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Vägfest
För sjunde året samlades invånarna kring
”Hakefors City” för den traditionella
vägfesten.
10 övervintrande och 26 ”flyttfåglar” från
Danmark i norr till Spanien i söder både
lekte, löste kluriga frågor, sjöng och lät sig
väl smaka av både mat och dryck.

Det offentliga öppnandet av lotterivinsterna
orsakade både jubel och skratt.
Som vanligt så strålade solen som senare
förbyttes i ett riktigt augustimånsken.
På återseende nästa år !
Kalle i Gäddeviksås

På ålderns dagar...
Livet har olika tider. Man är ett barn, blir en tonåring och man hinner knappast blinka innan
man har blivit vuxen. Och som ung vuxen människa känner man som om man har hela livet
framför sig. Den känslan är underbar och inger mycket säkerhet. En säkerhet som man behöver
för att bry sig om sin utbildning, sitt boende, sin familj kanske och de intressen som var och en
har.
Men knappt har man börjat sin väg, som kan vara både intressant och ansträngande samtidigt,
för att senare upptäcka att ”Oj, det gick ganska fort, för fort. Så här fort ville man ju inte bli en
tant eller farbror med gråa hår på skulten.”
Så står man där och tittar sig helst inte längre i spegeln. Men det känns ändå skönt att alla
barnen nästan är stora, att man har fått mera tid över, att vi lever i ett ganska så säkert samhälle
när det gäller läkar- och åldringsvården. Plötsligt blir innehåll viktiga som man tidigare har
skjutit bort. För vilken ung människa vill frivilligt tänka på ålderdomen, på sjukdomar, på den så
kallade hösten? Men en vacker dag springer den ikapp, så nu tar jag tag i den och försöker väl
att göra det bästa av vad som för de flesta av oss komma ska.
August Strindberg sade en gång i tiden att det är inte trevligt att åldras, men intressant.
Var det roligare att åldras förr i tiden?
Idag uppnår människan en
högre ålder än t.ex. i början
på 1800-talet vilket ju betyder
att hon då fortfarande var
ganska aktiv strax innan hon
dog. Och hon tillbringar nu en
längre tid utanför arbetslivet.
Men även om man inte är
aktiv yrkesmässigt sett så kan
man vara det inom många
andra områden.
Redan i mitten på 1300-talet
grundlades den svenska
äldrepolitiken genom
nationella landslagar. Från
och med nu skulle alltså
enligt lag omhändertagandet
av de äldre ske inom familjen och släkten. Men det var ju inte alla som hade jordegendomar och
då började man i liten skala att skaffa en slags åldringsvård som låg utanför familjen. I vissa
socknar fanns öppen fattigdoms- och åldringsomsorg genom fattigtiondet och på hospitalen. Där
bodde de då så kallade vanföra, tokiga och smittosamt sjuka och det fanns ingen skillnad på
boendet.
Innan dess, i det medeltida Sverige (1100-talet fram till 1300-talet), fanns landskapslagar som
bestämde hur övergången av egendom skulle gå till och hur de äldre på gården skulle skötas om.
När bonden blev gammal gick han och gav besked vid tinget och släktingarna fick turas om att ta
hand om bonden och hans fru. Hur tiden delades upp bland släktingarna stod i förhållande till
arvet som först efter bondens död skulle fördelas. Skulle t.ex. den förstfödde sonen ärva mest så
fick han sköta om sin far och mor en längre tid än de andra släktingarna.

