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TRYGGHET OCH SÄKERHET
via fiberoptik
INFORMATIONSMÖTE
den 16 januari kl. 18:30 i Gäddeviksås
Bygdegård
Mienet kallar till informationsmöte kring
trygghet och säkerhet via fiberoptik.
Det är ingen hemlighet att vi blir äldre för varje
dag och till och med för varje ögonblick som
går. Även om de flesta känner att det är en
evighet till dess att man kan bli beroende av
exempelvis trygghetslarm, så ligger det kanske
ändå inte så långt ute i framtiden.
Det är heller ingen hemlighet att
kopparledningarna, som i dag ger oss möjlighet
att ha fast telefoni och trygghetslarm inom kort
eller i alla fall en överskådlig framtid, kommer
att klippas av.
VAD GÖR VI DÅ? Hur ska det bli med
trygghetslarmet? Det finns tydligen möjlighet
att fortsätta med larmet via GSM, men man kan
knappast förlita sig på att det fungerar givet den
ofta obefintliga mobiltäckningen som
kännetecknar området.
Wexnet, som Mienet samarbetar med i
bredbandsprojektet, deltar i ett nationellt
pilotprojekt för att möjliggöra kvarboende.
’Projektet drivs tillsammans med
Omsorgsförvaltningen på Växjö Kommun,
Växjöhem, Landstinget och Wexnet. Syftet
med projektet är att med teknikens hjälp skapa
förutsättningar för att våra samhällsinvånare ska
kunna ha möjlighet att bo kvar i sin egen bostad
även om de blir äldre eller på annat sätt kräver
vårdåtgärder.’

Mienet har i nuläget bjudit in Lars Wihlborg från
Wexnet samt Tommy Larsson från Soc./
äldreomsorgen i Tingsryds kommun för att
informera om vilka möjligheter som finns, hur
man har tänkt inför framtiden etc. Wexnet håller
för närvarande på att ingå avtal med Tingsryds
kommun kring trygg- och säkerhetsfrågor.
TRYGGHET och SÄKERHET? Via
trygghetslarmet når man vård- och
omsorgsinstanser. Men vad göra om man utsätts
för brott, rån eller liknande händelser som också
kräver att man snabbt kan meddela sig? Även
detta kommer att tas upp som en viktig punkt på
mötet.
VI UTGÅR IFRÅN att de flesta önskar att bo
kvar i sina hem så länge det överhuvudtaget går.
För att det ska vara en realistisk möjlighet är det
naturligtvis nödvändigt att man i tillfälle av
sjukdom eller annat snabbt kan komma i kontakt
med en hjälpande instans.
Det är viktigt att såväl unga och gamla som yngre
och äldre kommer och lyssnar och tar del av
informationen!
Fika till självkostnadspris.
Mienets styrelse/ Claire

Näcken
Vilken vacker fiolmusik jag hör!
Tonerna leder mig till Lunksjöbäcken,
där på en sten sitter minsann näcken
Lilla strömstaren är så glad,
niger och hoppar från sten till sten,
dyker till botten så rart
för att finna något ätbart
På avstånd jag står och ser på
vill ej störa eller i närheten gå
Jag ror ut med min båt,
plockar en näckrosbukett
Det tycker jag är alldeles rätt
Men borta från bäcken han var
buketten lämnar jag kvar
Hoppas han snart kommer igen
Vore så trevligt med en
musikalisk och trevlig vän

Det promenerar en man
borta vid vägen
Han är så glad
skiner som en sol
och spelar så vackert
på sin fina fiol
Oh ja, oh ja, näcken är det visst,
trodde han skulle komma till sist
”Välkommen, välkommen min kära näck!
Ska du nu kanske spela vid en annan
bäck?”
”Näcken, näcken, vad då?
Det kan jag inte riktigt förstå.
Är violinist i Norrköpings symfoniorkester,
har åkt till min hembygd på en liten
semester.”
Snabbt han går därifrån
Kände han det som ett hån?
Besviken jag går ner till min strand,
där flyter näckrosbuketten i land.

