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Visste ni detta om Smålands 

landskapsblomma 

Linnea / Linnea borealis?! 
Att denna lilla näpna klockformade rosa-vit 

färgade tvillingblomma med sex meter långa 

revor, lång krypande stjälk, med 5-10 cm 

höga blomstänglar, en halvbuske, delvis 

förvedad och som övervintrar med gröna 

blad och dessutom kan bli mer än 10 år 

gammal. Har haft många namn som 

jordkrona, vindgräs, giktegräs, torrvärksgräs, 

benvärksgräs, klågräs, vita klockor, 

myrtåger, anisblomster, mobjälla, 

skogsmysk och skogslilja. 

Eftersom vi i år firar Carl von 

Linnés 300 års jubileum, och att det 

är ”hans blomma” som blivit 

Smålands landskapsblomma, kan 

man kanske fundera över hur det 

kom sig att denna lilla mång- 

namnade blomma fick hans namn. 

Förslaget till att uppkalla växten 

efter honom kom från den 

holländska botanisten Gronovius. 

Det sägs att Linné samtyckte och att 

han kanske även blev smickrad, men 

hans motivering till förslaget var ” 

Det är en växt som har sitt hem i 

Nordens vildmark, låg till växten 

och nedtryckt mot jorden, av ringa 

värde, obeaktad och med kortvarig 

blomning; dem har således likhet 

med sin Linnaeus” 

 

 

 

 
Under mitten av 1700-talet började 

man använda namnet ”linnei-ört” eller 

”min ört”. Linné rekommenderade 

också linnean som ersättning för te, ” 

dess runda blader giva en god smak 

och därtill rensa blodet framför andra 

växter, så att ännu inget säkrare medel 

är emot torrvärk, gikt och flussar” - 

”riks svensk tesort”. Det sägs också att 

Linné led av gikt.  

Som medicinsk verkan har den tidigare ansetts 

vara urindrivande och blodrenande. Den har 

även använts mot reumatiska besvär och 

utvärtes mot skabb och som ögonvatten. 

Linnean är nära släkt med den 

bohuslänska kaprifolen. 

Vad betyder Linnea borealis? 

Linnea är en hyllning till den svenske 

blomsterkungen. Borealis betyder 

nordlig 

Med önskan om en härlig vår/sommar 

som vi alla längtar efter. 

Annika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Börge Pettersson från sidan 

www.linnaeus.uu.se/online/lvd/1_16.html 



Storyn - segdraget bredband i 

bygden. 
Hösten 06 strålade förväntansfulla bybor 

samman i bygdegården. Hej och hå nu skulle 

alla bredband få. Allt verkade “lätt som en 

plätt.” 

En entusiastisk It-chef och 

bolagsrepresentant ackompanjerades av 

dånande applåder i den överfulla 

bygdegården. 

Därefter skingrades de hoppfulla och 

förväntansfulla likt dimfigurer ut bland 

prasslande höstlöv i mörkret - var och en 

hem till sitt. 

Så en dag utgick ett påbud från TMB att alla 

skulle samlas för info mm vid uppställd 

husvagn. Redan här fick vi räkna med “strul” 

de som inte läst återbud via mail fick vänta 

förgäves i mörkret. I turbulensen blev någon 

som lagt ner ett stort arbete för sakens skull 

kallad för "Bitch" av frustrerad bolagschef. 

Så äntligen ett nytt husvagnsmöte. Nöjda 

och belåtna tecknade vi våra avtal och blev 

anvisade lämplig antenn för signal från ovan. 

Efter påtryckning fick jag min faktura där 

sista betalningsdagen gått ut för några 

veckor sedan.  

Sedan föll tystnaden totalt åtminstone över 

min del av bredbandsregionen. Från högst 

tillförlitliga källor i handelsboden fick jag 

höra att “många redan hade fått och andras 

var på gång”. En del hade hämtat sina grejor 

själva i Växjö. Installatörer var att vänta till 

handelsboden inom några dagar. “Hurra vad 

bra då kan de ta mina grejor med, tänkte ja." 

Via mail bad jag firman ta med grejorna till 

Kompersmåla. Svaret blev “dina grejor finns 

att hämta i Växjö.” Repliken blev: Om ni 

inte kan ta med grejorna får ni skicka dem 

när ni har tid i framtiden. Då plötsligt kunde 

varorna levereras via handelsboden. 

Nu var grejorna här och nu skulle det 

monteras. Efter koppling och riktad antenn - 

ingen kontakt. Efter tre veckor inget svar på 

orsaksfrågan till bolaget och därför undrar vi 

per telefon om man läst mailet. Jo det hade 

man och en montör skulle ringa snarast med 

högsta prioritet samma eller nästkommande 

dag - och därefter föll tystande tungt i någon 

vecka. Nytt telefonsamtal och undran ger 

beskedet att man inte har någon anslutning 

på den mast som anvisats (det blev ett fel) 

och får därför ny antennriktning som även 

denna ger samma klena resultat. 

Ny förfrågan och ny tystnad. Då ringer vi 

upp vår väldigt entusiastiska IT-chef som 

faderligt förmanar att det vore bäst att låta 

expertisen koppla upp så det blir rätt. 

Förklaringar att man anser sig kompetent 

nog att koppla ihop några sladdar och att 

“nätkunnigt” folk kollat med samma resultat, 

hjälper inte. Dessutom måste vi höja vår 

antennmast. Det måste vi betala själva - men 

han lovar ringa. Då äntligen ett glatt 

“tingeling” från TMB med ett något 

pessimistiskt svar - de hade inte tänkt 

komma ut, det var väl ingen idé om vi inte 

lyckades, det vore kanske bäst att “skippa 

allt”. Då tar “f-n bofinken” och i ett något 

exalterat tillstånd kontaktas vår käre 

kommunrepresentant igen. Denna gång 

kräver vi besked och om man inte klarar av 

uppgiften medge det och betala tillbaka de 

tre tusen kronorna, så är allt lugnt. Då 

utlovas ett besked i saken och plötsligt börjar 

telefonen få liv igen. Nu tänker man komma 

redan nästkommande dag, vilket välkomnas 

med varm hand. Väl på plats konstaterar 

man samma sak som vi förgäves försökt 

förklara någon månad eller mer. Det finns 

ingen kontakt, det går inte att bygga en så 

hög mast på taket - ja ja vi vet, vi vet. Nu 

följer en ström av aktiviteter, arbetslag efter 

arbetslag passerar revy i olika 

konstellationer. Några med skylift kör förbi 

och kikar över skogen både här och där- 

andra kör runt och söker kontakt med antenn 

i hand utan resultat. Så till slut anser man sig 

hitta en lösning. Vår antenn skall bytas ut 

mot en bättre och ny riktning stakas ut. 

