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Kolla strax ovanför
Ni som var uppmärksamma och läste
huvudet noggrant ovanför märkte kanske
att vi utökat redaktionen i Mieninfo.
Thea i Midingsbråte har ju hand om
bokningarna till Bygdegården och har
därför bra koll på vad som händer. Om du
har aktiviteter i bygden du vill annonsera, i
eller utanför Bygdegården, så kontakta
Thea. Eller någon av oss andra går givetvis
bra fortfarande.
Theas kontakt:
0459-851 46
thekla.johansson@hotmail.se
Jan kommer att koncentrera sig mer på
webbsidan.

Valberedare
Gun Ihlström valdes till valberedare för
Miengruppen. Men hon skulle vilja ha lite
hjälp av någon.
Är du sugen att göra en insats för bygden?
Kontakta Gun:
0477-150 80
eller
fam.ihlstrom@gmail.com

Gamla nummer
Ytterligare en insats för bygden (och
övriga världen).
Vi skulle vilja lägga in alla gamla nummer
av Mieninfo på Miengruppens webbsida
www.miengruppen.se

Det gör att alla (i hela världen) kan se
mycket av det som hänt sedan 1996. Säkert
intressant för både nyinflyttade och oss
som bott här längre. Och kanske det kan
locka någon annan att flytta hit.
De flesta numren ligger nu som Word-filer
och några av de äldsta är som jpg-bilder.
Tanken är att överföra alla nummer som
pdf-filer istället.
Här kommer din insats in. Vi behöver
alltså någon som kan göra denna
överföring. Det tar lite tid och vi andra i
redaktionen hinner inte med så vi hoppas
på din hjälp.
Det är inget som måste göras allt på en
gång utan du kan pyssla med detta på
lediga stunder.
Kontakta:
Björn på 0459-851 43 info@bjk.g.se
eller
Jan på 0459-851 30 jrsikkema@arbori.se

Mieninfo:s ekonomi
Mieninfo kostar ungefär 2500-3000:- per
nummer. Alltså 10 000-12 000:- per år. Det
är ungefär vad Miengruppen får i
kommunalbidrag (5 000:-)och överskott på
vildsvinsfesten (ca 5 000:- förra året). Det
är främst kostnader för kopiering och
distribution.
Så ni som bor utanför Mienbygden och
prenumererar på tidningen gör också en
liten insats. Prenumerationskostnaden för
fyra nummer är i år 100:- (minst).
Red.

Gått vilse
Nu är sommaren här
Vi kan gå ut i skogen
och plocka svamp och bär,
men ej alltid det riskfritt är
Gick vilse, kunde ej finna vägen hem
Jag sökte och sökte, men kunde ej finna den
Mobiltelefonen jag ej har,
ligger hemma på köksbordet kvar
På avstånd hör jag vargen yla
Inom mig känner jag fasa och kyla
Jag kommer fram till en äng,
ladan finns kvar
Sedan den byggdes har det gått många da’r
Det blixtrar, åskan börjar åka
Nu ska den också börja bråka
Mörka moln drar över skogen
Ovädret är oss alltid trogen

Där finns nybärgat hö
Tänker sova där i natt,
känner mig både trött och matt
Men det kunde jag ej,
en liten vildsvinsfamilj kom fram till mig
”Karin, vi ska hjälpa dig,
vi vet precis var vägen finns,
den du nog glömde bort
och ej riktigt minns
I din trädgård vi varit någon gång,
där fanns så goda äpplen och plommon”
Nu vet jag vart frukten tagit vägen
Ett vildsvin kan vara så benägen
Har svårt att följa med,
går alldeles för fort
Mamman förstår och saktar ner
med sin lilla eskort
Mellan skogens stammar
skymtar Veras affär
Nu vet jag att jag åter i Grönteboda är,
men inte utan besvär
Utanför mitt hem stannar de,
vänder sig om och ser på mig
”Karin, nu är vi hemma med dig!”
Från mitt skafferi de får min godaste mat,
den serverar jag till familjen
på mitt finaste silverfat
Ni får gärna busa i min trädgård ett tag
för mina livräddare ni varit idag
De finns nog inte kvar så länge till
om jägarna får som de vill
De har blivit för många av sin sort,
då kanske en del måste skjutas bort
Snabbt de försvinner till skogs igen
Vildsvinsmamman med sina små fem
Text: Karin Cederqvist Bild: Linn Nußbaum

