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Mien cupen 

Förra årets succé MIEN CUPEN i fotboll 

anordnas på Hagavallen helgen 1-2/7. 

Det blir fotboll med pojkar födda 90-91-92 på 

lördagen. Nytt för året är att det blir flicklag på 

söndagen, födda 89-90-91. 

18 föreningar är inbjudna i årets cup. 

Vi hoppas på fint väder och goda kämpatag. 

Det kommer att finnas  kaffeservering och 

korvförsäljning. 

Alla är hjärtligt välkomna. 

 Midingsbygdens Idrottsförening 

Eld och sång 

Valborgsmässoafton firades på traditionsenligt vid 

Miens strand i härligt sommarväder. Det samlades 

ca 150 personer under trevligt småprat, 

lotteriförsäljning, korvätning och kaffedrickning. 

Signes sockerbullar försvann i ett nafs. 

Ingalill hälsade våren sedvanligt med farfar 

Augusts dikt som underlag. 

Valborgsfirandet vid Midingsbråte badplats kom 

igång i början av 60-talet. Inkomster från 

kaffeförsäljning och lotteri användes bl a till inköp 

av rutschbana och brygga. Kommunen hade även 

då ont om pengar eller kanske tätortens badplats 

var i större behov. 

Från början och fram till början av 70-talet var 

August Johansson den självklare vårtalaren. 

Därefter har bl a Rune Bengtsson, Teodor 

Cronqeist och Roy Stanfors varit vårtalare. De 

senaste åren har Ingalill läst farfars dikter. 

En gammal sed i Midingsbråte är också att få 

besök av majsångare. Till och från under åren har 

Alf och Laila Fröberg tagit med sig ett gäng och 

låtet oss andra i byn njuta av dragspel och sång 

mitt i natten (en del vaknar tyvärr inte alltid av 

sången). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter några års uppehåll var vårkvällen så varm 

och skön att sångarna åter lät höra av sig. 

   EL 

När morsan sa åt farsan att gå ner och säga till 

ungarna att inte slänga sten i badplatsen visade det 

sig efter ett tag att han i stället lärde dom att kasta 

macka. Ifall någon i sommar undrar varför det är 

så knöligt i sanden. 

   Red. anm. 

Musikal och Irlänsk folkmusik 

Årsmöterna för båda föreningarna hanns med på 

en kväll tack vare bra dagordning och klubbande 

av Bodil. Dessutom hanns en minimusikal med. 

Ann Nilsdotter och Peter Elmberg med barnen 

Vilman och Sonja 7 och 9 år framförde 

Hemstannarna. Den handlade om dom som inte 

åkte till USA utan fick dra det tunga lasset här i 

Sverige. Kanske en parallell till oss som inte 

flyttar till storstäderna utan kämpar vidare. 

Roligt var också att för första gången på flera år 

var det fler än bara styrelsena som kom. Hela 25 

personer. Delvis kanske för att det var “riskfritt” 

pga att Gun Ihlström gjort ett bra 

valberedningsarbete. Kolla protokollen senare i 

bladet 

Nästa möte som var RIM-projektets stormöte 

samlade också ett stort antal bygdebor närmare ett 

40-tal. Här gjorde en grupp ungdommar från 

Musikverkstan en bejublat konsert med irlänsk 

och israelisk folkmusik. Kolla även här Ullas 

reportage senare i bladet. 

   Red. 



Tyska turister vid Mien 
 

Julius Hüter och Sandra Kopmeier valde 

att tillbringa deras semester vid Mien 

sommaren 1999. Båda är anställda vid den 

stora kemifabriken Höchst, strax utanför 

Frankfurt.För första gången besökte de 

Sverige och kom hit med en viss bild av 

Sverige. Vad lockade mest? 

- Vi föreställde oss att landet hade en 

mycket vacker natur,sjöar och stora 

skogar. Kanske vi kunde få se en älg i 

verkligheten också. Vi älskar trähus. Sen 

var jag intresserad av att se de blonda 

kvinnorna, säger Julius och tittar med lite 

dåligt samvete till Sandra som skrattar 

menande. 

