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Hjärt-Lungräddningskurs
Del 2
Den mera praktiskt orienterade delen av
kursen är för länge sedan avslutad.
Allt som allt deltog 29 entusiastiske personer
och varenda en lyckades få det eftertraktade
diplomet som signalerar att man har klarat
kursen!
Torbjörn Leijon och Stig Karlsson kom ut
till Gäddeviksås Bygdegård tre gånger för att
instruera den mestadels lokala befolkningen
i konsten att vända en skadad person på rätt
sätt, ge konstgjord andning samt
hjärtmassage. Själv var jag med i 2. gruppen
och deltagarna här fick höra mycket om
grupp 1 och hur otroligt duktiga de hade
varit. Detta sporrade till väldiga
ansträngningar i vår grupp. När jag senare
var med på ett hörn då 3 gruppen hade sin
kurs blev det till att ettan var bra, tvåan
fantastisk – och ja, det slutade ju givetvis
med att trean var bäst av allihopa. Bra
pedagogik!

..som med Tiinas hjälp visar att han förstått.

Kurserna ägde rum mitt i mörkaste vintern och
en enda gång var Torbjörn tvungen att avlysa
på grund av snökaos. För övrigt trotsade såväl
han som Stig de hala, snötäckta vägarna för att
vi härute skulle få ta del av deras kunskaper.
Vi som har deltagit är naturligtvis oerhört
tacksamma över att det har varit möjligt att
genomföra denna kurs. Man kan ju faktiskt
känna sig lite privilegierad att det kommer hit
så pass kompetente instruktörer och att det
dessutom är alldeles kvitt och fritt.
Tack till Torbjörn och Stig som ställde upp i
Civilförsvarets regi!
Foto och
text: Claire

Höj blicken

Torbjörn instruerar Peter Gunnarsson…

Ni som höjer blicken 165 mm ser att vi fått ny
webbadress. Kolla in sidan med de ändringar
Agneta gjort. Bl. a. med flygfoto över bygden

Hur vet man om en person har tex epilepsi. Vet Du? Om
inte kolla in olika märken och id-handlingar på sid 3 till 5

Landsbygdsriksdagen
Detta är landsbygdens riksdag och är en
sorts lobbyorganisation där bygderörelserna
och andra organisationer försöker att få upp
landsbygdsfrågor på politikernas agenda.
Årets Landsbygdsriksdag var förlagd till
Sjuhäradsbygden med Borås som knutpunkt
där över tusen delegater från hela landet var
samlade. Mienbygden var väl representerad.
Bodil var inbjuden av Tingsryd kommun
och Claire var med som en del i vårt
landsbygdsutvecklingsprojekt.
Undertecknad kom med, med kort varsel, på
grund av ett återbud från en annan av
Tingsryds bygdeföreningar. Allt som allt var
det ett 10-tal från kommunen som under
ledning av Jörgen Larsson åkte till Borås 3
dagar i månadsskiftet mars april.

Fikapaus i regnväder på väg till Borås

Första och sista dagen gick åt till olika
miniseminarier, olika rundabordssamtal med
politiker och bygderörelsen, det knöts
kontakter och minglades allmänt.
Politikerna, detta valår, var på plats med ett
par ministrar och flera partiledare.
Andra dagen, lördagen, delades vi upp i ett
30-tal olika grupper och bussades ut till lika
många små byar runt om i hela Sjuhärad till
olika seminarier. Jag hade valt ett i en liten
by som heter Eggvena med en skola, en
kyrka och som jag såg ett 10-tal gårdar.

Claire och Bodil på väg till sina seminarier

En av frågorna vi diskuterade i Eggvena var
bygdegruppernas demokratiska förankring i sina
bygder. Kan tex Miengruppen representera
bygden som remissinstans eller inte?
Ett exempel:
Om Tingsryd kommun vill veta om vad
Mienbygdens boende tycker i en fråga vem skall
dom fråga? Om det är en fråga som berör idrott,
bygdegårdar eller fiske är det kanske naturligt att
man vänder sig direkt till idrotts- bygdegårdseller fiskevårdsföreningen men om det är en mer
allmän fråga. Skulle Miengruppen kunna vara
förmedlaren?
Å ena sidan har alla i bygden stora möjligheter
kunna vara aktiva i gruppen och fått möjlighet att
rösta fram styrelsen. Å andra sidan har bara ett
fåtal 5 á 10 personer förutom
styrelseledamöterna mött upp på senaste
årsmötet och röstat.
Miengruppens aktiva har troligen en bättre bild
av läget i bygden än tjänstemän och politiker i
Tingsryd och vi har några verktyg till
förfogande: detta blad Mieninfo, webbsidan och
vårt e-postregister. Trots det så är det mycket lite
åsikter och synpunkter från bygden till styrelsen.
Så vad tycker ni? Debattera gärna i våra egna
medier.
Hur fixa 100 % bredbandstäckning fick vi lära.
I en del kommuner tar man emot statsbidraget
och begär in offerter från olika operatörer. Dessa
lämnar då givetvis anbud på de delar som är
kommersiellt lönsamma. Kommunerna köper in
och förbrukar statsbidraget och sitter sedan kvar
med de olönsamma delarna som en Svarte Petter.
I Svenljunga, en kommun ungefär i Tingsryds
storlek och med samma tätort- och
landsbygdsstruktur var man smartare.
I upphandlingen fick operatörerna bara lämna
anbud för 100 % täckning. Det kostade
kommunen 1 miljon och man fick om jag minns
rätt ca 10 – 15 miljoner från staten och slapp
Svarte Pettern.
Hur det har gått till i Tingsryd kommun vet jag
inte (Claire och Bodil har förgäves försökt få
reda på det) men att man inte använt sig av den
smarta metoden är vi i vår kommundel högs
medvetna om. Vi som är Svarte Petter.
Björn