 

vgv



Den gamla skall lämnas tillbaka. Skönt 

tänker jag och monterar ner befintlig antenn 

samt paketerar ner den snyggt i avsedd 

förpackning. 

Så anländer de efterlängtade med besked att 

vi inte skall byta antenn - “det blev lite 

felinformation”. Hej och hå, då får vi 

montera på. Välvillig montör äntrar den 

taknock jag suttit och spanat från så många 

gånger förr. Nu finns det plötsligt ingen 

kontakt med nätverkskabel ropar montör vid 

datorplats till takplacerad dito. Märkligt 

tänkte jag på min dator fanns kontakt med 

routern. Stegar upp till ropande montör - och 

med en blick på installationen ber jag honom 

sätta på strömmen till routern så fungerar 

det. 

Så nu allt väl - nu gäller det att kontrollera 

kontakt med medhavd antenn. Ute på 

parkering faller utrustningen oturligt i 

marken men tycks fungera ändå. Så nu mot 

byn för kontaktkontroll. Då ett anrop från 

flåsande montör - “jag saknar en kontakt och 

kan inte koppla upp mig“. Parkeringsplatsen 

var ju föremål för en del malörer nyligen jag 

undrar? Jo mycket riktigt där i snön ligger 

den. Nytt anrop till montör att återvända för 

att få kontakt. Där kommer han så det fräser 

i snön. Så blir det nytt kontaktprov i byn 

utan resultat och en resignerad montör 

återvänder. Men, undrar jag ni skulle ju sätta 

upp något på Telia-masten i Gäddeviksås har 

jag förstått. Ja det är klart att det skulle vi 

kanske kolla men nu har jag inte grejorna 

med mig. De finns i Växjö. Men jag kanske 

kan åka och hämta. 

Glöm det svarar jag, klockan är två. Det får 

vi ta en annan dag - vilket menas nästa vecka 

eller senare. Undersökningen fortsätter 

försäkrar företagets representanter då de 

försvinner riktning Växjö. Efter vad jag hört 

från mycket pålitligt håll skvallervägen så 

har TMB:s team varit synligt både här och 

där - så något är på gång, det tvivlar jag inte 

på. 

Bättre envis än stark 

07-03-14 Kalle på Tallbacka. 

 

Ps det finns så mycket mer att berätta men 

för ögonblicket räcker detta.  

Hur gick det sedan? Fortsättning följer - 

hoppas vi.    DS 

 

Jo det gjorde det. En knapp månad senare 

kommer följande brev från Kalle: 

 

Bredbandet breder ut sig i byns 

utmarker. 

Efter påstötningar från kommunalt håll rådde 

nu en febril aktivitet i buskarna runt byn. 

TMB:s team jobbade så att svetten lackade. 

Den ena lösningen efter den andra fick 

förkastas. 

De förväntansfulla kunderna slets mellan 

hopp och förtvivlan. 

Så en dag - ett strålande ansikte bak 

servicebilens ruta som förkunnade goda 

nyheter. 

Nu skulle två nya antenner placeras längs 

Kreabs ledningsgata.  

Det gällde bara att kontakta berörda 

markägare, vilket vi i något fall gärna hjälpte 

till med samt levererade telefonnummer och 

adress till de berörda. 

Efter ännu några smärre ändringar och 

justeringar från den slutliga planen var det 

dags att kliva upp på taket igen och justera 

om antennen. Vilken gång i ordningen vet 

jag inte, men vad spelade det för roll nu. En 

snabb kontroll och vips var vi ute på nätet. 

En stor eloge till Team-TMB som denna 

gång trotsade alla odds och idogt strävade 

vidare. Sedan var det dags att koppla upp sig 

på webben genom firman Opengate. Ett 

företag med goda kundrelationer – snabba, 

positiva svar och bra service – 

rekommenderas. Den 23/3 var det klappat 

och klart- trodde vi. Klappat och klart var 

väl en sanning med modifikation. Nu hade 

man tydligen talat med en fastighetsägare 

om el-anslutning, men kopplat in sig hos en 

annan. 

vgv 



forts. bredband 

Det gäller att skilja på A och B. Nu var 

denne ovetande husägare mycket förstående 

när han anlände för påskfirande och lät oss 

behålla elen under påskhelgen – tack för det!  

Vi hade inte en aaaning om att det kunde bli 

så äventyrligt och oooolidligt spännande att 

skaffa Bredband. Vi hoppas nu att lugnet 

breder ut sina behagliga rogivande vingar 

över oss medan vi med blixtens hastighet, 

bekvämt surfar vidare ut på eterns vågor. 

Kalle på Tallbacka. 

 

Det senaste jag hört från Kalle är att det nu 

fungerar helt ok men fortfarande en del strul 

hos andra. Åtminstone ytterligare en, som 

jag vet om, har problem med kontakten och 

då främst kund/TMB-kontakten. 

Det senaste vi läst om TMB är att dom har 

ekonomiska problem. Främst pga för få 

anslutna som ju i sin tur beror på deras sätt 

att hantera sina kunder. 

Björn 

 

 

 

Även Telia 
Även Telia kan vara ute och cykla. Efter att ha fått ett antal erbjudande om bredband från Telia 

skickade Jan Roelf in en beställning för att se vad som hände. Svaret ser du nedan. Här antyds ju att det 

bara är en tidsfråga innan vi får Telia bredband hit. Vilket ju bara är floskler.  /Björn 

 



Från tal till skrift 
Ibland kanske ett mindre trevligt ord eller 

en mening rullar ut genom munnen utan att 

man egentligen vill det; man ångrar det 

man säger. Tack och lov skriver man inte 

ner det på ett papper för då hade det kanske 

inte sett så bra ut, och tänk om man hade 

tryckt upp det någonstans så att alla kunde 

läsa vad man hade sagt – en liten mardröm 

kanske? Men ibland bladdrar man på och 

det sagda tillhör ganska snabbt det 

förgångna; vad man klagade på i måndags 

glömdes på onsdagen och svordomarna 

från i fredags glömdes redan bort samma 

kväll. Men sättet att utrycka sig muntligt 

både traderas och förändras genom tiderna. 

Nya uttryck kommer till och gamla uttryck 

kan få en annan innebörd. Vårt språk är 

ganska levande och föränderligt.  

