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1. Tannåker  
 
Service:   
 
Tannåker Diversehandel och Tannåker 
cykel och kajakcenter  
Lättare lunch, turistinfo, livsmedelsbutik, 
toalett, uthyrning av cyklar och kajaker 
,cykelkärra till uthyrning, luft och 
reparationsgrejor finns, Internet. 
 
Adress: Tannåker Tallbo, 341 96 Ljungby 
Tel:  0372-930 40 
E-post: tannaker@gmail.com  
Webb: www.tannakershandel.se    
 
Sevärt: 
 
Kyrkan  från 1700-talet har sommarkyrka 4 
veckor på sommaren, med lunchandakt kl 
12.00. I församlingshemmet finns café på 
vardagarna (de har nyckel till 
hembygdsstugan).  
Det finns en båthamn  nedanför 
församlingshemmet för de som vill angöra och 
gå upp till caféet/kyrkan. 
 
2.Bikes for hire , (Ingrid och Mark Munro)  
Adress:, Skällandsö, 341 96 Ljungby 
Tel. +46 370-450 80  
 
3. Jonsboda - Birgit´s Lillboden Loppis 
Adress: Jonsboda, 341 96 Ljungby 
Tel: 0370-451 26 
 
4. Badplats Gavlö  
Grunt vatten, brygga, toaletter och 
omklädningsrum finns 
 
5. Dannäs 
 
Service   
 
Våffelcafé och B&B 
Serverar även matigare lunchvåfflor – toaletter 
– rum o frukost, fiskekort försäljning och lite 
enkel fiskeutrustning – Fiskevärd kan bokas för 
hel- och halvdagsturer.  
Adress: Dannäs skola, 33012 Forsheda 
Tel: 072-246 30 03 
E-post: info@norrabolmen.se   
Webb: www.norrabolmen.se     
 
 
Arabusta Dannäs 
Öppet lördagar och söndagar 0370-105 10. 
www.arabusta.se   
 
Sevärt: 

Kyrkan i Dannäs, den äldsta runt Bolmen, är 
från 1200-talet På kyrkogården finns Carl von 
Linnés anfäder begravda. 
 
6. Liljenäs badplats  
Grunt vatten, brygga, toaletter, omklädning och 
lekplats finns 
 
7. Liljenäs Natur och Fritid 
Boende, Fiske, Kanoter, Femkamp m.m     
Adress: Liljenäs, Forsheda 
Tel: +46 370-860 90 mob: +46 70-6919043 
E-post: c.iversen@telia.com  
Webb:www.liljenas.se  
 
8. Tallberga Köpcentrum  
Livsmedelsbutik  
Adress:Tallberga,330 10 Bredaryd 
Tel: 0371-70016  
 
9. Ås hembygdspark, Slättahult. 
 
10. Sunnaryd  
 
Smak och design  
Café och presentbutik 
Adress:  
Tel: 0371-71191 
E-post: info@sunnaryd.com  
Webb: www.sunnaryd.com  
 
Lisa Johansson  – hästar och ev boende 
(under utveckling)  
0371-71113 
070-537 11 47 
info@pelles-skogstransport.se  
www.pelles-skogstransport.se    
 
Kårehamn – båthamn och badplats  
 
Färjan 
För att boka färjan, ring 070-55 71 190 
Tidtabellsinformation för färjan finns på talsvar, 
telefonnummer 0771-65 65 65 
Tidtabeller och övrig information finns även på 
www.vagverketfarjerederiet.se 
 
 
11. Tiraholms Fisk, Restaurang,Glasscafé, 
Pub & Gårdsbutik 
Adress: Tiraholm, 310 83 Unnaryd 
Tel:+46 371-640 19 
e-post: fisk@tiraholm.se  
webb: www.tiraholm.se  
 