Men det fanns även fränder som vägrade att ta hand om sina föräldrar eller andra äldre
släktingar. Vad hände då? Det fanns alltid någon annan som tog över ansvaret och då betalades
en årlig ersättning till dem. Ersättningen drogs av från dödsboet innan det gick i arv.
På 1400- talet och framåt blev det vanligt att man överlämnade gården till en arvinge medan man
levde. Arvingen fick då garantera att han/hon skulle ta hand om de äldre och de i sin tur flyttade
till en egen bostad på gården, det s.k. undantaget. Allt detta avlöpte utan kontrakt, men de blev
vanligare senare på 1600-talet och var som en säkerhet ifall en osämja skulle råka uppstå.
1734 reglerades undantaget för första gången juridiskt.
Genom att egendomen ärvdes säkrades den egna åldringsvården, men här fanns säkerligen andra
motiv för att överskriva gården till ett barn som t.ex. att man fortfarande som förälder brydde sig
om de egna barnens framtid, att man var stolt över vad man hade byggt upp och andra
känslomässiga aspekter.
På 1800-talet och i början av 1900-talet minskar antalet undantag i Sverige. Nu såldes ofta
gårdarna och de äldre levde på förräntningen av kapitalet. Industrialiseringen var utbredd och
många sökte arbete i städerna, en del utvandrade. Det var inte längre så självklart att de
efterkommande ville ta över gården som fortfarande var bunden vid hårt kroppsligt arbete.
Försörjningen i åldern som tidigare hade varit ett utbyte i natura hade nu blivit mer
penningbaserad och privat.
Vid bruken i Roslagen fick arbetarna senare pension och de kunde behålla bostaden som de hade
haft under den yrkesverksamma tiden. Vid andra bruk blev de tilldelade hus med en liten
jordlott.
Så småningom växte medelklassen fram och med tiden uppstod olika kassor för att säkra
ålderdomen. En viss avgift betalades in och änke- eller gubbhus började att byggas. Mot en viss
avgift kunde man få bo där.
På 1600-talet började staten med att försörja sin personal bl.a. genom ett helt renodlat
pensionssystem. Tjänstemän som inte kunde arbeta längre eller uttjänta krigsmän kunde behålla
sina löner.
De allra fattigaste var förr i tiden utelämnade till de regionala lansskapslagarna, kyrkan och
sedvänjan och föll inte under kronans ansvar. Fattiga skulle vandra runt mellan bönder eller byar
för att erhålla sin försörjning.
Men på 1500- talet blev omsorgen av de fattiga en nationell angelägenhet. Hospitalen och
fattigvården överfördes från kyrkan till staten. Men i kyrkoordningen från denna tiden fanns
fortfarande uppmaningar till socknen att inrätta fattigstugor för de nödlidande, men dessa stugor
var samtidigt hospital för på den tiden så kallade dårar och smittosamt sjuka.
Först på drottning Kristinas tid kom en fattigvårdslag år 1642 tillstånda som skiljde fattigvården
från hospitalen och år1763 ålades socknarna att ta hand om sina behövande och detta kan ses
som början till den obligatoriska, kommunala fattigvården.
När man alltså betraktar utvecklingen inom åldringsvården i Sverige ser man hur den under
medeltiden sköttes privat inom familjen och släkten och hur den med tiden utvecklades mer och
mer till en del av samhällets ansvar som regleras genom förordningar och lagar för att säkra de
äldres situation.
(informationer från: www.abc.se/~m9339/bib/BoA/BoA-book-2.html )
Text: Boel Cederqvist
Bild: http://unicum.se/vad-design-for-alla-arwhat-design-for-all-means/

Gympan
Gympan börjar måndag 10/9 kl 18:30 i Bygdegården och fortsätter under hösten. Väl mött!
Kristina

Meditation
Meditationsgrupp startar igen tisdagen den 11 september kl 18.30 i klubbstugan på
idrottsplatsen i Midingsbråte. Pågår under 8 tillfällen varannan tisdag hela hösten.
Meditationerna är vägledda och passar både dig som aldrig mediterat och dig som är mer van.
Anmälan görs till Sanna på mailadress: info@sannamedium.se eller lämna meddelande på tel
svararen på el 0459-83050 så blir du uppringd. Välkommen!

