tannåker (sista innan jul) 

17 fr 17.30 Tabata (kolla FB) 

19 sö 19.00 Mix (kolla FB) 

20 må 19.30 Cirkelträning (kolla FB) 

21 ti 19.00 Julkonsert i Bolmsö kyrka 

22 on 18.00 Puls (kolla FB) 

25 lö 05.00 Julotta i Tannåker, S.Å Fyhrlund 
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Gymnastiktider HT  2021 

 
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). 
 
Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el. 
hemsidan. Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 

måndagar Cirkelträning m Emelie  19.30 Inomhus skolan 

onsdagar Puls med Emelie 18.00 Inomhus  

onsdagar Pilates med Monica 19.30 Inomhus 

fredagar Tabata med Lillan 17.30 Utomhus 

söndagar Mix med Monica 19.00 Ute tills vidare 

Bolmsö IF 
Nu tar vi lite jullov med träningarna och hörs igen på nyåret. 
Stort tack till våra fantastiska tränare som ställer upp! 
Bolmsö IF  och alla medlemmar 

LME LAGAN 

Erbjuder diverse tjänster 

·   Rundbalspressning med kombipress 

·   Eventuellt slåtter och strängning 

·   Betesputsning 

·   Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin 

·   Frakt av balar 

• Kant- och släntklippning 

• Trädklippning 

Linus Tilgård , Kvarkhult, 076 340 44 92 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2021 

7 18.00 Luftgevär träning i Sjöviken Johan + Stina 

14 18.00 Avslutning (ej skytte) i Sjöviken Alla 

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 trä-
ningar. 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

Fik o Keramik 
 
 
 
 
 
 
 

Är du lite konstnärlig eller bara vill prova på något nytt. 
Prova på keramik i min verkstad på Österås 4 på Bolmsö. 

Pris per verk 175 kr och då blir det glaserat och klart och fika ingår. 
 

Max 4 personer åt gången. 
 

Hjördis Runesson 
Tel: 070 370 34 55, hjordis.runesson@gmail.com  

 

Boka in datumet 6 mars 2022 i er almanacka 

Då kommer det ordnas en konsert med fantastiska 
sångerskan och konstnären  

Lena Maria Vendelius 
 

Mer information kommer efter nyår. 
Hälsningar Tannåker sockenråd  

tel:+46763404492
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Resan till ett öppet bredband med fiber på Bolmsö 
Det ä r ä r 2014 och regering, kommuner och mediä proklämerär ”fiber till alla”. 
Bredbändssto d till ländsbygden, EU-bidräg utloväs, kommunpolicy och verksäm-
hetsplän finns fo r bä de bredbänd och mobiltä ckning osv.  

Politiken här som mä l tillgä ng till bredbänd med minst 100 Mbit/s ä r 2020: 
-Regeringens mä l ä r ätt 90% äv hushä llen bo r hä tillgä ng till bredbänd. 
-Ljungby kommuns mä l ä r ätt 95% äv hushä llen skä hä erbjudits bredbänd. 
-Region Kronoberg beslutär 2016 ätt 98% äv hushä llen skä hä tillgä ng! 
-Teliä go r ett teknikskifte som innebä r ätt koppärnä tet successivt täs ur drift. 

Beslut och fiberbygge för bredband på Bolmsö 
Pä  Bolmso  stärtädes vä ren 2014 en studiecirkel som vä xte till ett informätions-
projekt om fiber och bredbänd fo r fästighetsä gärnä pä  Bolmso . Det blev tre info-
mo ten i Sjo viken, mo jlighet till intresseänmä län och cä 200 fästighetsä gäre än-
mä lde sitt intresse. Det slutäde med ett stormo te i oktober 2014 som beslutäde 
ätt bildä en fiberfo rening. En interimsstyrelse väldes med uppgift ätt tä främ 
städgär och projekterä och budgeterä ett fibernä t pä  Bolmso . 

Pä  mo te i Bolmso  bygdegä rd 2015-01-27 beslutädes enhä lligt ätt bildä 
fo reningen Bolmso  Fiber ätt änsvärä fo r och fortsä ttä projekteringen äv ett fi-
bernä t fo r bredbänd pä  Bolmso . Städgär äntogs och en styrelse väldes.  
Nu vär ett fibernä t pä  gä ng!  

Styrelsen gjorde projektering fo r grä vning, kostnädsbudget, tog främ fo r- och 
näckdelär med ätt ä gä eller lä tä en operäto r ä gä nä tet osv. Resultätet äv ärbetet 
presenterädes pä  fo reningsstä mmä 2016-01-24 och det beslutädes enhä lligt ätt 
slutfo rä fo rhändling med IP Only om ätt byggä och drivä fibernä tet pä  Bolmso . 
Ljungby Energi hoppäde äv och välde ätt inte lä mnä slutpris. 

2016-02-08 undertecknädes ävtäl med IP Only med änslutningskostnäd 7 900 
kr, bygdepeng till fo reningär pä  Bolmso , 5-ä rsävtäl och kräv pä  driftsä ttning 
2016. 

Budgeteräd byggkostnäd vär cä 15,5 milj. kr eller cä 41 000 kr per fästighetsän-
slutning. JTD och Lägädälens mäskin fick uppdräget äv IP Only/byNet ätt projek-
terä, byggä och driftsä ttä fibernä tet.  

