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Grillfest vid Gårdsgölen i 

Hunnamåla. 
Så har den årliga grillfesten för 

hunnamålaborna hållits. Martinssons och 

Mellgrens har sett till att allt fungerat. Den 

underbara platsen på den välansade 

kolbotten samlade över 50 vuxna och 

åtskilliga barn. Sommarvädret kunde inte 

vara bättre. Med dragspelsmusik av Jan 

Sköld skapades en härlig stämning. Såväl 

gamla som nyinflyttade hunnamålabor 

bekantade sig med varandra runt grillplatsen. 

Särskilt inbjuden var i år f.d. folkskolläraren 

Hans Norgren med fru från Högagärde. Hans 

Norgren berättade om sin tid som lärare vid 

Högagärde skola och tog fram många 

dråpliga episoder. Flera av åhörarna hade 

han haft som elever och dessa kunde infoga 

ett och annat. Många skratt och applåder fick 

Hans Norgren ta emot. 

En lottförsäljning ägde rum för att finansiera 

hyran av möblerna, som hyrts från 

Bygdegården. Många stannade kvar vid den 

vackra gölen och såg solnedgången. Alla 

önskar vi att få träffas igen nästa år till 

liknande evenemang. 

Tack kommittén för allt arbete samt ett stort 

tack till Christer Martinsson som håller 

denna plats så fin och tillgänglig. 

SL 

 

Ang. Bygdegården. 
Nu är det klart! Den 4 april hade vi avsyning 

på vårt projekt ”Bergvärme – renovering”. 

Granskningen omfattade  

 

 
värmeanläggningen, källarlokalerna rum för 

rum och ekonomin. Allt synades ingående 

och allt utföll till belåtenhet. Vi fick beröm 

för gott samarbete i bygden. Vi hade totalt 

utfört 1050 timmar alltså 100 mer än vad vi 

åtagit oss. Varmt tack till alla er som på 

olika sätt bidragit till att detta projekt har 

kunnat genomföras. 

  Styrelsen / Gun 

 

Loppmarknaden den 2-3 sept. 
Vi har flera som sagt att de gärna hjälper till 

och det känns bra. 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.  

Hoppas ni samlat och lämnat in era prylar.

  Styrelsen / Gun 

 

Säkra seniorer 
Ett litet inlägg om kursen "Säkra seniorer" 

som Civilförsvaret håller i/kan tänkas hålla i 

bygdegården till hösten. Folk får anmäla sitt 

intresse, även om ingen kanske är speciellt 

sugen att tänka på det under sommaren - gör 

man det någonsin tro? 

Sitter just och läser i mina noter att 75000 

pensionärer måste ha vård varje år till följd 

av fallolyckor....aj aj. Tur att man inte är så 

gammal än! 

Om du är det, och vill deltaga kontakta: 

Claire 0459-851 05 



Infrastruktur 
Kap. 2 

Vägen 

Speciellt mellan Grönadal och Gäddeviksås 

är vägens standard fullkomligt oacceptabel. 

Från NCC’s sida lovade man på heder och 

samvete redan i maj att de akuta skadorna 

skulle komma att åtgärdas ganska 

omedelbart. Detta var ju i princip ett vagt 

löfte eftersom inget exakt datum angavs. 

Efter ett otal telefonsamtal med deras Växjö-

kontor under loppet av juni meddelade Johan 

Andersson till slut att asfaltering av den 

värsta sträckan skulle ske innan semestern. 

Som bekant blev det inget av det vackra 

löftet. 

De gångerna jag kontaktat NCC under 

sommaren har Johan Andersson haft 

semester och en annan person har skyllt 

förseningen på att asfaltfirman skyllt på brist 

på personal. Dock fick jag till slut 

information om att asfalteringen skulle 

komma i gång vecka 33. 

Snart vis av erfarenhet tror jag inte längre 

mycket på vad någon säger och det 

föranledde mig till förnyad kontakt med 

NCC den 10 augusti. Johan Andersson är 

tillbaka, han säger i vanlig ordning att såhär 

får det inte vara och jag kan ju inte bara 

mjäka med och säga visst nej, utan påpekar 

att NCC faktiskt har ett ansvar. Det håller 

han med om och tror att han kan hålla löftet 

ang. vecka 33, men ber mig kontakta 

asfaltfirman och trycka på, bara för en 

säkerhets skull.  

Vilket jag gjorde och dom sade också vecka 

33. 

Nu återstår att se om det hänt något när ni 

sitter med Mieninfo i händerna. Vi får väl 

lov att hoppas! 

 

Bredband 

Testanläggningen som varit i gång över 

sommaren har enligt kommunens IT-chef 

Jan Larsson fungerat bra.  

Och det verkar som någonting håller på att 

hända! Allt enligt telefonsamtal den 10 

augusti med Jan Larsson. Han meddelade att 

kommunen håller på att förhandla fram ett 

avtal med en leverantör och att man räknar 

med att påbörja utbyggnaden i höst för att 

vara klar innan vintern. Om det bara har 

funnits en enda att förhandla med vet jag 

inte, men i nuläget är det i alla fall blott en 

på tapeten. På min fråga om man kunde 

räkna 100 % med att bredbandsutbyggnaden 

verkligen skulle bli av, svarade Jan Larsson 

ja, men eftersom jag tyckte mig ana ett litet 

förbehåll förstod jag att tveksamheten 

handlade om utfallet av 

avtalsförhandlingarna. 

Jan Larsson kommer via Smålandsposten att 

meddela när avtalet är klart och vad det 

innebär och omfattar och kommer också att 

informera om anslutningskostnader för det 

enskilda hushållet. 

Personligen är jag tämligen okunnig vad 

gäller de olika tekniska lösningarnas kvalitet 

och stabilitet. Jag vet att det kan förekomma 

störningar vid radiolänklösningen, bl.a. kan 

träden skugga, snöstorm inverka negativt 

etc., men genom samtal jag haft med diverse 

IT-männsikor har jag förstått att det är 

försumbara störningar.  

 

Synpunkter mottages med tacksamhet! 

Claire Lieberath 

Projektledare ’Storm över Mien’ 

 

 

 
 

 

Smålandsposten.. 
var lite snabbar än Mieninfo denna gång. 

Efter att Claire skrivit ovanstående har 

kanske ni som har SMP sett reportaget om 

bredbandssatsningen. Det är väl inte helt 

omöjligt att vårt (läs Claires) tjatande har 

hjälpt något. 

Vi får se om det nu också blir vad som lovats 

i reportaget. 

 

Senaste nytt ang. vägen är att asfaltsgubbsen 

för närvarande (mitten v33) befinner sig 

"norröver" i höjd med Öjasjömåla och att de 

räknar med att ha  

nått Gäddeviksås till helgen... 