Midingsbygdens bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012.
Styrelsens sammansättning: Gun Ihlström, ordf. Aila Thureson, v.ordf. Olle Bergman, sekr. Tord
Johansson, kassör. Ronny Karlsson, Ros-Marie Gunnarsson och Rudolf Fleischer.
Suppleanter: Åsa Melander och Peter Gunnarsson.
Styrelsen har under året, förutom årsmötet, haft 6 protokollförda sammanträden.
Årsmötet ägde rum den 3 april. Efter årsmötet visades några av John Nilssons filmer med lokal
anknytning. En från Hjördis affär i Grönadal och en från Edit och Ivars affär i Gäddeviksås. Efteråt
serverades fika, ca.30 besökare.
I början av året var köksrenoveringen i full gång. Den 10 april var köket så klart att allt kunde sorteras
och ställas tillbaka i nya lådor och skåp.
14 april kallades till städdag, vårstädning ute och inne.
Vid Leif Johanssons bortgång hade bygdegården fått en gåva. Föreningen beslöt använda dessa pengar till
inköp av ett vackert skåp som skulle placeras ute i lokalen och så skedde.
4 maj hölls invigningsfest av nya köket. Inbjudningar hade delats ut i alla brevlådor till åretrunt boende.
Alla bjöds på smörgåstårta, öl, kaffe och kaka. Anders Tahjas från Olofström underhöll med sång och
dansmusik.
I samband med köksrenoveringen upptäcktes fukt i krypgrunden under serveringsdelen. En konsult
kontaktades för att ge förslag på åtgärder. På hans inrådan beslöt styrelsen att dra marktäckande plast så
långt in i i krypgrunden som möjligt samt sätta fler ventiler. Allt detta verkställdes vid en städdag den 6
oktober. 21 personer arbetade med krypgrunden, att grusa och iordningsställa parkeringen samt
grundstäda hela bygdegården.
Slutbesiktningen ägde rum den 30 november av byggkonsult Per-Axel Persson. Föreningens åtagande
med 550 tim. frivilligarbete var uppfyllt med råge (578 tim.). Den totala kostnaden 402.500 betalades,
förutom allt eget arbete, till större delen med kommunens och boverkets bidrag på tillsammans 348.000
(138.000 + 210.000).
Tord har, på styrelsens uppdrag, ingått ett nytt elavtal med Vattenfall. Avtalet benämns ”Mitt pris” och
löper på 3 år.
Övriga aktiviteter i bygdegårdens regi:
Gymnastiken startade redan i januari och har fortsatt hela året. Ledare Kristina Nilsson.
Midsommarfirande på traditionellt vis med knytkalas. Bara ett långbord men trevligt.
Kakkalaset som arrangerades den 14 oktober lockade 286 personer.
Sikfesten är populär, 98 besökare. Birgitta Gummesson hade ansvaret för tillagningen.
Än en gång dansade man till Svennes orkester.
Visans Vänner har haft visaftnar vid fyra tillfällen, däribland ärtsoppsfest och julfest, De båda senare har
besökts av ca. 50 personer/tillfälle.
Smyckekurs har anordnats på initiativ av Monica Johansson.
Bastubaden fortsätter. De badande får komma överens om vem som skall öppna.
Stick-caféer har hållits varje månad enligt flexibelt schema, olika kvällar i veckan. Detta för att alla ska
ha möjlighet att komma.
Den 23 – 24 nov. ordnade Karin och Olle ljusstöpning. Cirka 25 personer deltog.
Andra arrangemang som inte bygdegården arrangerat:
Mienets sommarfest eller grisfest. Tingsås församling. Olika kalas, heelingkurser samt möten för
fiskevårdsförening, Miengruppen och Mienet.