12. Utsikt vid Järanäs   
 
13. Önne  
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14.Löckna Camping och stugby  
Camping, stugor, badplats, minigolf, bastu m.m 
Adress: Löckna Norregård, Lidhult  
Tel:+ 46 35 920 26 
E-post: lokna-camping@telia.com  
Webb: http://www.loknacamping.com/  
 
15. Odensjö 
 
Service: 
 
Strandhems B & B och Turistinfo,  
Trasmattor,  
Ellen och Roswitha Svensgård 
Adress: Strandhem Odensjö34010 Lidhult 
Telefon: 035-92038 mob:070-2666783 
Mail: postmaster@naturellen.se  
Webb: www.naturellen.se   
 
Huskultur 
I Huskultur hittar du presenter och 
heminredning från världens alla hörn 
Adress: Solsäter, Odensjö, 34010 Lidhult 
Telefon: +46 35-91774 
E-post: jenny@huskultur.nu  
Webb: www.huskultur.nu   
 
Sevärt: 
 
Kyrkan 
Odensjö kyrka är naturskönt belägen på en 
udde i sydvästra delen av sjön Bolmen. Kyrkan 
är från 1818 och är byggd på murarna av en 
brunnen medeltidskyrka. Kyrkan utvidgades 
och byggdes om med ett nytt kor 1926. Under 
koret grävdes en källare där en vedeldad ugn 
installerades. Värmen fördes genom 
luftcirkulation upp i kyrkan genom gal-
lerförsedda hål i golvet. Tidigare hade kyrkan 
värmts upp av en stor kamin. Då blev det ofta 
sotigt och osigt. Den gamla prästgården 
ersattes 1918 av den nuvarande.  
 
Hembygdspark  (våfflor på söndagar under 
sommaren) 
Odensjö hembygdspark ligger sedan 1952 i 
Lunnagärdet vid Bolmens strand ungefär 600 
m norr om kyrkan. Under de gångna åren har 
ryggåsstugor och andra byggnader flyttats till 
parken. För Öppettider och visning, kontakta: 
035-917 74 
 
Järnåldersgravfält 
Från hembygdsparken leder en liten skogsväg 
norrut. Bara några hundra meter från 
hembygdsparken ligger ett gravfält med 
ungefär 40 gravhögar.  
 
Övrigt:  

Badplats med torrtoalet  
Vandringsleder 
 
 
16. Byholma – Bettans Byhåla med saker 
och ting öppet sommartid  
 
17. Norrnäsudd naturrervat  
Naturreservatet Norrnäsudd ligger öster om 
Byholma, på spetsen av en udde i södra delen 
av sjön Bolmen. Udden är bevuxen med 
naturligt uppkommen bokdominerad 
ädellövskog, även söder om reservatsgränsen. 
 
18. Piksborg  - Vacker plats för picknick 
Här finns en chans att studera resterna av den 
medeltida borgen som byggdes för nästan 650 
år sedan. Naturen är vacker och här utlovas en 
mycket fin utsikt över Bolmens vatten. Här 
finns öppna gräsytor där den medhavda 
matsäcken kan avnjutas. Ett tips är att passera 
det gamla stationshuset. Strax efter 
stationshuset på höger sida finns en vacker 
glänta som väl lämpar sig för en stunds 
avkoppling. 
 
19. Rastplats  
 
20. Bolmen Marin och Fritid/ Bolmen 
Camping 
Camping, stugor, kanoter, båtar, fiskekort, , 
badplats och hamn m.m   
Adress: Bolmes samhälle 
Tel: + 46 372 231 00 
E-post: info@bolmen.com  
Webb: www.bolmen.com  
 