Det var det! 

 



Holländska sidan 
Angelo Dieleman gjorde sin entré i 

Gäddeviksås i mitten av maj och har alltså 

redan varit här i 3 månader. 

Vi har vant oss vid att de unga holländarna 

är blixtsnabba vad gäller inlärning av 

svenska, men den här gången verkar det gå 

lite, lite saktare. Angelo förstår en hel del, 

speciellt om man talar mycket sakta och 

direkt till honom, men när andra pratar 

svenska med varandra hänger han inte med.  

Angelo hann bara sitta på skolbänken 3 

gånger innan sommarlovet tog vid och därför 

blev den språkliga debuten lite trögare. 

Lovet är dock slut inom kort och 

undervisningen kommer då att återupptas 1 

gång i veckan. Självklart talar Jan-Roelf, 

Thijs och Angelo holländska sinsemellan 

och det gör inte saken lättare. Vi i bygden får 

nog vara lite behjälpliga med det språkliga! 

Angelo är 29 år gammal och kommer 

ursprungligen från staden Axel som ligger i 

landskapet Zeeuws Vlaanderen i södra 

Holland nära gränsen till Belgien. Han har 

samma skogsutbildning från Velp som de 

andra, men genomförde sin utbildning på en 

tidigare tidpunkt. Sen 1999 och fram till dess 

att han flyttade hit jobbade han som flyttkarl 

i Holland, ett arbete han trivdes med bland 

annat för att han hele tiden fick se nya 

ställen och träffa nya människor. 

Suget efter ett helt annat land, möjligheten 

till skogsarbete och det faktum att två av 

hans kompisar slagit sig ner här fick Angelo 

att ta steget att flytta till Mienbygden. För 

närvarande bor han hos Jan-Roelf, men han 

letar efter ett litet hus att hyra.  

Angelo är mest av allt intresserad av att hålla 

på med (uthållighets)sport på sin fritid; Han 

simmar ofta från sågen i Gäddeviksås till 

Lillevik och tillbaka igen. Springer i skogen 

och cyklar långa ronder, minst en gång i 

veckan tar han en sväng på 5-6 mil. Och han 

tar inga pauser när han väl kommit i gång, 

utan det som driver honom är farten, 

snabbheten. 

Angelo verkar trivas med att bo här. Precis 

som alla andra har han behov av socialt 

umgänge och staden har också sina 

lockelser, men han föredrar boendet på 

landsbygden.  

Som det ser ut har de tre killarna arbete så 

det räcker och vi hoppas det kommer att 

fortsätta på det viset. Dom är, som tidigare 

nämnt duktiga, flitiga och mycket trevliga. 

Välkommen Angelo, hoppas du kommer 

att trivas i bygden! 
 

Claire Lieberath 

Projektledare ’Storm över Mien’ 

 

 

 

 

 

 
Poesie met een rups 
 

 
Rups van de Avondrood, Allmän snabelsvärmare, 
Deilephila elpenor 
 

 
De jonge poesjes 

 

Foto och snabbkurs i holländska: Jan-Roelf 



Projektresa Limfjordsgruppen 

30 maj – 1 juni 2006 

i samband med avslutande projektmöte 

med Limfjordsgruppen.  

 

Representanter för kommunerna som ingår 

i Smålandsgruppen samt styrelseledamöter 

från SG var inom ramen för det 

transnationella projektet med 

Limfjordsgruppen inbjudna att delta i detta 

avslutande projektmöte.  

Mina (Claire Lieberath's) personliga 

kunskaper om vad som gått förut i 

samarbetet mellan de två grupperna var 

obefintliga och det är därför oundvikligt att 

en del av mina intryck och resonemang 

bygger på antaganden. 

 

Jag hade uppfattningen att det främsta 

syftet varit att inspirera varandra, eftersom 

jag var ovetande om konkreta, 

gemensamma projekt. (Vid senare 

genomläsning av NIRAS’ rapport ser jag 

att det genomförts vissa samarbetsprojekt, 

utan att det nämns vilka. Och i 

Limfjordsgruppens statusrapport, 

’UDVIKLING I LANDDISTRIKTER’, - 

målrettet og sammenhængende indsats for 

erhvervsudvikling og bosætning, anges att 

LG och SG har genomfört två 

samarbetsprojekt varav det ena handlar om 

lövträdens potential. Inom ramen för 

lövträdsprojektet har genomförts en rad 

aktiviteter, häribland exempelprojekt där 

lokala företag arbetar med utveckling och 

framtagande av småhus och husbåtar. 

Syftet med det andra projektet är att ta till 

vara de erfarenheter och idéer som de 

involverade kommunernas 

utvecklingsarbete resulterat i). 

 

 Anledningen till samarbetet mellan just 

dessa två grupper lär primärt vara 

likheterna i respektive områdes 

problematik. Det rör sig om relativt stora 

områden med en ganska gles 

befolkningsintensitet. Dock består en 

viktig skillnad i att den glesa bebyggelsen 

kring Limfjorden i allt väsentligt är 

koncentrerad till det som man i Sverige 

betecknar som tätort. Eller åtminstone 

utgör hus och gårdar oftast ett konglomerat 

av bebyggelse. Det mycket långa avstånd 

mellan hus och gårdar som vi finner i 

Sverige existerar knappt i ens de glesaste 

jylländska områdena. Landets storlek 

medger inte detta och därför måste man 

nog tala om relativa likheter. Trots allt är 

ländernas olika demografiska struktur av 

stor betydelse. Jag tror att det kanske kan 

vara enklare att åstadkomma 

sammanhållning om man bor inom en liten 

radie än om man är utspridd över en större 

– den fysiska närheten till varandra 

underlättar helt enkelt samarbetet. 

Dessutom ligger det en stor fördel i att alla 

engagerade får en spontan och omedelbar 

glädje och nytta av insatser som är synliga 

och lättillgängliga för alla.  

 

Kicki Svensson, projektledare i 

Smålandsgruppen, uttryckte i inbjudan 

förhoppningar om att man från svenskt håll 

skulle vara klokare beträffande framtiden 

när det var dags för resan till Limfjorden. 

Delvis syftade hon till de nya förordningar 

som kommer att gälla i Sverige 2007-2013, 

delvis till hur konstellationen av Leader+ 

grupper kommer att se ut framöver. 

Underförstått att denna kommer att vara 

annorlunda. Dessutom fanns det nog en 

förhoppning om att kommunerna hade 

tänkt till vad gäller strategier och 

aktiviteter för kommande period.  

