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 Fisktrappa i Lunkbäcken 

 
I Mien finns en sjölevande öringstam som utnyttjar de tre tillflödena Lunkbäcken, 
Bastaremålabäcken och Drevån för lek- och uppväxt. Under september månad 2011 
byggdes en fisktrappa i Lunkbäcken för att den storvuxna öringen i Mien ska kunna 
vandra upp till bäckens övre delar för sin fortplantning. Ökade lek- och uppväxtområden 
bidrar till ett starkare öringbestånd med fler stora öringar i Mien. Åtgärden är även ett 
led i att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”.  
 
Åtgärden har finansierats av Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el 
märkt med ”Bra Miljöval” och med statsbidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Miens 
FVO har varit huvudman. 
Staffan Grönte har upplåtit mark för projektet.  

  

 



 

 
 

 

Miens FVO deltar i EU-projektet ”Utveckling av fisketurismen i Tingsryd/ 
Åsnenområdet”. Detta har gjort det möjligt att finansiera både en djupkarta 
och ett antal anslagstavlor runt sjön Mien.  
 
Djupkartan över Mien beräknas vara färdig under juni månad. Kartan har 
producerats av Anders Svahnberg, Myrica AB. Utgivare är Tingsryds kommun i 
samarbete med Miens FVO. Ekolodning har utförts med båt, sammanlagt 
46 165 lodskott med individuell GPS- positionering. Största djup är 39 meter 
och genomsnittsdjupet är 14 meter. Det innebär att Mien fortfarande 
innehar ställningen som djupaste sjö i Kronobergs län. Notabelt är att Miens 
bottenstruktur är mycket oregelbunden och avvikelser från angivna djup kan 
förekomma.  
 
Samtliga innehavare av fiskerätt kommer att kunna hämta ett exemplar av 
djupkartan i Gäddeviksås bygdegård den 25 juni kl. 19. Djupkartan kommer 
dessutom att finnas till försäljning hos flera av våra fiskekortsäljare. 
Kartan i papper kostar SEK 100 och den plastade kartan SEK 150. 
 

 
                 

   

 

 

   Sponsorer: 



 

Fiskekort  
Dagkort gäller för en person, en dag: SEK 50  
Veckokort gäller för familj, en vecka: SEK 200 
Årskort gäller för familj, 12 månader: SEK 500 
Barn under 15 år fiskar gratis. 
Fiskekort gäller handredskap, spinn, flugfiske, mete, trolling och pimpelfiske. 
Minimimått för fångad öring är 50 cm.  
Anmäl fångad öring på www.miensfvo.se. Öringen är fredad och får alltså inte 
fiskas mellan den 1 september och den 1 mars. 
 
Miens FVO hyr ut båtar. Vi har numera två båtar som är stationerade på 
badplatsen i Midingsbråte. Kostnad en dag, inklusive fiske för en familj: SEK 
250. En vecka inklusive fiske för en familj: SEK 700. Barn under 15 år fiskar 
gratis. 
 

Fiskekort finns att köpa hos följande ombud:  
Badplatsen, Midingsbråte 
Bengtsson´s Järnhandel, Ryd 
Lindgren´s Bygg & Järn, Urshult 
Turistbyrån, Tingsryd 
Fiskeshoppen i Vägga, Karlshamn 
Cityfiske, Växjö 

www.iFiske.se – Digitala Fiskekort    
 

 
 
Fiske är ej tillåtet i Drevån, Bastaremålaån, Lunkbäcken, Lunksjön, Agnagölen 
och Gåragölen. Fiske är vidare förbjudet inom den rödmarkerade delen på 
kartan. Detta är ovillkorligt och gäller alla inklusive fiskerättsinnehavare. Fiske 
är inte tillåtet på badplatser. 

http://www.miensfvo.se/
http://www.ifiske.se/


 
 

  
 

 
 

 

 

ÖRINGSLÄPP 
 
 
 
I år kommer öring att sättas ut 
i Mien, för fjärde året i rad.  
Planeringen är att genomföra 
detta i fem år för att därefter 
göra en utvärdering. Öringen 
är av Helige å/ Mörrumsåtyp, 
vilken är kompatibel med den 
befintliga stammen av öring i 
Mien  Finansieringen sker i 
lika delar mellan Länsstyrelsen 
i Kronoberg och Miens 
Fiskevårdsområdesförening. 
En förutsättning är att 
försäljningen av fiskekort 
fortsätter att ge goda intäkter. 
Många trogna köpare av 
årskort möjliggör detta. 
Uppfödare av öringen är 
Långhults Fiskodling i Ryssby. 



 

Fiskerätt 
Frågan om vem som har rätt att fiska har stötts och blötts genom åren. 2010 års fiskestämma gav 

styrelsen i Miens fiskevårdsområdesförening i uppdrag att formulera regler för vilka som har rätt att 

fiska. 
 

*Fiskerätt följer fastigheten och är registrerad hos Lantmäteriet. 
 