Stick
Stickcafé i Bygdegården 11 sep, 3 okt, 8 nov, kl.18.30. Kontaktperson: Agneta i Källehult
0459-851 00

Smycke
Det blir möjlighet att delta en ny smycke-kurs i Bygdegården i oktober (förutsatt att vi blir en
liten grupp). Tack för hjälpen!
Hälsningar Gun

Sommarfest vid Gårdsgölen i Hunnamåla.
Fredagen den 13:e juli kl.17 sken solen och vinden la sig vid den vackra grillplatsen vid
Gårdsgölen, där Niklas Martinsson var grillmästare. På initiativ av CW Mellgren med fru och
Hasse Martinsson med fru blev det även i år en träff för människor med hunnamålaanknytning.
Christer Martinsson hade som vanligt gjort såväl väg som grillplats väldigt välansade. Tack!
Gott ett 40-tal personer, svenskar, danskar och amerikaner, mötte upp. Stort gemyt spred sig!
Efter att ha inmundigat den medhavda och grillade måltiden framträdde Sofia Ihlström med
dottern Rebecka och gitarren. Det blev allsång med svenska kända visor. Sofia ledde det hela
med bravur. Lotter såldes och dragningen blev som alltid mycket trevlig.
Kvällens överraskning stod den danske pojken Marko för. Han sjöng och spelade på sin gitarr
mycket fint.
Sofia avslutade sjungandet och avtackades av CW Mellgren.
Alla trivdes och önskade att mötas igen vid Gölen år 2013.
Stort tack från alla som var där!
/S.L.

Musik
Olle Björngreen i Midingsbråte meddelar att den nyaste CD:n är ute sedan i höstas. Se
www.spelolle.se Den finns även på Spotify. CD-titel: På gamla dar och That's life.
Och en ny lär vara på gång.

Mienet
Nu börjar det hända saker på fiberfronten hos oss. Den 22 augusti hade vi vårt första
uppstartsmöte med representanter för Rolf Johansson Schakt & Transport vår grävare, Peab
som kommer att installera fibern, Kreab och Tingsryd kommun som vi kommer att samgräva
med.
Grävstarten, för Hunnsmåla, Törnamåla och Södra Hunnamåla i nordost samt Midingstorp och
Grönteboda där Eon/kommunen inte är med, är planerad till den 15 september. En månad
senare börjar vi i västra Midingsbråte och går österut.
Just nu jobbar styrelsen för högtryck med att fixa sluttampen med alla tillstånd, alla markavtal,
projektering och information för att få allt klart till byggstarten.
Läs noga följande sidor, ni som har tecknat avtal och ni andra som fortfarande funderar.

MIENET EKONOMISK FÖRENING
Fiber till och i fastigheten
Mienets nät kommer att bli anslutet till Wexnets nät. Wexnet är en öppen
kommunikationsoperatör som distribuerar digital kommunikation. Till Wexnet finns ett antal så
kallade tjänsteleverantörer knutna. Dessa säljer olika tjänster som bredband, telefoni, HD-TV
etc. På www.wexnet.se listas flera olika leverantörer med olika priser och prestanda att välja
emellan. När du tecknar abonnemang väljer du den operatör och de tjänster du vill ha. Dessa
tjänster distribuerar sedan Wexnet via fibernätet till dig.
Tekniken
Ett antal fiber går fram till det som kallas nod (som är en växelstation) med hög signalhastighet.
Från noden går sedan en enskild fiber ut till de olika fastigheterna.
Noden kommer att stå i Gäddeviksås Bygdegård. Den ser ut som ett skåp, stort som en
garderob ungefär. I skåpet finns ett antal s.k. switchar. Från dessa switchar går sedan fibern via
kopplingsskåp och/eller brunnar fram till en fiberkassett innanför din husvägg. Därifrån går den
via en patchkabel vidare till hemmaswitchen (även kallad DRG) i respektive fastighet. I
hemmaswitchen omvandlas ljussignalerna till ”vanliga” elektriska signaler som datorer,
telefoner etc. kan ta emot.

Fastighet

Mienet
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Fastighet

Kanalisation
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Installationen av slangen sker på följande sätt: slangen böjs upp och fästs i fasaden upp till
platsen där väggenomgången skall vara. Peab förser slangänden med en mindre slang ungefär
Ø10 mm vid genomgången. Ett hål, ca. Ø12-15 mm stort borras genom väggen, och slangen
förs in genom hålet. Wexnet/Peab kommer därefter att sätta ett plåtskydd (plåtskoning) av
slangen på fasadens utsida som extra skydd.

