
 

 

Manusstopp för oktober månads sockenblad  

den 15 september kl. 12.00 

  SEPTEMBER  2022    
Då har vi snart passerat sommaren 2022 och jag hoppas  
ni haft en lika fin sommar som jag. I år har jag odlat i så  

kallad ”No dig”, en form av täckodling, och jag är så nöjd med  
resultatet. Man börjar med att lägga kartong eller  
tidningar direkt på backen, sen fyller man på med  

gräsklipp, kvistar, löv, gräs som man röjt undan i och runt  
trädgården. Brunnen koskit fick jag också tag på som jag la på  

för extra näring, en massa gräsklipp ovanpå och vattnat med  
bokashivätska som jag får via min kompostering i spannar. Det är  

bra med denna form av odlingsbäddar då fukten håller sig bra, och  
med en massa gräsklipp ovanpå så orkar inte ogräset ta sig på samma  

sätt. En annan positiv sak är också att man slipper gräva i jorden,  
mikroorganismer och maskar i avfallet sköter allt så fint och gör ett jättejobb.  

 

Så nu är det bara att skörda allt jag sått i våras, både i bäddarna ute och i mina 
växthus som är proppfulla med tomater, gurka, chili, paprika och melon.                                                      
Nästa säsong så har jag nog hunnit sätta upp min odlingstunnel på 30 kvm, 
och kanske blir det en mindre försäljning av olika delikatesser, om det blir ett 
överflöd och vi inte hinner ta hand om eller äta själva. 
 

I september drar Tannåker - Bolmsö gymnastikförening igång sina tränings-
pass igen, och det finns träning som passar alla. Allt från lugn skön stärkande 
pilates där vi verkligen stretchar ut och gör smidigare muskler, till tuffare 
kondition och styrkepass där svetten få drypa lite mer. Läs evenemang i sock-
enbladet, så ser du datum och tider för de olika passen. 
Vi hade gemensamt möte med Tannåker och Bolmsö sockenråd i mitten av 
augusti. Största punkten för mötet var vår affär i Tannåker. Vi beslutade då att 
göra allt vi kan för att affären ska drivas vidare. Anders och Sabine fick upp-
draget att i samråd med Sara Sturesson  leda det arbetet, och det behövs allt 
stöd som går att få för att gå vidare i detta.                                                                               
Vill du kontakta Anders eller Sabine så hittar du deras kontaktuppgifter i våra 
i sockenblad.                                                                                                                                
Jag önskar er en fin höst!  
Hälsningar från sekreteraren i Tannåker sockenråd, Lillan Papp                               



 

 

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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Mycket har hänt under sommaren!  
Sockenråden har haft två möten med representanter för bygdens  
föreningar.  
Många bra idéer har kommit fram. 
 
Det som verkar vara knepigast att få till är en Eventkalender som alla 
föreningar kan använda. Lägga in tänkta evenemang och kunna se vilka 
lokaler som är lediga. Men också för att planera så att det inte krockar i 
tid med andra föreningars arrangemang.  
 
Vi har också beslutat att ha en lokal föreningsmässa den 22 oktober i 
Sjöviken där vi särskilt välkomnar alla nyinflyttade.  
 
Dessutom har vi haft ett möte med Föräldraföreningen för Bolmsö 
skola. Där pratades om utformningen av en ny skola, temaskola,  
bristande elevunderlag och att det viktigaste nu är att det byggs  
bostäder. 
 
Bland det värsta som hänt i bygden är att Sara har beslutat sig för att 
stänga/sälja affären. Sockenråden jobbar aktivt för att hitta en bra lös-

ning på problemet. 
 
Sabine Elmquist-Levin  
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

Nu är det dax för terminstart  

  ♀️ ♂️  
 

Varmt välkomna till alla att komma och träna  

i gymnastiksalen,  Bolmsö skola med  

start 2 september  
Den fantastiska möjligheten att träna fem pass i veckan på Ön!!  
Till en kostnad av 700 kr per år, barn och ungdomar tom gymnasiet 200 kr per 
år för alla passen. 

 

2/9 fredagar  kl. 17,30  Tabata  med Lilan (ca 35 min) 
4/9 söndagar  kl. 19,00  Mix  med Monica ca 1 h 
5/9 måndagar  kl. 18,30  Styrka  med Petri ca 1h  
7/9 onsdagar  kl. 18,00  XFit  med Emelie  ca 1 h  
7/9 onsdagar  kl. 19,30  Pilates  med Monica ca 1 h  

 

Peppade ledare.  
Alla tränar efter sin förmåga.  