Medicinska sjukdomssymboler
Här ett utdrag från en broschyr från Apoteket som Thorbjörn Leijon
(hjärtlungräddningskursen) rekommenderade. Tyvärr är den svår att få tag på så är istället
några kopior. Tyvärr inte så bra i svart/vitt

Inrikes migration!
Också till Grönteboda har det flyttat nytt
folk och även om det snart är ett år sedan
(juli 2005), så har det undgått vår
uppmärksamhet här på andra sidan Mien!
Familjen Hallgren, som består av Håkan
och Lena samt barnen Peter, Daniel, Linda
och Niklas, kommer närmast från
Linköping där de dock bara bodde ett år.
Familjen kommer ursprungligen från
Dalarna där de innan den korta
Linköpingsvistelse tillbringade en rad år
på en gård utanför Grängesberg.
Familjen arrenderar en gård i norra delen
av Grönteboda där de, utöver att driva
familjehem, håller ett antal djur och för
övrigt är fullt sysselsatta med att ordna
hagar och ladugård så att djurhållningen
ska kunna utvidgas. Där finns en fjällko
som förser hushållet med mjölk, hennes
kalv samt ytterligare tre tjurkalvar av
annan ras. Två getter som utöver att äta
blommor och annat gott också hjälper till
att beta rent. Höns och ankor, hundar och
hästar. Bland annat en nordsvensk som
Håkan på gammaldags vis tänker använda
som arbetshäst i stället för traktor.
Överhuvudtaget handlar familjens
livsinställning mycket om bara små
pengar i omlopp, återanvändning och
självhushåll.
De skulle gärna vilja ha någon form av
café, men EU-kraven till vattenprover i
samband med sådan verksamhet försvårar
deras dröm en aning. Vattenprovet sägs
kosta runt 10 000 kronor, vilket ju är
ganska mycket pengar att lägga ut.
Möjligtvis kunde de alternativt tänka sig
någon form av kiosk, och när
förbipasserande ändå stannar till skulle de
kunna få titta på djuren och sånt.
Det har redan lagts enormt mycket energi
och arbete på att få stället trivsamt och
fungerande och vi önskar familjen lycka
till med fortsättningen.
Och naturligtvis varmt välkomna till
Mienbygden!
Claire

Fjällko + två tjurkalvar av annan ras

Håkan och get

Håkan, Linda, Niklas, Lena

Holländska sidan
Vi gissade rätt!
I förra numret av Mieninfo uttrycktes en viss förhoppning om att ännu en
holländare skulle flytta hit. Det blev mycket riktigt Angelo Dieleman och
han kommer inom de närmsta veckorna.
Angelo har samma skogsutbildning som Jan-Roelf och Thijs och han har
fått jobb – hos Jan-Roelf!
Vi återkommer med mera nytt när han finns på plats.
Claire

Poesie
Thijs

Jan Roelf

Huggorm Vipera berus
Vanlig snytbagge på hassel Hylobius abietis

Zwarte aardslak, Arion ater
Foto: Jan Roelf Sikkema

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MIENGRUPPEN 2005
Miengruppens årsmöte för verksamhetsåret 2004 hölls den 12 april 2005 i Gäddeviksås
Bygdegård. Under året har följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf., Petra
Nilsson, kassör, ledamöterna Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg, Kristina Johansson, Percy
Martinsson och Irene Augustinsson samt suppleanterna Annika Carlberg-Sjöström, Veronica
Grönte och Agneta Gyllö Karlborg. Till redaktionen för Mieninfo omvaldes Björn Jäderås,
Curt Ihlström och Eivor Lindstrand.
År 2005 har Miengruppen firat 10 års jubileum genom att vara riktigt aktiva. Förutom ett
antal möten med Arbetsförmedling, Kommunledning och Bank arbetade vi fram en ansökan
till EU-projekt under maj månad. Vi skickade också in ett yttrande till Karlshamns kommun
angående det nya Vattendirektivet som verkade påverka även Mien och Mieån. Under våren
deltog flera styrelsemedlemmar på Tingsryds kommuns informationsträffar om den nya
Översiktsplanen. I samband med detta hölls ett stormöte i Bygdegården den 29 juni men
eftersom åsikterna gick isär skickade vi inte in något yttrande.
Den första mars började Claire Lieberath arbeta för Miengruppen. Först med hjälp av en fyra
månaders praktikplats från Arbetsförmedlingen som den första augusti övergick i en halvtids
projektanställning som projektledare för EU-projektet Storm över Mien. EU-projektet
beviljades av Smålandsgruppen (Leader+) och medfinansieras av Arbetsförmedlingen och
Tingsryds kommun. Löpande information om projektet ges i Mieninfo och via särskilda
utskick till alla hushåll i Mienområdet. Arbetet under våren 2005 dominerades av en
uppföljning av konsekvenserna av stormen Gudrun genom enkätundersökning och tio
djupintervjuer. I april startade samarbetet med Civilförsvarsföreningen i Tingsryd med en
temakväll där vi fick lära oss vad Civilförsvaret arbetar med. I augusti startade på allvar
förberedelserna inför temahelgen den 15-16 oktober då vi arrangerade utställning med
föredrag och stormsupé för befolkningen i Mienområdet med omnejd. Alla viktiga aktörer
fanns på plats: Kreab, E.on, TeliaSonera, Tingsryds kommun, Civilförsvarsföreningen,
Hemvärnet, LRF och Länsstyrelsen. Med hjälp av Berättarnätet Kronoberg och eldslukaren
Mr Bentone med assistent förvandlades stämningen både inne i lokalen och utanför.
Gäddeviksås Bygdegård fylldes med utställningsskärmar och bord med produkter, förutom
från huvudaktörerna deltog lågstadiebarn på Trojaskolan i Ryd med teckningar och Lindgrens
i Urshult med användbara produkter. Dessutom deltog Småland Check-in och FöreningsSparbanken i Tingsryd med informationsmaterial. Under söndagen gjorde Gäddeviksås nye
arborist Jan-Roelf Sikkema en mycket uppskattad trädbeskärningsuppvisning och senare på
eftermiddagen avslutades temadagarna med att Björn Jäderås höll en elkurs. Trots den
besvärliga tidpunkten lyckades Björn intressera en grupp Mienbor, som säkert hade varit ännu
fler om vi hade genomfört kursen vid ett annat tillfälle. Ett stort tack till alla Mienbor som
kom till Bygdegården under temahelgen och deltog i aktiviteterna. Ni hjälpte Miengruppen att
sätta vårt område på kartan och göra hela temahelgen till en succé!
Under året har Miengruppen haft åtta styrgruppsmöten med anledning av projektet Storm över
Mien. Dessutom har ordförande och projektledare träffas vid minst tio tillfällen. Årets
grillkvällar blev bara en, den 6 juli sken solen i Laxasand men den 10 augusti regnade
grillkvällen i Midingsbråte bort. Vi hoppas på bättre tur i sommar! Mieninfo har som vanligt
utkommit med fyra nummer varav ett var nästan helt en Stormbilaga.
Yttra Källehult 2006-04-04
På styrelsens uppdrag