Detta är det viktigaste som hänt under verksamhetsåret 2012. Vi i styrelsen tackar för gott samarbete och
god uppslutning vid våra arrangemang.
Gäddeviksås 2013 04 05.
Gun Ihlström
Ronny Karlsson

Olle Bergman

Aila Thuresson

Ros-Marie Gunnarson

Tord Johansson

Rudolf Fleischer

Utdrag ur Bygdegårdsföreningens årsmötesprotokoll
2.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Verksamhetsberättelsen för år 2012
delades ut vid mötet och lästes upp av ordföranden. (Bilaga 3) Ett felaktigt namn noterades
och korrigerades.
Kassören Tord Johansson redogjorde därefter för föreningens inkomster och utgifter under
året. Kopior av årsredovisningen delades samtidigt ut. (Bilaga 4.) Skulden vid året slut
härrör från byggnadskreditivet efter köksrenoveringen. Kommunen hade vid årets slut ännu
inte betalt det utlovade bidraget utan betalningen kom först i januari. Kassören
rapporterade att den totala kostnaden för köksrenoveringen slutade på 423 419 kronor
varav 77 419 togs ur egen kassa.

5.

Val av styrelse: Eivor Lindstrand redogjorde för valberedningens svårigheter att finna
personer villiga att ställa upp i styrelsen vilket främst berodde på det stora antalet
föreningar i bygden. I enlighet med valberedningens förlag beslöts först att reducera antalet
styrelsemedlemmar till fem varefter val förrättades. Resultatet utföll således:
- Ordförande: Aila Thuresson, val på 1 år.
-Tord Johansson, omval på 2 år.
- Rose-Marie Gunnarsson, kvarstår med ett år till nästa val.
- Olle Bergman, kvarstår med ett år till nästa val.
- Irene Augustinsson, val på 2 år.
Styrelsesuppleanter: Peter Gunnarsson, kvarstår med 1 år till nästa val, Kent Johansson,
val på 2 år, samt AgnetaCarlborg val på 1 år.

8.

Av styrelsen hänskjutet ärende: Fråga om stadgeändring.
Rapporterades att Bygdegårdarnas Riksförbund uppmanat alla föreningar att se över sina
stadgar – speciellt vad gäller målgrupper för uthyrning. Styrelsen hänskjöt nu till årsmötet
följande förslag till stadgeändring:
Stadgarnas paragraf 2 modifieras som följer där genomstrukna ord i ursprungliga texten
föreslås utgå och kursiverad text utgör tillägg.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen, som är politiskt och religöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för
framtiden bibehålla en bygdegård med bland annat samlingslokal. Lokalen skall
opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala
myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda
lokalen och som har en demokratisk värdegrund. Den skall dock i första hand upplåtas
för aktiviteter som står i den egna bygdens intresse och privat hyras ut främst till
personer med anknytning till Mienbygden.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bland annat genom
egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer
samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Stämman beslöt att anta den föreslagna nya lydelsen och att, om inget annat speciellt skäl
föreligger, hänskjuta fastställandet till nästa årsmöte.

Protokoll Miengruppens årsmöte
2013-04-29 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
Agne Gunnarsson och Karin Bergman valdes.
§6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Godkändes av stämman.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
Redovisades av ordförande/kassör Bodil Nilsson och lades till handlingarna.
§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 förlust 1 584,80:- överförs till nytt räkenskapsår.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§11. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
Antal ordinarie styrelseledamöter bestämdes till 5, dessutom 3 suppleanter
(utökat med en suppleant).
Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år.
Omval som ledamot på 2 år: Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås.
Nyval som ledamot på 2 år: Jakob Bonfils.
(Kvarstår ytterligare 1 år: Jan-Roelf Sikkema).
Som suppleanter för 1 år valdes Claire Lieberath, Petra Nilsson
och Eivor Lindstrand.
§12. Val av Mieninfo´s redaktion och webbmaster för Miengruppens webbsida
Eivor Lindstrand och Björn Jäderås samt Jan Roelf Sikkema omvaldes på 1 år.
Thea Johansson nyval på 1 år.
Jan Roelf Sikkema omvaldes på 1 år som webbmaster.
§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 tillsammans med styrelsen får även i uppdrag att söka ytterligare en
valberedare. Förslag att annonsera i Mieninfo.