Julius leder en del av personalen på 

Höchst, 80 anställda, Sandra arbetar som 

kemilaborant. Båda klagar över mycket 

stress och konkurrens i arbetet som ökar 

behovet av att kunna koppla av ordentligt. 

-Arbetsplatsen ligger i ett område med 

dålig luft ,så man riktigt längtar till att få 

andas in ren , frisk luft. Att kunna vandra 

omkring i skogen, att cykla och att åka 

kanot är toppen ,tycker båda som är väldigt 

naturförbundna. 

Spänningen i att få se en livs levande älg 

var så stor att de ibland tog bilen och gav 

sig ut mitt i natten för att leta reda på  en, 

men tyvärr lyckades de inte. Men i stället 

fick de syn på en massa rävar och en del 

ugglor.Inte illa det heller. 

- Det var ovanligt för oss att vi kunde 

uppleva tystnaden och mörkret så 

intensivt. På morgonen väntade 

kossorna på andra sidan staketet. Vad 

härligt att se djuren så nära! 

Andra positiva upplevelser var de långa 

öppettiderna i livsmedelsaffärerna och det 

vänliga bemötandet. 

Båda har rest mycket och samlat 

erfarenheter i andra länder; 

Marokko,Kenya,länder i Asien, USA och 

kvar på deras önskelista står en rundtur 

genom Skandinavien och en resa till 

Indien. Resefebern  finns kvar,särskilt hos 

Julius som helst skulle vilja bosätta sig i 

USA och ofta längtar bort, Sandra däremot 

längtar efter en familj med barn. Önskemål 

som kan vara svåra att förena med 

varandra. 

     Boel 
 

Mienljusstaken 
 

Karin Cederqvist i Grönteboda tillverkar 

och säljer Mienljusstaken i olika färger. 

Välkomna och titta! 

 

Nya kurser på bygdegården 
 

Vi har genom enkätsvaren sett att det 

fortfarande finns många som kan tänka sig 

att gå kurser på Gäddeviksås Bygdegård. 

Jag vill då gärna redan nu ha så många 

förhands- och intresseanmälningar som 

möjligt. 

FÖLJANDE KURSER KAN VARA 

AKTUELLA: 

Data grund 

Data för äldre (Red’s förslag) 

Data forts. 

Hur använda Multimediadatorn i 

Bygdegården ? 

Engelska  

Tyska 

Bokföring med dator 

Har ni fler förslag, så är ni välkomna med 

dessa 

 

Tingsryds Kommun förlänger sitt 

erbjudande att subventionera utbildningen 

med 300:-/deltagare och kurs under hösten. 

De senaste kurserna i data kostade då 450:- 

per elev & kurs. Vi ska försöka att hålla 

detta pris, men det beror på om vi får 

kompetent lärare till det priset. Det blir i 

alla fall ingen stor höjning. 

Skriv en rad till Miengruppen, Yttre 

Källehult 2420 B 362 92 Tingsryd, och 

berätta vilken/vilka kurser ni skulle vara 

intresserad av. Uppge även namn, adress & 

tel.nr eller ev. e-mailadress, så återkommer 

vi till hösten. 

 

Detta är troligtvis sista chansen att få 

utbildning subventionerat av kommunen - 

så ta vara på den....... 

 

uppmanar 

Ulla d´Ailly / Studieansvarig Miengruppen 



Protokoll fört vid Midingsbygdens 

Bygdegårdsförening årsmöte  000426 

 
Ordförande Bodil Nilsson hälsar alla 

välkomna och förklara mötet öppnat. 
 

§ 1 Val av stämordförande: Bodil Nilsson. 
 

§ 2 Styrelsens val av protokollförare:  Lena 

Jönsson. 
 

§ 3 Deltagareförteckning skrivs. 
 

§ 4 Justeringsmän väljs: Inga-Lill Karlsson 

och Gustav Karlsson. 
 

§ 5 Stämman har utlysts i behörig ordning 
 

§ 6 Ordförande uppläser 

verksamhetsberättelsen och ekonomisk 

redovisning av kassören . 
 

§ 7 Revisionsberättelse uppläses av revisor 

Gustav Karlsson och godkännes 
 

§ 8 Beslut om resultat- och balansräkning. 
 