 

Genom skriften uppkom en helt ny 

dimension i vårt språk. Skriften har funnits 

ganska länge. Den uppfanns 3200 f.Kr. i 

södra Mesopotanien (idag södra delar i 

Irak) och bestod av en kombination av 

tecken- och bildskrift (piktogram) skrivet 

på lertavlor. Den behövdes för redovisning 

och affärskontakter. 

 

Några århundraden senare ersätts 

piktogramen av kilskrift, som är en 

stavelseskrift som pressas in i våt lera med 

hjälp av triangulära rör. Den användes för 

folkbokföring och hade stort inflytande på 

den politiska utvecklingen under tidig 

bronsålder. Sociala lagar vidarutvecklades 

och en långväga kommunikation 

förenklades för en person eller en politisk 

enhet. Det blev lättare att utöva makt 

lokalt, upprätthålla allianser och även nå 

subordinatsstäder. Förut hade avstånden 

haft en stor betydelse på möjligheterna att 

härska över ett visst område. Genom 

skriften ökade både förbindelserna och 

kontrollen mellan olika orter. 

 

 
En revolutionär utveckling inom 

förmedlingen av språk skedde genom 

uppfinningen av boktryckarkonsten. Den 

västerländska boktryckarkonsten anses ha 

uppfunnits av Johann Gutenberg (1397-

1468) år 1440. Men inom den kinesiska 

kulturkretsen användes redan på 1100-talet 

lösa typer för skrift och med vinpressar 

trycktes mönster på tyger. Det allra första 

kinesiska trycket är Diamantsutran från 

868 e. Kr. 

 

Bild och text överfördes från en infärgad 

förhöjd yta med löstagbara typer till papper 

med hjälp av tryck från en press. Nu kunde 

man inte bara ge ut ett exemplar av 

skrifterna utan många personer hade 

samtidigt tillfället att ta del av dessa 

skrifter. Det innebar ett betydande steg i 

demokratiseringsprocessen. Nu kunde en 

större del av befolkningen informera sig 

bättre om olika saker.  

Gutenberg hade höga kostnader med sina 

första skrifter och började därför 

framställningen i liten skala. Senare 

började han att trycka upp bibeln, som 

krävde stora mängder utskurna och gjutna 

bokstäver. Efter två år gavs bibeln ut i 150 

exemplar, en del var skrivna på papper, 

andra på pergament som tillverkades av 

från Indien importerade kalvskinn. 

 

På 1800-talet uppkom stora tryckerier som 

drevs av ångmaskiner och i början av 

1900- talet gjorde sättmaskinerna sin entré. 

På 60-talet förvandlades typerna från bly 

till papper (fotosättning). Sidorna 

fotograferades av. Idag är området 

datoriserat och vem som vill kan med hjälp 

av sin egen dator trycka nästan vad som 

helst 

 

 

Boel Cederqvist 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö    Swis721BlkOut BT 
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 Bilder och text från Jan Roelf 
 

 

 

 

 

 

Gäddeviksås 19 februari 2007 

Idag massor (tiotusentals) med flyttfåglar 

mest bofink och bergfink 
 

Två älgar kom förbi när jag satt på min 

havsörn-sten. 

Sågat många stormträd sista månader. 

Veel stormbomen gezaagd de laatste maanden 

Angelo in het stormbos. 
Angelo i stormskogen. 

 



                     
                                                                                                                                                                                                                           

                    Glädjepotpurri 

 

Har du varit riktigt glad någon gång 

du kanske har träffat en kär gammal vän 

eller hört näktergalens vackra sång? 

 

Postkodmiljonären ringer på din dörr 

du får en check på flera hundra tusen 

du blir glad som aldrig förr 

 

Dessutom får du den fina bilen 

du åker med stil och elegans  

de kommande milen 

 

Med stor glädje jag ser på „Let’s dance“ 

Tänk om jag där hade en chans. 

 

Ett glatt och positivt besked  

från doktorn du får 

du är frisk och kry 

du blir minst hundra år 

 

En båttur på Mien gör mig pigg och glad 

Jag minns särskilt en dag 

då en lax och en gädda hoppade in i båten 

Då blev jag mycket glad och belåten 

 

Jag har varit riktigt glad någon gång 

Då gick jag och sjöng på en sommarsång 

            

Karin Cederqvist (text och bild) 



Mien/Mieån 
Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till utökat skyddsområde och nya 

skyddsföreskrifter för Karlshamns kommuns vattentäkt i Långasjön. Miengruppen beslöt på 

årsmötet den 10 april att anordna ett informationsmöte för att försöka klargöra hur detta 

förslag påverkar oss. Drygt 30 personer kom på informationsmötet i Bygdegården den 18 

april. Representanter från Karlshamns kommun gick igenom hela förslaget. Tingsryds 

kommun, plan- och miljökontoret redovisade sedan sina synpunkter. Efter en lång diskussion 

som avslutades med handuppräckning gav mötet Miengruppen i uppdrag att skriva yttrande 

både till Tingsryds kommun, kommunstyrelsen samt till Länsstyrelsen i Blekinge och kräva 

att den tertiära zonen i och runt sjön Mien skall tas bort.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tingsryds kommun tog intryck både av Miengruppens 

yttrande och av skrivelse från Erik Melander och Peter Fast och skriver i sitt yttrande till 

Länsstyrelsen: 

 

” Kommunen kan därför inte godta att Mien med strandpartier ingår i föreslagen tertiär zon. 

Tingsryds kommun finner det dock befogat att en begränsad del av området vid Miens utlopp 

i Mieån tillåts ingå i den tertiära zonen”.    

 

Miljö- och byggnämnden och tekniska förvaltningen har dock tillstyrkt Karlshamns kommuns 

förslag. Nu återstår bara att vänta och se vad som händer.  

Bodil 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlshamns representant 

förklarade varför dom 

behöver skyddsområdet. 

Tingsryds tjänstemän höll 

delvis med. Men det gjorde 

inte byborna. I vart fall inte 

alla och inte heller 

Tingsryds Kommunstyrelse 

visade det sig senare. 



MIENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING YTTRANDE 

c/o Agne Gunnarsson 

Kornalycke 

362 92  TINGSRYD   2007-05-04   

 

 

 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

371 86  KARLSKRONA 

 

 

 

 

Yttrande över förslag till vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för 

Karlshamns kommuns vattentäkt i Långasjön/Diarienummer: 513-7566-05 

 

Miens FVO har aktivt deltagit i den lokala debatten angående förslag till nytt vattenskydds-

område och diskuterat förslaget på styrelsemöten samt på informationsmöte den 18 april 2007 

i Bygdegården Gäddeviksås. Miens FVO höll fiskestämma den 26 april 2007 och tog då 

beslut om att göra följande yttrande: 

 

 Miens FVO kräver att den föreslagna tertiära zonen helt och hållet tas bort i och 

runt sjön Mien i det slutgiltiga förslaget till vattenskyddsområde. 
 

 Miens FVO deltar i arbetet med Biologisk Återställning (BÅ-planen) tillsammans med 

Vattenvårdsfunktionen/Miljövårdsenheten i Kronobergs län. I detta arbete pågår 

diskussioner om framtida åtgärder i Mien/Mieån som syftar till att Mien/Mieåns 

fiskbestånd ska bevaras och återställas. Miens FVO’s fiskestämma underströk att 

möjligheter till fiske och framtida utvecklingsprojekt inte får begränsas vare sig i den 

sekundära zonen i Mieån i Tingsryds kommun eller i sjön Mien.  

 

 Miens FVO anser att den största föroreningen av vattnet från sjön Mien sker i Mieån i 

Karlshamns kommun. Därför är det inte befogat att fastighetsägare i Tingsryds 

kommun ska få framtida pålagor i form av kostnader för tillstånd som är belagda med 

avgifter.   

 

 

MIENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

 

 

 

 

Agne Gunnarsson 

Ordf.  



    YTTRANDE 
    2007-05-04 
 
 
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 
371 86  KARLSKRONA 
 
Ang. Förslag till föreskrifter för Mieån-Långasjöns Vattenskyddsområde i Karlshamns 
kommun/Diarienummer 513-7566-05.  

 

Onsdagen den 18 april 2007 anordnade Miengruppen en informationskväll i Bygdegården Gäddeviksås 
angående de nya föreskrifter för Mieån-Långasjöns Vattenskyddsområde som påverkar ett område kring sjön 
Mien och Mieån i Tingsryds kommun. Drygt 30 personer, huvudsakligen berörda sakägare, kom för att ta del av 
Karlshamns kommuns förslag till nya skyddsföreskrifter. Vid mötet fick Miengruppen, som är en lokal 
utvecklingsgrupp för invånarna runt sjön Mien, i uppdrag att skriva yttrande både till kommunstyrelsen i Tingsryds 
kommun och till länsstyrelsen i Blekinge och redovisa de synpunkter som mötesdeltagarna/fastighetsägarna i 
Mienbygden enades om: 
 

 Boende i Mienområdet har under lång tid verkat för att bibehålla en hög vattenkvalitet i Mien/Mieån. Det 
är av största vikt att förutsättningarna för permanentboende inte försvåras utan att området kring sjön 
Mien kan  fortsätta utvecklas som ett livskraftigt område med stora naturvärden. 
I Tingsryds kommuns yttrande över översiktsplan för Karlshamn klargjordes att Tingsryds kommun inte 
är beredd att godkänna långtgående restriktioner som försvårar mark- och vattenanvändningen för 
invånare bosatta inom Mienområdet. Tingsryds kommun konstaterar vidare att den största föroreningen 
av det från sjön Mien utströmmande vattnet sker i Mieån nedströms Mien genom tillströmmande 
ytvatten företrädesvis inom Karlshamns kommun. 
  

 I yttrande till Karlshamns kommun daterat 2005-05-03 skrev Miengruppen att ”den mycket omfattande 
tertiära zon som finns inritad på karta över Tingsryds kommun bör omgående tas bort”. Vid 
informationsmötet redovisades att så också har skett, dock inte helt och hållet, fortfarande kvarstår 100 
meter runt sjön Mien i den tertiära zonen. Representanter från Karlshamn och Tingsryd motiverade 
denna tertiära zon med att det var ett sätt att markera ett värdefullt område och därigenom inkludera 
sjön Mien i vattenskyddsområdet.  

 

Mötesdeltagarna/fastighetsägare i bygden däremot argumenterade att: 
 

o Sjön Mien har en ovanligt lång omsättningstid på 7 år. 
o Skyddsföreskrifterna, indelade i primär, sekundär och tertiär zon, är baserade på rinntiden i 

vattendrag/ytavrinningen till Vattenverket i Långasjön. Vid en oförutsedd händelse/olycka är 
det de primära och sekundära zonerna som kan påverka vattentäkten i Långasjön. Sjön Mien 
påverkar inte vattentäkten p g a det stora avståndet (18 km). 

o Karlshamns kommun tillåter fortfarande både fiskodlingsanläggning i Mieån samt en 
omfattande byggnation av bostadshus nära Långasjöns stränder d v s vid själva vattentäkten.  

o Informationsmötet den 18 april visade på den stora oro som finns hos befolkningen i 
Mienområdet för att allt fler begränsningar och restriktioner tillkommer som innebär ökad 
administration och högre kostnader för befintliga och blivande näringsidkare/boende i området. 
Mötesdeltagarna påpekade även att det finns en betydande risk för att de föreslagna 100 
meterna runt sjön Mien (tertiär zon) kan få en framtida utökning vilket också kan innebära 
utökade skyddsföreskrifter. Denna oro belystes även i artiklar i Smålandsposten den 19 samt 
20 april. 

o Miengruppen följer utvecklingen av vad EU’s vattendirektiv kan få för konsekvenser för 
Mien/Mieån. Kommer nya generella bestämmelser att införas i Sveriges 
vattenskyddsområden? Eftersom denna fråga troligen inte kan besvaras idag är det av största 
vikt att inte införa större vattenskyddsområden än vad som är absolut nödvändigt. 
Fastighetsägare vid Mien vill inte ägna tid och kraft åt att upprätta ansökningshandlingar och 
betala avgifter för tillståndsprövning utan vill istället arbeta med utveckling av verksamheter på 
landsbygden.    

 
Baserat på ovanstående kräver Miengruppen: 

 

 att den föreslagna tertiära zonen helt och hållet tas bort i  och runt sjön Mien i 
det slutgiltiga förslaget till vattenskyddsområde 

 

MIENGRUPPEN 
Bodil Nilsson 
Ordf. 