§15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Årsmötet beslöt att byta bank till Sparbanken Eken i Ryd.
Skälet är att nuvarande bank Swedbank i Tingsryd inte hanterar kontanter.
§16. Övriga ärenden
Vi diskuterade Mieninfo’s ekonomi och en plan för finansiering. Kommunbidraget
på 5 000 kr och ett grillfest-överskott på ungefär lika mycket täcker precis kostnaden
per år. Hur vi kan få fler att bidra till tidningen både ekonomiskt och innehållsmässigt (bilder/artiklar) är ett ständigt diskussionsämne. Alla är välkomna att bidra!
Vi ska även försöka få någon att överföra alla gamla nummer till PDF-format så att
vi kan publicera tidigare nummer på Miengruppens webbsida.
Årets grillfest bestämdes till den 24/7 kl 18:00 med ett arbetsmöte den 17/7.
Miengruppen planerar att arrangera datakurser och exempelvis visa hur surfplattor
och skype fungerar under hösten i Bygdegården. Detta kräver dock att fibernätet är
inkopplat och att det finns ett internetabonnemang i Bygdegården.
§17. Mötet avslutades
Gäddeviksås 2012-04-29
Vid protokollet
Björn Jäderås

ordförande
Bodil Nilsson

Justeras
Agne Gunnarsson

Justeras
Karin Bergman

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miengruppen 2012
Miengruppens årsmöte hölls den 25 april 2012 i Gäddeviksås Bygdegård. Under året har följande
personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf./kassör, Petra Nilsson (kassör), ledamöterna Björn
Jäderås, Sven-Olof Karlborg 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 Roelf omvaldes som webbmaster.
Miengruppen har under året arbetat med att säkra utgivningen av Mieninfo. Genom ett samarbete
med Miens fvof kunde vi göra nr 2 till ett större nummer, delvis i 4-färg, med information om
projekt och satsningar som fiskevårdsområdesföreningen driver.
Den 11 juli arrangerade Miengruppen en grillfest vid Bygdegården som lockade närmare 60
personer. Många fritidsboende uppskattar detta initiativ som ger en möjlighet att lära känna fler
personer i bygden samtidigt som man bidrar till utgivningen av Mieninfo.
Vi vill också passa på att tacka våra prenumeranter som bor utanför Mienbygden och hoppas att
de vill fortsätta betala för att få Mieninfo direkt i brevlådan.
Yttra Källehult 2013-04-28
På styrelsens uppdrag
Bodil Nilsson

Det doftar av kaffe
Det doftar av kaffe och nybakat när dörren öppnas till ett kafé, man sätter
tänderna i en chokladkaka eller vaniljbulle och lyfter på koppen. På
kaféet surrar det av röster och man tar sig tid för att prata med varandra
eller bara titta på folk.

I Orienten fanns kaffehus redan på 1400-talet – i Mekka - i Konstantinopel något
senare. I Mellanöstern spred sig kaféerna längs handelsvägarna och uppmuntrade till
handelsutbyte med exotiska varor och kryddor. Just i Persien var de ganska
utbredda, särskilt i mosaikstaden Isfahan och i Tabriz. Först besökte de rika
kaféerna, men senare kom även personer dit som inte var så välbärgade. Det var då
männen som träffades och samtalade om politik eller spelade backgammon eller
schack, men här hölls också predikningar, det berättades sagor eller man högläste ur
de persiska eposen.