Bodil Nilsson, ordf. Miengruppen

Protokoll
fört vid årsmöte i Miengruppen den 4 april 2006 i Bygdegården i Gäddeviksås.
§ 1. Bodil Nilsson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Bodil Nilsson valdes till stämmoordförande.
§ 4. Claire Lieberath valdes till protokollförare.
§ 5. Deltagarförteckning upprättades, se bilaga.
§ 6. Jan-Roelf Sikkema och Björn Jäderås valdes till justeringsmän.
§ 7. Stämman har utlysts i behörig ordning genom annonsering i Mieninfo.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning lades till handlingarna
efter genomgång som visade ett utgående saldo på - 26.840,84 kr.
§ 9. Revisorerna tillstyrkte den ekonomiska redovisningen efter granskning av
räkenskaperna.
§ 10. Resultat- och balansräkning fastlades och årsmötet beslöt att föra över årets förlust 26.840,84 kr. till ingående balans.
§ 11. Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 personer. Omval av Bodil Nilsson till
ordförande på ett år, nyval på två år av Annika Carlberg-Sjöström, Karin Bergman och JanRoelf Sikkema. Petra Nilsson, Björn Jäderås och Sven-Olof Karlborg sitter kvar i ett år till
liksom suppleanten Agneta Gyllö-Karlborg.
Avgående styrelseledamoten Kristina Johansson avtackades med en blomma. Tack
framfördes även till
avgående ledamöterna Irene Augustinsson och Percy Martinsson samt suppleanten
Veronica Grönte.
§ 13. Omval av Mieninfo’s redaktion på ett år (Björn Jäderås, Curt Ihlström och Eivor
Lindström).
§ 14. Omval av revisorerna på ett år (Curt Ihlström och Lars Augustinsson).
§ 15. Gun Ihlström och Eivor Lindstrand valdes till valberedning för en 1-års period.
§ 16. Miengruppen lyfte frågan ang. samarbete med Bygdegårdsföreningen och berättade vad
som diskuterats i styrelsen. Bygdegårdsföreningen kommer att diskutera frågan vidare internt
och sedan kontakta Miengruppen för vidare beslut.
§ 17. Bodil informerade om pågående arbete med beredskapsplan, kartläggning av
fastighetsägare diskuterades.
Björn informerade om mejlinglistor, vars syfte är allmänt kommunikativt men inte minst
viktigt i en eventuell krissituation då man skall kunna nå varandra snabbt. Beslöts att
Björn är ansvarig för mejlinglistorna samt att de regler han satt upp skall vara gällande.
§ 18. Eivor uttryckte önskan om att det i nästa nummer av Mieninfo informeras om det nya
prenumerationspriset som har fastställts till 75 kr.
§ 19. Årsmötet avslutades.