Informationsmöte
Vi kommer att ha ett informationsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås onsdagen den
12 september kl 18:30.
Det blir information om tidplaner, teknik, ekonomi, grävning mm.
Välkomna alla medlemmar och ni andra som fortfarande funderar på om ni vill hoppa på
tåget innan vi startar.

Grävning och kanalisation
Mienet (eller andra aktörer som Mienet samarbetar med) gräver och lägger ner slang fram till
din tomtgräns (inte fastighetsgräns). Mienet tillhandahåller även slang fram till huset.
En del av slangarna som redan finns nergrävda av Kreab kommer Mienet att köpa in. Men
Mienet kommer också att gräva ner en del av Kreabs elkraftledningar. Väster om sjön kommer
vi att dela kostnaden med Eon och kommunen. Detta gör att vi kommer att kunna hålla
kostnaderna under 30 000 kr per anslutning.
Ägare/ansvar
Fibern fram till noden samt själva noden äger och ansvarar Wexnet för. Fibern (de nergrävda
slangarna, fibern, skåpen, brunnarna) från noden fram till hemmaswitchen ägs av Mienet.
Hemmaswitchen ingår i anslutningspriset men äganderätten och ansvaret övergår till dig som
enskild fastighetsägare. All övrig utrustning som du ansluter till switchen får du bekosta själv.
En hemmaswitch kostar ungefär 1 200 kr. Fel som uppstår i hemmaswitchen eller utrustning
efter den får du själv reparera och bekosta. Det finns givetvis en normal hemelektronikgaranti
på dessa switchar och annan utrustning.
Du betalar och ansvarar själv för grävningen från tomtgränsen fram till huset. Enklast (och i
många fall billigast) är då att anlita samma grävare som gräver åt Mienet. Mienet fakturerar
sedan dig och ordnar med rotavdrag. Mienet kommer att förhandla fram ett bra generellt pris.
Om du vill gräva själv eller anlita annan grävare så går det givetvis också bra. I så fall är det
viktigt att det är uppgrävt senast när Mienets grävare kommer fram till din tomtgräns. Det kan
annars kanske generera väntekostnad som du får betala.
Du bestämmer var fibern ska gå in i huset (grävningens sträckning på din tomt), och var den
tekniska utrustningen som behövs på insidan ska vara (se nedan under Installation och
kanalisation i huset). Det är även här viktigt att detta (eluttag, ev. vidare kanalisation) är klart
när det är dags för installation så du inte drabbas av väntekostnader.

Installation och kanalisation i huset
Det första du måste göra är att bestämma var du vill att fibern ska gå in i huset och var du vill
placera de dosor som behövs. Det finns två huvudalternativ:
- du kan dra in fibern och fästa de dosor som behövs direkt på den vägg där fibern går in.
Där kan du sedan antingen ha kablar eller koppla på en trådlös router som skickar
signaler till andra delar av huset (trådlös överföring)
- du kan göra en så kallad inre kanalisation. Då drar du fibern vidare genom rör inne i
huset till den plats du vill ha dosorna (t.ex. till ett arbetsrum).
Oavsett vilket måste det finnas ett eluttag 230V i nära anslutning till dosorna. Beroende på
vilken övrig utrustning du vill ha så rekommenderas ett dubbelt eller fyrdubbelt eluttag. Räkna
med en yta ungefär motsvarande ett A3-papper för dosorna. Wexnet har påtalat att arbetet
måste vara fackmannamässigt utfört varför det kanske är klokt att anlita en fackman.