Café Procope

Kaffekulturen kom till Västerlandet på 1600-talet, allra först till Venedig , senare till
Paris, Oxford, Hamburg och Wien. Idag finns kaféer som öppnade för cirka 350 år
sedan och fortfarande är i drift som Café Procope i Paris eller Café Florian i Venedig.
Café Procope ligger i Quartier Latin, fortfarande i 13 rue de l’ Ancienne Comèdie.Här
träffades under upplysningstiden både författare och konstnärer. Men det var ingen
fransman som öppnade kaféet 1686 utan italienaren Francesco Procopio dei Coltelli.
Det var det allra första kaféet som fanns i staden och här kunde man förutom kaffe
och bakverk även beställa glass som då var en nymodighet. Välbärgade damer åkte
till kaféet i häst och vagn och lät sig serveras kaffet på en silverbricka som servitören
kom ut med till vagnen.

Café Procope
Med tiden bildades ett forum här och man träffades för att diskutera både litteratur
och filosofi. Här beställde under 1700-talet både Rousseau och Voltaire sitt kaffe som
kanske tillsammans med en glass bidrog med nya idéer i det dåvarande Paris 
I Stockholm grundades ett kaffehus på 1700-talet och i Växjö fyllde Broqvists
konditori100 år redan 1976.
Men vilket kafé kan slå brak- och kakkalaset i Gäddeviksås? Även där fanns otaliga
delikatesser på kakbordet, men tyvärr sade magen stopp innan själva ögat blev riktigt
mätt. Och i luften surrade både småländskan och andra dialekter i en gemytlig
kombination. Vi tog mer sorter än vi orkade att äta upp, men dagen därpå kunde vi
fortsätta med någon bulle eller kaka och minnen på hemmafronten.
Text: Boel Cederqvist

Mienet årsstämma 2013-04-17 i Bygdegården Gäddeviksås
1. Val av ordförande och sekreterare för stämma
Petra Nilsson som ordförande och Björn Jäderås som sekreterare valdes.
2. Godkännande av röstlängden
Ca 30 närvarade enligt bifogad lista.
3. Val av två justeringsmän
Tord Johansson och Sven-Olof Karlborg valdes.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse till stämman har skickats via e-brev, annonserats i Mieninfo och publicerats på Mienets webbsida ca 3
veckor innan mötet. Detta ansågs vara i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av stämman.
6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
Petra Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen 2012 som, efter en korrigering av summan för det
beviljade bidraget, godkändes av stämman.
Hans Hammargren redogjorde för ekonomiska redovisningen 2012.
Revisorerna Olle Bergman och Thomas Skåre hade inga synpunkter på bokföringen och tillstyrkte
ansvarsfrihet för 2012.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska disponeras.
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förs i ny räkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under 2012.
9. Verksamhetsplan
Ordförande Petra Nilsson redogjorde för styrelsens fortsatta arbete under 2013. Det kommer i huvudsak att
bestå av – fortsatt projekteringsarbeten, ekonomisk styrning, styrning av leverantörer.
Etapp 1 är i drift och övriga nätet beräknas vara helt klart under hösten 2013. Medlemmarna uppmanades att ge
förslag på hur färdigställandet kan firas. De uppmanades också att komma med önskemål på utbildande
aktiviteter som Mienet kan skicka vidare till andra lokala föreningar (som Miengruppen).
10. Fastställande av årets medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2013 blir 100:-.
11. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer
Inga arvoden skall utbetalas.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 9 (nio).
13. Val av ordförande
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda, på ett år.
14. Val av styrelseledamöter
Claire Lieberath, Jan Sikkema och Bodil Nilsson valdes på 2 år.
Yvonne Martinsson och Peter Gunnarsson valdes på 1 år.
Hans Hammargren, Magnus Johansson, och Björn Jäderås kvarstår ytterligare ett år.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Olle Bergman och Thomas Skåre, Midingsbråte, som revisorer samt Ragnar Bruzelius, Midingsbråte, som
revisorssuppleant valdes på ett år.
16. Val av valberedning
Lorenz Sandberg, Öjasjömåla och Birgitta Svensson, Kompersmåla valdes på ett år.
17. Övriga ärenden
Inga.
Stämman avslutades med fika och att Yvonne Martinsson (från etapp 1) informerade om hur bra det är med
bredband via fiber och några fallgropar att tänka på.
Gäddeviksås 2013-04-17
Ordförande
Petra Nilsson