§ 9 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 
 

§ 10 Val av ordförande: Bodil Nilsson 1 år. 

Val av övriga ledamöter: omval 2 år Peter 

Gunnarsson, Björn-Anders Jäderås. Nyval 

2 år: Aila Thuresson. 

Lars Augustinsson avgår. 
 

§ 11 Val av revisorer: Åke Gunnarsson och 

Gustav Karlsson 
 

§ 12 Val av valberedning: Gun Ihlström. 
 

§ 13 Ärende som av styrlesen som 

hänskjutits till stämman. 

Tillsätta en arbetsgrupp som utreder en ev. 

sammanslagning med Miengruppen, ev 

idrottsföreningen MIF. 

Tord Johansson väljs till att representera 

Bygdegårdsföreningen. 
 

§ 14 Övriga ärenden: Diskussion ang. ev 

reperationer. Vaktmästarefrågan är ordnad. 
 

§ 15 Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: Lena Jönsson   

 

MIENGRUPPENS ÅRSMÖTE 

Bygdegården Gäddeviksås den 26 april, 

2000 

 

§ 1 Val av stämmoordförande 

 

Till stämmoordförande valdes Bodil 

Nilsson 

 

§2 Styrelsens val av protokollförare 

 

Till protokollförare valdes Ulla d´Ailly 

 

§3 Deltagarförteckning (Röstlängd) 

 

Utgörs av närvarolista 

 

§4 Val av två personer jämte ordföranden 

att justera  

protokollet 

 

1. Tord Johansson 

2. Peter Gunnarsson 

 

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 

 

Årsmötet fann stämman utlyst i behörig 

ordning 

 

§6 Styrelsens årsredovisningar 

 

Bodil Nilsson redogjorde för verksamheten 

under året  

 

§7 Revisorernas berättelse 

 

Miengruppens kassör Eivor Lindstrand 

gick igenom 

årsredovisningen som lades till 

handlingarna  

 

§8 Beslut om fastställande av 

resultaträkning och 

balansräkning 

 

Resultaträkning och balansräkning 

fastställdes 

     vgv 



Miengruppen årsmöte forts. 

 

Revisorerna har godkänt redovisningen 

och den upprättadebalansräkningen . 

 

Årsmötet beslöt överföra vinsten till 

nästkommande 

års verksamhet 

 

§9 Beslut om ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna 

 

Mötet beviljade styrelseledamöterna 

ansvarsfrihet 

 

§10 Fastställande av antal 

styrelseledamöter samt val av  

styrelsens ordförande och övriga ledamöter 

 

Antal styrelseledamöter fastslogs till 7 

personer. 

Följande ledamöter valdes till den nya 

styrelsen: 

 

Ordförande: Bodil Nilsson, omvald på 2 år 

Kassör: Eivor Lindstrand, omvald på 2 år 

Sekreterare: Ulla d´Ailly , omvald på 2 år 

 

Ordinarie ledamöter:  

Björn Anders Jäderås omvald på 2 år 

Tord Johansson, vald på 1 år 

Åke Gunnarsson, vald på 1 år 

Inga-lill Karlsson, vald på 1 år 

 

Suppleanter: 

Sven-Olof Karlborg, vald på 2 år 

Percy Martinsson, vald på 2 år 

 

§ 11 Val av Mieninfo´s redaktion 

 

Björn-Anders Jäderås, Eivor Lindstrand 

och Curt Ihlström omvaldes på 2 år 

 

§12 Val av revisorer 

 

Till revisorer valdes Lars Augustinsson 

och Curt Ihlström 

 

§13 Val av valberednig 

 

Gun Ihlström, sammankallande 

Övrig ledamot - lämnas öppet för Gun att 

knyta till valberedningen. 

 

§14 Ärenden som av styrelsen eller 

medlem hänskjutits till stämman: 

a) Tillsätta en arbetsgrupp som 

tillsammans med valberedeningen utreder 

en ev. sammanslagning med 

Bygdegårdsförenigen alt. föreslår två 

styrelser utan dubblering 

Som princip beslöts att arbetsgruppen skall 

bestå av representanter för de 

olika föreningarna.  