*Fiskerätten avser fiskerättsinnehavaren och dennes hushåll. 
 

*Fiskerättsinnehavare har rätt att ta med medhjälpare utan fiskerätt vid fiske. 
 

*Fiskerätt enligt hävd är personlig och kan ej överlåtas. Fyra personer har fiskerätt i Mien enligt 

hävd: Gunnar Nilsson, Birger Nilsson, Åke Gunnarsson och Leif Ragnarsson, samtliga Midingsbråte. 
 

*Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis och på samma villkor som köpare av fiskekort, d v s endast med 

spö. 
 

*Endast innehavare av fiskerätt får fiska med nät, ryssja, mjärde, långrev och liknande. Förutom 

allmänna regler om tillsyn skall redskap märkas med fastighetsbeteckning. Det är enkelt att använda 

en penna med vattenfast tusch. Skriv t ex G-ås 1:99. Det räcker. 
 

*Under senare år har det förekommit flera klagomål angående nätfisket. Bland annat har man 

iakttagit nät som legat i sjön under flera dygn, glömda eller lämnade. Vidare har en del nät sänkts till 

botten genom att linorna till flöten kapats. 

Vi uppmanar till skärpning. Ovan nämnda beteenden är fullständigt oacceptabla. 

Miens FVO/Erik Melander 

PS Gå in på www.miensfvo.se  DS. 

 

 

Köket 
Invigning av det nya köket i bygdegården den 4/5 med smörgåstårta och dans. Foto: Ferdinand 

 

 
 

 

http://www.miensfvo.se/


Minska risken för inbrott i din bostad 
Bostadsinbrott görs oftast då ingen är hemma eller man är bortrest en längre tid. Många inbrott sker också dagtid 

eller sen eftermiddag. Motivationen för tjuven är oftast pengar. Man söker oftast själv upp objektet. Många som 

blivit drabbade av inbrott känner sig kränkta och upplever obehag under lång tid efter att 

någon okänd varit inne i bostaden. 

Entrédörrar  

Alla entrédörrar bör utrustas med godkänt lås som uppfyller svenska standard. Information 

hittar du hos Svenska Stöldskyddsföreningen. 

Fönster.  

Många inbrott sker genom fönster. Med godkända fönsterlås försvåras och 

förhoppningsvis förhindras inbrott 

Var rädd om Dina nycklar.  

Förvara nycklar på ett säkert ställe långt från dörrar och fönster.  

Inbrottslarm 

Rätt installerat och använt kan ett inbrottslarm verka avskräckande, dock inte ersätta ett bra lås 

Trädgården.  

I trädgården finns mycket att göra om man vill försvåra för inbrottstjuven. Är det lätt att gömma sig? Är den 

mörk? Finns stora buskage? Bra flyktvägar? Är trädgården insynsskyddad? Kan man lätt ta sig in via 

uterummet? Altandörren är särskilt utsatt. 

Var försiktig med oväntade besök 

Om du får påhälsning av någon okänd person som vill komma in för att t ex låna telefonen eller vill dricka ett 

glas vatten, öppna inte dörren helt utan låt låsspärren vara på. Kontakta därefter polisen. Det är viktigt att du inte 

släpper in någon okänd i din bostad. Auktoriserade låssmeder hjälper dig gärna med att utrusta dörren med 

godkända lås, dörrspärr och tittöga. 

Belysning.  

Att belysa hus och tomt är bra ur en brottsförebyggande aspekt, antingen med 

utomhusbelysning som tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning eller ett 

system med detektorer som automatiskt tänder när någon rör sig i området. 

Bilen 

Inbrott i bil är det vanligaste brottet. Lämna aldrig stöldbegärligt gods i bilen. Ett inbrott i 

bil tar bara några sekunder. 

Märk din egendom.  

Det kan du göra med UV-penna, gravyrmaskin eller målarfärg. Föremål kan också fotograferas eller 

videofilmas. Notera serienummer, fabrikat, modell, färg och gravyr. 

 

Tänk efter före! 

Är det någon hemma? Försök att få det att se ut som om någon är hemma när bostaden är tom. Investera i 

timers som slår på lampor och radioapparater, helst på olika tider. 

Ställ in en radiostation som huvudsakligen sänder program med tal. Låt en kopp stå framme på köksbordet och 

låt sängen vara obäddad när du reser bort. 

Ta hjälp av dina grannar. Tala om när du reser bort, be dom tömma brevlådan, klippa gräset, skotta snön, sätta 

ut och ta in soptunnan hänga ut tvätt och parkera bilen på din uppfart. 

Tänk som tjuven. Undersök husets svaga punkter. Bygg in säkerhetstänkande.  

Starta Grannsamverkan. Grannsamverkan är en åtgärd och en effektiv metod för brottsbekämpning som 

minskar vardagsbrotten. 

Det ger en bra kontakt med grannarna, ökar säkerhetstänkandet och därmed en ökad trygghet. 