Sekreterare
Björn Jäderås
Justeras

Tord Johansson

Sven-Olof Karlborg

Mienets styrelsens årsredovisning 2012
Styrelsens aktivitet
Styrelsen har bestått av Peter Gunnarsson, Hans Hammargren (kassör), Magnus Johansson, Björn
Jäderås (sekreterare), Claire Lieberath, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), Dennis Pékar och Jan
Sikkema.
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsmötet 2012 informerade styrelsen
och BJ:s om installation av fiberoptik i huset.

Ekonomi
Föreningens ansökan om kanalisationsstöd beviljades i mars (PTS) och maj (Länsstyrelsen) 2012.
Föreningen har därmed möjlighet att i efterhand och med styrkande av utgifter kvittera ut max 1 070
000 kr när fiberutbyggnaden är slutförd.
Tillstånd/avtal
Fokus för styrelsens arbete detta år har varit att förbereda för grävningen:
1. Projektering: lämpliga stäckningar för fiberoptiken har i samråd med markägare, Kreab (östra och
södra sidan) och E.on (västra sidan) ritats fram. Detta har i huvudsak gjorts av de som är ansvariga
för den etapp (område) de själva bor i. Uppgifter om vilken typ av material (framför allt hur stora
rör) och hur mycket (i meter räknat) som behövs på samtliga sträckor har räknats fram av Wexnet
och Peab.
2. Tillstånd, såsom dispens för strandskydd och schakttillstånd har hämtats från kommunen, medan
samråd för ledningsrätt har skett med Länsstyrelsen. Samtal har även förts med andra myndigheter
som Fortifikationsverket och Skogsstyrelsen. Från Trafikverket har tillstånd för vägarbete
(grävning) hämtats. Även markavtal med samtliga fastighetsägare som berörs av grävningen har
samlats in. Detta har i huvudsak gjorts av de som är ansvariga för den etapp (område) de själva bor
i.
3. Offerter begärdes in från ett flertal aktörer, styrelsen valde därefter att sluta avtal med Rolf
Johanssons Schakt & Transport AB.
Grävningen
Grävningen startade oktober 2012 i Hunnamåla-etappen, och fortsatte parallellt nere i Midingsbråte.
Delar av styrelsen har varit mycket engagerade i att rent praktiskt förbereda och bevaka att arbetet utförs
enligt projektering. De har också regelbundet deltagit i så kallade byggmöten med samtliga berörda
aktörer (grävare, Tingsryds kommun, Trafikverket, Kreab).
Avtal med andra aktörer
Avtalet med Kreab om samläggning av el och fiber på Miens östra sida har utökats till att dels omfatta
fler abonnenter/ledningar, dels fiberoptik till deras transformatorer.
Styrelsen genom Petra Nilsson
Grönteboda mars 2013

Hurra nu är vi igång!
I mitten av mars så blev de första i Mienet inkopplade med fiber.
Det gäller etapp 1 i Södra Hunnamåla upp till Törnamåla som tillfälligt är inkopplade på Ulfsryds
nod innan vi är klara med anslutning till vår egen i Bygdegården.
Yvonne Martinsson i Hunnamåla berättar att hon och några andra redan har valt internetleverantör
och är mycket nöjda.
Ett enda litet strul hos ett par tre medlemmar som inte fick kontakt direkt. Det berodde på ett avbrott
i en fiberkabel. Men felet låg utanför Mienets område längre upp mot Ulfsryd och fixades snabbt.