 
21. Angelstad  
 
Kyrkan 
Angelstad kyrka är en medeltidskyrka från 
1100-1200 talet. Klockstapeln anses som en 
av Växjö stifts vackraste. Kyrkan har många 
fina gamla inventarier, däribland en 800 år 
gammal dopfunt. Tavlan "Den lidande Kristus" 
är en oljemålning av Angelstadkonstnären 
Ragnar Person, ljuskronor och lampetter är 
tillverkade av konstsmidesmästare Åke 
Wremp, Angelstad. 
Riddaren Ebbe Skammelson dräpte i 
vredesmod sin trolovade. Han slogs i bojor och 
dömdes till att vistas ett dygn på var och en av 
sjön Bolmens 365 öar. Efter ett år sökte han 
sig till Angelstad kyrka, steg upp på en sten 
och sade: ”Är jag värd att vila i helgad jord så 
sker det.” I detsamma föll bojorna av honom, 
Ebbe föll död ner och i stenen blev ett kors och 
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ett fotavtryck synligt. Ebbes bojor blev till kors 
på kyrktaket.  
 
Hembygdsgård  
Hembygdsmuseum.  
För Öppettider och visning, kontakta: 0372-211 
55 
 
Badplats  
Bad i Kösen , parkering, brygga, toalett.  
Tillsyn: Angelstads IF telefon 0372-211 41 
 
22. Skea dåre  
En gumma från Skeagård hade varit på 
julottan i Angelstad kyrka. Hon hade bråttom 
hem och sprang det fortaste hon kunde. En bit 
från kyrkan fick hon slag och dog. Där står nu 
en sten som liknar en framåtlutad springande 
gumma 
 
23. Bolmstad  
 
Bolmstad Säteri 
Antal rum 7 därav: 6 rum 2 bäddar, 1 rum 3 
bäddar  
Antal bäddar 15, Pris: 200 kr/ bädd, Kök med 
kyl o. frys till självhushåll, allmän rum med TV, 
Dusch, WC, Tvättmaskin. Lakan kan hyras.  
Faciliteter Allmän rum, kök, TV, Dusch, WC, 
Tvättmaskin. Även uthyrning av stugor 
veckovisboende.   
Tel: 070-632 40 68 
e-post: filip@bolmstadsateri.se  
Webb: http://www.bolmstadsateri.se/  
 
Bolmstad hamncafé  
Hemtrevligt café beläget i Bolmstad hamn med 
vacker utsikt över sjön Bolmen.  
Serverar kaffe, kakor, glass, hembakade 
våfflor m.m.  
Öppettider: Sommartid: 12.00 - 18.00, alla 
dagar.  
 
Hogo Turbåt 
en uppsjö med Bolmenäventyr för företag, 
grupper och privata fester.  
Båten tar 10-12 sittande ute och inne - 
maximalt 20 personer. Kostnad beror på 
önskemål och antal deltagare. Minimum 10 
personer.  
tel: 070-558 07 03  
Web: www.hogomarine.se 
 
Bolmstad hamn http://www.bolmstadhamn.se/  
Seglarskola  http://www.ssangantyr.org/ 
 
24. Mjälens Badplats  
Mjälens badplats är långgrund sandstrand, 
parkering, toalett, 

 
25. Ljungby swecamp sjön Bolmen  
 kiosk, minigolf, stuguthyrning, camping 
Telefon: 0372-920 51 /  
E-post: swecamp@bolmencamping.se   
Web: http://www.bolmencamping.se  
 
26. Pila kull  
En gång var det en trollkärring i Pila kull som 
spann lin till en bondhustru i Hölminge by. Som 
tack ville trollet att byborna inte skulle odla lin i 
byn. Troll tål inte lin. Naturligtvis sådde folk lin 
det värsta de kunde. 
 