Text och bild:
Karin Cederqvist

Vindkraftverk i Mienbygden – olämpligt
Vi blev verkligen förvånade över att Billy Vind AB samt en del andra personer planerar att
bygga vindkraftverk i området omkring Mien. Det planeras upp till 12 vindkraftverk!
Nu ska Mienområdet som är ett idag mycket sällsynt och kulturpräglat naturlandskap
förstöras. Mien tillhör en av de få vulkansjöarna i hela Sverige och ligger i ett sådant vackert
område med traditionell bebyggelse inbäddad i en fantastisk natur. Det har blivit ett
undantag i dagens läge och bör verkligen skyddas för övergrepp.
De planerade vindkraftverken som är moderna industribyggnader förändrar naturen i
närheten och dess omkrets totalt. Vetenskapliga undersökningar uppvisar att fågelbeståndet
minskar enormt i områden där vindkraftverk byggs. I Mienområdet finns fridlysta fåglar som
säkerligen skulle dö ut med tiden och fågelbeståndet skulle minska i stor utsträckning.
Såmed råkar hela naturen i en obalans som inte går att ändra på igen. Andra vetenskapliga
undersökningar uppvisar att vindkraftverken har en sådan pass hög ljudnivå att folk inte kan
sova om nätterna och blir sjuka med tiden.
På Tingsryds kommuns kartor tillhör inte Mienbygden de områden som är lämpliga för att
bygga vindkraftverk på (se Internet Tingsryds kommun)! Den ingående undersökningen
gjordes av kommunen för två år sedan och uppvisar 7 områden som är lämpliga för
vindkraft. Den skogsrika Mienbygden tillhör inte ett av dessa sju områdena utan ligger
istället långt borta från dessa områden. Varför tas inte hänsyn till kommunens
undersökningar och resultat? Vi har erhållit informationer om att firman ännu inte gjort
några vindmätningar. Bryr de sig inte om lämpligheten för deras planerade bygge? Hur kan
man då börja med en planering? Ska dessa vindkraftverk byggas i ett område där
energiutvinningen blir minimal och knappast bidrar till alternativ energi alls? Vindkraftverken
kommer bara att stå som fula monsterflaggstänger med hängande flaggor. Som ni kanske
redan vet tillhör inte heller Mien en sjö som är passande för segling och naturligtvis då inte
heller för energiutvinning. Ja, man blir verkligen förundrad.
”Miljövård” är något som vi alla måste bidra till och det kan man göra genom att skydda
Mienbygden mot starka ingripande som styrs av kommersiella intressen. Var och en kan
gestalta sin egen bygd och bör inte låta sig styras av firmor eller några få privatpersoner.
Vi har skrivit till Billy Vind AB (info@billyvind.se, Pistolvägen 10, 226 49 Lund) och informerat
dem om olämpligheten att välja Mienområdet för vindkraftbygget och bett dem om att
ändra på sina planer. Eftersom Billy Vind AB måste söka tillstånd hos länsstyrelsen i
Kronoberg kan man också skriva direkt till dem om sina åsikter:
Kaisa.Sandstedt@lansstyrelsen.se

Slutligen är det vi som bor omkring Mien och djuren i närheten som måste ta alla följderna
av helt fel planerade byggen av vindkraftverk som för till obalans i naturen, förstört landskap
och ett ohälsosamt levnadssätt.
Jag har kontakt med andra personer som är helt emot bygget av vindkraftverk. Om du inte
heller är införstådd med det så ta gärna kontakt med mig: helena.cederqvist@gmx.de
Boel Helena Cederqvist med familj