Som representant för Miengruppen valdes 

Björn-Anders Jäderås  

Bygdegårdsföreningens representant utses 

på nästa styrelsemöte  

Gun Ihlström från valberedningen ingår 

också i arbetsgruppen  

En representant från Idrottsföreningen 

saknas  

 

b) Tillsätta en arbetsgrupp som bevakar rv 

29 

 

Beslöts att en mindre undersökning om 

besluts- & arbetsläget genomförs genom 

en arbetsgrupp bestående av: 

Uno Nilsson, Yttre Källehult 

Tod Johansson, Midingsbråte 

Björn-Anders Jädersås, hakefors 

 

§15 Lägesrapport från RIM-projektet 

 

Projektansvarig Ulla d´Ailly redogjorde för 

läget 

 

§16 Övriga ärenden 

 

Inga ärenden hade kommit in till årsmötet.  

 

§ 17 Mötet avslutades 

Vid Protokollet 

 

Ulla d´Ailly 

 

OBS! Protokollen var vid 

pressläggningen inte justerade så 

mindre ändringer kan ev. tillkomma. 



Midingsbygdens IF 
En titt i protokollen 

 

I nådens år 1950, då vintervinden ven 

kring husknutarna och då Gustav V var 

Sveriges Konung och Thorwald Bergqvist 

var hans befallningshavare i Kronobergs 

län, gick budkaveln på något sätt kring 

Miens stränder. Därför kom ”intresserade 

för bildandet av idrottsföreningen” till 

Bygdegården i Gäddeviksås den 25 

januari. 

August Johansson var tydligen en av 

initiativtagarna, då han hälsade 

välkommen och även utsågs att leda 

kvällens förhandlingar. Helt kort och gott 

beslöts att bilda en idrottsförening ”som 

skall kallas Midingsbygdens 

Idrottsförening (MIF)”. 

En interimsstyrelse valdes: Thorvald 

Wallberg Midingsbråte, Gunnar Karlsson 

Midingsbråte, Knut Mattsson 

Midingsbråte, Ivar Johansson 

Midingsbråte, Hilding Gustavsson 

Gäddeviksås samt till suppleanter Erik 

Håkansson Gäddeviksås, Hjalmar 

Svensson Hakefors och Rune Johansson i 

Midingsbråte. 

Man var på hugget. Redan den 2 februari 

konstituerade man sig så att TW blev 

ordförande, GK vise ordförande, KM 

kassör, IJ sekreterare samt HG 

materialförvaltare (!). Årsavgiften 

bestämdes till ”3 kr för herr, 2 kr för dam, 

1 kr för medlem under 16 år samt 

inträdesavgift 50 öre”. (Vad blir det 

omräknat i dagens penningvärde?). Även 

utsågs en delegation för att förhandla med 

August Johansson angående fotbollsplan. 

Och vid senare möte rapporterades att över 

sommaren få disponera en av honom 

mosse! Man hade verkliga ambitioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan skickades till Riks-

idrottsförbundet och på väggen i 

klubbrummet hänger inom glas och ram: 

”Sveriges Riksidrottsförbund har denna 

dag som medlem intagit Midingsbygdens 

Idrottsförening med alla de rättigheter och 

skyldigheter som gällande stadgar och 

bestämmelser föreskriva. 

Stockholm den 2 maj 1950 

Förvaltningsutskottet 

Bo Ekelund 

Ordförande” 

Fotbollsplanen var tydligen inta av bästa 

slag för på årsmötet 1951 fick styrelsen i 

uppdrag ”att antingen förbättra den 

nuvarande eller söka anskaffa någon 

annan.” Vid samma möte beslöts, att 

föreningen skulle betala spelarnas resor till 

matcherna under villkor att de själva tog 

hand om och tvättade sina fotbollsdräkter. 

(Vilka matcher undrar en som inte var med 

på den tiden!) 

Styrelsen kastade sig tydligen över 

”planfrågan” och tog omgående kontakt 

med Fil kand H Sandmark, som det står 

skrivet. (En anteckning från styrelsemötet i 

juli: ”De kontanter kassören beräknas rå 

över då inneliggande räkningar betalts, 

beslöt styrelsen insätta i bank”.) 