Bodil Nilsson, stämmoordförande

Claire Lieberath, protokollförare

Justeras:
Jan-Roelf Sikkema

Björn Jäderås

Infrastrukturell dokusåpa
Telefoni
Som framgår av brev till kommunen
angående bl. a. den fasta telefonin har
försöken att få fram uppgifter om vilka
åtgärder som skulle vidtagas varit många.
Tyvärr har det, trots löften om självklarhet
i fråga om reparationer och utskiftning av
alla gamla blyledningar visat sig rymmas
väldigt mycket tomt snack i den
information vi fått. Onödigt att tala om hur
många samtal och mail som med
utgångspunkt i Gäddeviksås farit genom
etern. Det kan vara mera intressant att
berätta att varenda anställd inom
TeliaSonera koncernen tillika med
företagets olika underentreprenörer haft en
enastående förmåga att hänvisa till någon
annan och därmed frånsäga sig allt ansvar.
Det kanske inte tillhör ovanligheterna det
här med att man inte vet, inte kan, inte får,
kort sagt att ingen kan ställas till svars för
någonting. Jag tycker det har varit en
frustrerande erfarenhet.
Sista akt i telefonisåpan utspelades den 10
maj i skogen i närheten av gamla 29:an.
Jag var inte ute på spaningsuppdrag, men
passerade av en tillfällighet ett gäng på tre
personer som höll på med ledningar. I min
vanmakt över den både motsägelsefulla
och bristfälliga information jag matats med
tvärnitade jag för att ta reparatörerna i ed:
Och en anställd
underunderunderentreprenör kunde berätta
att de skulle vara klara med området inom
ett par dagar. På min fråga om det också
gällde exempelvis utskiftning av
blyledningen mellan Gäddeviksås och
Yttra Källehult fick jag nu äntligen upplyst
att det hade de inte order på.
Efterspel: Väl hemma lyckades det mig få
tag i Jan Rosander från TeliaSonera i
Kalmar, som nu för första gången medgav
att just så förhöll det sig, trots att han
tidigare vid ett flertal tillfällen påstått
motsatsen.

Just den biten är inte stormskadad och
TeliaSonera har således inget formellt krav
på sig att byta ut den nu. Samma sak gäller
då naturligtvis allt annat som är gammalt
och eländigt, men inte stormskadat.
Dock till hösten, kanske, för man vet ju i
alla fall om att vissa ledningar håller en
väldigt dålig kvalitet och går sönder vid
minsta lilla påfrestning såsom ett par
droppar regn.

Bredband
Efter att vi mottagit svar från kommunens
IT-chef Jan Larsson läste jag igenom
Tingsryd kommuns ITInfrastrukturprogram, daterad 2002-01-08.
Av programmet framgår med all önskvärd
tydlighet att fiberoptik definitivt är att
föredra framför alla övriga lösningar.
Möjligtvis något dyrare, men av en kvalitet
som är betydligt bättre, säkrare och mera
hållbar på sikt.
Av svar till oss (2006-04-26) framgår att
kommunen nu skall testa trådlöst bredband
samt att man räknar med att ha allting klart
vintern 06/07.
Av telefonsamtal den 9 maj med Jan
Larsson framgick att testanläggning
(trådlös radio) startas upp nordväst om
Tingsryd vecka 20. Denna skall fungera
felfritt en månad innan man tar ett beslut.
När sedan ett förslag till avtal föreligger
skall kommunstyrelsen godkänna avtalet
innan det kan sättas i verket. Inom parantes
kan nämnas att det framgår av ITInfrastrukturprogrammet att det till synes
är svårt att hitta någon att skriva avtal med,
då intresset för kommunen verkar minst
sagt svalt. Samma åsikt ger Marie-Louise
Hilmersson uttryck för i senaste numret av
’Aktören’. På min fråga om detta svarade
Jan Larsson att det inte alls var ett
problem.
Trådlöst bredband betyder att varje
användare måste sätta upp egen antenn på
huset. Radiolänk kommer att sättas upp på
befintliga master och eventuellt på vissa
extra ställen.
vgv

Då jag envisades något med fiberoptikens
fördelar kunde Jan Larsson tala om för mig
att fiberoptik absolut inte var aktuellt
eftersom det innebär betydligt högre
kostnader som ingen är intresserad av
att ta på sig. Vidare att Telia inte vill
träffa de för fiberoptik nödvändiga
installationerna vid telestationerna. Och att
exempelvis Kreab i vare sig
spekulationssyfte eller något annat ens
skulle fundera på att gräva ner rör för
fiberoptik. Det vore kanhända en idé att
diskutera med berörda parter innan man
avvisar så kategoriskt?!
Vägen
Sist men inte minst har det varit frekventa
kontakter med såväl NCC som Vägverket.
Många av oss har väl nästan stött i med
bilarnas underrede på grund av de enorma
hål som uppstått efter tjällossningen. Det är
som det är helt naturligt att skadorna får ett
sådant omfång; hade vägen varit okey från
början hade det aldrig behövt bli så.
Samma ogenomträngliga hierarki och
byråkrati gäller här som hos Telia.
Vägverket fattar besluten och det är de som
disponerar de av staten utdelade pengarna.
Vägverket påpekar att de själva inte har
mycket att säga till om utan det handlar
mest av allt om politik. För övrigt sägs det
att vi på landsbygden på sikt får räkna med
en sämre och sämre vägstandard. (Jag
trodde i min enfald att det fanns krafter,
häribland politiska, som talade
landsbygdens sak!)
NCC är underentreprenören som kollar
vägarnas skick samt rekommenderar var de
tycker man bör sätta in såväl kortsiktigt
som långsiktigt. Till dags dato har de
åtgärdat småhålen samt ’sopat’ de större.