Nu är vi igång på riktigt
I mitten av oktober började Rolf Johanssons Schakt & Transport att gräva i vår egen regi.
Som tidigare meddelat så börjar vi i etapp 1 i nordöstra delen där det redan finns en del slangar
nergrävda, och första grävsträckan gick till Skärsjölund.
Ni som bor i detta
område har nu fått en
faktura på 15 000:-.
Principen är att vi
skickar ut dessa
fakturor på 15 000:ungefär samtidigt som
det börjar grävas i ett
område. På det sättet
kan vi förhoppningsvis
löpande betala för
grävningen utan att
behöva ta upp lån.
Det har gått lite segare
att komma igång än vi
hade hoppats på.
Främst pga. alla
tillstånd som krävs: Till Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket, Skogsstyrelsen och kanske någon
till som nu är glömd. Och så skall alla leverantörer och samarbetsparter komma in på olika sätt. Och
de hänger ibland ihop så att vi inte kan få tillstånd från ena myndigheten om inte det är klart från den
andra. Det har resulterat i åtskilliga Moment 22-situationer.
I skrivande stund har vi muntligen fått klart från kommunen om strandskyddsdispens. Som vi nu ser
så är det den sista (???) tillstånd vi måste söka.
Nästa etapp är planerad att påbörjas under november månad. Men det blir troligen i andra riktningen
än vi meddelat tidigare. Vi börjar vid Högåsa strax öster om ån och går sedan västerut över ån och
genom Midingsbråte. Och sedan fortsätter vi från Högåsa norr ut. Men det kommer kanske att bli
ändrade planer under resans gång.
Det återstår en del grävningar i Grönteboda och Midingstorp samt till Hakefors och till Ullriksberg
som ännu inte är inplanerade. Mycket hänger givetvis på hur vintern blir och hur länge man kan
gräva.
Men det är ju inte färdigt med grävningen. Sen skall all fiber blåsas in, svetsas och anslutas både i
noden i Bygdegården och ute i alla fastigheter.
Så här långt ser det bra ut med både tidsplanen och de ekonomiska kalkylerna. Vi planerar att vara
igång med hela nätet nästa höst och kostnaden kommer med marginal att understiga 30 000:-.
Vi har några projektledare i de olika etapperna som ni bör hålla kontakt med. Det kan vara olika
praktiska frågor som tex om ni vill stå för tomtgrävningen själva eller anlita Mienets grävare, var ni
vill att fibern skall gå in mm. Eller att kontakta om du vill hoppa på i sista stund.
Projektledare:
E1 Törnamåla till Södra Hunnamåla = Yvonne Martinsson 070-63 120 02
E2.1 Midingsbråte = Magnus Johansson 070-620 5065 och Peter Gunnarsson 0709-10 22 56
E2.2 Från ån till Bygdegården = Jan Sikkema 076-829 61 44
E2.3 Från Bygdegården till Södra Hunnamåla = Bodil Nilsson 070-633 51 85
E3 Väster om sjön = Petra Nilsson 070-302 6485
eller Björn Jäderås 070-51 851 43 för mer allmänna frågor.
Mienets styrelse

En schlager i Sverige
Den 25 januari blir det festligt och glatt i Bygdegården. Då kommer radioprofilen Bertil
Sandström och hans musikanter från Osby och spelar och sjunger gamla 40,50 och 60talslåtar. Detta är melodier som många känner igen och kan nynna med i. Sandström kommer
att berätta mellan låtarna, om hur melodierna kom till, det kunde ske både genom skandaler
och allehanda lustigheter Kom så många som möjligt så att vi fyller bygdegården!
Vi kommer att servera något lätt fika och vill helst att du anmäler dig.
Kostnad 125 kr. för både fika och underhållning
Anmälan till Gun Ihlström 0477 / 15080

Vaktmästare i Bygdegården:
Dec. - Jan.

Gun Ihlström ( 0477/ 15080 )
Ann och Jakob Bonfils ( 045/29449023 )

Febr. – Mars Karin och Olle Bergman ( 0459 / 85004 )
Leif Ragnarsson ( 0459 / 85047)

Glassmycken
Vi gjorde våra
egendesignade
glassmycken i
Bygdegården 10-11
november. /Agneta

Kursledare:
Ingrid Burmérius.

Fallfrukt
Har du en massa äpplen som du inte
vet vad du ska göra av? Hör i så fall
gärna av dig, vi har en flock får som
tycker det är en delikatess!
Claire
0459 85105

Precis som fåren
gillade Newton
fallfrukt. /Red.

Jul i andra länder
Julen som firas till minne av Kristi födelse och som är blandad med religiösa och sekulära
traditioner skiljer sig i olika länder och en del personer firar inte längre julen som en
kristen högtid.
Hos oss i Sverige börjar julen den 24 december och den ”dansas ut” den 13 januari på
Tjugondag Knut, men många ser julen som avslutad redan den 6 januari på Trettondagen. I
dagens konsumtionssamhälle ser en del personer t.o.m. mellandagsrean som slutpunkten på
julfirandet.
I Finland startar julen redan innan den första advent med lilla jul. Den infaller på lördagen
före den första advent och är en försmak av julen som firas med en liten julgran och små
julklappar som
tomtenissarna delar
ut. Men den här dagen
är ingen helgdag utan
en vardag och firas
med julsånger och
pepparkakor i
skolorna. På lilla jul
brukar ungdomarna gå
ut tillsammans för att
fira på stan. En annan
viktig tradition är utlysningen av julfreden . Den står i förbindelse med de perioder då
katolska kyrkan utlyste fred och kan spåras tillbaka till 1300-talet. Brott som begicks när
julfreden hade utlysts straffades dubbelt. Förr i tiden fanns firandet av lilla jul över hela
Europa, men den har tills idag bara överlevt i Finland.
I Kina firas julen av de kristna
och en del personer som inte är
anslutna till någon religion, men
kristna traditioner har även
spritts lite allmänt hos den yngre
befolkningen i de stora städerna
vid kusten. Annars firas det
kinesiska nyåret mest i landet
och infaller i slutet av januari
eller i början av februari. När
månen stiger upp för andra
gången efter vintersolståndet, år
2013 den 10 februari, har man
redan städat huset och dekorerat med rött. Den röda färgen som symbolerar lycka finns
på lyktor som hängs upp och på röda pappersark med lyckohälsningar. Man hälsar på
släktningar, äter pastaknyten med kött och grönsaker (jiaozi), skjuter upp nyårsraketer
för att skrämma bort onda andar och tittar på teve. Barnen brukar få pengar i röda
kuvert. Firandet som varar i tre dagar och inleder den senare vårfesten som varar i
femton dagar.