Kontakterna gav resultat och den 14 

augusti kunde ordföranden Gunnar 

Karlsson på ett extra möte meddela, att 

styrelsen träffat preliminärt avtal om inköp 

av ett markområde ”från fastigheten 3/8 

mtl Midingsbråte 1:3 i Urshults socken, 

vilken fastighet äges av Fil kand (det är 

man noga med!) Harald Sandmark.” Köpet 

godkändes enhälligt. Man skulle ta kontakt 

med Riksidrottsförbundet angående 

möjligheterna om bidrag till 

iordningställandet. Det blev tydligen en 

gåva, ty gåvobrevet från Sandmark är 

daterat den 27 augusti och den 25 

september avslutades avstyckningen. Den 

9 januari 1952 beviljades lagfarten och 

lägenheten fick beteckningen Midingsbråte 

1:63. 



 MIF forts. 
 

De kommande åren jobbade man hårt med 

planen, som det heter i dagligt tal. Många 

ändringar och förbättringar gjordes, bl a 

satte man upp ett nytt stängsel på norra 

sidan och man bestämde, att ”vid lämpligt 

tillfälle bortflytta stengärdesgården på 

västra långsidan och av denna upplägga en 

åskådarläktare”. Våren 1957 gjordes 

tydligen en hel del med planen och för att 

hålla kostnaderna nere beslöts, ”att varje 

medlem skall arbeta 20 timmar gratis och 

om så ej sker betala 30 kr i timmen”. Detta 

säger väl en hel del om hur angeläget man 

ansåg det vara att få en ordentlig 

idrottsplats! 

Efter många om och men var det 

emellertid dags för invigningen den 7 

september 1958. Man kom fram till att 

förutom allt frivilligt arbete hade 

föreningen lagt mer 10 000 kr. Från 

kommunen hade erhållits 2 000 kr. Som 

tidigare stått att läsa i Mieninfo spelades 

århundrades match mellan Gubblaget och 

damlaget Trippa Lätt, där de lättfotade 

(förlåt!) damerna vann med 8-5. 

Här sätter vi punkt för denna gång (time 

out alltså) men mera kommer. 

   Sune Källman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 

Protokollen är ofta endast beslutsprotokoll. 

vilket de egentligen skall vara, men det 

skulle vara roligt med flera detaljer än vad 

som framgår av protokollen. Så du som 

kan berätta mera detaljer, t ex om 

matcherna på mossen, hör av dig. 

     DS 

 

Nu borstas det i Bygdegården 
 

Inte bara på fotbollsplanen görs det 

frivilligt arbete gratis utan även i 

Bygdegården. 

Vi i red. vill framföra ett varmt tack till 

alla som lovat att ställa upp som 

vaktmästare under år 2000 och 2001. 

 

April - maj 

Ros Mari och Åke Gunnarsson   85008 

Eivor Lindstrand och Ferdinand Kirmeyer 

85122 

 

Juni – juli 

Tiina och Peter Gunnarsson  85061 

Anette Kranstedt och Daniel Nyman  

85013 

 

Augusti – september 

Inga Lill och Ronny Karlsson  85041 

Eva och Kenneth Karlsson  85065 

 

Oktober – november 

Lena Jönsson och Kent Johansson  85144 

Marina Martinsson och Jack Svensson  

85149 

 

December. .januari 

Ellinor Gummesson och Mikael 

Håkansson  85051 

Kristina och Magnus Johansson  85029 

 

Februari – mars 

Ursula och Percy Martinsson  85057 

Aila och Lennart Thuresson  85023 

 

April – maj 

Ulrika Lichtenberg och Peter Fasth  85030 

Gun och Kurt Ihlström  0477-15080 

 

 

Tidbokningen sköts tills vidare av Tord 

Johansson på 85146 



Spännande stormöte 

 i Gäddevikksås Bygdegård 16: maj 

 

35 förväntansfulla och engagerade bygdebor 

mötte upp på Stormötet för att diskutera 

bygdens framtid, få reda på enkätens 

fingervisningar om vad folket anser vara 

viktigt eller inte, samt inte minst, utse 

vinnare av de dyra dropparna bensin. 