 

För info: ring Stina Åkesson polisen i Tingsryd,  

010-5622255, stina.akesson@polisen.se 

För anmälan on brott eller Information kontakta polisen 114 14 

 

 

 

MMiinnsskkaa  rriisskkeenn    

fföörr  iinnbbrrootttt    

ii  ddiinn  bboossttaadd  
 



Cykel köpes! 
Har någon en begagnad (pojk)cykel storlek 8-10 år att sälja?  

Så mycket har jag inte krympt - den är tänkt till besökande barnbarn! 

Claire 

0459 85105 

 

 

Friluftsgudstänst 
Söndagen den 5 augusti kl 11.00 blir det friluftsgudstjänst med komminister Per-Rune Svenson 

och organist Joseph Causey vid Bygdegården, Gäddeviksås. 

 

Agneta Carlborg medverkar med solosång. 

  

Vi hoppas på vackert väder, men skulle det inte bli det, hålls gudstjänsten inne i Bygdegården. 

Ta gärna med kaffekorg. 

Välkomna! 
 

 

Vindkraftverk vid Mien 
Som ni kanske vet planeras flera vindkraftverk runt omkring Mien. Vi förstår bara inte att detta 

kan planeras i denna småländska, vackra och ursprungliga bygden vid en av Sveriges mycket få 

förekommande vulkansjöar och där det finns flera fridlysta fågelarter. Om du själv vill påverka 

planeringen kan du vända dig till Tingsryds kommun för mer information eller också gärna till 

oss: helena.cederqvist@gmx.de 

Karin och Boel Cederqvist 

 

 

 

 

 

Vindkraftverk är jag inget för, 

djurlivet och fåglarna det stör 

Fastighetsägaren får ej nån ro 

blir störd, kan ej längre där bo 

 
      Text och bild: Karin Cederqvist 

 

 

 

 

 

 

i Nässjötrakten 

mailto:helena.cederqvist@gmx.de


Linné och jag i Skåne 

Med Smålandskringlor i bagaget och stor förväntan satte vi oss i bilen, men steg inte in i en vagn som 

drogs av en häst som Carl von Linné hade gjort för cirka 260 år sedan när han lämnade Uppsala för att 

bege sig till Skåne och skriva om detta landskap. Men målet var nästan detsamma – Skåne skulle 

besiktigas och det skulle dokumenteras, men på vårt eget sätt och vis. Vi hade inte fått något uppdrag 

från ovan att inventera naturtillgångar och näringsliv som Carl von Linné hade fått, men vi visste ändå 

vart vår resa skulle föra, vad vi skulle se på och vad vi ville informera oss mer om. 

Vi skulle besöka Konstrundan i Skåne, se havet vid Yngsjö och leta reda på Vittskövle slott. När vi 

hade lämnat de småländska sjöarna, åkt genom de blekingska lövskogarna kom vi äntligen över 

gränsen till Skåne där åkrarna bredde ut sig i sin oändlighet. Här och där låg skånska bondgårdar som 

var formerade så att vinden skulle hindras från att blåsa bort både folk och fä. 

Det blåste i Skåne och vinden var fortfarande kall i mitten av april, men solen tittade fram och tröstade 

oss. Under senvintern hade tålamodet med mörkret och fuktigheten tagit slut och då bestämde vi oss 

för att ta en resa ner till Skåne – det sydliga Sverige, Sveriges Italien? Vi drömde om vidder, om havet 

och om vackra slott. I tankarna var vi redan i Skåne innan vi startade bilen den åttonde april, innan vi 

begav oss dit. 

1749 sitter Linné tillsammans med assistenten Olof 

Söderberg i sin vagn som skakar fram på grusvägar. Den 

för från Uppsala söderut. Hästen är tålig och hans hovar 

gräver sig ner i gruset. Nu ska vetenskapen slå klorna om 

Skåne och nu vill man veta allt om Skåne. Carl åker från 

stad till stad och besöker olika näringsverksamheter. Han är 

välkommen överallt, hos prästerna, hos borgmästarna och 

andra herrar i landet. Linné är en flitig vetenskapsman som 

inte drar sig för att skriva ner allt han ser. En liten 

skalbagge på vägen blir lika intressant för honom som 

storleken på en skånsk plog. Carl är dåtidens sökmaskin 

som letar, finner och dokumenterar. 

Vi däremot sitter i bilen och tittar ut över vidderna, vi 

börjar att längta efter en kopp kaffe och vi hoppas att vi 

snart är framme vid vårt första mål – en gård i nordöstra 

Skåne, där vi kommer att övernatta. Där sover vi i stallet, 

men inte i höet, inte jämte korna utan i helt vanliga nutidens sängar i helt vanliga rum. Allt är rent och 

snyggt, ja så pass att jag började att sakna dåtidens djur som hade funnits här en eller två generationer 

tillbaka. Åtminstone hade en viss doft av mjölk bitit sig kvar i väggarna och skapat en bisarr kontrast 

till den vita, rena tapeten – en doft av en förgången tid som inte ens den skånska skurborsten eller det 

nya tapetklistret hade klarat av att fördriva. 