Avståndet mellan fiberkassetten och switchen kan vara från 0 upp till ca 10 m.
För dig som vill ha hjälp med val av lösning (placering av dosorna)
BJ:s i Tingsryd erbjuder att för ca. 500 kr per fastighet undersöka och ge förslag på bästa
lösning i enskilda hus. De kan självfallet även utföra själva installationen inomhus mot
ersättning, 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!
Observera att du själv inte skall dra in fibern i husen när den är inblåst i slangen, låt
Wexnet/Peab göra det. Fibern är mycket ömtålig och kan gå av/skadas om du gör fel.
Inkoppling
När Wexnet/Peab installerar fibern måste de ha tillträde till ditt hus under några timmar för att
installera, ev. felsökning m.m. av fibern.
Titta gärna på Wexnets hemsida med länkar till andra byanät, www.wexnet.se, om du vill ha
mer information.
Efter inkoppling: driftskostnader
Precis som du nu betalar för din telefoni, Internet m.m. så får du betala när du får tjänsterna via
vårt fibernät. De beräkningar som flera byanät gjort visar att kostnaderna är lägre än för telefon
via kopparnätet och bredband via mobilt Internet. Detta gör att du skriver av din investering på
ett antal år. Du kommer att få fakturor från den eller de tjänsteleverantörer du valt.
Anslutningen från Wexnet kostar för närvarande 2160:- kr/år Dessutom kommer du att få
betala en avgift till Mienet, som täcker reparation och underhåll av vår del av nätet,
administrativa kostnader m.m. En första beräkning är att denna blir 600-700:- kr/år.

Hur stor den totala kostnaden blir beror mycket på hur du använder telefon, Internet,
extrakanaler på TV etc.
Nedan gör vi en jämförelse mellan kostnader för mobilt bredband och mobiltelefoni från Telia
(alternativet när kopparnätet läggs ner) och kostnader för bredband och telefoni som medlem i
Mienet:
- Telia paket mobilt bredband och telefoni ca 6 000 kr per år
- Mienet bredband (snabbare) och IP-telefoni ca 4 000 kr per år
Vi räknar alltså med att kostnaderna i detta fall blir ca 2000 kr lägre per år i Mienets regi. Med
en anslutningsavgift till Mienet på 25 000 kr är anslutningsavgiften avskriven på 12,5 år.
Denna beräkning är gjord omkring årsskiftet 2011/2012. På www.wexnet.se listas flera olika
leverantörer med olika priser och prestanda att välja emellan. Tänk på att priserna varierar
under tid, vilka hastigheter du vill ha, bindningstid, hur och när du ringer m.m. Titta gärna själv
på www.wexnet.se och jämför med dina nuvarande (eller beräknade framtida) kostnader.
Driftfel
Om någon tjänst, till exempel din Internetanslutning, inte fungerar så skall du felanmäla till den
tjänsteleverantör du valt. Om de inte hittar felet hos sig så anmäler de det till Wexnet som
börjar söka felet i nätet. Ofta kan Wexnet mäta fram vad som är fel direkt ifrån sin anläggning i
Växjö.
Enligt avtal med Wexnet står Wexnet för reparation av alla fel innan hemmaswitchen (till
exempel om fibern blir avgrävd eller om noden eller något i noden eller kopplingsskåpet
skadas).
Övrigt
Det är mycket kring det tekniska, och var och en får efter bästa förmåga undersöka hur det
fungerar, men här kommer några tips:
- Om du vill behålla ditt telefonnummer ska du inte säga upp ditt nuvarande
teleabonnemang förrän fibern är installerad och du tecknat avtal med någon av de
tillgängliga operatörerna.
- Köp inte ny TV förrän du är helt säker på vilka tekniska krav som ska vara uppfyllda i
samband med övergång till fiber.

Ibland går det fort
Så fort att alltså både kommunen och vi inte hängde med när kommunens stamledning har
grävts väster om sjön. Där är grävningen i kommunen/Eons regi till Grönteboda i full gång.
Möjligen var det några medlemmar i Grönteboda som inte hann märka ut hur de ville ha sina
anslutningar.
Och snart är vi igång på andra ställen. Främst i nordöstra hörnet av området där vi snart börjar
gräva. Vi räknar med att komma igång under september månad.
Alltså viktigt att börjar fundera på var ni vill att fibern skall gå in i huset och hur den skall gå
över er tomt. Även om ni vill gräva på tomten i egen regi eller anlita Mienets grävare.
Märk ut med pinnar eller stolpar märkta Mienet.
I varje etapp kommer vi ha en projektledare som hjälper er att hålla kontakten med styrelsen,
grävare, fiberinstallatören och andra leverantörer. I nordöstra hörnet är det Yvonne
Martinsson 070-631 20 02. Och på sjöns västra sida är det Petra Nilsson 070-302 64 85

Gökotta
Traditionella gökottan vid Midingsbråte badplats fotad av Ferdinand.

