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Roland på väg 

Åker man på Riksväg 29 mot Karlshamn dyker ”Rolands hav” upp, åtminstone syns skylten 

tydligt. Men här finns väl inget hav? Och vem är då Roland? Själv förknippade jag namnet 

med en gammal känd riddare från medeltiden eftersom jag varken känner en Roland 

Lindström, Roland Svensson eller Roland Hagkvist som jag kunde tänka på inom min 

bekantskapskrets. Hade Rolands Hav något att göra med en riddare som på 700-talet hade 

svingat sig upp på sin stora starka häst och ridit genom skogar till vår bygd. Inte för att jag 

riktigt kunde föreställa mig det, men här skulle ”forskas” och utrönas, nyfikenheten tog 

överhand. 

Jag som hade trott att Roland bara var ett förnamn fick nu lära mig att en knalle som hette 
Roland i efternamn och Ola i förnamn, hade här blivit utsatt för ett rånmord. Och ända sedan 
1830, då han blev mördad, kan han höras när han vrålar ”Olaaa, Olaaa...”  så att det ekar i 
nejden. Blev man inte begravd i vigd jord förvandlades man till en gast och gav sig till känna 
om natten. Gastarna kunde hänga sig på vagnlassar så att hästen inte orkade att dra vagnen 
vidare. Ibland hängde en gast sig på ryggen på en människa, han ville bli buren till vigd jord, 
men blev man gastkramad av en gast insjuknade man. 

 

                                            Knallar 

 

Gårdfari-handlarna eller knallarna började redan på 1500-talet att gå runt i bygderna för att 
då sälja hemslöjd. Egentligen var det enligt lag förbjudet att gå runt och sälja saker. Det hade 
bara städernas köpmän rätt att göra, men det blev en livsviktig inkomstkälla för dem som inte 
kunde kalla sig köpmän. Det fanns knallar som var verksamma i Borås och utvecklade ett eget 
språk, månsing. I detta språket finns ord från romani och  finska och har fungerat som ett 
hemligt språk mellan knallarna. Man kunde utbyta informationer utan att kunden förstod vad 
knallarna pratade om. En del av de orden finns kvar i svenskt slangspråk ”tjacka” (köpa), 
”lattjo” (bra) och ”fika” (kaffe). 

Men nu tillbaka till Rolands Hav; 

Det kallas  våtmarkskomplex med stor gungflybildning. Här har det räknas pollen på olika 
nivåer och man kan då se hur vegetationen har förändrats under de senaste 10 000 åren. 
Med hjälp av C14-dateringar får man reda på när gungflyet började att växa igen. Den första 
skogen som växte upp i området bestod av en öppen tall- och björkskog, senare tall och 
hasselnöt och med värmen kom eken, linden, almen och asken. Betesdjur öppnade skogen så 
att boken kunde växa upp. Åtminstone hade Rolands Hav varit en sjö under den senglaciala 
tiden och i början av postglacial tid. Mossen ligger idag mitt i våtmarken och uppkom genom 
att sjön sakta men säkert växte igen.  



Nu sträcker sig gungflyet 90 meter genom området och började att bildas redan för 1500 år 
sedan. I detta gungfly finns ett öga som sticker upp ur marken och som tolkas som knallen 
Rolands öga.  

                                      Rolands öga 

På vägen jämter gungflyet  inträffade i februari 1994 en bilolycka som förorsakade att 
eldningsolja rann ut ur en lastbil ner i Mieån. Nu blev det en väldig debatt om att rädda det 
som naturen hade skapat. 

Enligt en berättelse ska jägare tillsammans med sina hundar ha övernattat vid Rolands Hav. 
Både jägarna och hundarna vaknade upp mitt i natten av Olas vrål. Hundarna började att 
skälla något oerhört och blev mycket oroligiga. I ren förskräckelse övergav jägarna sin 
övernattningsplats. 

