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* Webbsidan 
Det är ännu inte färdigt med den nya 

adressen till vår webbsida så ni får ett tag till 

kolla den gamla. 

Däremot så bör ni använda en ny e-

postadress om ni skickar material. Den 

gamla håller på att avvecklas så den är 

osäker. Använd alltså istället: info@bjk.g.se 

när ni skriver för det gör ni väl. Gör som 

Boel. Skriv! 

/red 

 

Fjärde och femte september 
Så var det dags igen för Konst- och 

Hembygdsrundan. I vår ände är den 

representerad av Christer, Kent, Sebastian 

och mej. Och vilka vi är vet ni väl vid det 

här laget. Öppet 10-18. 
 

Ni har väl upptäckt att loppiset är båda 

dagarna i år. Jag saxar från förra numret. 

Björn 

" Det är dags att tänka på Loppis igen som 

blir lördag och söndag den 4 och 5 

september. Vi tar emot varor den 23 och 30 

augusti på kvällen mellan klockan 18.00-

19.00. Det går även bra att hyra bord och 

sälja egna alster. Om ni har problem att få dit 

sakerna så hör av er så kör vi och hämtar. 

Det blir även kaffeservering som föregående 

år. Är det något ni undrar över går det bra att 

ringa. Tiina 0459-850 61, Aila 0459 85023, 

Mikael 0459-85051" 

 

Rasmus 
Kanske bara med en fingerbredd men ändå. 

Nu är Rasmus längre än pappa Bosse. Detta 

betyder också att Rasmus har börjat ta över 

galleriverksamheten i skolan i Yttre 

Källehult. 

Lycka till Rasmus! 

Björn 
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Den lilla världen 
Flugor, baggar, trollsländor, myggor, getingar, humlor och fjärilar hörde sommaren till, 

åtminstone på lovet och semestern. Småkryp som man annars inte lägger så mycket märke till 

för dagsrutinen upptar nästan all tid man har, och en del sommargäster runt Mien ser mer 

asfalt och byggnader än de gröna vyerna vid en sjö under den mesta tiden av året. 

Men ger man sig ut på en ”insektspromenad” hittar man en alldeles egen liten värld. 

Men alla insektsarter, som uppskattas till ca 750 000, finns naturligtvis inte vid Mien.  

Då skulle nog ”Mienborna” få ge sig iväg för att lämna plats åt konkurrenterna. Egentligen är 

det ganska svårt att uppskatta hur många olika slags insekter det finns. 

Ibland hinner skogar och därmed deras mini-innevånare att förintas, innan de sistnämnda ens 

har hunnit bli upptäckta och registrerade av någon ivrig forskare. 

Kanske har det funnits en ”trollmygga” eller en ”hummelbagge” i någon urskog? 

 

 

 
Kolla gärna bilden i färg på hemsidan / red. 

 

 

En insekt är inte bara en liten ointressant varelse, som inte förtjänar någon uppmärksamhet, 

utan var och en har sin egenhet och dess variationer är stora bland dem. Det finns vissa som 

lever i stater och använder ett eget språk, vissa bygger lerhus och andra håller sig t.o.m. med 

slavar. 

v.g.v. 



Eftersom det är lätt att bli av med livet när man är ett litet kryp, har insekterna utvecklat olika 

metoder för att kunna försvara sig. Som alla känner till, kan de stickas, bitas, spruta gift eller 

de väljer den lite enklare metoden att flyga iväg snabbt som sjutton. Det tar på lungorna 

förstås att hålla igång så pass mycket för att kunna överleva, men lungor finns inte, utan de 

suger in luften genom spiraculae som fördelar luften i ett slags kanalsystem genom hela 

kroppen. Insekternas blod transporterar inte syret som det gör hos människan. Detta rörsystem 

kallas för trakéer, och genom rörelser pumpas luften genom kroppen, som är lätt att iakttaga 

hos bin och skalbaggar. 

 

Ibland kan det vara svårt för oss däggdjur att hitta vägen i skogen eller t.o.m. bara till vår 

käresta(e), men det har insekterna ordnat upp på ett annat sätt; de flesta insekter har ett väldigt 

bra luktsinne och kan lukta sig till både vägar och sina älskande. Myror brukar lägga doftspår 

så att deras kompisar kan hitta fram till platser, där det finns käk eller till sin myrstack. Drar 

man med fingret över en myrväg kan man alltså ställa till med en väldig oreda. 

 

Men ofta dyker insekterna upp där man helst inte vill ha dom, i huset eller i trädgården. Men i 

första taget ska man ju inte använda kemiska bekämpningsmedel, utan åtminstone försöka 

med ett alternativ först, innan man kanske till slut ändå får ge upp hoppet att människan är 

starkast i naturen. 

Ibland hjälper ganska vanliga medel som lavendelolja emot myror (som droppas på 

myrvägen) eller vanligt bakpulver. Om man planterar lavendel mellan rosenbuskarna håller 

man bladlössen borta. Som biologiskt ”bekämpningsmedel” kan man ”föda upp” nyckelpigor 

som äter upp bladlöss och denna metoden används t.o.m. inom lantbruket. Förr i tiden var ju 

trädgårdarna inte så renodlade som idag. I bondträdgårdarna växte både blommor och 

grönsaker jämte varandra och på detta sättet uppstod inte så många problem genom icke 

önskade insekter i det gröna som växte närmast huset. 