När vi åker vidare nästa morgon kommer skåningen Edward Persson sjungande på vägen... men nej det 

var visst bara i min egen fantasi, bara mina gamla barndomsminnen från hans filmer. I stället får vi 

nöja oss med havsutsikten vid Yngsjö Havsbad som inte är mindre storslagen. Endast några få 

personer promenerar på stranden. Det blåser, men vinden är varmare den här dagen, fiskmåsarna 

sjunger, dyker och guppar som små leksaksankor på vågorna. Solen kommer fram över Hanöbukten 

som kastar in spetsiga vågor. De bryts ner till vitt skum och försvinner djupt ner i sanden. Ljuset leker 

sig fram över havet i mörkblå och mörkgrå schatteringar. 

Carl von Linné 



Linné var sammanlagt två månader i Skåne och på kvällen den 26 

maj 1749 andas han in doften av sandnejlikor och hör näktergalen 

sjunga. Idag är det hans tionde dag i Skåne och idag kommer han 

fram till Vittskövle gods. Sveriges Italien, kanske han tänkte för 

här växte det aprikoser, persikor och vindruvor. ”En härlig lukt 

steg upp av fälten, strax förrän vi om aftonen framkommo till 

Vittskövle.” Så skrev Carl om Vittskövle, ett par mil söder om 

Kristianstad. Han inte bara såg, han reste tillsammans med sin 

näsa och kände den ursprungliga doften av jord tränga sig in i 

hans vagn. Linné reste med sin dagbok och sina sinnen. Han såg, 

han hörde, han andades in sin omgivning, han tänkte och han 

skrev flitigt på kvällarna. 

Vi kommer fram dit tre veckor tidigare på våren, men några 

århundrade senare än Linné. När vi parkerar bilen vid Vittskövle 

slott ser vi fåglar över en nyplogad åker. Hade Carl också sett 

dessa fåglars förfäder? 

Eller var det på just den åkern som Nils Holgersson hade landat?  ”Ett par dar senare tilldrog sig ännu 

en sådan där besynnerlig händelse. En flock vildgäss kom en morgon och slog ner på en åker borta i 

östra Skåne, inte långt från den stora gården Vittskövle. I flocken funnos tretton gäss av vanlig grå färg 

och en vit gåskarl, som bar på sin rygg en liten parvel, som var klädd i gula skinnbyxor, grön väst och 

vit toppluva. ”Nils hade haft turen att landa vid gården, borgen eller slottet Vittskövle. Kärt barn har 

många namn. 

Och vi hade också tur. Där på andra sidan av vägen låg slottet omgiven av en bred vallgrav. Det var 

mäktigt, tyst och ändå inbjudande med sina röda stenar. Pålar hade slagits ner i sankmarken i mitten på 

1500- talet för att på dessa bygga en fyrlängad tegelborg med kraftiga hörntorn. Jens Brahe bestämde 

sig för att sätta igång detta bygge och det var inte vilket som helst. Slottet skulle ha etthundra rum, 

vallgraven skulle vara bred och djup och hörntornen skulle vara kraftigt byggda. Det skulle finnas en 

skyttegång längs takåsen. Inget romantiskt Törnrosaslott precis. Nej, här gällde det att kunna försvara 

sig när gränsstriderna mellan Danmark och Sverige blossade upp. 

Senare fortsatte och slutförde Jens son Henrik 

borgbygget och fick dottern Margareta som gifte sig 

med Christian Barnekow. När Henrik dog 1587 tillföll 

slottet släkten Barnekow som tillhörde den tyska adeln 

och slottet stannade i släktens ägo ända fram till 1826 

då bankiren Jonas Hagemann köpte det. 1915 såldes en 

stor del av godset till Egnahemrörelsen i Kristiansstad, 

men idag ägs en del av det av Carl-Georg Stjernswärd 

som vi inte träffade i parken när vi var där, men vi njöt 

ändå av promenaden och tog många kort. 

 

Och de två hundarna som sprang omkring var både söta och snälla. Men jag hade så gärna tittat in i 

slottet som låg på privat område och inte fick besökas. Då hade jag som Linné använt mina sinnen, 

känt på väggarna, andats in de förflutna århundradena i min näsa, lyssnat på slottsspöket och sett hur 

Jens Brahe hade delat upp rummen. För jag blev kär denna våren i Skåne – kär i ett skånskt slott.  