All träning som blir av är bra träning  ♀ 

Varmt välkomna önskar Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

Vid frågor ring el. skriv till: 

Annika Fornander 070 738 82 32 

Promenad 
och gemenskap 
Bolmsö församlingshem 
Tisdagar, jämna veckor  

 
Vi möts vid församlingshemmet  

kl. 10.00.  
 
 

   
  

 Välkommen! 

Kontakt vid frågor: 
Diakoniassistent: Marta Elmquist 
076 142 14 04 
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Vi kan guida dig att hitta rätt i 
samhället, både inom kommunens 
verksamheter och bland privata 
och ideella organisationer. 
 
• Telefon: 0721-62 84 14 

Måndag-torsdag kl. 08.00-
19.30 
Fredagar kl. 08.00-16.00 

• E-post: socialtjanst-
lots@ljungby.se 

• Besök: Eskilsgatan 11, Ljungby 

Vi kan till exempel ge information 
om eller förmedla kontakter till: 
• företag som utför hushållsnära 
tjänster, 
• företag som utför IT-support i 
hemmet, 
• hjälp med din ekonomi (god man, 
skuld- och budgetrådgivning, kon 
sumentvägledning) och 
• organisationer, föreningar eller 
annat som anordnar träffpunkter 
och aktiviteter, både sociala men 
också exempelvis stöd i att hantera 
en mobiltelefon.  
 

Vi kan också 
• ge vägledning i boendefrågor och 
• ge stödsamtal, till exempel om du 
behöver någon att prata med eller 
vårdar en närstående. 
 

Ingenting av det vi pratar om 
journalförs och du kan vara ano-
nym när du ringer om du vill. 
 

Funktionen är tillgänglig för alla 
invånare i Ljungby kommun som 
är över 18 år.  
 

Målet är att göra det lättare att hitta 
rätt i samhället och att lotsa dig rätt 
om du inte vet vart du ska vända 
dig. 
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Redovisning 

 

Utför bokföring, bokslut och deklarationer m.m. 
Hjälper även Dej som ska starta nytt företag. 

Har kontor i Ljungby. 
 

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

Ketie Rousk  

Söndagen den 11 september 2022 är det VAL  
till Sveriges Riksdag, Regioner och Kommuner 

 

Bolmsöskolan är röstmottagningsställe liksom tidigare år. 
Ta med ert röstkort och legitimation och kom och rösta där. 
 
Nytt för denna gång är att Bolmsö och Tannåker nu ingår i  
Vittaryd-Bolmsö valdistrikt (och inte Angelstad som tidigare). 
 
På röstkortet står det troligen att vallokalen är  Vittarydskolan men kom ihåg 
att ni också kan lägga er röst på Bolmsöskolan som är röstmottagningsställe. 
 
Vid valet 2018 var det 289 personer som kom till Bolmsöskolan för att rösta 
och vi hoppas det blir ännu fler denna gång. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna önskar vi som jobbar som röstmottagare 



 

 

Torsdag 15/9, 13/10, 10/11, 8/12 Torsdag 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 

Tjust 15.30-15.45 Färle 15.00-15.15 

Stapeled 15.55-16.10 Granholmsvägen 15.20-15.35 

Skogshäll 16.15-16.30 Håringe 15.50-16.05 

  Bolmsö kyrkby 16.40-16.50 

  Perstorp 16.55-17.10 

  Österås 17.15-17.30 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 
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HÖSTSTÄDNING 
Nu ska vi bädda in Perstorpsgården i vinterskrud. 

Ni är välkomna att hjälpa till lördagen den 24  
september klockan 10.00. 

Efter stängningen så grilla vi korv och umgås. 

Lördagen den 17 September kl. 10-13  
är det Walk Of Hope,  
insamling till barncancerfonden.  
 
Kom och gå en tipspromenad med fina priser 
eller bara kom och lämna ett bidrag till det 
viktiga syftet. 
 
Det är vid Handlar’n Tannåker under lördagen 
och möjlighet till fika m.m. finns.  

 

Varmt välkomna till en viktig och trevlig förmiddag ️ 
Tannåker Bolmsö gymnastikförening   
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

LME LAGAN 

Erbjuder diverse tjänster: 
Rundbalspressning med kombipress 

Eventuellt slåtter och strängning 

Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin 

Frakt av balar 
Småbalspressning med hårdpress 

Trädklippning 

Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Så glada att vi kunde ordna midsommarfest igen, det blev en jättefin dag med 
solsken och stor publik. Tack alla ni som deltog och bidrog till att det blev så 
lyckat. 
 