Helikopter 
Söndagen den 13:e maj var det helikopterflygning i bygden med start från Midingsbråte. Det 

var Erik Melander som hade fixat hit den. Det var en pilot som i vanliga fall flög i försvarets 

tjänst men extraknäckte på helgerna i det civila. För 300:- så fick man en flygtur runt bygden 

på knappt 10 minuter berättar Jan Roelf som också fotograferade från ovan. Fast det är han ju 

van vid fast kanske inte lika högt. Det var en 10-15 uppstigningar med 4 passagerare så minst 

en 50 personer såg bygden från luften. 

 

 

 

Midingsbråte 

och Mien 

Överst: 

Högåsa. Jan Roelf 

bor i det lilla huset 

längst bort. 

 

Undre: 

Kvarnen och sågen 

vid Miens utlopp till 

Mieån. 

Mien och Mieån 



Årsmötena 
Här är några bilder från årsmötena i Bygdegården den 10 april, alltså Miengruppens och 

Bygdegårdsföreningens. På följande sidor hittar du också verksamhetsberättelser och 

protokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midingsbygdens bygdegårdsförening 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Gun Ihlström, ordförande, 

Peter Gunnarsson, vice ordf. Olle Bergman, sekreterare, Tord Johansson, kassör samt Ros-

Marie Gunnarsson, Rudolf Fleischer och Ingrid Ellqvist (till nov. 06), därefter Ronny 

Karlsson. 

Suppleanter: Ronny Karlsson och Jack Svensson. 

Revisorer har varit Åke Gunnarsson och Claire Lieberath. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. 

 

Den ambulerande vaktmästarorganisationen har fortsatt och fungerar bra. Två nya 

vaktmästare har tillkommit, Ines och Rudolf Fleischer, som efterträtt Daniel Nyman. 

Styrelsen har lovat att vaktmästarna ska få en förteckning över de uthyrningar som 

förekommer, för övrigt fortsätter man enligt invanda rutiner. 

 

Året började med att många arbetade med att få allt renoveringsarbete i bygdegården klart. 

För att erhålla Boverkets utlovade bidrag måste allt vara slutfort, granskat och godkänt i slutet 

av maj. Den 4 april genomförde kommunens planchef Hans Thoor besiktningen, som gällde 

både ekonomi och lokaler. Allt var till belåtenhet och han berömde vår bygdegård. 

Pengarna betalades ut och kassören kunde betala av vårt lån.  vgv 

Bygdegårdsföreningens ordförande 

var och förblir Gun Ihlström… 

och motsvarande för Miengruppen 

var/blev Bodil Nilsson. 



Innan besiktningen gjordes en del nyanskaffningar: seriekopplade brandvarnare i källaren, 

brandfilt samt ytterligare brandsläckare. 

Ett brandskyddsärende som styrelsen ofta diskuterat är det lilla datarummet på övervåningen. 

Räddningschefen har besökt oss och rekommenderat en brandtrappa på utsidan av huset. 

Styrelsen ansåg att det finns risker med en sådan och beslutat att tills vidare hålla datarummet 

låst. Inga nycklar delas ut till detta rum. Under våren inspekterades fastigheten beträffande 

skadeinsekter och fukt. Allt var i gott skick- 

Hallen, kapprummet och trappuppgången har äntligen målats klart. Tack Rudolf!. 
 

Runt fastigheten har en del markarbeten gjorts. Under Åke Gunnarssons ledning har Tommys 

Gräv planat ut vägen, förbättrat parkeringen, dikena har rensats och en ny trumma. lagts under 

vägen. Dagvattenavloppets rör har förlängts får att undvika framtida stopp vid utloppet. Peter 

Gunnarsson har fällt de dåliga träden vid grindstolparna. I samband med städdagen i höstas 

röjdes sly och rensades ordentligt på tomten. 
 

Aktiviteter som föreningen arrangerar varje år är midsommarfirande, loppmarknad och 

sikfest. De två senare var välbesökta och mycket lyckade, de gav ett rejält tillskott i kassan. 

Varmt tack till alla engagerade får allt arbete ni lägger ner! 

Under våren arrangerades en buggkurs. Många intresserade deltog, många ungdomar kom 

med och spridningen på deltagarnas ålder var stor. 

Tillsammans med Visans Vänner hade vi en trubadurkväll med Mats Pålsson, den var 

välbesökt och uppskattad. Visans Vänner har haft 5 viskvällar i bygdegården, kaffeservering 

och lotterier har inbringat en del pengar till bygdegården. 
 

Under hösten var Kenth Andersson från kultur och fritidsförvaltningen i bygdegården och 

kontrollmätte alla olika utrymmen. Detta har gjorts for att få ett rättvist underlag då 

kommunen ska bevilja anslag till samlingslokalägande föreningar. Vår yta är 343 kvm. 
 

Gymnastiken fortsatte under våren. Under hösten hade vi ett litet uppehåll. 
 

Bastubaden på lördagar har varit igång under året. På herrsidan är det många som badar, men 

på damsidan bara några få. Tiderna är något ändrade, damer 14.00 - 15.30 och herrarna 15.30 

- 17.00. 
 

Under detta året har två duktiga medarbetare lämnat oss. I det ena fallet en av våra styrelse-

medlemmar Ingrid Ellqvist, som avled i november efter en kort tids sjukdom. Ingrid kom på 

nytt in i styrelsen 2004 och har även tidigare varit aktiv i denna. Vi beklagar djupt hennes 

bortgång. Ingrid var också en av dem som arbetade med vår senaste loppmarknad. 
 

Den andra personen som betytt oerhört mycket for vår förening var Signe Bengtsson, som 

avled i början av december. Signe var inte med i vår styrelse men var den som alltid fanns 

tillhands, alltid lika ivrig att få hjälpa till. Våra sikfester hade inte fått den popularitet som de 

har utan Signes medverkan. Hon gravade sik, bakade bröd och gjorde ostkakor. Vid 

loppmarknaderna kom Signe och Rune med en stor korg fullastad med bröd, som vi sålde. 

Även Signes bortgång är en stor förlust för vår förening. Vi känner stor tacksamhet for vad 

Signe gjort. 
 

Detta var en sammanfattning av vad som hänt under det gångna verksamhetsåret. 

Vi i styrelsen vill tacka for gott samarbete och visat förtroende. 

Gäddeviksås den 10 april 2007 

\ 

Styrelsen: 

Gun Ihlström   Peter Gunnarsson   Tord Johansson   Olle Bergman 

Rudolf Fleischer   Ros-Marie Gunnarsson   Ronny Karlsson 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MIENGRUPPEN 2006 

 

Miengruppens årsmöte för verksamhetsåret 2005 hölls den 4 april 2006 i Gäddeviksås 

Bygdegård. Under året har följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf., Petra 

Nilsson, kassör, ledamöterna Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg, Annika Carlberg-Sjöström, 

Karin Bergman och Jan-Roelf Sikkema samt suppleant Agneta Gyllö Karlborg. Till 

redaktionen för Mieninfo omvaldes Björn Jäderås, Curt Ihlström och Eivor Lindstrand.  