 

Första programpunkt var Agro Business 

Park, där bland annat Leader+ 

Limfjordsgruppen har kontor. Agro 

Business Park är en del av forsknings- och 

utvecklingscentret för livsmedel, lantbruk 

och miljö, beläget i Foulum i Tjele 

kommun. På centret bedrivs forskning av 

olika slag: Grödor; omvandling av gödsel 

till bioenergi; genforskning på grisar för att 

få fram medicin att använda till bot av 

Parkinson och Alzheimer. Blott ett par 

exempel. I området vid forskningscentret 

finns förutom stall, laboratorier mm. också 

ett antal småhus där gästforskare från 

övriga värden kan bo under tiden de vistas 

på centret för att bedriva forskning. 

Agro Business Park tillhandahåller 

moderna faciliteter för företag och man har 

speciell kompetens gällande utveckling av 

företag i relation till lantbruk samt 

kommersialisering av kunskap och nya 



produkter. Som nystartad företagare hyr 

man in sig i parken och i konceptet ingår 

att alla faciliteter ställs till förfogande; 

lokaler, rådgivning, telefonist, datorer, 

bokföringspersonal med mycket mera. De 

anställda på ABP kan exempelvis också 

vara behjälpliga med utvärderingar och 

patentansökningar.  

 

Nästa stopp: Rødding i Tjele kommun där 

man har igångsatt olika aktiviteter för att 

stärka bosättningen på orten, som räknar 

ett par tusen invånare. Rødding ligger i 

pendlingsavstånd till Viborg, där de flesta 

arbeten finns i trakten, och har flera stora 

fördelar som man försöker marknadsföra. 

Delvis ligger orten så att säga mitt i 

naturen, det är smått och man kommer 

varandra vid, delvis är huspriserna 

betydligt lägre än i Viborg.  

Den drivande eldsjälen i de olika projekten 

är skollärare på den lokala skolan, vilken 

kanske inte har varit totalt 

stängningshotad, men väl så pass att man 

velat ta bort ett antal klasser.  

 

För att orten skulle vara attraktiv att bo i 

har man ansett att tillgång till skola under 

hela grundskoletiden var mycket viktig. 

Den primära stora satsning skedde på 

idrotten, ett område som alla håller för 

mycket viktigt. Man är i färd med att 

färdigställa en idrotts/allaktivitetshall och i 

anslutning till denna en 

utomhusanläggning av speciell 

konstruktion och i ett för danska 

förhållande ovanligt material, nämligen 

douglasgran. Detta kommer att vara ortens 

kännetecken och samlingspunkt. 

Därutöver har man givit sig i kast med ett 

naturrelaterat projekt, nämligen 

återskapandet av en för 125 år sedan 

uttorkad sjö. Rent historiskt handlar 

uttorkningen mest om att man indragit så 

mycket mark som möjligt för att kunna 

odla så mycket som möjligt, alltså vinst på 

bekostnad av naturens rikedom. Efter en 

del sega vändor med inte minst markägare 

har man lyckats få fram den ursprungliga 

sjön (21 ha) något så nära. Det verkar vara 

ett rikt fågelliv, man har planterat in fisk, 

kor betar intill, en utkikspost för 

ornitologer har placerats i en skogsdunge 

och sist men inte minst är man nu i färd 

med utbyggnaden av ett stigsystem runt 

sjön så att man kan njuta den från alla 

vinklar. Också en attraktiv vandringsled 

för turister. 

 

Härifrån till Viborg där vi i styv kuling och 

under en blygrå himmel steg ombord på en 

turbåt som skulle ta oss runt på två sjöar i 

utkanten av staden. En guide berättade 

under färden om Viborgs historia och olika 

byggnader, men det verkade vara lite 

begränsat med behållningen av hennes 

ansträngningar eftersom det var så pass 

kallt att bara de mest hårdföra klarade att 

sitta ute och lyssna. Inne hördes inte 

mycket och i vilket fall som gick mycket 

energi åt att hålla värmen. 

 

Kvällen avslutades med en delikat middag 

med i alla fall några lokala produkter 

såsom en utsökt getost och gott öl i olika 

varianter av märket FUR. Inom parantes 

kan nämnas att det i dag i Danmark finns 

ett femtital mikrobryggerier vars produkter 

är goda, speciella och något dyrare än 

Harboe, Tuborg och Carlsberg. Icke desto 

mindre verkar överlevnadspotentialen vara 

stor eftersom efterfrågan från små 

leverantörer bara ökar. Knud Larsen, 

ordförande i Limfjordsgruppen stod för 

värdskapet under kvällen liksom han hade 

gjort det hela dagen. 

 

Onsdag den 31 maj inleddes kl. 08.30 med 

en kort introduktion till dagen och dess 

innehåll. Alla var ombedda att redovisa 

sina respektive kommuners strategier och 

förslag till lokala och regionala 

utvecklingsstrategier för 

landsbygdsutveckling.  

Det svenska inslaget var först ut, och de 

som hade något att säga pratade i huvudsak 

om det som tänkts ut bakåt i tiden och inte 

så mycket om vad som var tänkt för 

framtiden. Det handlade mycket om 

strategier och planer och i liten 

utsträckning om konkreta initiativ. Det 

blev alltså snabbt väldigt tydligt att det 

finns en stor skillnad mellan de olika 

ländernas förmåga att gå från ord till 

handling. 

vgv 



Klart att man samtidigt skall ta i beaktning 

att man i Danmark har sysslat med 

utvecklingsfrågorna i minst 15 år.  

 

Två kommuner, Tingsryd och Uppvidinge 

hade ingenting alls att lägga fram. 

Representanterna från de båda 

kommunerna var alldeles nya och hade inte 

hemifrån fått material eller delgivits 

erfarenheter. Det är tydligen inte helt 

ovanligt att tidigare företrädare har avgått 

utan att tala om vad de gjort eller ens var 

de lagt det material de måste samlat på sig. 

Det ger inte intryck av seriositet och man 

kan fråga sig (jag frågar mig) om 

kommunerna, både på politisk och 

tjänstemannasida, lägger ner energi och 

kraft på 

landsbygdsutvecklingsproblematiken? Det 

måste ha funnits strategier för den första 

Leader+ perioden, som ännu inte är 

avslutad? 

 

Som jag förstår det kommer det i nästa 

femårsperiod att finnas pengar i ungefär 

samma storleksordning som under den 

gångna. Det gäller Sverige. 

 

I Danmark räknar man med en mycket 

kraftig minskning av tillgängliga medel. 

Politiken är annorlunda och där finns för 

övrigt ett oräkneligt antal fonder och annat 

som man kan söka hjälp och stöd ifrån. 

Vilket också har bidragit till mycket 

markanta investeringar mitt ute på 

landsbygden. Att framtiden kan verka lite 

osäker i DK beror till stor del också på en 

stor satsning på 

kommunsammanslagningar per 1 januari 

2007. Ingen kan ännu sia om 

konsekvenserna härav.  