 

Arbetsgruppen för RIM-projektet (Resurser i 

Mienbygden) presenterade de första 

siffrorna från en preliminär sammanräkning 

av ca 75% av de inkomna svaren på enkäten. 

 

Arbetsgruppen passade på att tacka alla 

hjälpsamma och engagerade bygdebor för 

att de varit så flitiga och att vi därmed fått in 

över 50 svar som skickats in. 

Enkäten delades ut av det oförvitliga 

Postverket till 135 hushåll i bygden. Att det 

inte blev fler, vårt statistiska underlag 

omfattar 163 hushåll, beror på att så många 

av husen bebos av sommargäster. 

De trevliga studenter från Växjö Universitet 

som ringt runt till alla telefonnummer i 

bygden (absolut anonymitet garanteras!), 

hade 188 hushåll på sin lista. 

 

Av dessa har vi fått drygt 50 till enkätsvar 

per telefon, vilket glädjande nog innebär att 

vi nu kan säga att vi har en majoritet (alltså 

fler än 100 hushåll) av bygdeborna bakom 

det statistiska underlaget. 

 

En viktig fråga som kom upp på mötet, var 

att de fritidsboende gärna ville delta i olika 

verksamheter, och inte minst, få information 

av vad som försiggår i deras vackra 

Mienbygd. 

Så, ny kontakt skapades och vi hoppas på en 

fortsatt dialog. 

 

Statistiken är alltså inte riktig klar än, men 

några frågor framstår som en fingervisning 

på vad som kommer fram när allt är klart till 

nästa numer av Mieninfo, då vi publicerar 

resultatet av enkäten. 

 

Här följer ett litet axplock ur statistiken (från 

76 enkäter, varav 28 telefonintervjuer): 

 

Roligt är att att flertal bygdebor (redan 22 

st), kan tänka sig att hjälpa till att arbeta med 

stängsling och fårskötsel för att hålla hotade 

marker öppna. Vi har hittills fått in siffror på 

att över 100 ha hotas av igenväxning. 

De flesta tycker att det är för lite 

kollektivtrafik och vill ha fler linjer till 

tätorterna runtom. Glädjande nog, har vi 

förstått att Tingsryds Kommun kommer 

öppna skolskjutsarna för allmänheten, vilket 

gör en liten förbättring för turer till Tingsryd 

och Ryd i första hand. Men det är långt ifrån 

tillräckligt. 

 

Av de 76 svaren framkom också att 52 

personer pendlade till sitt arbete med bil och 

reste totalt 1297 mil per vecka till och från 

jobbet, till väldigt betungande kostnader. 

 

Glädjande nog ser de flestas framtid ljus ut 

vad gäller att få behålla jobbet, och 22 

kunde tänka sig att arbeta med 

turismnäringen, som de allra flesta (58 st) 

tyckte kunde utvecklas mer i området. 

 

Inte alltför många har hittills utnyttjat den 

kursverksamhet som hållits på Gäddeviksås 

Bygdegård, och statistiken ger vid hand att 

många önskar att kursverksamheten 

fortsätter där. På annan plats i Mieninfo 

uppmanas intresserade anmäla sig till 

Miengruppen inför ev kurser under hösten.  

 

En annan orospunkt framöver som framkom 

på stormötet, är att Posten sagt upp sitt avtal 

med Nordbanken och Postgirot till nästa vår. 

Alltså riskerar vi bli av med 

lantbrevbärarnas service i form av bank- och 

postorderärenden mm. Det finns förslag på 

att låta ansvarig Postchef i området komma 

till Gäddeviksås Bygdegård och förklara vad 

detta kommer att innebära konkret för 

bygdeborna. Vi ska hålla det i åtanke när vi 

planerar höstens möten & verksamheter. 

 

Ja, det blir bara en liten förhandssmak på 

vad vi kommer att kunna presentera om 

bygdebornas livsvillkor och behov. 

     vgv 



Spännande stormöte forts. 
 

Massor av viktiga förslag och synpunkter 

har också kommit in, mycket glädjande 

tycker vi i arbetsgruppen. Vi kommer att 

förvalta detta på så sätt att vi kommer att 

göra en sammanställning av i sort sett alla 

förslag och synpunkter som kommit fram, 

och dela ut till samtliga. 