Det tycker de inte själva är tillräckligt, utan
ämnar på byggmöte primo vecka 20 åter
rekommendera Vägverket att den sydliga
delen av väg 651 kommer att åtgärdas på
samma sätt som norra delen blev det förra
året. Vägverket har dock redan tagit beslut
om att väg 652 mellan Hunnamåla och
Urshult står för tur, trots (min personliga
åsikt) att denna ser ut att vara i avsevärt
bättre stånd än väg 651.
Men jag när dock en förhoppning om att ju
mera vi tycker till och trycker på, ju större
är trots allt chanserna att vi skall bli hörda.
Skam den som ger sig!
Och i sista stunden händer något, i mail
från NCC den 15 maj låter det:
Hej
Vad som har framkommit av dagens möte
med vägverket angående väg 651 är att
sträckan från Gäddeviksås och norrut mot
Tingsryd skall beläggas nästa år med en
jim beläggning. Vad som händer med
vägen i år är fortfarande oklart. Troligtvis
åtgärdas endast de akuta skadorna.
MVH
Johan A
(JIM står för justerad indränkt makadam
och denna beläggningsmetod kommer
också att användas på väg 652. Enligt NCC
är det en prisvänlig och bra metod,
speciellt om arbetet utförs i torrt väderlek!)
Har ni synpunkter om infrastrukturen är ni
som vanligt välkomna att höra av er till
mig på 0459 85105.
Claire Lieberath
Projektledare ’Storm över Mien’
Ps
Kolla brev till / från kommun i ärendet på
sidan 12-14.
Red

Kommunens svar:
se nästa sida

Långasjömåla byalag
Ett par entusiaster samlade 23 bybor till ett
möte vid tjärdalen Lövingsdal den 26 juli
2003, vilket resulterade i att ett byalag
bildades. Styrelsen utsågs och byalagets
första stämma hölls den 11 oktober i
kvarnen i Knällsberg, dit 37 blivande
medlemmar slutit upp. Bland de
närvarande var släktforskaren m m, NilsOlov Freij särskilt inbjuden för att berätta
om Långasjömåla bys historia.
Alla som bor permanent, har sommarhus,
fastighet eller på annat sätt har anknytning
till Långasjömåla är välkomna som
medlemmar.
I stadgarna sägs bl.a att byalaget ska verka
för byns utveckling och för bevarande och
spridning av byns historia och traditioner.
Det ska även verka för trivsel och
gemenskap i byn samt värna och vårda de
kulturella värden som finns.
Till ålderman för första året valdes Lasse
Wänehag. Byastämma hålls varje år och då
väljs styrelsen för det kommande året.
Många förslag till aktiviteter har
framkommit och flera projekt är igång.
Ett av de första projekten var att tillverka
en anslagstavla som placerades centralt vid
den gamla ”Gårdsta´n” där den
ursprungliga bebyggelsen låg. Denna
tillverkades mycket förtjänstfullt av Janne
Cedlund och Thomas Svensson.
Byalaget har varit i kontakt med
Länsstyrelsen och vägmästaren i
kommunen för att eventuellt få hjälp med
att öka tillgängligheten vid Lövingsdal
genom att iordningställa en bättre
parkering. Vi har fortfarande inte fått något
besked.
Nils-Olov Freij har vid två byavandringar
berättat om bebyggelse och om människor
som har levt och verkat i byn. Ytterligare
en byavandring är planerad till den 13
augusti och då i den norra delen av byn.
Alla välkomna, tider kan ni hitta på
anslagstavlan.

Sedan många år tillbaka har Midsommar
firats på Karlshäll, hos Ingvar Erlandsson,
vilket fortsätter men nu även som en del i
byalagets traditioner.
En ny tradition är att fira gökotta vid Kristi
Himmelfärdsdag. Några år har vi varit vid
Lövingsdal men i år kommer vi att vara på
”Gårdsta´n” med samling klockan 7.00.
Till detta är även icke medlemmar i
byalaget välkomna. Ta med fikakorg, med
eller utan egen gök.
I vår har vi börjat på ett stort projekt. En
morgon samlades ett trettiotal entusiastiska
byalagsmedlemmar för att återskapa delar
av miljön på ”Gårdsta’n”. Vi drog och slet
i slånbärsbuskagen, fällde träd och drog
ris. Tanken är att skapa en slåtteräng och
att lyfta fram de gamla grunderna. Vi har
träffats ytterligare en gång för att räfsa ris
och elda och det blev en härlig brasa trots
att regnet öste ner. Nu går vi bara och
njuter av vårblommorna som plötsligt syns.
Detta är ett projekt som är tänkt att vara
under många år och att arbeta i ett tempo
som kallas nöje och inte tvång. Till detta är
alla som har intresse välkomna, tider
kommer att anslås på anslagstavlan och det
som händer härnäst är slåtterdagen någon
gång i juli-augusti
De här första åren har visat att det finns ett
stort intresse av att träffas både under
trivselfrämjande och mer arbetsinriktade
former. Finns det fler som känner
samhörighet med byn så välkomnar vi
gärna fler medlemmar.
För Långasjömåla byalag
Vanja Cedlund- nuvarande byäldste

Mienutskick
Vi har lite sakta kommit igång med
massutskick till bygden via internet. Ja
"massutskick" det är ett 25-tal som får dom
nu.
Vill du sprida något i bygden, påminna om
någon aktivitet eller själv vara mottagare
hör av dig till:
Björn 0459-851 43 eller info@bjk.g.se