Text och foton vid Vittskövle: Boel  Cederqvist 

Grafik på Linné ur www.virtualherbar.se 

Vittskövle slott 

Ekonomibyggnader med  

röda dörrar vid Vittskövle slott 
 



I Tingsryd 
I Tingsryd är det kul att vara 

ibland jag dit brukar fara 

När skafferiet är tomt och mjölken är sur 

då är det dags för mig att göra en tur 
 

 

Hos Börjes jag köper skinka, korv och familjeost 

då får jag en god och bra frukost 

I klädesavdelningen finns massor med bra 

och praktiska kläder 

som passar för årstidens alla väder 
 

En resväska jag nog vill ha 

Nästa resa går till Gran Canaria 

På hyllan jag tar en fika med räksmörgås 

Det smakar så gott så man nästan förgås 
 

Träffade där en vän  

som jag såg för längesen 

Till stallbacken jag vill gå 

nåt bra för trädgården finns nog där att få 
 

Handlar kogödsel och sorkfällor  

På min tomt finnes små rebeller 

Vändgräva mina trädgårdsland jag ej behöver, 

det tar sorkarna över 
 

Hästaffären är jag inte intresserad av 

ej heller något Tingsrydstrav  

Tycker ej om tävlingar med djur 

Synd om dem som är inlåsta i bur 
 

En soffgrupp jag nog vill ha 

Ekströms möbler är ju så bra 

Köper också ett möblemang i rokoko 

Victoria och Daniel kanske hälsar på 
 

Hos BJ:s jag handlar en mobiltelefon 

och säkert också en television 

TV kan man ej vara utan 

Det är ju så bra program i rutan 
 

Får nog köpa ett par skor hos Sko-dej, 

ibland man måste sko sig 

Det gör ont när jag går, 

ser ut som början till ett skavsår 

 

Hos Tingsryds Järn finns en motorsåg 

behöver också en hushållsvåg 

samt spik, hammar och tång 

så mitt staket kan lagas någon gång 
 

I Börjes trevliga affär 

guld och diamanter det finns där 

Jag köper ett armband i 18 karat, 

det är så vackert, ja helt underbart 
 

Kanske ett par glasögon i modernare snitt 

I Åkes butik jag tar mig en titt 

Där finns mycket att välja på, 

goda och bra råd man där kan få 
 

På biblioteket jag söker efter en glad och trevlig 

bok, 

ej någon deckare för där går allt på tok 

Det blir en roman av Thomas Mann 

Nobelpristagare han är minsann 
 

På systembolaget jag handlar italienskt 

mineralvatten, 

Ej något annat, för katten! 

Ja, kanske en liten, liten flaska Grand Marnier. 

Men absolut ej något mer 
 

Det finns paragrafer i lagboken jag ej kan förstå 

Till Leif-Göran Magnusson jag nog måste gå 

Han kan tolka lagen på bäst sätt 

Det jag trodde var fel, var nog rätt 

Fastigheter han också vill sälja 

Vem av dem ska jag egentligen välja? 
 

Att gå på Lion:s loppis är trevligt och intressant 

Där kan man få bra saker för bara en liten slant 

Köper en antik gammal stol 

och även en liten leksakspistol 
 

Ser i plånboken att nu är jag pank 

Får nog gå till bankomaten vid Swedbank 

Tyvärr, den är ur funktion 

Där inne vilar ju min pension 

Inne på banken står en lång kö 

Jag bugar för Tingsryd och säger ”Adjö!” 
 

Med fullpackad cykel jag mot hemmet far 

Konditionen är dålig, det på krafterna tar 

Mitt gamla ryggskott ligger på lur 

Får nog ringa till Mösseberg och beställa en kur 
 

I Bäckaskog  jag punktering får 

Den sista biten jag mot hemmet går 

Någon sitter så sött och rart på trappen 

väntande på mat den lille Palle- katten 

 

Text och bild: Karin Cederqvist 



 

 

 

 

 

INBJUDAN 
Du är hjärtligt välkommen till Miengruppens Grillfest 2012! 
 
Datum & tid: Onsdagen den 11 juli från kl. 18.00 
Plats:  Bygdegården Gäddeviksås 
Anmälan:  Senast den 1 juli till Jan 0459-851 30 eller
  Bodil 0459-851 21. Mejl: jrsikkema@arbori.se. 
 
Pris:  Vuxna: 150 kr 
  Barn under 12 år: 75 kr 
  Lägre kostnad om du bara vill grilla korv! 
 
Meny: Vildsvin med potatissallad, sallad, bröd, 

vatten/lättöl, kaffe & kaka 
 
Grillfesten är ett sommararrangemang som nu har blivit en tradition!  
Ett trevligt sätt att träffa sina grannar, både för oss som bor här hela 
året och för alla som väljer Mienbygden för sin sommarsemester!  
Ta gärna med dina vänner och kom till Bygdegården i Gäddeviksås! 
 
Grillfesten är ett sätt för Miengruppen att möjliggöra utgivningen av  
Mieninfo – vi hoppas på Ditt stöd! 
Som ni kanske vet så täcker kommunalbidraget bara ca halva året. 
Men nu har vi fått ett bidrag från Miens fiskevårdsområde som också 
hjälper till så vi får ytterligare nummer finansierade. 
Ett jättetack till Miens FOV som också hedras med några färgsidor. 
 