 

Nu börjar ju, som någon på stormötet så 

riktigt påpekade, det riktiga arbetet med att 

analysera statistiken, och det ska vi göra 

fram till hösten, då vi drar igång nästa steg i 

vår tre-stegsraket, Detta består av en 

resursinventering - vi vill undersöka vilka 

resurser som finns för att möta de behov 

som framkommer i enkätsvaren, och som vi 

upplever som väsentliga för att behålla vår 

livskvalitet. 

 

Vi kommer också att kunna göra något 

studiebesök, där vi kommer att inbjuda så 

många som möjligt att besöka en 

samhällsförening eller ett byalag någonstans 

i Sverige för att utbyta erfarenheter, kanske 

låta oss inspireras och skapa nya kontakter. 

Vi kommer att hyra en större buss så vi kan 

bli många som åker, och uppmanar alla som 

känner till något spännande 

utvecklingsprojekt på landsbygden, att 

komma in med förslag till Miengruppen 

(Yttre Källehult 2420B, 362 92 Tingsryd). 

 

Alltihop kommer att utmynna i en 

handlingsplan vi tar fram gemensamt, 

arbetsgruppen och bygdeborna i form av 

ytterligare ett stormöte, som vi sen kan ha 

både som underlag att gå vidare med när vi 

vill tala om för Kommunen, Länsstyrelsen, 

Landstinget, Vägverket eller annan instans 

som berör vår verklighet och våra villkor i 

bygden. 

 

Åter till Stormötet den 16 maj. 

 

En av de roligaste insikterna man får när 

man jobbar med Landsbygdsfrågor i 

Mienbygden, är vilka otroliga resurser som 

finns här! 

Inte minst i form av fantastiska musiker av 

alla möjliga schatteringar. 

Jag hoppas ni minns Musik & IT-Caféerna 

där vi hade både Rock med det lokala bandet 

The Banned (med Dave & Carol 

Lockwood,och Dave Milner från Törnamåla, 

Roger Karlsson Gäddeviksås samt Christer 

Östermark, Grönadal) samt de fantastiskt 

skönsjungande damerna varav en från från 

Yttre Källehult (Agneta Gyllö-Karlborg) 

m fl 

 

Vi har nu sett och hört ännu en lokal 

förmåga, Rebecka Meck från Långasjömåla, 

som tillsammans med 8! andra ungdomar 

från Musikverkstan och under ledning av 

Magnus Lundin, gladde stormötet med att 

spela Irländsk Folkmusik samt även en 

Kretschmer-låt! (Kretschmer är traditionell 

"judisk" folkmusik). 

Trots kort repetitionstid lät det oerhört bra, 

och svängde finfint, liksom många fötter på 

stormötets deltagare. 

 

Detta vill vi gärna se och höra mer av, Både 

duktiga flöjtister, oerhört bra fiolspelare, 

trummisar och gitarrister som deltar i att 

sprida glädje med den här härliga musiken - 

det tackar vi för!! 

 

Och vi vet att det finns fler lokala förmågor 

inom musiken som vi kommer att försöka få 

engagerade i framtiden. 

 

Ja, det var väl allt i stort sett för den här 

gången. Det finns mycket mer att ta upp , 

men vi återkommer framåt hösten. Ni är 

också välkomna att när som helst ta kontakt 

med oss i arbetsgruppen !!!! 

 

Javisst ja - Uno Nilsson i Yttre Källehult 

blev den välförtjänte vinnare av de dyra 

bensincheckarna - vi gratulerar ! 

 

Arbetsgruppen i RIM-Projektet 

 

Ulla d´Ailly 0459 - 851 81, Björn Jäderås 

0459 - 851 46, Cathy Meck, Sune Kjellman 

och Sven-Olof Karlborg. 

 



På begäran från några av våra sommargäster kör vi detta blad i repris nu i sommarnummret. 

Kanske det i fortsättningen skall ligga här. Vad tycker ni? 

 

Vita “Gula sidorna” 
är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och 

vill marknadsföra sig här. 

Listan uppdateras en gång per år. Vill Du vara med så hör av dig till red, det är givetvis  

gratis. 