Midingsbygdens bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Gun Ihlström, ordförande,
Peter Gunnarsson, vice ordf. Olle Bergman, sekreterare, Tord Johansson, kassör samt IngaLill Karlsson, Aila Thuresson och Ingrid Ellqvist.
Suppleanter: Ronny Karlsson och Jack Svensson.
Revisorer har varit Åke Gunnarsson och Gustav Karlsson.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden samt ett par sammankomster då enbart
byggnadsfrågor diskuterats.
Den ambulerande vaktmästarorganisationen har fortsatt. Några har slutat och nya har ersatt
dessa. Styrelsen tackar de avgående och säger välkomna till de nya. En vaktmästarinstruktion
har skrivits. Denna delades ut i samband med vaktmästarträff och städdagar.
Året började med att bygdegården blev flitigt använd i samband med ”Stormen”. Efter några
isolerade dagar placerade Tingsryds kommun ett dieseldrivet elverk, som gav ström åt
bygdegården. Man installerade också en nödtelefon och några dygn bemannades huset på
heltid av militärer och hemvärnsmän. Då telefonledningen runt Gäddeviksås blev klar fick vi
ordna bevakningen själva. Många kom för att hämta vatten, ladda batterier, se på TV, äta
soppa eller bara för att få prata och värma sig lite.
I mars ägde tre teaterföreställningar rum. Man fick boka biljett i förväg, i denna ingick teater,
middag och kaffe. Konceptet var lyckat, besökarna nöjda, skådespelarna fick stora applåder,
Smålandsposten hade stort reportage och Tord fick pengar i bygdegårdens kassa.
Ett annat evenemang var trubadurkväll med Lalla Hansson. Kvällen ordnades som en
pubkväll, mat och öl serverades till ca.65 personer.
Förra året bildades Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner. Detta sällskap har haft 5 viskvällar i
bygdegården. Tack vare lotterier med skänkta vinster och kaffeservering har dessa kvällar gett
rejäla bidrag till kassan. Dessutom har bygdegården blivit känd för många som inte varit här
tidigare.
Det som, vid sidan om teatern, inbringat mest pengar var loppmarknaden första helgen i
september. Detta evenemang är krävande för dem som har ansvaret men det har blivit en
tradition och vi hoppas att det kan fortsätta.
Midsommarfirande och sikfest skedde på traditionsenligt sätt. På midsommarafton kläddes
och restes midsommarstången och sen dansade vi runt den medan Alf och Laila spelade och
sjöng. Kaffeservering med midsommarbakelse är lika viktig tradition som själva dansen.
Sikfesten var mycket populär i år. Alla bord fylldes till sista plats, vi var faktiskt oroliga för
platsen på dansgolvet. Festen blev mycket lyckad med dans till Pejes orkester.
Ljusstöpningshelgen i december var välbesökt. Under fredag kväll och lördag arbetade tre
olika stöparlag och totalt stöptes ca.2000 ljus. Detta ger också en vinst, inte bara ekonomiskt,
utan också socialt.

I december ordnade styrelsen en vaktmästarfest. Detta som en uppmuntran för vaktmästarnas
ideella arbete. Vi bjöd på glögg, julbord, information om bygget och en rundvandring.
Styrelsen har haft besök av räddningschefen Mats Johansson. Han gjorde en inspektion och
gav rekommendationer om hur vi borde göra med utrymningsväg från det s.k. datarummet.
Hans första förslag, att vi skulle låta bygga en tryckimpregnerad trappa på gaveln av huset,
verkar besvärligt och svårt att genomföra. Bäst vore nog en utfällbar brandstege men vi har
ännu inte beslutat om detta. Vi har dock köpt en brandfilt, 2 kopplade brandvarnare och
ytterligare en brandsläckare, allt enligt Mats Johanssons rekommendationer.
Gymnastiken fortsätter som vanligt varje tisdag under Inga-Lills ledning.
Bastubaden på lördagar har varit igång under en del av året. Det är inte så många som badar
ännu, ca.10 personer, men det uppskattas av dem som utnyttjar bastun.
Under året har en hyresinstruktion blivit klar. Hyresgästerna får denna i samband med att
nycklarna hämtas. Det har skett vissa justeringar av hyran både uppåt och nedåt. (Se bil.) Vårt
motto har varit att ortsbor och olika föreningar ska ha ekonomisk möjlighet att ha sina
sammankomster i bygdegården. Det gör att fiskevårdsföreningen och Miengruppen bokat sig
oftare. Beträffande uthyrning samarbetar vi med Midingsbygdens idrottsförening (MIF).
Fotbollslag kan spela på fotbollsplanen och övernatta i bygdegården därför har 20 fällsängar
köpts, båda föreningarna har delat på kostnaden. Damfotbollslaget från Täby hyrde lokalen
några dagar i april.
Källsortering har kommit igång. Numera finns det tre olika behållare för metall, glas och plast
i köket. Dessa behållare töms av vaktmästarna som kör innehållet till närmsta miljöstation.
Vi slutar vår rapport med en liten uppdatering av det renoveringsarbete som skett:
Duschrum: Värme i golvet, klinker, duschar, tvättho, bänk, hängare och målning.
Omklädningsrum: All målning, lister, bänkar, hängare och ny matta är klart
Bordtennisrum: Tak, golv och väggar är målade.
Solarium: Allt är målat och klart, väggar, fondvägg, lister och ny matta på golvet.
Källaringången: Klinker på golvet, dörrar och dörrkarmar är delvis nymålade, väggarna med
den gamla prickiga färgen har ”bättrats”.
Pentryt: Väggar, skåp, lådor och golv har spacklats och målats.
Värmecentralen: Väggar och golv är målade och nya hyllor har satts upp.
Detta är en sammanfattning av vad styrelsen åstadkommit under verksamhetsåret 2005.
Vi tackar för gott samarbete.

Gäddeviksås den 4 april 2006.