Styrelsen 
 

Förra årets grillmästare Jan 

mailto:jrsikkema@arbori.se


  

 

Miengruppens verksamhetsberättelse 2011 
Miengruppens årsmöte hölls den 5 april 2011 i Gäddeviksås Bygdegård. Under året har 

följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf./kassör, Petra Nilsson (kassör), 

ledamöter Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg, Annika Carlberg-Sjöström, Karin Bergman och 

Jan-Roelf Sikkema samt suppleanter Claire Lieberath och Eivor Lindstrand. Till redaktionen 

för Mieninfo omvaldes Björn Jäderås, Eivor Lindstrand och Jan Roelf Sikkema. Jan omvaldes 

som webbmaster. 

 

Förra årets succé med Grillfest i Bygdegården fortsatte även sommaren 2011, nu med hjälp av 

en nybyggd grillanordning. Under Jans ledning grillades vildsvin och korv. Regnet tog en 

paus och stämningen var god. Givetvis pratades det mycket bredband även denna sommar. 

Flera fritidsboende i Mienområdet passade på att lära känna fler grannar och göra sig bekanta 

sig med Bygdegården.  

 

Under året har Miengruppen deltagit i två möten med lokala utvecklingsgrupper och 

Tingsryds kommun. Frågor som berör många diskuteras, inte minst hur vi ska få fler att välja 

att bosätta sig i vår kommun. Kommunen skickar ut nyhetsbrev till utländska fastighetsägare 

samtidigt med faktura för sophämtning. Intressant om någon har fått respons på detta! En 

inflyttargrupp har bildats i kommunen som arbetar för att underlätta mötet med det svenska 

samhället; skolan, näringslivet och fritiden.      

 

Mieninfo har även under 2011 utkommit med fyra nummer. Tack till redaktionen, skribenter 

och prenumeranter! 

 

Yttra Källehult 2012-04-25 

På styrelsens uppdrag 

Bodil Nilsson/Ordf. Miengruppen 

 

 

Protokoll Miengruppens årsmöte 2012-04-25 i Bygdegården i Gäddeviksås 
§1-2.   Val av stämmoordförande 

 Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande. 

§3.   Stämmans val av protokollförare 

 Björn Jäderås valdes. 

§4.   Deltagarförteckning (röstlängd) 

 Upprättades och bifogas protokollet. 

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

 Claire Lieberath och Curt Ihlström valdes. 

§6.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 Godkändes av stämman. 

§7.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

 Redovisades av ordförande/kassör Bodil Nilsson. 

§8.   Revisorernas berättelse 

 Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och rekommenderade ansvarsfrihet. 

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

 Årets vinst 947:- överförs till nytt räkenskapsår. 

§10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 

 

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

 Antal ordinarie styrelseledamöter minskas till 5, dessutom 2 suppleanter. 

 Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år. 



  

 Omval på 2 år: Jan-Roelf Sikkema. 

 (Kvarstår ytterligare 1 år: Petra Nilsson, Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås). 

 Som suppleanter för ett år omvaldes Claire Lieberath och Eivor Lindstrand. 

§12. Val av Mieninfo´s redaktion och webbmaster för Miengruppens webbsida 

 Eivor Lindstrand och Björn Jäderås samt Jan Roelf Sikkema valdes på 1 år. 

§13. Val av revisorer och suppleant 

Lars Augustinsson och Curt Ihlström valdes på 1 år och Tord Johansson som 

suppleant på 1 år. 

§14. Val av valberedning 

 Gun Ihlström valdes på 1 år. 

 Gun får även i uppdrag att söka ytterligare en valberedare. 

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

 Inga fanns 

§16. Övriga ärenden 

Bodil Nilsson informerade om tänkt verksamhet under år 2012: 

Ett samarbete med Miens fiskevårdsområde när det gäller Mieninfo kan ge ett 

ekonomiskt stöd för tidningen. 

Vi planerar en grillfest, preliminärt den 11/7 med ett arbetsmöte 5/7. 

Miengruppen kan föreslå en eller ett par personer till Landsbygdsriksdagen i 

Ronneby i september. Bodil återkommer med inbjudan som vi får ta ställning 

till. 

Information till nyinflyttade och kompetensutveckling inom IT. 

Vi diskuterade även olika alternativ för grannsamverkan. 

§17.  Mötet avslutades 

   Gäddeviksås 2012-04-25 

 

Vid protokollet  ordförande 

Björn Jäderås  Bodil Nilsson 

Justeras   Justeras 

Claire Lieberath  Curt Ihlström 

 

 

 

Stickcafé 
Under våren arrangerade Agneta 

Gyllö-Karlborg ett antal kvällar med 

stickcafé i Bygdegården i Gäddeviksås. 

 

Det lockade ett stort antal damer och 

en och annan nyfiken herre. 

 



Vår sista Missionsauktion. 