 

EU-projektet Storm över Mien har pågått under 2006 och Claire Lieberath har haft en halvtids 

projektanställning som projektledare under perioden augusti 2005 – september 2006. EU-

projektet är ett Leader+ projekt och medfinansieras av Arbetsförmedlingen och Tingsryds 

kommun. Löpande information om projektet har getts i Mieninfo och via särskilda utskick till 

alla hushåll i Mienområdet.  

 

År 2006 startade med Kura Skymning den 8 januari då vi var många som samlades i 

Bygdegården och åter tände stearinljus och berättade historier. Den 10 januari deltog Claire 

och Bodil på en stor konferens ”Ett år efter stormen” i Alvesta. Den 26 januari arrangerade 

Miengruppen en informationskväll med Länsstyrelsen i Kronoberg angående ansökan om  

Älghäng i Y Källehult. Lördagen den 28 januari anordnade Tingsryds kommun en bussresa 

till Köpenhamn och Turistmässan Ferie 06. Annika och Bodil representerade Miengruppen.  

I februari och mars utbildades ca 30 personer i Hjärt- och Lungräddning genom ett samarbete 

med Civilförsvarsföreningen i Tingsryd som Claire initierade. Den 7 mars deltog Claire och 

Bodil på stormöte i Urshult med Telia. Vi träffade även Bo Rybrandt från Telia tidigare på 

dagen på Tingsryds bibliotek. Den 27 mars anordnade Kreab ett stort informationsmöte i 

Ihrestugan där undertecknad deltog. Fredagen den 31 mars var det dags för resa till 

Landsbygdsriksdagen i Sjuhärad. Miengruppen deltog med tre personer; Claire, Björn och 

Bodil. Landsbygdsriksdagen pågick i dagarna tre och bjöd på intressanta föredrag, 

utställningar och olika workshops. Höstens stora informationsmöte hölls den 18 oktober 

tillsammans med Länsbygderådet Kronoberg och gällde Bredbandsutbyggnaden. 

 

Under året har Miengruppen haft fem styrgruppsmöten med anledning av projektet Storm 

över Mien. Dessutom har ordförande och projektledare träffas vid ett antal tillfällen. Fredagen 

den 13 oktober genomförde vi en heldag med diskussion kring framtidens utvecklingsfrågor 

för Miengruppen. Årets första grillkväll gick av stapeln den 12 juli i strålande solsken i 

Laxasand och den 23 augusti vid badplatsen i Midingsbråte klarade vi precis oss undan regn 

och hade en trevlig stund tillsammans. Mieninfo har som vanligt utkommit med fyra nummer 

med lättläst information om projektet och Miengruppens hemsidan har fått ett ordentligt 

ansiktslyft, besök gärna www.miengruppen.se. 

 

Tack till Claire och till alla i styrelsen som har jobbat för Mienområdets bästa! 

 

Yttra Källehult 2007-04-10 

På styrelsens uppdrag   

Bodil Nilsson, ordf. Miengruppen  

 

 

Kommunfullmäktige 
Den 28 juni kl 15:00 har kommunfullmäktige (ett 40-tal ledamöter) budgetmöte i 

Bygdegården i Gäddeviksås. Man önskar en presentation av Miengruppens verksamhet samt 

en visning av bygdegården samt ev. ytterligare ett litet program. Miengruppens styrelsen 

tillsammans med Bygdegårdsföreningen arbetar fram ett förslag. En idé är att Jan-Roelf visar 

naturbilder. Mötet är öppet för allmänheten. Kolla Mienutskick och eventuella annonser. /Red 

http://www.miengruppen.se/


Protokoll 
fört vid årsmöte i Miengruppen den 10 april 2007 i Bygdegården i Gäddeviksås. 

 

§1.   Val av stämmoordförande 

Bodil Nilsson valdes 

§2.   Styrelsens val av protokollförare 

Björn Jäderås valdes 

§3.   Deltagarförteckning (röstlängd) 

Röstlängd upprättades och bifogas protokollet 

§4.   Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Petra Nilsson och Sven-Olof Karlborg valdes 

§5.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Frågan besvarades med ja (annonserad i Mieninfo och via massutskick av e-post) 

§6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

Lästes upp och godkändes 

§7.   Revisorernas berättelse 

Årsredovisningen godkändes av revisorerna och årsmötet efter förtydligande av EU-projektet. 

I kassan fanns vid årsskiftet SEK 58 694:13. Av dessa är ca 40 000:- förskottsutbetalning av EU-medel 

som kommer att regleras under 2007. Verklig behållning är ca 18 000:-. 

§8.   Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om föreningens vinst eller förlust 

Resultatet förs över till ny räkning för år 2007. 

§9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsen under 2006. 

§10. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 

Sju ledamöter som tidigare. 

Bodil Nilsson valdes till ordförande på 1 år. 

Petra Nilsson, Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. 

Annika Carlberg-Sjöström, Jan-Roelf Sikkema och Karin Bergman fortsätter sitt förordnande på 

ytterligare 1 år. 

Agneta Gyllö-Karlborg valdes som suppleant på 1 år. 
§11. Val av Mieninfo´s redaktion 

Curt Ihlström, Eivor Lindstrand och Björn Jäderås valdes 

§12. Val av revisorer 

Curt Ihlström och Lars Augustinsson valdes som ordinarie. 

Tord Johansson valds som suppleant. 
§13. Val av valberedning 

Gun Ihlström och Eivor Lindstrand valdes. 

§14. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

En grupp bildades för att utarbeta en skrivelse till kommunen angående placering av en satellittelefon i 

bygden. Tord Johansson, Gun Ihlström, Olle Bergman, Claire Lieberath, Bodil Nilsson och Björn Jäderås 

valdes. 

§15. Övriga ärenden 

A En jaktträff den 13 maj på fotbollsplanen planeras. Mötet beslöt att hänskjuta ärendet till MIF 

B Den 28 juni har kommunfullmäktige (ett 40-tal ledamöter) budgetmöte i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Man önskar en presentation av Miengruppens verksamhet samt en visning bygdegården samt ev. 

ytterligare ett litet program. Styrelsen tillsammans med Bygdegårdsföreningen arbetar fram ett förslag. 