Men vem var nu den andre Roland som jag kommer att tänka på när bilen susar förbi Rolands 
Hav? 

Roland  levde ett inte mindre dramatiskt liv, men utan att vara en knalle. Han försvarade 
frankernas konung Karl den Store när denne invaderade Spanien i slutet av 700- talet. 
Spanien hölls av araberna. Karl den Stores soldater blev tvingade till att dra sig tillbaka över 
höga bergspass i ett led, Karl först, Roland sist. Rolands soldatgrupp blev överfallen, men han 
kallade inte på hjälp för att skydda Karl den Store. När han dock till slut blåste i sitt horn var 
det för sent. Karl hörde hornet och vände om, men fann den tappre Roland döende. Roland 
hade vunnit kampen och räddat livet på Karl och hans soldater och så skrevs senare den 
kända Rolandsången enligt vilken han dör i en dal under ett pinjeträd.  

                                                                                                                          Text: Boel Cederqvist 

 

 

 



Lage Spiselliano 

Jag har en kock som heter Lage 

Spiselliano, 

en kock från Milano 

Makaroner, spagetti, lasagne lagas varje 

dag 

Nu är jag trött på det, tycker jag. 

Han bjuder på italienskt årsgångsvin 

Smaken är fyllig och fin 

 

”O sole mio” får jag dagligen höra, 

även på det tröttnar mitt öra 

Sångrösten är det ej något fel på 

fast det blir lite för mycket ändå 

 

Men en dag han borta var 

Fiaten på gården står ej längre kvar 

Han återvänder inte heller tillbaka 

Inte utan att jag honom saknar 

 

Ensamheten mig tar, 

jag till Italien far 

Utanför Florens jag krockar med en bil, 

hade visst kommit in i fel fil 

 

 

 

 

Den jag krockar med känner jag igen 

Tänk att jag skulle träffa kocken, min 

gamle vän! 

Bilen är inte längre farbar 

Tåget till Florens jag tar 

 

Kocken följer med, det är en tröst 

Han sjunger återigen med sin vackra röst 

Det är lugnande att höra 

Ej heller tröttnar mitt öra 

 

Konststaden Florens kommer jag aldrig att 

glömma 

om Leonardo da Vinci-tavlorna jag vill 

drömma 

 

Nu är jag hemma i Grönteboda igen 

efter en lång tågresa från Italien 

Sen kväll, någon står där utanför, 

”O sole mio” jag hör. 

 

 

Text: Karin Cederqvist 

Bild: Linn Nußbaum 



 
MIENET EKONOMISK FÖRENING 

 
Mienet årsstämma 2015-04-14 i Bygdegården Gäddeviksås 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämma 
Stämman utsåg Petra Nilsson till ordförande och Claire Lieberath till sekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden 
Ca 25 närvarade enligt bilaga. 

3. Val av två justeringsmän 
Stämman utsåg Birgitta Axelsson och Karin Bergman till justeringsmän. 

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 2-3 veckor innan mötet. Stämman ansåg detta vara i behörig 

ordning. 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av stämman. 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse 
Hans Hammargren presenterade den ekonomiska redovisningen för 2014. 

Revisorerna Olle Bergman och Thomas Skåre hade inga synpunkter på bokföringen och 

tillstyrkte ansvarsfrihet för 2014. 

Petra Nilsson redogjorde för verksamheten 2014 som med tillägg av kostnader och 

bidrag för ledningsrätten, godkändes av stämman.  

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller 

förlust ska disponeras. 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förlust, 41 500:- förs in i ny räkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2014. 

9. Ekonomi 
Fohlins Redovisningsbyrå har övertagit all fakturering, enbart räkningar från Fohlins 

måste attesteras av Mienets kassör. Föreningens ekonomi är stabil, och vid tillräcklig 

likviditet kommer insatserna efterhand att betalas tillbaka. 