 

Byggnadssnickeri Utför det mesta inom husbyggnation 

Jack Svensson Gäddeviksås 0459-85149 

Datorer Programmering mm 

Christer Svanberg Midingstorp 0459-84042 

Försäljning Försäljning av bränslepellets samt brännare och kaminer 

Peter Söderqvist Yttre Källehult 0459-85006 

Gjuteri Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. 

Björn Jäderås Hakefors 0459-85143 

Hundar Uppfödning av polarspetsar av rasen Samojed 

Karl-Göran Hedsten Gäddeviksås 0459-85000 

Hästar Uppfödning av arabhästar 

Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-85095 

Konfektyr Tillverkning och försäljning av karameller mm 

Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-85118 

Konst Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk 

Björn Jäderås Gäddeviksås 0459-85143 

 

 Utför gåramålningar och tillverkar Mienljusstaken 

Karin Cederqvist Grönteboda 0459-84033 

 

 Produktion och försäljning av teckningar och målningar 

Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-15118 

Städning Städning och försäljning av rengöringsmedel. Företag och hushåll 

Steve Frost Gäddeviksås 0459-85012, 0708-784286 

Multimedia Diverse tjänster inom video, multimedia och internet 

Ulla d’Ailly Grönadal 0459-85111 

Massage Massage och muskeltöjning 

Irene Augustinsson Grönadal 0459-85135 

Musik Framför sång- och musikprogram. Försäljning av instrument mm 

Christer Östermark Grönadal 0459-85111 

Skogsbruk Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk 

Bengt Wallin Hakefors 0459-85037, 010-2100059 

Skylift Uthyrning. 16 m arbetshöjd. Transport som släpfordon 

Staffan Grönte Grönteboda 0459-84022, 070-5211811 

Smide Konst och järnsmide 

Hjalmar Svensson Hakefors 0459-85017 

Snickeri Utför div byggnadssnickerier 

Erik Karlsson Midingsbråte 0459-85098 

Sågverk Sågning av timmer samt kraftproduktion 



Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-85053 

 Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ 

Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-15042 

Åkeri Styckegods och skogstransporter 

Tord Johansson Midingsbråte 0459-85146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mienljusstaken / Karin Cederqvist 











 



 

Juni: 

 

  

Lörd 3/6 

Sönd 4/6 

15:00-19:00 

12:00-14:00 

Utställning i gjuteriet i Gäddeviksås 

Per Calmered från Nacka visar bronsskulptur och måleri 

Kontaktperson: Björn Jäderås 0459-85143 

 

Sönd 18/6 10:00 Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering , lotteri 

Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson  tel 0459-85008 

 

Fred 23/6 11:00 

15:00 

Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås 

Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering 

 

Onsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på idrottsplatsen. Peter och Mikael håller 

i bollen (hands??)   0459-85061 

 

Juli: 

 

  

Lörd , sönd 

1-2/7 

 Mien cupen i fotboll på Hagavallen. Se 1:a sidan 

Kontaktperson: Kent 0459-85144 

 

Lörd  29/7 14:30 Syföreningsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kontaktperson: Ingegärd Kjellman  0459-85133 

 

Augusti: 

 

  

 

Tisd  1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/00. Aktiviteter i sept, okt och nov -00. 

 

Lörd  19/8 Under dagen 

 

18:00 

Jubileumsfest MIF 50 år. 

Aktiviteter under dagen vid idrottsplatsen. 

Dagen avslutas med supé och dans till Svennes orkester i 

Bygdegården kl 18:00 

Anmälan till Peter 0459-85061 

eller Jörgen 0459-82017 senast 12/8 

 

Sönd  27/8 10:00 Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering , lotteri 

Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson  tel 0459-85008 

 

Sönd  27/8 17:00 Friluftsgudstjänst vid ”gamla missionshuset” i Midingsbråte 

 

Onsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på idrottsplatsen. Peter och Mikael håller 

i bollen 0459-85061 

 

 

Till sist ett hjärtligt tack till Dig John Nilsson för alla foto Du tagit och spritt i bygden. 

Senast en hög från sikfesten. Dom har cirkulerat på mötena och folk har plockat till sig. 

Händer runt Mien