En idé var att Jan-Roelf visar naturbilder. Mötet är öppet för allmänheten. 

C Karlshamns Kommun har begärt restriktioner om hur marken runt Mien och Mieån (Karlshamns 

dricksvattenkälla) skall få användas. Senast den 4/5 kan vi yttra oss om Karlshamns föreslagna 

vattendirektiv. 

Bodil kallar till ett allmänt infomöte i Bygdegården den 18/4 kl 19 med representanter från Karlshamns 

och Tingsryds kommuner samt Länsstyrelsen i Kronoberg. 

§16. 

Mötet avslutas då Olle Bergman demonstrerade Bygdegårdsföreningens nya videoprojektor. 

 

Bodil Nilsson, stämmoordförande  Björn Jäderås, protokollförare 

 

 

Justeras:    

Petra Nilsson    Sven-Olof Karlborg 

 



Joopi’s långa äventyr i Mien 
Joopi är en vattensköldpadda som varit på 

upptäcktsresa i Mien under två långa år. Han 

flyttade hit från Holland för 3 år sedan och 

vad som fick honom att vilja utforska Mien 

lär bli omöjligt att ta reda på; en inneboende 

rastlöshet som uppstått genom ett tidigare 

kringflackande liv, oöverensstämmelser med 

Jaapi, hans sambo, eller bara allmän 

nyfikenhet. Hur som helst, Joopi försvann 

från sin bassäng i Jan-Roelf’s växthus i juni 

2005 och lämnade en ledsen Jan-Roelf och en 

oförstående Jaapi efter sig. Trots intensivt 

letande lyckades det aldrig återfinna honom 

och till slut fick man räkna honom bland de 

döda. 

I dag den 13 maj 2007 ringde Håkan Hallgren 

i Midingstorp för att prata om bete, stängsel 

mm. Innan vi avslutade samtalet berättade 

Håkan en ’lustig’ historia, nämligen att Rune 

Håkansson i Midingstorp i sina nät, som han 

vittjat på morgonen, fått upp – en 

vattensköldpadda! Samma sköldpadda 

simmade för tillfället runt i familjens 

Hallgrens lilla damm tillsammans med 

guldfiskbeståndet. 

 

 

 
Håkan tyckte nätfyndet var konstigt, men 

det händer trots allt så mycket märkligt. Jag 

fick senare höra att Rune inte tyckte det var 

allt för roligt, för sköldpaddan ville bita 

honom när han skulle ta loss den.  

Plötsligt kom jag på att Jan-Roelf’s 

sköldpadda hade rymt för två år sedan och 

fast man knappast kunde hålla för troligt att 

det skulle kunna vara densamma, så var det 

egentligen lika otroligt att någon annan 

vattensköldpadda var ute och reste i 

trakterna.  

Jan-Roelf kontaktades omedelbart, och han 

ropade faktiskt ganska högt och for iväg 

som ett skott för att titta på sköldpaddan. 

Och självfallet var det Joopi som nu har 

återbördats till Gäddeviksås och Jaapi och 

ännu en sköldpadda som införskaffats som 

sällskap till sistnämnde. 

Det är svårt att fatta att Joopi har klarat sig 

under två år, då han simmat/vandrat från 

Gäddeviksås till Midingstorp. Första vintern 

var som bekant mycket kall och Mien var 

totalt isbelagt! Och det är lika svårt att fatta 

att han i denna stora sjö just låter sig 

infångas i Midingstorp i Runes Nät! 

Claire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joopi 



MIENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING  
 

Fiskestämma den 26 april 2007 i Bygdegården Gäddeviksås 
 
§ 1. Fiskestämman öppnades av Agne Gunnarsson som hälsade alla  välkomna 
 Agne valdes därefter till ordförande för fiskestämman. 
 
§ 2.  Styrelsen föreslog Bodil Nilsson som protokollförare vilket godkändes av 

stämman. 
 
§ 3.  Stämman valde Erik Melander, Midingsbråte och Peter Fast, Gäddeviksås till 

att justera protokollet. 
 
§ 4.  Deltagarförteckningen visade att 16 medlemmar var närvarande (utgör 

även röstlängd).  
 
§ 5.  Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 6. Fiskestämman har utlysts i behörig ordning dels genom publicering i  

Mieninfo nr 1/07, dels genom annonsering i Smålandsposten 2007-04-19. 
 
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning godkändes och 

lades till handlingarna efter genomgång av Agne Gunnarsson respektive kassör 
Bengt Neikter.  
     

§ 8. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.  
 
§ 9. Fiskestämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Någon ersättning till styrelsen eller revisorerna för styrelsearbete/ revisions-

arbete har inte förekommit. 
 
§ 11. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 st. 
 Agne Gunnarsson, Kornalycke omvaldes till ordförande på 1 år. 
  Rune Karlsson och Sven-Olof Karlborg, Yttra Källehult omvaldes till 

styrelseledamöter på 2 år. Erik Melander, Midingsbråte valdes till  
styrelseledamot på 2 år (nyval).  
 
Bengt Neikter, Urshult, Bodil Nilsson, Yttra Källehult samt Conny Aagesson, 
Kämpamåla sitter kvar ytterligare 1 år. Suppleanterna Pher Rosvall, 
Grönteboda och Bengt Wallin, Hakefors är också valda på ytterligare 1 år. 

 
§ 12. Revisorerna Rune Håkansson, Midingstorp och Bengt Henriksson,  

Midingsbråte omvaldes på 1 år. Revisorssuppleanterna Arne Davidsson, 
Gäddeviksås och Rune Nilsson, Gäddeviksås omvaldes också på 1 år. 

 
§ 13. Åke Gunnarsson, Midingsbråte och Uno Nilsson, Yttra Källehult valdes  

till valberedning på 1 år. 
 
§ 14. Inga motioner från medlemmarna fanns att redovisa. 
 
§ 15. Ordförande informerade att styrelsen arbetar med att ta fram ett nytt  

projekt enligt planen för Biologisk Återställning i Miens åtgärdsområde 



tillsammans med Länsstyrelsens Vattenvårdsfunktion/Miljövårdsenheten i 
Växjö. Ett nytt projekt kommer att starta med ett informationsmöte i 
Bygdegården samt med information i Mieninfo. 