Om man vill hjälpa till att behålla insekter som är hotade att utrotas finns det många 

möjligheter. Det går bra att anlägga en äng med vilda blommor i stället för en gräsmatta, så att 

t.ex. fjärilarna har något att slå sig ner på. Och är det inte härligt att sitta i sin egen trädgård 

och låta blicken sväva över en tomt med fjärilar? Det går också bra att plantera en häck i 

stället för det gamla vanliga staketet och häckklippning är ju också ganska bra för däggdjuren 

och dess lungor. Man skapar nya rum för insekter när man planterar en hasselnötsbuske eller 

slånbär, och om man låter en gammal trädstam ligga kvar på tomten i stället för att röja upp 

den. I det mjuka ruttna trädet kan larver leva och getingar använder det mjuka 

pappersliknande materialet till att bygga sina bon med. 

 

Bara genom att ta sig lite tid och få upp ögonen kan man bli en bra upptäckare i naturen och 

hitta vinklar som är intressantare än man först tror.  

 

                                                                                               Boel Cederqvist 

 

 



 

Promenaden 
Jag blev inte precis nerringd med svar på 

promenadtävlingen i förra numret. Men ett 

rätt svar kom i alla fall. Det var från Gustaf 

och Elin Karlsson från Gäddeviksås. Östra 

delen gick delvis genom deras mark så där 

hade dom lite fördel men för början och 

slutet fick dom praktiskt utforska naturen 

berättar Gustaf. Detta berättigar då givetvis 

till priset. 

För er andra som vill veta: 

Jag började och slutade promenaden 

hemma givetvis men för att göra det lite 

svårare så börjar och slutar bildspelet inte 

där. 

Bild ett börjar på gamla landsvägen mellan 

Gäddeviksås och Hakefors. Dvs den som 

ligger några meter öster om och högre än 

landsvägen. Huset som skymtar är "Elsa 

och Viktor Nilssons" hus. Efter att ha 

passerat huset men innan "Toffelmakarns" 

svängde jag vänster upp på vägen förbi 

mitt hus och ut mot 29:an bild 2-4. Jag 

fortsätter i vänstervarv in på Gustafs och 

Elins väg mot Gäddeviksås förbi 

kraftledningen och deras sommarstuga bild 

5,6. Väl framme på byvägen genom 

Gäddeviksås vek jag väster ut förbi 

Hammargrens (f 'låt Rune Anderssons) 

lada vidare förbi Kent och Lena samt Hans 

och Suzanne bild 7-9. Vid Christer och 

Claire svängde jag för omväxling skull 

höger förbi gjuteriet, Högåsa och ner mot 

kvarnen bild 10-12. 

Vid kvarnen dags att vända hemåt förbi 

gamla posttrappan vägkorsningen i 

Gäddeviksås city och ut mot Hakefors bild 

13-16. På vägen passerade jag Anders lada 

och huset med (väl?) tyska sommargäster 

bild 17, 18. Därefter upp igen på den 

gamla vägen och sista bilden som tyvärr 

framträder lite dåligt i svartvitt syns den 

nuvarande landsvägen från ovan. 

 

Alltså grattis Gustaf och Elin!! 

Björn 

 

Gökotta 
Årets gökotta fotat av Ferdinand. 

 
 

 
 

 



Midsommar och 29:an 
Ferdinand fotade som vanligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September:   

Lörd sönd 

4-5/9 

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan 

Kent, Sebastian, Christer och jag Björn 

Kartor info hos Björn 0459-851 43 

Lörd sönd 

4-5/9 

10:00- 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kaffeservering. 

Micke, Aila och Tina 0459-850 51 ..23, ..61 

 

November:   

Månd. 1/11  Manusstopp nr 4 -04. Aktiviteter i december 2004 samt 

januari och februari 2005. 

Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att 

hända.  

Skriver du på dator: Skicka på diskett eller e-post. Be gärna 

Ferdinand att fota. 

 

   

Lörd 13/11 18:30 

 

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Boka dig redan nu hos Tord och Tea. Tel. 0459-851 46. 

Obs! Anmälan är bindande 

 

Rätt magert som synes. Precis som detta nummer i stort. 

Utan bidragen från Boel och Ferdinand så hade det knappast varit lönt att ge ut. 

Har inte du något att bidra med? 

 

 

 

Ang. bygdegården. 
Den 22 juni hade vi ett stormöte i bygdegården där vi informerade om vad som händer i 

samband med bergvärmeinstallationen. Vi diskuterade hur man kan använda vår bygdegård. 

Många önskade aktiviteter som främjar motion och social gemenskap. Man föreslog tex. 

ryggjympa, chi-gong och ev. någon träningsbänk för att stärka sina muskler.(Om du har något 

redskap hemma som passar på ett gym. och som du inte använder så skänk det gärna till oss). 

Vi kommer att inreda ett trevligt duschrum så att bastun blir mer attraktiv. 

/Styrelsen i bygdegårdsföreningen 

 

P.S 

En efterlysning. 

Var finns bygdegårdens långa stege, den försvann i mars - april i år. 

DS 

 

Händer runt Mien