Sedan har vi också haft Bolmendagen i sommar, även då fint väder och 
ganska många besökare i parken. Roligt att många tog del av utställningen om 
Granbarkborren, viktig information att få ut till många. 
Vill också Tacka alla som hjälpte till och besökte Hembygdsparken på Bol-
mendagen. 
 

Vi har lite planer på olika arrangemang kommande året men får återkomma 
med det till kommande Sockenblad. 
Men ni kan notera Höststädning i hembygdsparken lördag 29 oktober och Ar-
kivensdag i Sjöviken lördagen den 12 november 
 

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 
hembygd@bolmso.se 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
tel:+46763404492
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Programblad september 2022 

2 fr 17.30 Tabata 

4 sö 19.00 Mixgymnastik 

5 må 18.30 Styrketräning 

  19.00 Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag 

6 ti 10.00 Promenad Bolmsö församlingshem 

7 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

8 to 14.00 Promenad från Bolmsö skola 

  18.30 Scouterna i Jonsboda 

  18.30 Provapå-kväll ALFAKURS i Jonsboda 

9 fr 17.30 Tabata 

11 sö  Valdag 

  19.00 Mixgymnastik 

12 må 18.30 Styrketräning 

13 ti 14.00 Dagledigträff i Tannåker 

14 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

15 to 12.00 Manusstopp för oktoberbladet 

  14.00 Promenad från Tannåkers kyrka 

  18.30 Scouterna i Jonsboda 
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Programblad september 2022 

16 fr 17.30 Tabata 

17 lö 10-13 Walk of hope, start Handlar'n 

18 sö 19.00 Mixgymnastik 

19 må 18.30 Styrketräning 

20 ti 10.00 Promenad Bolmsö församlingshem 

21 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

22 to 14.00 Promenad från Bolmsö församlingshem 

  18.30 Scouterna i Jonsboda 

23 fr 17.30 Tabata 

24 lö 10.00 Höststädning Perstorpsgården 

25 sö 19.00 Mixgymnastik 

26 må 18.30 Styrketräning 

28 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

29 to 14.00 Promenad från Tannåkers bygdegård 

  18.30 Scouterna i Jonsboda 

  19.00 Jazz i Baljan, Bolmsö bygdegård 

1/10 lö 14.00 Skördefest Bolmsö bygdegård 
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Gräsklippning och städning  

- En tysk familj på ön vill ha gräset klippt om somrarna.  

- En tysk som bedriver stuguthyrning vill ha hjälp med diverse  
vaktmästeriuppgifter (städning, gräsklippning, vintersäkring).  
Låter någon/några av dessa jobben intressanta? Kontakta mig!  

 
Samuel Åkesson  
072 205 83 84  

samuel.akesson@bolmso.se 

Vä lkomnä tillbäkä till en ny trä ningstermin i Tännä ker-Bolmso  
gymnästikfo rening. Ser främ emot ätt trä ffä er ällä igen. 
 

Hä r kommer lite tips fo r en hä llbär livsstil och vä lmä ende. 
 

• Det ä r äldrig fo r sent ätt bo rjä! 
• Bo rjä i lugn täkt. 
• Värdägsmotion ä r viktig fo r en god hä lsä, tä cykeln i stä llet fo r bi-

len, tä träppornä istä llet fo r hissen, stä dä och se resultätet efterä t, 
trä dgä rdsärbetä sä  fä r du ä ven frisk luft, putsä fo nstren och bygg 
muskler. 

• Vär snä ll mot dig sjä lv, fokuseräd pä  dinä styrkor och ge dig sjä lv en 
kläpp pä  äxeln fo r ällt brä du go r. 

• Ä t brä…. sto rre delen äv tiden. 
• Go r säker som du tycker om. 
• Tä händ om dig och prioriterä so mn och ä terhä mtning. 
• Vär vä nlig mot ändrä sä  blir du vä nligt bemo tt. 
• Skrättä mycket. 

 

Vi här bärä ett liv ätt levä och det skä värä lä ngt, lyckligt och  
meningsfullt! 
 
Monicä Johänsson 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Vill framföra ett stort TACK till alla gäster som kommit till sommarens våf-
felcafé i Sjöviken och likaså TACK till alla som skött de olika  
våffelkvällarna. Vi har fått in över 20.000 kronor till föreningen under som-
maren mycket glädjande och också så roligt med den sociala  
gemenskap som dessa kvällar ger. 
 
Likaså ett stort TACK till er som kom på Bolmendagen och åt lunch i Sjö-
viken och likaså TACK till gänget som ser till att det blir Tartes Flambées att 
servera, ni hade det stressigt men det blev jättebra! 
 