 
§ 16. Stämman beslöt: 

 att föra över årets resultat på 3 340,80 kr i ny räkning 

 att utdebitera 100 kr (avgift för 2007/2008) till alla medlemmar i Miens 
FVO samt till övriga med fiskerätt (enligt tidigare beslut) 
 

§ 17. Stämman diskuterade förslaget till nytt vattenskyddsområde för Mien/Mieån. 
Många stämmodeltagare var även närvarande på informationsmötet den 18 
april då Karlshamns och Tingsryds kommuner redovisade sina synpunkter. 
Fiskestämman beslöt : 

 att skriva ett yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge (deadline 4 maj) 

 att uppdra åt ordförande och sekreterare att författa detta yttrande 

 att poängtera att ett införande av vattenskyddsområde inte får innebära 
att fisket begränsas i Mieån i Tingsryds kommun trots att detta område 
föreslås bli sekundär zon. 

 att genomförandet av åtgärder enligt planen för Biologisk Återställning 
inte får omöjliggöras p g a vattenskyddsområdet 

 att Miens FVO kräver att den föreslagna tertiära zonen helt och hållet 
tas bort i och runt sjön Mien i det slutgiltiga förslaget till 
vattenskyddsområde. 

 
§ 18. Stämman diskuterade frågan om Miens FVO skulle initiera bildandet av ett 

Vattenråd för Mien/Mieån. Stämman beslöt att avvakta eftersom det ännu finns 
många obesvarade frågor, t ex vilket uppdrag har ett Vattenråd, vilka uppgifter 
ska man arbeta med, vilka ska delta och hur ska detta arbete organiseras. 
Styrelsen fick i uppdrag att följa ärendet. 

 
§ 19. A. Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett program för en studieresa till 

hösten med anknytning till fiske. 
 B. Båten vid Midingsbråte badplats, som ägs av Miens FVO, behöver åtgärdas. 

Åke Gunnarsson fick i uppdrag att ordna detta. 
 
§ 20. Stämman beslöt att låta publicera stämmoprotokollet i Mieninfo. 
 
§ 21.  Fiskestämman avslutades. 
 
 
 
 
 
Agne Gunnarsson   Bodil Nilsson 
Stämmoordförande   Protokollförare 
 
 
 
 
Erik Melander   Peter Fast 
Justeringsman   Justeringsman 



 

Juni: 

 

  

   

Fred 22/6 11:00 

15:00 

Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås 

Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering 

 

Torsd 28/6 15:00 Kommunfullmäktiges möte i Bygdegården. Se separat artikel. 

 

Lörd 30/6 11:00-16:00 Sommarloppis vid badplatsen i Midingsbråte. Se separat annons. 

Kontaktperson Karin Bergman 0459-850 04 

 

 

Juli:   

   

Onsd 4/7 19:00 Grillkväll i Yttre Källehult hos Annika och Bertil i 

trädgårdssnickeriet. 

Ta med mat, grill och ett glatt humör. 

Kontaktperson: Annika  0459-85011 

 

Lörd 21/7 11:00-16:00 Sommarloppis vid badplatsen i Midingsbråte. Se separat annons. 

Kontaktperson Karin Bergman 0459-850 04 

 

Lörd 28/7 14:30 Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Midingsbråte Kyrkliga Sykrets. 

Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33 

 

 

 

 

 

Händer runt Mien

Sommar-Loppis 
vid 

Badplatsen 

i  

Midingsbråte 
 

30/6   21/7   11/8  

kl 11 – 16 
 

Kom och fynda och 

komplettera till Sommarstugan. 

”Lättsmälta” böcker för  

hängmattan finns också. 
 

Välkomna!! 

Midingsbygdens Bygdegårdsförening.  

TG 25 år 
Tingsrydgruppen, som Christer och jag är 

medlemmar i, fyller 25 i år. Detta firar vi med 

en hel del aktiviteter och minst ett par berör 

våran bygd. Dels ett konst/arbetssymposium på 

Sjörup som precis har avslutats med kurser och 

en del skulpturarbeten i gjuteriet. Dels en 

utställning som heter DaNuZen med vernissage 

helgen innan K&H-rundan nämligen lördagen 

den 25 augusti kl 16-19. Det blir hela gruppen 

på ca 10 konstnärer som ställer ut på Sjörup. Vi 

planerar också någon aktivitet under veckan 

men vi får återkomma till det. 

Kom och ta reda på vad DaNuZen betyder. 

Välkomna / Björn 



 

Augusti: 
 

  

Onsd 1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/-07. 

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. 
 

Fred 3/8 18:30 Visans Vänner. Gröna ön. 

Ta med picknickkorg. Kjell grillar korv som vanligt 
 

Lörd 4/8 10:00 Slåtterdag vid Sjölanders stuga. Vi samlas och fixar till runt 

stugan inför Spelmansstämman och fikar från medhavd korg. 

 

Onsd 8/8 19:00 Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte. 

Ta med mat, grill och ett glatt humör. 

Kontaktperson: Kristina 0459-850 29 
 

Lörd 11/8 11:00-16:00 Sommarloppis vid badplatsen i Midingsbråte. Se separat annons. 

Kontaktperson Karin Bergman 0459-850 04 

 

Sönd 12/8 13:00 Spelmansstämma vid Axel Sjölanders stuga i Grönadal 

Kaffeservering och lotteri. 

Kontaktperson: Stephan Elg 0477 401 42 
 

   

Lörd 25/8 10:00 – 13:00 Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården. 
 

Lörd 25/8 16:00-19:00 Vernissage på konstutställningen DaNuZen på Sjörup Gård i 

Gäddeviksås. Se separat artikel. 

Kontaktperson Christer Lieberath 0459-851 05 
 

Månd 27/8 

 

Hela kvällen Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården. 
 

Fred 31/8 

 

Hela efterm. Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården. 
 

   

September 
 

  

Lörd sönd 

1-2/9 

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

Kontaktperson Gun 0477-150 80 

 

Lörd sönd 

1-2/9 

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan. Förutom Tingsrydgruppen på 

Sjörup så har vi också i år Anne och Benny. Ny i vår del är Eva 

Stormöga i Kvarnen i Knällsberg. 

Karta: www.tingsryd.se eller kontakta Björn 0459-851 43 

 
 

Prenumeration 
Många undrar var man vänder sig om man vill prenumerera på Mieninfo. Man kontaktar 

lämpligen Eivor Lindstrand 0459-851 22. Prenumerationen kostar 75:- per år och täcker 

ungefär kostnaden för kopiering, porto, kuvert mm. 

Ni i bygden runt Mien får givetvis Mieninfo gratis även i fortsättningen. /Red 

Händer runt Mien

http://www.tingsryd.se/