 Som vi skrev förra året lutade det åt att bli vår sista auktion år 2011. Och så blev det också. Trots att vi 

nådde den höga summan av drygt 80 000 kronor netto, kände vi att med tre medlemmar kvar är det dags att 

avsluta Midingsbråte Kyrkliga Sykrets. 

 

Den 30 juli 2011 blev en riktigt festlig sista auktion. Mycket folk kom och alla var pigga på att ge bra bud 

på det Lasse Larsson auktionerade ut: Sylt, saft, bullar, bröd av olika slag bl.a. stenugnsbakat, kakor, 

ostkakor, gelé, nyttig ringblomssalva, virkat, hemkärnat smör, broderat, stickat, praktiska förkläden, 

grytlappar, bär, blommor, nyplockade kantareller, hemvävda mattor, målade tavlor, gjutna fågelbad, 

lapptäcken, kuddar mm. Ett rikt utbud av alster tack vare att så många skänkt saker av olika slag. Allt 

hittade snabbt en köpare. Vi tre hade inte kunnat åstadkomma allt själva. Tack alla givare! Tack alla som 

kom till auktionen och alla som i förväg köpte lotter eller hjälpte oss att sälja dem. 

Alltså, på 3,5 timmar dricks det kaffe, köps lotter, handlas på 20-kronors-bordet, och ropas alla varor in 

under Lasses klubbslag. Åttio tusen kronor till välgörenhet på några timmar, och ändå ingick en rast för ett 

glas saft och en bensträckare! Vår plan var att sluta klockan 18.00 och det höll vi nästan. Några minuter 

drog vi över med Magnus Hedins goda medgivande. Han höll sedan en kort aftonbön.  

 



 

Traditionen sedan många år har varit att syföreningsmedlemmarna tagit med en bricka var med bredda 

smörgåsar och bjudit på efteråt till alla som haft tillfälle att vara kvar en stund och äta och prata lite. 

Eftersom detta var vår finalauktion, så bjöd vi på smörgåstårta. 

I november bestämde vi att fördela merparten av pengarna och sedan göra bokslut vid halvårsskiftet. Vi 

fördelade de pengarna så här: 

Sv. Kyrkans Internationella Arbete 20 000 kr  Världens Barn  15 000 kr 

Vatten Z 10 000 kr  Hjärt- och Lungfonden 10 000 kr 

Läkare utan gränser 10 000 kr  Furuboda 10 000 kr 

Det är en glädje för oss att få skicka iväg slantarna via kända organisationer som förmedlar gåvan så att den 

kommer till nytta. Alla mottagarna ovan är säkert bekanta, utom möjligen Vatten Z och Furuboda: Uppsala 

Stift har dragit igång ett vattenprojekt i Zimbabwe, och bett andra stift hjälpa till. Det gällde att rusta upp 

och modernisera vattenförsörjningen och elnätet på ett par sjukhus, främst Mnene och Masase sjukhus som 

ligger långt ute på landet och som startades av Svenska Kyrkans Mission på 1920 talet. Landet Zimbabwe 

har under de senaste 10-15 åren varit i en svår ekonomisk kris och nu var det så illa med vatten och el på 

Mnene att det ibland var osäkert om en operation kunde genomföras. En omöjlig situation för ett sjukhus. 

Från säker källa vet vi att nu fungerar det fint på sjukhusen, reningsverk och extra generatorer är på plats. 

Furuboda är en kurs- och lägergård i Åhus med verksamhet som riktar sig till handikappade barn och 

ungdomar. 

 

Vi är så glada och tacksamma för allt stöd vi fått genom åren, det är tack vare det som missionsauktionerna 

kunnat pågå så här länge med så få medlemmar.  TACK för alla fina Missionsauktioner Ni deltagit i. 

/Gullan, Rose-Marie och Karin 

 

Ni som följt Mieninfo har ju också sett att det har varit stora pengar som syföreningen har dragit ihop till 

välgörande ändamål genom åren. 

Jag tror jag har bygden med mej till ett stort tack för allt arbete som ni damer (för det har väl varit 

flest/bara? damer) lagt ner. 

Björn 



Mienet 
Årsstämman 

Protokoll från årsstämman den 18 april 2012 hittar du på hemsidan. Se för övrigt nyhetsbrev från 

april på: www.mienet.se 

 

 

Ordförande Petra Nilsson styr mötet 

 

Lite praktisk information 

Gordon från BJ:s i Tingsryd informerade efter mötet om vad som behövs installeras i fastigheten 

för att fibern ska kunna utnyttjas optimalt. BJ:s kan för ca 500 kr/ fastighet kolla vilken lösning 

som blir den vettigaste i just ditt hus. De kan självfallet även utföra själva installationen inomhus 

för en inte oskälig summa pengar, men inget hindrar att man gör det själv. Fördelen med att anlita 

proffs är att man har någon att skylla på/klaga till om saker och ting inte fungerar efter avsikt! 