Nu i höst planeras många aktiviteter, ni ser en del av dessa annonser i detta 
Sockenblad och mer kommer i höst, men ta fram er kalender och skriv in föl-
jande datum redan nu. 
 
torsdag 29 september  Baljans Världsturné kl 19.00 
lördag 1 oktober   kl 14.00 Kultur på Bygden/Skördefest 
lördag 22 oktober   13-16 Föreningsmässa 
lördag 22 oktober   kl 18:30 Isterbandsafton 
lördag 29 oktober   Halloweenfest för hela familjen 
lördag 19 november  Anna-Lena Bergelin och Jan Sigurd 
 
Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in pengar på 
Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53 
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 
bygdegården@bolmso.se  

Till minne av Birgitta Wallén 
Birgitta Wallén har gått bort och vi minns och är  
tacksamma för den goda gärning hon gjort för Bolmsö  
sockenråd.  

Birgitta var den första ordföranden i sockenrådet och  
bidrog tillsammans med övriga med ett gediget  
engagemang för bygden. 

Tack Birgitta! 
Bolmsö Sockenråd 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö. 
Under september månad har vi gurka, tomat, olika sorters 
kålväxter, zucchini, aubergine, paprika, matpumpa, prydnads-
pump, majs, sallad, m.m.   
 
Kolla gärna mer information på Facebook 
"Stapeledsträdgård" eller  
Instagram ”stapeleds garden” 
Öppet: Alla dagar kl.7-20 under säsongen. 
 
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
Mobil: 070 857 43 15 
greenmaki@hotmail.com 
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Bolmsö golfmästare. 
Som vanligt så ordnades det golfmästerskap för Bolmsöbor och likt ti-
digare år så avgick Rolf Karlsson med segern men hade tungt motstånd 
av Peter Nilsson, de hade nämligen samma resultat, men Rolf vann 
p.g.a lägre handikapp. 
Som god trea kom vår huvudsponsor Nils-Christan Nielsson. 
Tack för trevlig gemenskap. 
//Bruno 

 Årsmöte  

Bolmsö Norra Älgjaktslag måndagen den  
5 september kl. 19.00 
i Bolmsö bygdegård. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, medtag egen fika.  
  

Välkomna önskar styrelsen. 
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Välkomna på en 

Halloweenfest 
För hela familjen 

 
Lördag 29:e oktober kl. 17.00 

 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 
Anmälan sker senast 20 oktober via betalning till Bolmsö Bygdegårds-
förening. Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Märk betal-
ningen med  ”Halloweenfest” och vilka namn det gäller. 
 
Vuxen över 12 år 300 kr 
Barn till och med 12 år 150 kr 
 
Vi kommer servera mat. Medtag egen dryck.  
 

Läskiga Lekar, äckligt godisregn och mystiskt kul! 
 

VÄLKOMNA! 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

All eventuell vinst går till Bolmsö Bygdegårdsförening 

Lokala matproducenter 
 

Vid Kultur på Bygden/Skördefest aktiviteten  
i Bolmsö Bygdegård Sjöviken den 1 oktober  

erbjuder vi lokala matproducenter att komma på  
plats och sälja sina produkter. 

 
Vill du vara med så kontakta Solveig Carlsson,  
0372-910 00 
070 288 44 14  
bygdegarden@bolmso.se 
 

mailto:bygdegarden@bolmso.se
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Scout i Jonsboda                                    
Nu är det dags att börja en ny termin med scouterna! Här kan du uppleva 
äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul  
tillsammans med dina kompisar medan vi utforskar världen.  
Torsdagen den 8:e september kör vi igång. Vi ser fram emot många roliga 
kvällar tillsammans i höst! Är du intresserad av att vara med? Har du börjat i 
3:e klass eller är äldre är du välkommen att delta. Du får gärna komma med 
och bara  prova på någon gång om du vill. Vi träffas på  
torsdagar 18.30-20.00 vid Scoutstugan,  
Jonsboda missionshus. 
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson  tel. 070 999 78 55 
eller Anders Ericsson tel. 072 723 54 45 

 
Välkomna! 
Scoutledarna i Jonsboda 
 

Föreningsmässa för nyinflyttade 
och alla andra intresserade! 

 
Lördagen den 22 oktober är det dags för bygdens alla föreningar  

att samlas i Bolmsö bygdegård Sjöviken! 
 

Mellan kl. 13 och 16 kan man besöka montrarna  
och träffa representanter för varje förening. 

 

Det finns många, väldigt aktiva föreningar,  
som kommer att delta på mässan och visa upp sin verksamhet. 

 

Hjärtligt Välkomna Alla! 
 

hälsar Bolmsö och Tannåker Sockenråd  
i samarbete med bygdens föreningar. 