10. Fastställande av årets medlemsavgift 
 Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 100:- av stämman. 

11. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 
Stämman beslutade att styrelsemedlemmarna arvoderas för sitt arbete med samma 

belopp och enligt samma modell som 2014, alltså max. 10 000:/år. Ingen har dock 

begärt arvode under 2014. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 7 (sju). 



 
 
 
 

 

 

13. Val av ordförande 
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda på ett år. 

14. Val av styrelseledamöter 
Claire Lieberath, Jan Sikkema, Bodil Nilsson och Monika Johansson valdes på 2 år 

Hans Hammargren avgår och Björn Jäderås och Yvonne Martinsson kvarstår 1 år. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Olle Bergman och Ragnar Bruzelius, Midingsbråte, som revisorer samt Thomas Skåre, 

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 
Petra Nilsson informerade om att Mienet har kontaktats av Wexnet angående anslutning 

med fiberoptik till masten vid gamla 29:an. Mienet har begärt offert från NCC, som har 

skickats till Wexnet. Kraftringen har accepterat Mienets förslag och offert om 

samförläggning på en del av sträckningen. För närvarande avvaktar man 

myndigheternas godkännande vad gäller strandskyddsdispens mm. I samband med 

projektet har 5 fastigheter anmält intresse för att koppla upp sig mot fiber. 

Hans Hammargren avtackades för sin engagerade insats med blommor och löfte om en 

present. 

Stämman avslutades. 

Gäddeviksås 2015-04-14 

 

Ordförande    Sekreterare 

                      Petra Nilsson                       Claire Lieberath 

 

Justeras 

 

                 Birgitta Axelsson   Karin Bergman 

 

 

En sekreterare (sittande) och en ordförande. 



 
 
 
 

 

 
MIENET EKONOMISK FÖRENING 

 
Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 
Styrelsens aktivitet 
Styrelsen har bestått av Hans Hammargren (kassör), Björn Jäderås (sekreterare), Claire Lieberath, 

Yvonne Martinsson, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), och Jan Sikkema. 
 

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten. På årsmötet redogjorde Björn Jäderås om 

Mienets ekonomiska modell. I anslutning till årsmötet 2014 utbyttes även erfarenheter av 

övergången från analogt till digitalt telefonerande mm. 
 

Styrelsen har besvarat två enkäter angående fiberutbyggnad. 
 

Antal medlemmar 
Antalet medlemmar ligger stabilt kring 90. Någon enstaka fastighet har bytt ägare. 
 

Ekonomi 
Under de första månaderna skrevs och sammanställdes alla de redovisningar som Länsstyrelsen 

behöver som underlag för beslut om utbetalning av bidrag. Länsstyrelsen godkände Mienets 

ekonomiska redovisning, och i juni kom beslutet om utbetalning om 485 000 kronor. Som 

konsekvens av detta beslut betalades även bidraget från Post- och telestyrelsen (PTS) om 485 000 

kr ut. Sammanlagt har alltså Mienet mottagit 970 000 kronor i kanalisationsstöd från Länsstyrelsen 

i Kronoberg och PTS. Föreningen har också mottagit ett bidrag á 45 000 kr från Sparbanken Eken i 

Ryd. 
 

Grävning, fiberblåsning och inmätning 
Etapp 3 (den sista) kopplades in på Wexnets nät 2014-01-14, därmed var hela Mienets område 

inkopplat. Återställande grävning har skett under året, och all grävning ska nu vara avslutad. 
 

Inmätning av fibernätet avslutades. 
 

Delar av styrelsen varit mycket engagerade i att rent praktiskt bevaka framförallt inmätning och 

återställning. 
 

Ledningsrätt 
Styrelsen la ner mycket tid på att gå genom samtliga markavtal, samt teckna de markavtal som ännu 

fattades. Detta arbete pågick hela året i samarbete med Lantmäteriet. Lantmäteriet höll sin 

förrättning av ledningsrätt i december, 20-30 markägare deltog i mötet. 
 