 

De danska kommunerna redovisade i tur 

och ordning vad de hade åstadkommit till 

dags datum, vad de var mitt i och vilka 

planer de hade för framtiden. Alla hade 

tagit mycket konkreta initiativ på olika sätt.  

Den gemensamma faktorn som binder 

samman de deltagande såväl danska som 

svenska kommunerna är det vikande 

befolkningsunderlaget. Som det verkar är 

nedgången i det jylländska nu blott 

marginell mot tidigare tiders totala 

avfolkningstendens. Man gör alla möjliga 

insatser för att göra de egna kommunerna 

så attraktiva som möjligt för att få folk att 

stanna kvar och flytta till. Det kan handla 

om gemensamma, mindre projekt, men det 

kan också handla om byggnation av 

sporthall, simhall, allaktivitetshus, 

parkanläggningar med mycket mera. Inom 

parantes ligger ett mycket väsentligt 

perspektiv i att man engagerar alla, såväl 

föreningar som enskilda personer.  

Där som här, föreningslivet är mycket 

välutvecklat. 

Förutom satsningen på lokalbefolkningen 

gör man mycket för att dra turister till 

trakten. Det finns goda förutsättningar, 

havet och fjorden exempelvis, men 

naturligtvis också det man satsar på för 

eget bruk som simhallar, tennisbanor etc. 

Dessutom är man bra på att tänka i paket. 

Hyra av ett fritidshus kan inkludera en 

veckas tillträde till simhall, till tennis, 

squash etc. Det arrangeras ett otal 

konserter, och som om det inte räckte med 

2 gånger i veckan i Vestervigs fantastiska 

kyrka planerar man att bygga ett 

kulturcenter med opera, plats till 60-70 

musiker och 800 i publiken. Norra Jylland 

var för inte allt för många år sedan ett rätt 

så ödsligt landskap där hus och gårdar 

sakteligen förföll och där arbetslösheten 

var mycket hög. I dag är det sällsynt at 

man passerar fastigheter i dåligt skick, 

tvärtom ser allt mycket ordentligt och 

välunderhållet ut. Det sades för övrigt att 

arbetslösheten är mycket låg.. 

 

Beträffande befolkningsunderlag och 

arbetslöshet, så var det ingen tvekan om att 

man framställde det nuvarande läget i 

positiva ordalag. Alla steg och mått som 

tagits har naturligtvis varit i syfte att just få 

folk att stanna kvar eller till och med nya 

att flytta till. Många projekt har också 

orsakat ökat behov av arbetskraft. 

Claire 

 

Det hela blev en lång rapport så vi bryter 

här och fortsätter nästa nummer. Men 

Agneta lägger nog ut hela texten på 

webben för den som inte kan hia sig. /Red 



 
 

Jag ringde till F.17 i Kallinge en dag 

Och då frågade jag: 

Säg ni som flyger på hög nivå 

Ni kanske funnit en stad där uppe ändå? 

 

Nej, någon sådan har vi aldrig sett till 

Med flyg gärna med upp om du vill 

Då skall vi spana och söka 

Vi kanske kan staden besöka 

 

Naturligtvis, säg bara till 

Så flyger vi snart från vår flygflottilj 

Oh ja, oh ja, nu blir jag riktigt glad 

Ni kan komma redan idag 

 

En vänlig flygkapten steg av planet ur 

Och sade Karin, nu är det din tur 

Med skräcken in halsen jag klev ombord 

Jag tänkte just då, hur skall detta egentligen gå? 

 

Snabbt som en pil vi ut i rymden far 

Men där slår viggen runt och rädslan mig tar 

Den svängde och krängde och jag bad till gud 

Att på detta flygelände göra slut 

 

Den gyllene staden ovan molnen, den såg vi aldrig till 

Men tro gärna på den om ni vill 

Ty så står det skrivit in den Heliga Skrift 

Att vi alla skall träffas där uppe till sist 

 

 

Karin Cederqvist 



Alexander den Store 
En ung, blond, stilig och atletisk man med stora ambitioner och Homeros Iliad som en 

godnattsaga under huvudkudden blev en av världens mest kända personer genom tiderna. 

Alexander den store (356-323 f. Kr.), son till Filip II av Makedonien och drottning Olympas, 

undervisades i grekisk filosofi, konst och vetenskap. En av hans mest berömda lärare var 

Aristoteles. 

Men inte sussade han alltid sött på Iliaden och drömde om stora äventyr, utan han gav sig iväg 

själv och erövrade den delen av världen som låg honom närmast. När han endast var 20 år 

gammal tog han över efter sin far som mördades. Det sades att han t.o.m. var lite delaktig i 

hans faders död och att hans egen mor också hade bidragit med ett slag med stekpannan 

kanske (?). 

När Alexander var 22 år drog han ut i krig mot det mäktiga Perserriket år 334 f. Kr. och 

tillsammans med sina 35 000 grekiska och makedoniska soldater besegrade han den persiska 

armén. Det följde 11 år av krig kors och tvärs genom Perserriket. Han var i Egypten och i 

Indien och grundlade åtskilliga städer där han drog fram, många med namnet Alexandria (se 

kartan). 

 
Under ett av sina fälttåg marscherade han in i Egypten och lät sig hyllas som en befriare och 

det gick så långt att han t.o.m. prisades som en solgud. 

Den persiska konungen Darius besegrades vid Gaugamela för andra gången. Darius själv blev 

mördad av två av sina egna generaler. Och man blir lite förvånad varthän vägarna bär när man 

erfar att Alexander därpå torterade och avrättade Darius mördare och senare tog väl hand om 

Darius efterlämnade familj. 

Alexander gifte sig med den vackra persiska prinsessan Roxane från Sogdien under stora 

festligheter.  

Men inte nog med Persien, andra delar lockade också. Hans armé vandrade över bergen i 

Afghanistan och snart besegrade Alexander kung Porus enorma armé. Men Porus behövde 

inte upphöra att regera för det. Alexander hade andra problem i stället. Hans häst dog på 

slagfältet och till hästens ära grundlade Alexander staden Bukefala i dess närhet. 

Alexander gifte sig två gånger till, bl.a. med Darius dotter Statira och även 10 000 av hans 

soldater deltog i ett gifte med persiska kvinnor. 

Men den aktive och modiga Alexander skulle inte dö i en strid, utan en vanlig febersjukdom 

blev så pass intensiv att den till slut förde honom över till den andra sidan vid bara 33 års 

ålder. Hans första hustru Roxane var den enda som fick besöka honom vid hans dödsbädd, 

och vid den tiden var hon havande med sonen Alexander IV Aigos. Men mor och son 

mördades år 310. 