Telefoni: trådlösa telefoner är det säkraste alternativet enligt Gordon. Säg inte upp ditt 

teleabonnemang förrän fibern är i huset, eftersom man då blir av med sitt telefonnummer. Annat 

att tänka på: köp inte ny TV förrän du är helt säker på vilka krav (tekniska sådana) som ska vara 

uppfyllda i samband med övergång till fiber. Det är mycket kring det tekniska, och var och en får 

efter bästa förmåga undersöka hur det fungerar! 

För övrigt har vi nu vandrat – ofta över stock och sten – igenom hela projektområdet och ritat in 

de i våra ögon lämpligaste sträckorna på kartor. Förhoppningsvis kan vi redan nästa vecka lämna 

kartor till Kreab som också behöver en tid för sin för projektering. Gräventreprenörerna ska också 

ha underlag för att med större exakthet kunna räkna priser. Till Länsstyrelsen måste vi lämna in 

ansökningsblankett med kartor över hela området, och så får vi hoppas att de själva har koll på var 

det finns s.k. belastningar i form av biotoper och annat känsligt. 
 



Medlemmar (det är aldrig för sent)! 

Vi räknar fortfarande 81 avtalade medlemmar (inkl. bygdegården), men vi har inte gett upp hoppet 

om att fler ska ansluta sig innan grävningsarbetet sätter i gång. Som tidigare nämnts så tycker vi 

det är oerhört viktigt att också alla äldre invånare kring Mien är med i projektet. Det betyder att 

elen grävs ner fram till huset och att man får tillgång till fibern som man rent faktiskt inte behöver 

utnyttja till annat än exempelvis trygghetslarm, vilket alltså innebär att det inte blir några 

kostnader för fiberanvändande. Det finns som bekant en mycket stor del äldre i området – tala med 

varandra om detta, tala med era familjer om den ökade trygghet det skulle innebära, och kom ihåg 

att pengarna som läggs ner på detta i tillfälle av försäljning återfaller till säljaren. 

Ni som är med i pensionärsföreningar, försök att öva press på kommunen så att de möjligtvis 

bidrar med pengar. 
 

Medlemsavgiften 

Vi beslutade på årsstämman att medlemsavgiften skall vara kr 100:-. Du som ännu inte betalat 

medlemsavgiften, vänligen gör det snarast på Mienets konto, bankgiro 686-8319. 
 

Ekonomin 

Vi har nu i dagarna fått skriftligt besked om att vi får totalt 970 000:- i stöd från PTS och 

Länsstyrelsen. Vi förväntar oss också 5 000:-/ anslutning från kommunen. Sparbanken Eken har 

också lovat 500:-/ anslutning. 

Kalkylerna visar fortfarande att vi med god marginal kommer att klara maxbeloppet 30 000:-/ 

anslutning. 
 

Tidplan 

Vi hoppas att vi skall kunna börja med första etappen nu i sommar, vid sjöns nordöstra del där 

slangar redan finns nergrävda. Men vi har också en bortre gräns. Bidragen ovan är villkorade att 

hela projektet är klart inom två år, dvs. senast våren 2014. 
 

Vi kommer alltså att behöva din hjälp och ditt stöd. Främst handlar det om att kontakta alla 

fastighetsägare och få tillstånd att gräva på deras mark. Utöver de 81 som har avtal kommer vi 

troligen att behöva passera ytterligare ett 50-tal fastigheter.  
 

Vi återkommer alltså kanske med ett uppdrag till dig. 

Styrelsen Mienet 

 

 

Fler årsmöten 

Bygdegårdsföreningen 
3:e april. 

Foto: Ferdinand 

 



 

Juni 

Fred. 22/6 

 

17:00 Midsommarafton 

Knytkalas i Bygdegården i Gäddeviksås. Med förhoppning om att 

det blir lika trevligt som förra året. 

Anmälan till Gun Ihlström 0477-150 80 

Juli: 

Onsd, 11/7 18:00 Grillfest  
Anmäler dej senast 1/7 till Jan Sikkema på 0459-851 30, Bodil 

0459-851 21 eller via mejl på jrsikkema@arbori.se 

Lörd 25/7 19:00-

20:00 

25 juni kl 19-20: Presentation av djupkarta över Mien. Försäljning 

av kartor, utdelning till fiskerättsinnehavare (betalar 

medlemsavgift). 

Augusti: 

Onsd 1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/12. Aktiviteter i september, oktober och 

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

kommer att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på cd eller 

e-post. 

Sönd 5/8 11:00 Friluftsgudstjänst vid Bygdegården, Gäddeviksås. 

Se reportage i tidningen. 

September 

Lörd, sönd. 

1-2/9 

10:00- 

18:00 

Konst- och Hembygdsrundan. Mer info nästa nummer. 

Kontakt och kartor: Björn 0459-851 43 

 

Valborgsmäss 
Vid badplatsen i Midingsbråte. 

Foto: Ferdinand 

 

Händer runt Mien

mailto:jrsikkema@arbori.se