Övrigt 
En stillsam invigningsmiddag arrangerades av bygdegårdsföreningen i Gäddeviksås bygdegård i 

maj 2014, ca 30 personer deltog. Styrelsen tackar bygdegårdsföreningen för denna tillställning! 
 

Styrelsen genom Petra Nilsson 

Grönteboda mars 2015 

 

Verksamhet i år 2015 
Som framgår av årsmötesprotokollet så jobbar styrelsen nu med att planera för fiber till masten vid 

gamla 29:an. I samband med detta har också några av fastighetsägarna i Hakefors visat intresse att 

ansluta sina fastigheter till fibernätet. 

Ännu (slutet av maj) har vi inte börjat gräva. Närheten till ån mm gör att olika alternativa 

sträckningar diskuteras med Länsstyrelsen och kommunen samt vår kund som alltså är Wexnet. 

Styrelsen/Björn 



 
 
 
 

 

Nyinflyttad i Gäddeviksås 
Jag heter Emma Kvennberg och flyttade till Gäddeviksås i april. Jag jobbar som journalist på 

Sveriges Radio i Växjö. Min fästman Mathias kommer hit så ofta han hinner men befinner sig 

annars i Stockholm eller Östergötland vilket är det län han representerar som riksdagsledamot. 

 

 
 

Jag har bott i flera städer och länder men kan utan tvekan konstatera att Gäddeviksås är den i 

särklass vackraste platsen jag huserat på hittills! 

  

Särskilt uppskattar jag djurlivet - har träffat på såväl fasan som räv runt husknuten – och att jag 

som nybörjarodlare här har till synes oändliga möjligheter. 

  

I denna stund växer i mitt livs första trädgårdsland ett gäng potatisar och gullökar, 

förhoppningsvis redo att förtäras till midsommar. Bland dem trängs även morötter, 

palsternackor och fyra sorters sallat. 

  

Följ gärna min blogg! Den heter ”Livet på landet” http://www.emmakvennberg.tumblr.com  

  

Eller gilla sidan ”Mienbygden” på Facebook. 

 

 

Hjärtligt välkomna till bygden. Hoppas ni även i framtiden skall uppskatta vår bygd! 

Hälsar redaktionen/Björn 

 

http://www.emmakvennberg.tumblr.com/


 
 
 
 

 

Protokoll Miengruppens årsmöte 
2015-03-11 i Bygdegården i Gäddeviksås 

 

§1-2.   Val av stämmoordförande 

 Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande. 

 

§3.   Stämmans val av protokollförare 

 Claire Lieberath valdes. 

 

§4.   Deltagarförteckning (röstlängd) 

 Upprättades och bifogas protokollet. 

 

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

 Björn Jäderås och Petra Nilsson valdes. 

 

§6.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 Var i senaste laget men godkändes av stämman. 

 

§7.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

 Redovisades av ordförande Bodil Nilsson och lades till handlingarna. 

 

§8.   Revisorernas berättelse 

 Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och lades till handlingarna. 

 

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

 Årets vinst 16.702,81 överförs till nytt räkenskapsår. 

 

§10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

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

 Antal ordinarie styrelseledamöter bestämdes till 5, dessutom 3 suppleanter. 

 Dvs som tidigare år. 

 

 Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år. 

 Omval på 2 år: Sven-Olof Karlborg, Jakob Bonfils och Björn Jäderås. 

 (Kvarstår ytterligare 1 år: Jan-Roelf Sikkema). 

 Som suppleanter för 1 år valdes Petra Nilsson, Eivor Lindstrand  

Och Claire Lieberath . 

 

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

 Eivor Lindstrand, Thea Johansson och Björn Jäderås samt Jan Roelf Sikkema 

 omvaldes på 1 år. 

 Jan Roelf Sikkema omvaldes på 1 år som webbmaster. 