Boel 



Spelmansstämman 
Axel Sjölander levde mellan 1896 och 1981 och var skomakare i vår bygd. Men, berättar John 

Nilsson, han byggde också fioler och en massa andra saker. Dessutom var han spelman 

(sedermera riksspelman) och skrev egna låtar.  

En av de få regnperioder denna sommar inföll i samband med stämman men så som ett under 

slutade det att regna precis när stämman började. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här minns väl de 

flesta nu levande 

Axel Sjölander… 

..men han har givetvis 

också varit en ung stilig 

man en gång 

Foto Södrings 

Ungefär så här går det till om jag 

fattat rätt. 

Man spikar upp ett par pappark 

på väggen. Där antecknar sig de 

spelmän och grupper som vill 

spela på "scenen" dvs framför 

huset. De andra som väntar på sin 

tur spelar i olika konstellationer 

lite här och var i buskarna. 

Men alla börjar tillsammans med 

ett antal "allspellåtar" och allra 

först som sig bör Sjölanders 

Gånglåt. 

John Nilsson från Djuramåla f.d. 

lantbrevbärare och målare är också känd 

för alla sina filmer om gamla miljöer och 

människor i Tingsryd med omgivning. 

John berättar att han ofta träffade Axel och 

när han fick se hur hans hus förföll började 

han att snickra och måla för att stoppa 

förfallet. Utan John ideella arbete hade 

huset troligen inte funnits kvar. 

Bakom Johns högra axel skymtar ett 

utedass i bakkant av uthuset. Det har John 

satt dit. Sådan lyx höll sig Axel inte med. 

På övervåningen hade Axel sitt skomakeri 

berättar John. Men golvet är så dåligt att man  

har låst för att ingen skall trilla ner. Ingen el 

eller vatten finns i stugan och den enda 

värmekälla är en liten kamin där man kunde 

laga mat också. Inte mycket när det drar ner 

åt –20°. Och det finns inte ens bredband!! 

Sjölanderstämman arrangeras av Tingsås Hembygdsförening med Monica och Anders 

Eriksson som eldsjälar. Men man ser gärna att vi i Mienbygden ville hjälpa till lite mer. Vi 

vill väl ha den kvar, eller? Jag såg inte mer än en dryg handfull bygdebor där. /Björn 



 

 

Gård- och torpinventering 
På 1980-talet gjorde Gustaf Karlsson i Gäddeviksås en inventering och dokumentering av 

samtliga fastigheter, torp och backstugor i Gäddeviksås och vilka som bodde där ända tillbaka 

till år 1900. Ett jättejobb Gustaf! 

Gustaf hade bara en ganska dålig kopia kvar så jag har skannat in och justerat texten samt 

kompletterat med en karta. Ett exempel på en sida ser du nedan men det finns ca 20 sidor till. 

Agneta har lagt in hela dokumentet på hemsidan www.miengruppen.se på första sidan under 

länken: "Ägare och boende i Gäddeviksås" 

Det finns säkert enstaka fel eller kompletteringar som bör göras. Så kolla gärna det du känner 

till och hör av dej om du vill justera något. Är det tex någon som har kläm på var backstugan 

Yttre Starkeklev under 1:62 låg (år 1900). 

Björn 0459-851 43 

 

Ägare och boende personer på nedanstående fastighet.  1:5 Blad 1 

 

1977 

Gäddeviksås 1:5 

Äg. Gustaf Lennart Karlsson Byggnadsarb. Lantbr. född 27/9 1924. 

Hustrun Elin Margareta Olivia Lantbr. Hemsamarit född 14/10 1927. 

Barn: Margareta född 19/7 1956, Birgitta född 8/2 1958. 
 

Läg. Nyalund 1:44. 

Äg. Björn-Anders Jäderås tjänsteman LM Ericsson Ronneby född 18/10 1950. 

Sammanboende Mia Axelsson född 14/3 1957. 

Barn: Nickolas född 3/6 1975, (Sebastian 25/2 1979, Tim 5/8 1981). 

Nytt hus uppfört vid mitten av 1970-talet. 
 

1950 

Äg. Johan Olof Jönsson Lantbr. 20/4 1898 i Öljehult. 

Hustrun Rut Ingeborg född Blad född 3/12 1897 i Vilske Kleva. 

Barn: Allan född 3/8 1919, Stina född 10/9 1921, Birgitta född 7/10 1922, Kjell-Erik född 6/4 

1924, Eva-Lisa född 5/11 1925, Elin född 14/10 1927, Olle född 29/7 1933. 

Olle och Elin bodde på gården 1950. 
 

Läg. Nyalund 1:44. 

Äg. Anna Viktoria Gustavsson Gäddeviksås. 

Huset rivet under 1940-talet 
 

1925 

Äg. Johan Olof Jönsson Lantbr. 20/4 1898 i Öljehult. 

Hustrun Rut Ingeborg född Blad född 3/12 1897 i Vilske Kleva. 

Barn. Allan född 3/8 1919, Stina född. 10/9 1921, Birgitta född 7/10 1922, Kjell-Erik född 6/4 

1924, Eva-Lisa född 5/11 1925. 

Hembiträdet Rut Linnea Karlsson född 1907 

På fastigheten ett st. undantagshus. Äg. Jöns Persson f.d. lantbr. född 1854. Hustrun Olivia 

Johanna född 1864 deras dotter Elvira född 1901. 

Fastigheten köptes ca 1902 av Jöns och Olivia 
 

Läg. Nyalund 1:44. 

Helena Kristina Persson född 1856 

Sonen Karl Johan Eliasson född 1883 

Fastigheten lossköpt enligt ensittarlagen 1938 av Karl Johan. 
 

 

Gäddeviksås 1:5 

http://www.miengruppen.se/


 

 

Karta över Gäddeviksås 
 

 

 

Sjön Mien 

1:59 Lilla Strömma 

1:34 Strömma Kvarn 

1:40 Lilla Strömma 

1:49 Senaste posten 

1:37 Högåsa 

1:70 
1:29 Sjörup 

1:15 Åsalund 

1:39 Björkhaga 

1:38 Haga 

1:58 

1:32 

Mieån 

1:20 

        1:27 Heleneholm 

     Backstugan Ängaholm 

1:21 Ängaholm 

 

       1:6 

1:41 Gullbacka 

1:36 Bokäng 

1:35 Fridhem 

Bygdegården 

1:45 

1:16+1:18 

1:5 

             1:64 

1:9 

1:55 

1:3 

1:63 

1:44 Nyalund 

Lilla Starkeklev 

1:22 Starkeklev 

1:30 Sandkullen 

1:43 Tallbacka 

1:46 Dalen 

Torpet Ryalund 

1:33 Ryalund 

Backstugan Ryalund 

1:56 Åäng 

Torpet Aspelund (Pyttekulla) 

1:19 Grönalund 

Moalund (Mätetorpet) 

Moadal 

 

1:17 Björkdala 

Backstugan Carlslätt (Getakallatorpet) 

Backstugan Moalund 

1:42 Björkelund 

Backstugan Marielund 

Backstugan Bokelund 

Nyatorp 



Byavandring i Gäddeviksås 
Från Gäddeviksås var det inte så många 

med Midingsbråte ställde upp en vacker 

söndag den 23:e juli. Totalt en 15-20 som 

startade från Bygdegården. 