I juni stärtäde fibergrä vningen pä  norrä Bolmso  och fortsätte sedän so derut. 
Kommunen vär inte sä  sämärbetsvillig, grä vtillstä nd fo rdro jdes fo r kyrkbyn och 
Bollstäd med pä fo ljd ätt de mä ste senärelä ggäs och grä väs sist i projektet.  

forts. 
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Lo pände informätion gävs helä tiden viä infomo ten, e-post och i Sockenblädet. 

 

 

Arbetet funkäde brä täck väre tecknäde märkävtäl och det storä engägemänget.  

Testgrupp utsågs och fibernätet driftsattes den 15:e december! 
**Den 15 december 2016 12:56  skrev  Kent Andersson>:  
Jag kan se på webb-kameran när lampan lyser. Nu lyser WAN-lampan i Österås 1:28! 

**Lärs M Andersson sväräde>: Jag ska fråga katten hemma om lampan lyser!  

**Jim Rosenväng JTD AB >: Han sitter nog redan och surfar ska ni se :-) 

Nu vär fibernä tet igä ng och 1000 Mbit/s mo jligt! 
Det invigdes i Sjo viken 2016-12-20 med pompä och stä t, ällä vär mycket no jdä. 

Fibernät i världsklass på Bolmsö – 100% är möjligt! 
98% äv hushä llen pä  Bolmso  (100% dä  fiber finns i äbsolut nä rhet) och mer ä n 
totält 80% äv ällä fästigheter ä r änslutnä. Efteränslutningär här ocksä  gjorts. 
Det blev cä. 140 styrelse- och infomo ten, väräv 30 efter driftsä ttningen, det grä v-
des 7,4 mil, blä stes 14,2 mil fiber och det finns 2932 svetsäde fiberskärvär. Den 
fo rdeläktigä änslutningsävgiften blev en mä ngmiljonbespäring pä  Bolmso .  

Vi här nu häft vä rt bredbändsnä t i drift under 5 ä r med ett stort utbud äv tjä n-
ster! Nä tet här värit mycket stäbilt och driftsä kert. Vi hoppäs ällä här häft stor 
nyttä äv det, inte minst under Coronäpändemins nedstä ngningär. En fortsätt 
digitälisering i sämhä llet krä ver ett snäbbt främtidsänpässät bredbänd. 

Hur blev det då med bredbandsutbyggnaden i Ljungby kommun? 
Enligt PTS häde 2020 cä 71% äv hushä llen tillgä ng till fäst fiber pä  ländsbygden 
(83% om fiber finns i äbsolut nä rhet eller kän bestä lläs fo r <40 000 kr).  

Men väd här hä nt med mobiltä ckningen pä  ländsbygden – här den glo mts bort? 

Stort täck till medverkände och fästighetsä gäre fo r ert engägemäng! 
f.d styrelsen Bolmso  Fiber / Jän Stärck 
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5 Sö 10.00 Jonsboda 2:a adventsgudstjänst, Mark Munro.      
Sång: Lovisa Ramberg, Marlena Munk-
holm och Malin Kohls Josefsson..  

11 Lö  Jonsboda Lucia. Se Facebook o separat annons s. 3 
för mer information.  

14 Ti 18.30 Hemma Hemgrupp hos Ingrid och Mark Munro.  

19 Sö 18.00 Jonsboda 4:e adventsgudstjänst, Mark Munro..  

26 sö 10.00 Jonsboda Annandagsgudstjänst, Mark Munro.  

Alla välkomna, för mer information 
kolla församlingens Facebooksida! 

Julkonsert i Bolmsö kyrka 
tisdag 21/12, kl 19:00 

 
John Martin Bengtsson  

framträder tillsammans med kyrkokörsångare  
samt Marie Winquist, piano 

Claes Ekegren, bas 
Olle Heverius och Jan-Åke Carlsson.  

Visst vore det bra om det fanns ett äldreboende 
här i området Tannåker/Bolmsö!?    
/En ortsbo               

 

 

15 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor december 2021 

4 dec. Advents- och Julkonsert i Tannåker  kl. 17.00  
Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 15.00  

25 dec. Julotta i Tannåker kl. 05.00. S-Å Fyhrlund.  

Tyvärr är inte tiderna för gudstjänsterna fastställda än i Berga pastorat. Läs 
i Smålänningen eller i Veckobladet, när det är aktiviteter i kyrkan.  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.    

Tannåkers Pingstkyrka december 2021 

5 16.00 Kjell Ström 

19 16.00 Julfest för alla 

tis 18.30 Bön i kyrkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen att höra av dig till diakoniassistent Marta Elmquist  
tel 076 142 14 04 vid frågor och om du önskar skjuts till samlingen.  

Dagledigträff  
med julgröt och skinksmörgås i Bolmsö församlingshem  

tisdag den 7 december kl. 14.00 
 

Vi sjunger julens sånger tillsammans. 
 

Varmt välkommen! 
önskar Svenska kyrkan  

Bolmsö och Tannåkers församlingar. 



 

 

Sabine Elmquist Levin 
ordförande 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson 
kassör 

076 361 59 95  
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  

Ida Johansson 
ledamot  

073 078 00 03  
holmana.ida@gmail.com  

Ingrid Munro 
ersättare 

073 715 02 20 
swedenmunro@gmail.com 

Helene Johansson 
ersättare 

070 538 18 58  
helen.johansson@derome.se  

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 tisdag 7 december kl. 17.30 i Ingalills café 

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 
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