I Etiopien firas den stora högtiden
den sjunde januari efter den grekiskortodoxa traditionen. Namnet på
julen är ”Ganna” som också är
namnet på ett etiopiskt hockeyspel.
På juldagskvällen träffas både gamla
och unga för att spela just detta
spel. Då gäller det att med klubbor
slå en träboll över en mållinje. Enligt
en legend blev herdarna så glada när
de hörde att Jesus hade blivit född
att de började att vifta med sin
käppar och spela Ganna. Man samlas
också i kyrkan och sjunger och dansar i traditionell stil, barnen får små julklappar av
föräldrarna.
I Polen delas julklapparna ut innan julmiddagen som intas på kvällen. Det ska inte vara
något kött till den middagen utan istället karp. Vid bordet står alltid en plats symboliskt
ledig för någon person som skulle behöva en bit mat. Man ställer sig runt bordet och
delar ut lite bröd till varandra.
I Grekland får inte en eld som tänds slockna utan på landet brinner den hela natten i
spisen. Här finns bara lite julklappar just på julafton, men desto mer vid nyåret.
I Syrien börjar man en fastetid på 25 dagar innan julen som bryts på juldagen och inte på
julafton. På juldagen går männen och barnen runt till släktingar och får mat och byter
presenter. Sedan firas en stor fest på kvällen.
I Frankrike slår man på stort med lever och champagne. Andra omtyckta rätter är kalkon
med valnötter, ostron eller hummer. Här delar de vuxna ut julklappar till varandra på
julafton och barnen får sina först på juldagen. Jultomten liknar en katolsk biskop med
sin röda klädedräkt.
Och om man inte firar en religiös jul så övertas ändå ofta vissa traditioner som
ursprungligen är religiöst bundna såsom julmiddagen, julgranen och utdelningen av
presenter t.ex.
Text: Boel Cederqvist Bilder: lånade från Internet

FINSKA JULSTJÄRNOR MED PLOMMONSYLT (www.katjasmat.se)
Katja:
”De här bakverken här ett absolut måste till jul. Utan dem, ingen jul! Det är ett traditionellt
finskt julbakverk, joulutorttu, och jag är uppvuxen med min mormors plommonstjärnor.
Stjärnorna är inte så söta och jag vet att många som inte har dem i blodet kan tycka att
kombinationen av plommonsylt och smördeg är udda, men för mig är frasigheten i stjärnans
uddar och sedan plommonsylten och den lite degigare degen under sylten rena himmelriket!
Det går att fuska med färdig smördeg, men smaken och konsistensen blir inte rätt, i alla fall för
mig. Plommonsylt brukar finnas i välsorterade affären och heter torttutäyte, dock är den väldigt
lätt att koka själv. Min smördeg är med smör och kesella, vanligast är nog en deg med smör och
grädde, men jag gillar denna, degen är lätthanterlig och blir väldigt frasig och fin.
V.G.V.