 

Ingen hade anmält sig som ledare men det 

visade sig att Gustaf Karlsson var väl 

förberedd med både fakta och historier och 

mycket av denna text har hans ursprung. 

Redan uppe på byvägen fick vi veta att 

vägen anlades efter freden i Roskilde 1658 

till en 1:a klass militärtransportled under 

Karl de IX. Tidigare gick huvudvägen 

genom Midingsbråte och Grönteboda 

sedan norr ut alltså väster om sjön. 

Ändå längre tillbaka i tiden lär det ha 

funnits en stenyxefabrik vid en källa 

mellan Bygdegården och Gäddeviken. 

 

Vid Gustafs och Elins gård som heter 1:5 

berättar Gustaf att en av de äldsta 

bebyggelserna i Gäddeviksås, åtminstone 

innan 1674, låg där i deras trädgård. Här 

låg alltså alla gårdarna i en klunga innan 

storskiftet 1868 då de flesta fick flytta. På 

kartan som Gustaf fått från Smålands 

Museum är området markerat med R20. 

Men ändå närmare sjön finns en markering 

R19. Det skall vara platsen för den första 

bebyggelsen. En gård eller en hel by som 

ägdes av en kvinna. 

 

Tillsammans med kartan från Martin 

Hansson på Smålands museum skriver han: 
" Jag har kollat upp de fornlämningar ni 
var intresserad av. På er fastighet finns två 
fornlämningar registrerade, Rl9 och R 20. 
Båda är platserna för gamla gårdstomter i 
Gäddeviksås. Gårdarna låg på dess platser 
enligt en karta från 1674. Det finns inga 
direkt synliga lämningar efter hus eller 
dylikt på de båda platserna, men en 
arkeologisk undersökning skulle sannolikt 
kunna påvisa spår efter gårdarna. 
Fornlämningar är skyddade enligt lag och 
större markingrepp i de båda 
fornlämningarna får inte ske utan 
Länsstyrelsens tillstånd. Självfallet får Ni 
dock gräva och plantera växter o dyl i 
trädgården som tidigare. 

 
I området finns ytterligare tre 
fornlämningar, R348-50. R 348-49 är två 
tjärrännor medan R350 är uppgifter om ett 
tidigare fynd av en grönstensyxa från tidig 
stenålder." 
 
I nuvarande Davisssons gård 1:3 har det 

tidigare varit gästgiveri och skjutsstation 

där man kunde byta hästar. Gästgiveriet 

fanns kvar till 1880 då det flyttades till 

Sjörup alltså där Claire och Christer 

Lieberath bor nu. Där fanns gästgiveriet 

kvar till omkring 1910. 

Gästgiverierna hade eget bränneri så det 

kunde bli ganska stökigt har Karl 

Gustafsson, tidigare ägare till 1:3, berättat 

för Gustaf. Ibland hade man fått hämta en 

stor stark torpare vid namn Sone Kjällson 

som fick slänga ut bråkstakarna. Sone 

bodde på Nyatorp under 1:3 inte så långt 

från gamla sträckningen på 29:an. 

Gustaf berättar vidare om torparna: 
"Och det var ju på det viset med torparen 
att han kunde ju få det på 49 år och sen 
kunde han få lösa in det om han ville sen 
efteråt. Det har jag läst om i någon bok. 
Och han fick ju själv bygga sina hus på 
anvisad plats, ofta rätt långt ifrån gården, 
och så skulle han utföra vissa dagsverken i 
veckan hos bonden på gården och det 
gällde tiden från den 25 mars till den 24 
oktober varje år. Det var två dagsverken i 
veckan och ett dagsverke under 
vinterhalvåret. Sen kom det till tolv 
kvinnodagsverken om året, så det var inte 
så lätt att vara torpare." 
 

Vi fortsatte vägen väster ut och passerade 

ett ställe på vänster sida efter Davidssons 

strax innan skogsvägen in mot torpen och 

29:an. Där har under kriget legat en smedja 

och kallas fortfarande smealyckan. Den 

användes när 29:an byggdes ungefär från 

1930 till 1950. 

 

Vid gula gården 1:6 där Jack med familj 

bor svängde vi norr ut mot sjön. Vitt är 

annars vanligast på husen i Gäddeviksås 

och detta hus har också varit vitt en gång i 

tiden. forts. efter kartan 

 



 

Karta över delar av Gäddeviksås by 

 
 

Denna karta har Gustaf fått från Martin Hansson på Smålands Museum där äldre bebyggelse 

R19 och R20 och fornlämningar R348-350 har prickats in. Jag har dessutom kompletterat den 

med några nuvarande fastighetsbeteckningar tex 1:5    / Björn 



Byvandringen fortsätter… 

Det berättades att en tidigare bonde för 

något 100-tals år sedan skall ha supit bort 

gården och en av hans skötsamma torpare 

var nöjd att han trots fattigdom i alla fall 

hade sitt torp kvar. 

Det visade sig att både Sonja Nilsson och 

jag haft släktingar boende i gården. Dock 

inte ovanstående bonde. 

 
Vi traskar vidare med Gustaf och 

Ferdinand i spetsen mot sjön och Lillevik. 

Men på vägen stannar vi till en stund och 

studerar Skatbacken eller som den officiellt 

heter 1:35 Fridhem där konstnären Baath 

en gång har bott efter att han flyttat från 

Sjörup. Nedanför Skatbacken, som liggen 

uppe på åsen, mot sjön ligger ett hus som 

är ditflyttat från Tingsryd i senare tid och 

finns inte med på äldre kartor. Där bodde 

Hans och Suzanne med småbarn ett par år 

på 70/80-talet. Ingegerd och Sunes dotter 

hade det som fritidshus under många år 

och nu bor Thijs där. 

 
Väl vid sjön följde vi stranden öster ut over 

stock och sten till Gustafs och Elins marker 

igen. Här går vi gårdsvägen söderut mot 

gården boningshus igen och passerar åter 

åsen, nu från norr, där den äldsta 

bebyggelsen låg. 

 

 
Här på åsens sydsluttning låg alltså de 

första husen. Ett par hundra meter bakom 

åsen ligger sjön och bakom fotografen 

ligger en mosse parallellt med åsen och 

sjökanten. Åsen som väl tillsammans med 

Gäddeviken har gett byn sitt namn. 