Elavbrott
Nu har Kreab börjat koppla in de nya elledningarna och aviserar att det med början under maj
kommer att bli några planerade elavbrott. Dels ett par större som berör hela området (utom i Eon:s)
när den nya högspänningskabeln kopplas in gissningsvis en halvdag. Dels några kortare avbrott för
vissa områden när lågspänningen till fastigheterna kopplas in. Vid tidningens distribution har nog
redan en del avbrott varit.
Kreabs ambition är dock att meddela innan alla avbrott.

Återställning efter Mienets grävning
Rolf Johanssons Schakt har lovat att återställa allt. Under tjällossning var det mycket mjukt
dessutom begränsade Trafikverket hur mycket dom fick köra på vägarna med grävmaskiner och
lastbilar på grund av tjällossningen. Därför blev det lite stopp under några veckor i början av maj.
Men förhoppningsvis, när ni läser detta, så är dom igång med full styrka.
Om någon har ett akut problem så hör av er till Mienet styrelse så kollar vi om det går att lösa.
Åtminstone temporärt.

Simskola

Här en bild från simskolan i Midingsbråte i slutet av 1970-talet som Gun har lånat ut. Hon känner
igen några av barnen men inte alla så om du vet vilka de är så hör av dej till redaktionen.
Från höger sitter Anders Ihlström, Staffan Nilsson, Ulrika Bergman och Maria Stanfors. Bortsett
ifrån Peter Gunnarsson som kikar fram bakom killen som dricker läsk så är Gun osäker på de övriga
barnen.

Grillafton med tipspromenad
Bygdegårdsföreningen anordnar sommaraktiviteter vid bygdegården. Grillad korv och fika finns att
köpa till självkostnadspris.
Tipspromenad.
Datum 7 juni, 5 juli och 2 augusti, samtliga tillfällen kl.19.00.
Välkommen!
Kontakt: Agneta Karlborg 0459 85100

Välkommen till Miengruppens

Grillfest à la vildsvin
Datum:
Plats:

Onsdagen den 24 juli kl 18.00
Bygdegården i Gäddeviksås

För fjärde året i rad träffas vi vid Bygdegården för att grilla vildsvin
och diskutera sommaren. Grillfesten är ett mycket bra tillfälle att
både träffa dina sommargrannar och knyta nya bekantskaper!
Vi behöver din anmälan senast den 16 juli till Bodil på telefon 0459851 21 eller till Jan Sikkema på telefon 0459-851 30. Du kan också
mejla till info@arbori.se. Vid anmälan, vänligen meddela om du vill
ha specialkost.

Mat:
Pris:

Hjärtligt välkomna!
Miengruppen

Grillat vildsvin, potatissallad, sallad,
bröd, lättöl/vatten, kaffe & kaka
Vuxna 150 kr, barn 75 kr

Händer runt Mien
Juni
Fred. 7/6

19:00

Grillafton med tipspromenad
I Bygdegården i Gäddeviksås. Se separat artikel.

Fred. 5/7

19:00

Onsd, 24/7

18:00

Grillafton med tipspromenad
I Bygdegården i Gäddeviksås. Se separat artikel.
Grillfest á la vildsvin
Anmäl dej senast 16/7 till Jan Sikkema på 0459-851 30, Bodil 0459851 21 eller via mejl på jrsikkema@arbori.se

Juli:

Augusti:
Torsd 1/8

Fred. 2/8

19:00

Sönd 11/8

11:00

Manusstopp Mieninfo nr 3/13. 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.
Grillafton med tipspromenad
I Bygdegården i Gäddeviksås. Se separat artikel.
Friluftsgudstjänst vid Bygdegården, Gäddeviksås.
Med komminister Magnus Widholm och kantor Anki Lindeqvist.
Vi hoppas på vackert väder, skulle det inte bli det, hålls
gudstjänsten inne i Bygdegården.
Ta gärna med kaffekorg. Välkomna!

Mienets årsmöte
Foto: Ferdinand

Ordförande Petra berättar om allt som hänt.

Är det verkligen varg undrar kanske killarna.

Varg
Vargspår i Midingsbråte fotade
av Ferdinand