Styrelsen:

Gun Ihlström

Olle Bergman

Peter Gunnarsson

Inga-Lill Karlsson

Aila Thuresson

Tord Johansson

Ingrid Ellqvist

Skogs- och viltdag i Midingsbråte
Lördagen den 29 april kom med regn och
rusk. Trots detta slöt ett fyrtiotal glada
människor upp för att vara med på den
skogs- och viltdag som Tingsryd
jaktvårdskrets och Skogsstyrelsen hade
bjudit in till.

Eftersök i samverkan, en grupp inom
kretsen som sköter eftersök på trafikskadat
vilt, fanns på plats för att visa sin
utrustning och några eftersökshundar. De
bjöd också in intresserade hundägare att
låta sina hundar prova på blodspår. Flera
nappade på detta och även
sällskapshundarna visade att de inte är
längre från sitt ursprung än att de villigt
följde spåren.
Jaktvårdskretsens
ungdomsverksam
het hade
arrangerat en
aktivitetsrunda
som innehöll tio
stationer med
anknytning till
skog och jakt.
Många uttryckte
sin uppskattning
av stationerna då
dessa inte följde
gängse normer
för tipsrundor. De innehöll praktiska
moment, såsom skytte, fågelholksspikning,
potatisklyvning (att det ska vara så svårt att
klyva en potatis!!).

Avståndsbedömning till viltfigurer i
terrängen var en knepig station. En av
figurerna vid avståndsbedömningen var
också skiljefråga där avståndet skulle
anges på centimetern, och hur
imponerande var det inte när en deltagare
gissade exakt rätt. Mycket huvudbry gick
åt till att gissa vilken sorts bajs som låg i
burkarna eller vilket träd som hade fått
släppa till virke till plankorna. Många var
duktiga på att para ihop rätt djurskalle med
rätt skinn. Några upptäckte att det inte är
helt enkelt att kasta en hästsko runt en
pinne.
När slutpoängen på aktivitetsrundan hade
räknats fram, vidtog prisutdelning.
Priserna var skänkta av Tingsryd
jaktvårdskrets, Skogsstyrelsen, Sv.
Jägareförbundet och Börjes, Tingsryd.
Ungdomar upp till femton år gick i en egen
klass och vann där gjorde Pontus Fyhr,
Kvarnamåla.
Vinnare ibland de vuxna blev Rune
Augustine, Urshult .
Utmed rundan visades också upp
utfodringsautomater och foder som i första
hand lämpar sig för rådjur. Det fanns också
olika typer av salixsticklingar (sälg och
vide) som är ett
mycket
begärligt
viltbete och
som villigt låter
sig föryngras
med
sticklingar.
En del i
viltvårdsarbetet
är att hålla efter
rovvilt och
därför kunde
man beskåda
olika typer av fällor.
Konga Cykel och Motor fanns på plats och
visade röjsågar, motorsågar och
fyrhjulingar. Viktiga hjälpmedel att ha med
vid arbete med skog och viltvård.
vgv

Så var det dags att gå en runda igen, denna
gång i sällskap med Roland Vinquist från
Skogsstyrelsen och Anders Hågeryd från
Sv. Jägareförbundet.
Temat för exkursionen var att belysa olika
aspekter på
återplanteringen på
stormhyggena utifrån
både skogsägarens och
jägarens synvinkel.
Olika alternativ belystes.

Samtidigt betonads bristen på tall i våra
skogar och rekommenderar att många
planterar tall nu eftersom det kommer att
finnas ett ökat utbud av viltbete på
hyggena och chansen då är större att tallen
får vara ifred.
Roland och Anders
var överens om att
skogsbruk och
viltvård vinner på att
gå hand i hand

Ett utifrån ren
ekonomisk synvinkel där
man planterar endast
gran. I den marken
produceras inget
viltbete. Då finn risken för
viltbetningsskador på granplantorna men
dessa kan minskas genom utfodring.

Upprinnelsen till
arrangemanget kom
på Tingsryd
jaktvårdskrets
årsmöte då förslag
framfördes att styrelsen skulle slå ett slag
för att öka viltbetet i samband med
planteringsåtgärderna efter stormen.
Kretsstyrelsen tog initiativ till ett
samarbete
med
Skogsstyr
elsen och
resultatet
blev
dagen i
Midingsbr
åte.
Då det
framkom
så många
positiva
kommenta
rer till
arrangema
nget finns vissa tankar på att göra en
liknande satsning till nästa år. Hör gärna av
er med idéer och synpunkter.

Ett annat alternativ
är att inrikta sig på
volymproduktion
genom att plantera
snabbväxande
trädslag. I denna
skog finns ett större
utbud av viltbete
men risken för
fejnings- och
betesskador är
fortfarande ett
problem. För att
undvika detta bör
man inte sätta för
små volymer och
dessutom ska man se till att spara begärliga
viltväxter vid röjning. Det finns också
möjlighet att söka bidrag till uthägnad men
då stängs det vilda ute under minst en
tioårsperiod. I gengäld finns det ett rikt
utbud av örter och kvistbete den dagen det
öppnas.
Självföryngring är det alternativ där du
själv har möjlighet att skapa en mångfald
som ger utrymme för både ekonomi och
rika viltstammar och en rik flora.