 
På väg mot huset visar Gustaf gårdens 

olika åkrar och ängar och det diskuterades 

jordbruk och vildsvin som dock (ännu?) 

inte har gett sig på marken denna sidan om 

landsvägen. Väster om gårdsvägen låg 

tidigare ett undantagshus där Elins och 

pappas farmor och farfar Olivia och Jöns 

bodde efter att de lämnat gården i början 

på 1900-talet. 

Vi fortsatte sedan vår promenad tillbaks till 

Bygdegården för halvtidsfika. 

 
Efter fikat bar det iväg igen. Men nu med 

bil ut mot några av torpen söder om 

landsvägen. 

Vgv 



Byvandringen fortsätter… 

Vi började med att åka ner till granntorpen 

Ängaholm och Heleneholm som nu ägs av 

Bo och Ingrid i Grönadal. Bo är ju 

uppvuxen där på mossen. 

 
Den tyska familj som hyrde Heleneholm 

blev inte så lite förvånade när en 5-6 bilan 

helt plötsligt invaderade gårdsplanen. Men 

som tur var så var Ferdinand med och 

kunde tolka och förklara. 

Gustaf berättar vidare om en som hette 

Axel på Heleneholm: 
"Det är synd att Hilding Gustafsson inte 
kunde vara med här, att han inte lever, han 
kunde ha berättat en historia, och det är 
ingen historia, för det är sant. Axel hade ju 
en gris, som de hade på den tiden, stora 
hejare så långt som bordet ungefär. 
Och då var ju Svante Arvidsson därnere, 
han var ju slaktare, och skulle slakta den, 
och sen var det Hilding då här borta och 
sen var det en son till Axel som bodde i 
Kristianstad, som hette Hilding också. Så 
de var med och skulle hjälpa till och hålla 
liksom. Och Svante var ju slaktare, så han 
skulle ju fram och skjuta honom, han hade 
ju skjutmask. Nej, nej, sade Axel, det där 
ska jag skjuta. Han hade ju sina grejor med 
en gammal skjutmask och lite grejor sådär. 
Och Svante lät ju honom skjuta som han 
skulle. Och det bar sig ju inte bättre än att 
grisen reste till precis som han sköt för 
kulan snuddade huvudet på grisen och han 
blev ju alldeles vansinnig, grisen, och 
sprang ifrån de båda Hildingarna som 
skulle hålla och ut på mossen och de 
sprang efter allihop och skulle försöka ta 
honom. De sprang ju runda på runda där. 
Till slut så fick Svante Arvidsson tag i 
klubban som han hade med sig i bilen och 
sprang på grisen och klippte till honom i 
bakkalven så han stöp. Detta är sanning! 

 

Det var en basker loje gubbe den där Axel. 
Första åren jag var här så jagade jag ju 
ihop med Knut och Stig i mossen, och vi 
skulle gå ut och jaga älg, det var ju tre 
dagar då på den tiden. Vi hade bestämt att 
jag skulle komma ner till han, till Knut där, 
jag tror kl. 6 på morgonen, för det var rätt 
tidigt vi skulle ge oss iväg. Vi hade ju 
beten i mossen därnere som nu är 
igenvuxen, planterad med gran, och vi 
hade våra djur därnere, så jag tog med mig 
dom när jag gick och sen gick jag över 
gränsen, in i Axels där, han hade en liten 
bit som gick in mot gölen där, och gick där 
bort för att jag skulle komma till Knuts där. 
Så kom det ut en på trappan där och 
vrålade och skrek, vad är du för en djävul, 
sade han, ska du gå på mina ägor och ha 
bössa med dig, sade han. Ja, sade ja, jag 
ska till Knut och träffas, vi ska börja jaga 
älg. Du jagar ingen älg här, sade han och 
sköt med pistolen i luften! 
Jag visste ju vad det var för en djuping, så 
jag lufsade iväg." 
 
Vi fortsatte sedan in på skogsvägen vid 
smealyckan och tittade på 2 andra ställen. 
Det första var egentligen bara en knappt 
synbar grund till en backstuga kallad 
Bokelund. Den stugan har också sin 
historia men det får vänta till en annan 
gång. 
 
Torparna hade en hel del roliga namn 
berättar Gustaf: 
Det var Mölle-Nissen och Kitta, Hult-
Emler och Hilda, Samla-Petter och Emma, 
Skräddarn i haven och Johanna, Getakallen 
och Johanna, Bengt-Kristian och Märta. 
Bengt-Kristian från Mätetorpet var 
träskomakare och gjorde de bästa 
träskorna. När någon frågade honom hur 
gammal han var så brukade han svara att 
när juldagen infaller på Kristi 
Himmelsfärdsdag då fyller jag jämna år 
sen får ni räkna själva. Vidare Kalle i 
Marken och Lena. Kalle var morfar till 
Artur Magnusson på posten. Sen var det 
Pyttebengta, Källa-Sonen och Maria, 
Slåtta-Nisse och Elna, Fransa-Lena, 
Abbra-Nisse och Johanna, Peter-Johan på 
Parken och Damstu-Ingrid på Bokelund.  
 
Vi avslutade vid ett torp som heter 
Björkelund inte så långt ifrån backstugan. 
Här finns dock huset kvar som en 
sommarstuga. 
Tack Gustaf!  /Björn 



Badplatsen 
Midingsbråte badplats har nog aldrig varit 

så välbesökt som denna varma, sköna 

sommar. 

 
Om det bara var vädret vet jag inte. Kanske 

spelade också "reklamen" i 

Smålandsposten in. 

 
 

Minst 20-30 bilar i stort sett var dag. 

Många nya ansikten (kroppar). 
 

 
 

Idrottsföreningen med hjälp av personalen 

i kiosken höll rent och snyggt och borde få 

ett erkännande från kommunen, inte bara 

med ord utan också ett högre anslag detta 

år pga allt folk. 

Tack idrottsföreningen! 

Eivor, Ferdinand 

Studieförbundet Vuxenskolan(Sv) 
har lovat att under Ht -06 anordna följande 

kurser i Bygdegården 

(under förutsättning att det blir tillräckligt 

antal deltagare) 

 

Exotiska frukter 

Goda i matlagning-desserter 

Vin & snacks  

Druvkännedom med enkla tilltugg 

Vildsvin  

Vi lär oss vildsvinets jakt-beteende 

Scrapbookning 

Dekorerar dina fotoalbum 

 

Följande föreläsningar kan erbjudas: 

 

Vildsvinsföreläsning 

Kom i form 

En föreläsning om kost, motion och mental 

träning 
 

Vid intresse ring SV Tingsryd 0477-10654 

 

Byavandringen igen 
Som ni kanske kom ihåg ni som var med så 
spelade jag in en hel del av vad som 
avhandlades på vandringen i Gäddeviksås. 
Claire, med lite assistans från mej, håller 
på att skriva ner texten. Kan vara roligt för 
folk om 50 år att få ta del av ljud eller text. 