Fortsättning ”Finska julstjärnor”






ca 30 st
250 gr smör
4 dl vetemjöl
1tsk bakpulver
250 gr kesella
Kör smör, vetemjöl och
bakpulver till smul i
matberedare. Tillsätt
kesellan och kör en stund till
tills degen formas till en boll.
Svep in den i platsfolie och
låt vila minst 12 timmar i kyl.
Tag ut degen och kavla ut
den på mjölar bakbord. Vik
sedan ihop den från ena sidan till mitten och sedan den andra sidan in till mitten så att degen
ligger i 3 lager. Kavla ut igen och vik, upprepa minst 4-5 gånger. Låt degen vila i ca 30 minuter
och kavla sedan ut den igen, den ska vara ett par millimeter tjock. Använd degsnurra och skär
ut fyrkanter ca 4*4 cm. Skär sedan ett jack på ett par cm från varje hörn in mot fyrkantens mitt.
Lägg en klick plommonsylt i mitten på varje fyrkant och vik sedan in varannan flik så att det
bildas en stjärna. Lägg på bakplåtspappersklädd plåt och pensla med uppvispat ägg.
Grädda i 225 grader ca 10 minuter tills stjärnorna är gyllene.




Plommonsylt
1 påse torkade katrinplommon
ca 1 dl vatten
Koka plommonen med vattnet på låg värme tills de är mjuka och mosar sig. Du kan behöva
tillsätta mer vatten, men sylten skall vara ganska fast. Mixa den färdiga sylten med mixerstav.“

Fler kakor:

Tack alla ni som smakat och bakat!
Nu har det åttonde (tror vi) kakkalaset avnjutits. Det
var som vanligt välbesökt trots att det blev lite fel
med tiderna i Smålandspostens annons. Som vanligt
var det ca 40! sorters goda kakor, och det tack vare
alla ni som bakar, det är ni som gör det möjligt att vi
kan fortsätta med denna trevliga tradition.
Allt arbete med kalaset är ideellt, alla intäkter går
oavkortat till bygdegården och blir det kakor över så
skänks detta till olika äldreboende och
behandlingshem i närområdet.
Är det någon som vill baka som vi har missat att
fråga, hör av er till kakkommittén. Sist men inte
minst tackar vi alla som besökte kakkalaset!
Kakkommittén

Ändå fler kakor
Foto Ferdinand

Händer runt Mien
December:
Sönd 3/12

15:00

Årsmöte Midingsbygdens IF
Klubbstugan Hagavallen

Januari:
Onsd. 16/1

18:30

Trygghet och säkerhet via fiber.
Informationsmöte från Mienet i Bygdegården i Gäddeviksås.
Fika. Kontakt Claire 0459-851 05

Fred 25/1

19:00

"En schlager i Sverige" Sandström med musikanter underhåller i
Bygdegården. Kostnad 125 kr. för både fika och underhållning.
Anmälan till: Gun Ihlström 0477 / 15080

Tis 29/1

18:30

Stickcafé i Bygdegården. Kontakt: Agneta i Källehult 0459 85100

Februari:
Fred. 1/2

Manusstopp Mieninfo nr 1/13. Aktiviteter i mars, april och maj år
2013. Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer
att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på diskett, cd eller
e-post.

Onsd 27/2

18:30

Stickcafé i Bygdegården. Kontakt: Agneta i Källehult 0459 85100

Mars
Tors 21/3

18:30

Stickcafé i Bygdegården. Kontakt: Agneta i Källehult 0459 85100
Caféet fortsätter även 23 april och 29 maj.

Prenumeration
Som ni kanske vet så har vi en ganska trängd ekonomi i Miengruppen som ger ut Mieninfo. Vi
hoppas ni som prenumererar på bladet kan acceptera att vi höjer kostnaden till 100:-/år. Det täcker
då våra prenumerationskostnader och ger ett litet bidrag till tryckning mm.
Detta gäller alltså er som bor på annan ort och får tidningen skickad till er. Ni som bor i
Mienområdet får tidningen utdelad gratis som tidigare. Om ni nu inte vill ge ett litet frivilligt bidrag
till Miengruppen: Bg 5960-5592.

Här några "heta" fordon vi är intresserade av i stöldsammanhang:
RNC
grön Mercedes lastbil
Alvesta/moheda med omnejd
BZR
grå Audi A4
Alvesta
OYX
vit MB lastbil
Alvesta/Torpsbruk
DOM
vit Renault lastbil
Lidhult/Ljungby
LBB
svart Saab 900
Skruv m.m.
GGO121
Litauiskreg grön MB lastbil - inrest 14/11 Förekommer i stöldsammanhang
DCZ
vit Ford Transit Urshult/Virestad
Ser ni dessa så notera, skicka in tips - är de på rull: ring polisens ledningscentral 11414
Hälsningar
Stina Åkesson / Polisen Tingsryd