Janne och Vanja Cedlund
Representanter för ungdomskretsen

Axel Sjölander 110 år
Som ni vet arrangerar vi i Tingsryds Spelmän, Tingsås Hembygdsförening och Medborgarskolan en
årlig spelmansstämma vid spelmannen Axel Sjölanders lilla stuga i Grönadal. Glädjande för oss är
att (om vädret bara är tjänligt) kommer det ganska många spelmän dit och även riktigt många
lyssnare. 40 - 50 spelmän och en publik på mellan 50 - 100. De flesta av våra besökare tycker att
platsen är helt otroligt stämningsfull och kallar den ofta för "Sveriges trevligaste spelmansstämma"!
I år är det 110 år sedan Axel Sjölander föddes och därför hoppas vi på ännu större anslutning än
tidigare. För säkerhets skull kommer vi också att sätta upp ett partytält, modell något större, om det
finns minsta risk för regn. Vi skulle också vara väldigt tacksamma om ni i Miengruppen kunde
hjälpa oss med att sätta upp affischer i trakten runtomkring, framförallt i Blekinge, som vi har svårt
att nå. Det är ju ett sätt att öka intresset för stämman. Ring eller maila mig gärna om antalet, så
skickar jag affischer!
I torsdags, den 11 maj, arrangerade vi en Sjölanderafton i Tingsås församlingshem. Vi spelade
musik av Sjölander och berättade om hans liv, så vitt vi känner till det. Aftonen lockade drygt 50
åhörare, det är mycket en solig veckokväll i maj, och publiken deltog genom att också berätta
historier om spelmannens liv.
Vi skulle gärna upprepa den kvällen, förslagsvis i Yttre Källehult, någon gång framåt höstkanten i
år. Vår avsikt med både stämman och Sjölanderaftonen är ju väcka intresset för honom, hans liv och
hans musik. Till Mienbygden har det flyttat in så pass många nya invånare, som inte känner till ett
dugg om Sjölander. Därför tycker vi det är viktigt att bevara hans minne.
Stephan Elg
Gun har tagit emot bollen och Bygdegårdsföreningen tar kontakt med Stephan / Red

Minns ni Vintern?
Bugg inne och snö ute.

Foto och bildredigering Ferdinand och Björn

Händer runt Mien
Juni:
Fred 23/6

11:00
15:00

Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås
Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering

Onsd 12/7

18:00

Grillkväll vid badplatsen vid Laxasand.
Ta med mat, grill och ett glatt humör.
Kontaktperson: Petra 0459-840 15

Sönd 23/7

10:00

Byavandring i Gäddeviksås. Samling vid Bygdegården
Medtag fikakorg.
Preliminärt! Vid pressläggningen ej klart. Du som vill vara med
och leda vandringen hör av dej till Björn 0459-851 43

Lörd 29/7

10:00

Slåtterdag vid Sjölanders stuga. Vi samlas och fixar till runt
stugan för Spelmansstämman och fikar från medhavd korg.
OBS Ej klart vid pressläggningen så kolla med Anders och
Monika Ericsson 0477-106 98

Lörd 29/7

14:30

Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås.
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.
Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33

Juli:

Eldigt rusk
Trots regn och rusk samlades ett ovanligt stort sällskap för att fira vårens ankomst vid
badplatsen i Midingsbråte.
Tal av Ingalill och sång av de flesta, kaffe med Signes bullar och korv med bröd fanns som
vanligt.
Våren kom faktiskt efter några dagar med sol och härlig värme.
/ Eivor och Ferdinand

Händer runt Mien
Augusti:
Tisd 1/8

Manusstopp Mieninfo nr 3/-06.
Aktiviteter i Händer runt Mien för sept, okt och nov.
Om Du skriver på dator, skicka gärna via e-post eller skicka en
diskett eller cd.

Sönd 13/8

13:00

Spelmansstämma vid Axel Sjölanders stuga i Grönadal
I år 110 år sedan Axel föddes. Kaffeservering och lotteri.
Kontaktperson: Stephan Elg 0477 401 42

Sönd 20/8

15:00

Friluftsgudstjänst i Kjellmans trädgård i Midingsbråte
Urshults församling. Kaffeservering.
Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33

Onsd 23/8

18:00

Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte.
Ta med mat, grill och ett glatt humör.
Kontaktperson: Kristina 0459-850 29

Lörd 26/8
Månd 28/8

10:00 – 13:00 Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården.
Hela kvällen Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården.

September
Fred 1/9

Hela efterm.

Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården.

Lörd sönd
2-3/9

10:00 - 15:00

Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås.
Se artikel nedan

Lörd sönd
2-3/9

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan. Inte helt klart mer i nästa nummer.
Prel. Christer, Sebastian, och jag Björn. Dessutom 2 av våra
danska sommarkolleger Anne och Benny.

Loppmarknaden den 2-3 september.
Då denna tidning trycks har ingen anmält sig att stå som ansvarig för loppmarknaden. Vi har
flera som sagt att de gärna hjälper till och det känns bra. Men Loppmarknaden kommer att
äga rum i samband med konstrundan. Vi får inte bryta en så fin tradition som Aila, Tiina och
Mikael arbetat fram. Den ger ett stort ekonomiskt bidrag till Bygdegården, pengar som
behövs. Alltså, börja samla prylar! Lämna in i augusti, inlämningstider finns i kalendariet.
Styrelsen / Gun

Oljan
Precis som oljepriset så går också Mieninfo:s pris upp. Det gamla täckte tyvärr inte
omkostnaderna. Nytt är 75:-/år, hoppas det inte skall avskräcka.
Ni i bygden runt Mien får givetvis Mieninfo gratis även i fortsättningen. /Red