Foto Ferdinand 
 

Vi tänkte lägga ut en något redigerad 
version på hemsidan men ni som var med 
får givetvis tycka till om den. Hör av er då. 

Björn 



Några bilder från midsommarafton och grillkvällen i Laxasand. 

Foto: Björn och Ferdinand 

 

 

 



 

Danska sommarkolleger i Kornalycke 
Anne Jensen och Benny Forsberg Jensen deltar i årets Konst- och Hembygdrundan 2-3 

september.  

 

Deras permanenta bostad är i Skælskør på Sjælland, men de tillbringar så mycket tid 

de kan på deras härliga 1700-tals gård i Kornalycke. Gården köpte de tillsammans med 

Annes bror i 1997. 

 

Anne är egentligen lärare, men valde att gå i väldigt tidig pension i vintras, något som 

är en unik möjlighet i Danmark. Hon ville i stället ägna sig åt sin stora hobby, eller 

kanske man snarare ska kalla det passion, nämligen smycketillverkning och att göra 

Nunofilt. Smyckena, som kan vara broscher, hängsmycken m.m. gör hon av skrot, 

vilket innebär att varje exemplar är unikt. Nunofilt är en mycket speciell teknik som 

nog kräver att man hänger med i skapelseprocessen om man ska förstå hur det går till. 

Man börjar i alla fall med gasväv som läggs i spänn, och på gasväven sprider/filtar 

man ylle och siden i ett sorts mönster. Av det framkomna tyget vars form man nog 

bestämmer från början gör Anne västar, sjalar, lampskärmar mm. På skoj, säger hon 

själv, har hon också gjort några tavlor – hon älskar att experimentera och det är i hög 

grad lusten som driver verket. 
 

Benny är skulptör och arbetar huvudsakligen i sten, närmre bestämt granit och 

marmor. Han använder dock också material som gips och akryl, och dessutom gjuter 

han i tenn och brons. Själv har jag bara konfronterats med ett fåtal av hans verk i 

verkligheten, men av det lilla jag sett har jag förstått att han är oerhört skicklig såväl 

tekniskt som konstnärligt. Benny håller för närvarande på att fullfölja ett uppdrag med 

utsmyckning av fyra rondeller i Korsør på Sjælland, och han har just varit i Italien för 

att välja ut en blå brasiliansk granitstump på 8 ton, som i dagsläget befinner sig i 

Sibbhult hos Zaar stenindustri. Dit pendlar han i dessa dagar från Kornalycke för att 

bearbeta granitblocket.  
 

Kornalycke och Anne och Benny är väl värda ett besök under Konstrundan, så åk dit 

alla ni som har möjlighet! 

Claire 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Loggan 
Så här ser den ut, Miengruppens logga. I alla fall nästan, 

den är givetvis i färg. 

Loggan har Christer Lieberath gjort och vi får disponera 

den i gruppen för vår ideella verksamhet. 
 

Om du vill se den i färg så kolla på: www.miengruppen.se 
 

M:et är grönt och står även för våra skogar. G:et är blått 

och visar Miens blåa vatten om jag nu tolkat Christer rätt.

    /Björn 



 

Gemensamma får 
Minns ni RIM-projektet som Miengruppen drev för ett par år sedan? Alltså Resurser I 

Mienbygden. Vi hade en enkät med en massa frågor. 

Några frågor berörde djurhållningen i bygden och risken för igenväxning av marker. 

 

 

En av frågorna var: 

Skulle ni vara intresserade att delta in någon sorts fårkollektivägande? 
 

Vill ni vara med och ha gemensamma får
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Som ni ser av svaret var det då 27 hushåll som svarade att de var intresserade. Man var 

också intresserad att vara med och praktiskt jobba med fåren eller göra annat arbete i 

anslutning till ägandet. 

Tyvärr var det ingen då som kände sig manad att dra igång ett projekt. Eller har vi 

missat något? 

Slyet växer fortfarande och det behövs någon åtgärd för att hejda det. 

 

Hur ser det ut nu? 

Jo det finns några hushåll som har tagit upp frågan igen. Gruppen är väl ännu inte 

tillräckligt stor för att klara ett gemensamt djurägande. 

 

Är du och ditt hushåll en av de 27 som svarade ja på frågan? Är ni fortfarande 

intresserad? Har ni marker som håller på att växa igen? 

I så fall hör av er till Björn eller Claire. 

Även du som har erfarenhet av fårskötsel men själv inte vill vara med får gärna höra 

av dej. Gruppen kan behöva dina råd (eller avrådan?). 

 

Claire 0459-851 05  Björn 0459-851 43 



September:   

Lörd sönd 

2-3/9 

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan 

Kent, Sebastian, Christer och jag Björn 

Kartor info hos Björn 0459-851 43 

Lörd sönd 

2-3/9 

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

Kaffeservering. 

Gun 0477-15080,Karin 459-85004,Ros-Marie 0459-85008 

Ingrid 0459-85159 

 

Onsd 6/9 19:00 Visans vänner träffas på  Bästis i Ryd. Fika som vanligt. 

 

 

Oktober   

Lörd 7/10 

 

 

18:00  Visans Vänner har knytkalas i Bygdegården, Gäddeviksås 

Kontaktperson: Ulla Nilsson 0459/85015 

 

 

Lörd. 7 /10  Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården 

Damer kl. 14.00 -16.00 

Herrar kl. 16.00 – 18.00 

  

Lörd.14/10 

Sönd.15/10 

09:00 – 13:00 

10:00 – 14:00 

Fixardagar i Bygdegården Målning och städning inomhus och 

utomhus. Alla är välkomna att hjälpa till. 

Kontaktperson Gun 0477-15080 

 

   

November:   

Onsd. 1/11  Manusstopp nr 4 -06. Aktiviteter i december 2006 samt 

januari och februari 2007. 

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

hända.  

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

Du kan också be Ferdinand att fota. 

 

Lörd.18/11 18.30 

 

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Boka dig redan nu hos Tord och Tea.tel.nr 0459-85146 

Obs.Anmälan är bindande 

 

Fred. 24/11 

Lörd. 25/11 

16.00 

10.00 

Ljusstöpning i Bygdegården. 

Föranmäl dig till Karin Bergman 0459-85004 

 

 

December:   

Onsd 6/12 19:00 Visans Vänner har julfest i Bygdegården. 

Det serveras gröt, skinksmörgås och "kvällens överraskning" 

 

 

Händer runt Mien