Vgv 



 
 
 
 

 

 

§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 och Leif Ragnarsson valdes på 1 år. 

  

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

 Inga ärenden togs upp. 

 

§16. Övriga ärenden 

Miengruppens och Mieninfo’s ekonomi och plan för finansiering diskuterades. 

För närvarande trycks 55 pappers ex av Mieninfo, varav 23 betalas med 100 kr/år. 

Förslag framkom att tidningen från och med nr. 2, 2015 trycks i färg, en 

merkostnad på drygt 650 kr/nr. Tidningen kommer att resten av året vara gratis för 

de 28 ordinarie prenumeranter i bygden som i dag får pappersutgåva, men redan i 

nästa nr (2) meddelas att de som vill fortsätta med detta måste betala 100 kr/år. 

Att få fler att bidra till tidningen innehållsmässigt (bilder/artiklar) är fortfarande 

en öppen fråga. 

Beslutades: Från och med 2016 måste de boende i området som fortsatt önskar få 

Mieninfo i pappersutgåva betala 100 kr/år. 

 

Solveig Janssons skulptur på 29:an, som håller på att förfalla. Björn Jäderås tar på 

sig att kontakta Trafikverket i ärendet. 

 

Diskussion kring Svenska Kraftnäts planerade 400kV kraftledning. Nytt möte 

med Svenska Kraftnät, arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryds 

kommun och LRFs kommungrupp, äger rum den i Dackeskolans aula den 23 mars 

kl. 18. Svenska Kraftnäts samråd pågår till den 30 april. För mer info, se 

www.svk.se/nybro-hemsjo.  

 

§17.  Mötet avslutades 

  

  Gäddeviksås 2015-03-11 

 

 

Vid protokollet  ordförande 

 

 

Claire Lieberath  Bodil Nilsson 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

Petra Nilsson   Björn Jäderås 

http://www.svk.se/nybro-hemsjo


 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Skrivarkurser i Grönteboda sommaren 2015 

Prova på! • Skrivarkurs i Grönadal 7 juli  

Vill du inspireras genom att använda nya verktyg i ditt skrivande? Dagen är till för dig som vill 
överraskas av din förmåga att hantera orden. 

Du som är boende i Tingsryds kommun, får ytterligare 200 kr rabatt på boka-tidigt-priset vid anmälan senast den 7 
juni. 
Du betalar endast 650 kr. Kostnad för lunch tillkommer med 150 kr. 
Maila för rabattkod: veronica@forfattarskola.se 
Kursledare: Veronica Grönte 
http://forfattarskola.se/events/prova-pa-skrivarkurs-i-gronadal-2/ 
 
——————————————————— 

Skrivarkurs med enskild coaching 1-5 juli • Grundkurs inklusive boende och mat 

Välkommen till en exklusiv skrivarkurs, en grundkurs med max 8 deltagare i trivsam, strandnära torpmiljö. Utvecklas 
i ditt skrivande och få nya skrivarvänner! 

Du som är boende i Tingsryds kommun, får ytterligare 1000 kr rabatt på boka-tidigt-priset när du anmäler dig senast 
den 1 juni. 
Du betalar endast 7450 kr. Boende och mat ingår.  
Maila för rabattkod: veronica@forfattarskola.se 
Kursledare: Veronica Grönte 
http://forfattarskola.se/events/eget-skrivande-med-coaching-i-skrivarstugan-fortsattningskurs-2/ 
 
———————————— 

Skrivarkurs med enskild coaching 3-7 augusti • Grundkurs inklusive boende och 
mat 

Kursen är fullbokad. Väntelista finns. 
Kursledare: Veronica Grönte 
http://forfattarskola.se/events/skrivarkurs-med-coaching-i-smalandsidyll-2/ 
 
———————————— 
 
Tack för att jag får synas med denna information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Veronica 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 

Veronica Grönte 
www.forfattarskola.se  
veronica@forfattarskola.se 
073-90 12 12 5 
 