Miengruppens grillfest
Jan och hans holländska kompisar fixade vildgrisen och tillredde den till ett stort
sällskap i mitten av juli. Ferdinand fotade.

Ropen
Jag hör gråtande, ängsliga barn
som ropar ”Hjälp, hjälp, oh hjälp!”

Du kan klippa häcken och kantskära
land

Jag hör dem såväl dag som natt,

I din trädgård det nog kan behövas
ibland

kan ej det förstå

Du älskar ju Italien

Till psykologen jag nog måste gå

Res och hälsa på påven

”Inte så ovanligt, Karin.

Han hälsar dig välkommen med
kollekthåven

Alla har vi någon gång hört röster
som ej kan finnas,

Jobbigt, det här får vara

men sådant kan övervinnas

Det räcker med cykelturen bara

Jag förstår du har det svårt
De hörs jämt emellanåt
Jag ordinerar, en gång om dagen

Men så enkelt det ej var
De ängsliga ropen
hör jag fortfarande kvar

en cykeltur i skogen

Brevet från Diakonia

Jag vet du din cykel är trogen

Afrikas barn är i stor nöd

Bjud gärna hem några vänner
om du för det känner
En båtstur vid Miens strand
brukar vara lugnt och rogivande ibland

Där är ont om både vatten och bröd
Hjälp dem om du kan
med din utsträckta hand
Ett månadsbelopp till Diakonia jag ger
Borta är barnropen
Jag hör de inte mer

Text: Karin Cederqvist
Bild: Linn Nußbaum

Har packat min resväska
Jag flyger till Afrika

Händer runt Mien
September:
Lörd sönd
1-2/9

10:00 – 18:00 Konst- och Hembygdsrundan.
Kartor och info hos Björn 0459-851 43

Månd 10/9

18:30

Gympan börjar i Bygdegården och fortsätter under hösten.
Väl mött! Kristina

Tisd 11/9

18:30

Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i Källehult
0459-851 00

Tisd 11/9

18:30

Meditationsgrupp startar igen i klubbstugan på idrottsplatsen i
Midingsbråte
Anmälan görs till Sanna på mailadress: info@sannamedium.se
eller lämna meddelande på tel svararen på el 0459-83050 så blir
du uppringd. Välkommen!

Onsd. 12/9

18:30

Informationsmöte för Mienet i Bygdegården i Gäddeviksås.
Kontakt: Petra Nilsson 070-302 64 85

Oktober
?

?

Smyckeskurs. Tid ej bestämt. Kontakta Gun 0477-150 80

Onsd. 3/10

18:30

Sönd. 14/10

14:00-18:00

Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i Källehult
0459-851 00
Nu blir det kakkalas igen. Fika så mycket du vill för 50:- i
Bygdegården i Gäddeviksås.
Kontakt Aila.

November:
Sönd. 4/11

Torsd. 8/11

18:30

Lörd. 17/11

18:30

Fred. 23/11

Från 17:30

Lörd. 24/11

Från 10:00

December:

Manusstopp nr 4 -12. Aktiviteter i december 2011 samt
januari och februari 2013
Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att
hända. Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller epost. Du kan också be Ferdinand att fota.
Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i Källehult
0459-851 00
Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås
Orkester: Svennes
Boka dig redan nu hos Tord och Thea tel. nr 0459-851 46
Obs. Anmälan är bindande sista. Anmälningsdag 11/11
Max. 100 deltagare.
Ljusstöpning i Gäddeviksås Bygdegård.
Föranmälan till Karin o Olle Bergman med uppgift om önskad
tid. 0459-850 04