27. Bolmsö Marin  
Uthyrning av båtar och service för båtar 
http://www.bolmsomarin.se/  
 
28. Bolmsö Östergård  
Bad, Fiske, Ridhäst, Ridning, Ridskola, 
Ridutrustning, Turridning 
Tel: 46 (0)372- 940 06 
Webb: http://www.bolmso-ostergard.se/  
 
29. Bolmsö antik och loppis i Hov 
Sommaröppet månd. Onsd, fred. Sönd 11-17. 
Söndagsöppet 24/4-25/9 11-17  
Tel: 0372-300 29 
www.bolmsoloppis.se  
 
30. Pertorpsgården  
Ett gårdsmuseum från 1700-tal till 2000-tal. 
Perstorpsgården är testamenterad av den siste 
ägaren Adolf Svensson till Bolmsö gamla 
församling och förvaltas idag av Adolf 
Svenssons stiftelse. Gården visar hur ett 
bondehem på Bolmsö kunde se ut förr i tiden, 
från ryggåsstugans tid fram till våra dagars 
mangårdsbyggnad.  
Samtliga föremål som finns i husen har 
använts på gården och ger därför en bra bild 
hur bonden och hans familj levde. I detta 
hemmet fick barnen lära sig att inte slänga 
något i onödan. Det finns många 
mangårdsbyggnader i Västbo från samma tid, 
men det som gör Perstorp helt unikt i sitt slag 
är att huset aldrig varken invändigt eller 
utvändigt har renoverats, allt är som det var, 
köksutrustningen, husgeråd t.o.m. de gamla 
elledningarna från 1920-talet finns kvar.  
Öppet för bokning 15 maj - 15 september. 
Söndagar till och med 20:e augusti öppet med 
guider mellan kl. 14-17.  
Kontakt 0372-911 47 eller 0372-941 41 
Webb: http://www.bolmso.se/perstorp.php  
 
31. Jättekastet och Stenudden  
Förr i tiden bodde det bara jättar på Bolmsö. 
En gång byggde jättarna en bro från norra 
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Bolmsö och till fastlandet. Resterna efter bron 
kan ses än idag och kallas för Stenudden. När 
Bolmsö kyrka byggdes blev jättarna arga och 
kastade en stor sten mot kyrkan 
 
32. Bolmsö Kyrkby 
 
Bolmsö Camping och Värdshuset Hägern 
samt Bolmsö B&B  
Camping, restaurang, mini-livs, fiske, kanot, 
minigolf, cyklar m.m                              
Kyrkbyvägen 12 
S-341 93 Bolmsö 
Telefon: +46 (0)372 - 91102 
Telefax: +46 (0) 372 - 91102 
E-post: info@bolmsocamping.se  
Webb: www.bolmsocamping.se  
 
Hembygdsgården 
Vacker Hembygdspark med äldre stugor från 
hela Bolmsö. Ryggåstuga, ladugård, linbasta, 
prästgårdsbod. Fint belägen vid Bolmens 
strand - ta med picknickkorgen! Kontakt:  0372 
- 91000 
 
Kyrkan  
I Bolmsö Kyrkby finns kyrkan som tillhör Berga 
pastorat. Kyrkan byggdes 1863 och har en 
predikstol från 1600-talet. 

 
Badplats 
Bad i sjön Bolmen vid campingplatsen. 
parkering, nära till restaurang och kiosk.  
Tillsyn Karl Sandrock Värdshuset Hägern.  
 
33. Hornstrand stugor 
I Hornstrand i nordvästra delen av Bolmsö 
bedriver familjen Lööw stuguthyrning. Stugorna 
är nyrenoverade och ligger nära stranden. Till 
varje stuga ingår en roddbåt. 
Även uthyrning av båtar med motorer, kanoter, 
jaktturer mm. 
För mer information och bokning kontakta oss 
på: 
Patrik Lööw/Susanne Lööw 
Hornstrand 
341 93 Bolmsö 
0372 911 01 eller 0707 33 88 33  
info@hornstrand.se  
webb: http://www.hornstrand.se/  
 
34. Mats Håkansson – Bolmenflotten 
(under utveckling) 
Cykeluthyrning, flottfärd, badresor till öar, 
hämtning av cykelresenärer  från Bolmsö  
Tel: 070-522011

 
 
 
 
 
 