 

Från kl. 18.30 blir det ”Småländsk afton” med Isterbandsprovninig och  
underhållning, se separat annons från Bolmsö Bygdegårdsförening. 
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 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Nu startar vi torsdagspromenderna igen! 
Vi tänker promenera 15 gånger. 
OBS! Olika samlingsplatser! 
 

Start kl. 14.00 och fika efter promenaden i 
Ingalills café för den som vill. 
 

8 september   samlas vi vid Bolmsö skola 
15 september  Tannåker kyrka 
22 september  Bolmsö församlingshem 
29 september  Tannåker bygdegård Åsarna 
6 oktober   Husaby gamla skola, Bolmsö 
13 oktober   Tannåker kyrka 
20 oktober   Perstorpsgården Bolmsö 
27 oktober   Tannåker kyrka 
 
Fortsättning följer i nästa sockenblad............ 

 

ISTERBANDSAFTON 
 

Lördag 22:a oktober kl. 18.30 
 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Anmälan sker senast 14 oktober via betalning till Bolmsö Bygdegårds-
förening. Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Märk betal-
ningen med  ”Isterbandsafton” och vilka namn det gäller samt eventu-
ella allergier. 
 

Vuxen över 12 år 250 kr 
Barn till och med 12 år 100 kr 
 

Trerätters middag med måltidsdryck (vatten, läsk, lättöl)  
Vill man ha något annat att dricka får man ta med.  
Isterband och andra charkprodukter kommer att finnas till försäljning.  
 

VÄLKOMNA! 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Alla välkomna, för mer information 

kolla församlingens Facebook sida! 

4 sö 18.00 Jonsboda 
Gudstjänst Mark Munro, nattvard, månads-
insamling.  

6 ti 18.30 Hemmen Hemgrupp, kolla fb. För mer information.  

8 to 18.30 Jonsboda Alpha kursstart. Se nedan och fb.  

18 sö 10.00 Jonsboda 
Gudstjänst Mark Munro. Sång: Malin Kohls 
Josefsson.  

20 ti 18.30 Hemmen Hemgrupp, kolla fb. För mer information.  

25 sö 16.00 Tannåker Gudstjänst, med Pingstkyrkan i Tannåker.  

Dagledigträff  
13 september kl. 14 i Tannåker församlingshem 

”Sommar på Bolmsö – bildvisning från promenadgruppens vandringar.” 
Edith Halvarsson och Bernt Andersson.  

Varmt välkomna!  
……………………………………………………………. 

Dagledigträffar hösten 2022: 
11 oktober - Bolmsö 

8 november - Tannåker 
6 december – Bolmsö 

Håll utkik i predikoturer efter program och eventuella ändringar. 
Varmt välkomna!  

 

ALPHAKURSEN är värl-
dens mest använda bas-
kurs om kristen tro. Man 
behöver inte veta vad man 
tror på för att gå kursen. 
Alla välkomna 18:30-20:00 
tor. 8:e sept. på en ”prova-
på- kväll”. Vi bjuder på fika.  



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor september  2022 

4 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, C Fjordevik 

11 09.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

18 18.00 Gudstjänst i Bolmsö kyrka, J-Å Carlsson 

25 18.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

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

Se även i tidningen, kan bli ändringar under månaden. 
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Tannåkers Pingstkyrka september 2022 

4 16.00 Församlingsmöte 

11 16.00 Kjell Ström 

17 18.00 Lennart Larsson V Ämtevik 

18 16.00 Lennart Larsson V Ämtevik 

25 16.00 Mark Munro 

tis 18.30 Bön och bibelläsning alla tisdagar i kyrkan 

www.tannakerpingst.se 



 

 

Sabine Elmquist Levin, Färle 
ordförande 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson, Skällandsö 
kassör 

076 361 59 95  
rolf.brorsson@hotmail.com 

Lillan Papp, Spången 
sekreterare 

070 851 03 52 
lillan@flp.com 

Ellinor Jönsson, Kvarkhult 
v. ordförande 

073 831 77 48 
ellinor-jonsson-@hotmail.com  

Ida Johansson, Granelund 
ledamot  

073 078 00 03  
holmana.ida@gmail.com  

Ingrid Munro, Skällandsö 
ersättare 

073 715 02 20 
swedenmunro@gmail.com 

Helene Johansson, Flahult 
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 bidrag som skapar innehållet i bladet. 
 

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

Sockenrådets nästa möte:  6 september med Bolmsö sockenråd kl. 18 i Sjöviken 
och eget möte den 4 oktober 17.30 på Åsarna.

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 
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