Prenumerera på MaketeMetodens Inspirationsbrev 

Få skrivtips, information om skrivarkurser, böcker, skrivartävlingar mm. 
www.makete.se/inspirationsbrev 

 
 
 

 

mailto:veronica@forfattarskola.se
http://forfattarskola.se/events/prova-pa-skrivarkurs-i-gronadal-2/
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Fotokurs 
Vi undrar om det finns intresse av att gå en fotokurs i 

bygdegården till hösten, en nybörjarkurs. Det är bara på 

planeringsstadiet ännu så vi vill se om det finns intresse. Vi har 

pratat med Jakob Bonfils i Grönadal och han skulle kunna tänka 

sig att hålla i kursen. Ni som är nyfikna på detta, hör av er till 

Aila Thuresson 0459-85023 eller 

Kristina Johansson 0459-85029 

 

 

Årsmöte i Bygdegårdsföreningen 
En söndagseftermiddag i mars höll 

Bygdegårdsföreningen sitt årsmöte. Som 

avslutning höll Sven-Erik Svensson från 

Odensvallahult ett mycket intressant 

föredrag med bilder från den nu nerlagda 

järnvägen från Karlshamn till Växjö. En 

sträckning som också gick genom 

nuvarande Tingsryd kommun. 

Foto Kristina och Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Vinter runt Mien 

 
Vinterbild av Ferdinand att jämföras med samma motiv på sommaren i nr 4 förra året. 

 

Fler foton av Ferdinand 

 

  
Det har varit datorkurs i Bygdegården. I Bygdegården höll Mienet också sitt årsmöte där ca 25 

deltog och fick blad annat höra representanter för Wexnet förklara de många avbrotten, och vad 

man tänker göra åt saken. 



 
 
 
 

 

 

Juni 

Fred. 12/6 

 

19:00 Grillafton med tipspromenad 

Vid badplatsen i Midingsbråte. 

Juli: 

Onsd till sönd 

1-5/7 

 Skrivarkurs 

Se separat artikel. 

Fred. 3/7 

 

19:00 Grillafton med tipspromenad 

I Bygdegården i Gäddeviksås. 

Tisd 7/7  Skrivarkurs 

Se separat artikel. 

Augusti: 

Månd 3/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/15. 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. 

Månd till fred. 

3-7/8 

 Skrivarkurs 

Se separat artikel. 

Sönd 9/8 11:00 Friluftsgudstjänst vid Bygdegården i Gäddeviksås. 

Det är Per-Rune Svensson och Anki Lindeqvist som håller den. 

Vi hoppas på vackert väder, skulle det inte bli det, hålls gudstjänsten 

inomhus. 

Tag gärna med kaffekorg! Mycket välkomna! 

 

September   

 

 

100 kr per år 
Ni som lusläser protokollen ser att Miengruppen beslutade (§16) att från nästa år ta ut en avgift 

på 100:-/år för alla som vill ha Mieninfo i pappersformat. Detta för att långsiktigt klara 

gruppens och därmed Mieninfos ekonomi. Och som ni ser i detta nummer så kommer vissa 

sidor att vara i färg framöver. 

Detta gäller alltså både ni som prenumererar och ni som nu får den gratis. 

Eivor kommer att bifoga ett inbetalningskort i sista numret i år. 

 

Detta är 20-onde årgången och kanske vi till nästa år skall se över hur vi gör framöver. Ibland 

blir det lite tunt med artiklar. Protokollen kan man ju lika gärna visa på en hemsida. 

 

 

Önskas hyra! 
Hus/liten gård önskas hyra med stallmöjligheter och hagar, för långtidsboende. Alla tips 

mottages tacksamt. 

Svar till Susanne "Sanna" Johnsson i Midingsbråte Tel: 070-6934719 

 

mvh Sanna 

 

 

 

Händer runt Mien


