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21:a årgången den sista?
Intresset för Mieninfo har sjunkit. Det verkar som att det blir färre och färre som läser den.
Och framför allt är intresset att skriva i den väldigt lågt. Det är en handfull personer som gör
det. Och det gör givetvis att intresset att läsa också sjunker.
Vi i redaktionen tycker också att vi gjort vårt. Så på Miengruppens årsmöte bestämdes att bara
fortsätta året ut. Det blir då detta och två nummer till. Dvs om ingen annan vill ta vid och
fortsätta som tidigare eller i annan form.
Trots allt så finns ju en del som vi vill förmedla i bygden. Om ingen vill fortsätta så kommer
Miengruppen titta på möjligheten att göra någon sorts blogg där alla som vill kan lägga in
aktiviteter och annat man vill förmedla.
Tyvärr drabbar det ju er som inte har tillgång till en dator och nätet. Men förhoppningsvis
kommer ni kunna få info förmedlad av någon som har det, alltså skaffa en mejlfadder.
Men inte heller detta gör sig själv. Dels måste ju bloggen läggas upp både tekniskt och
layoutmässigt. Dels behövs lite övervakning mm.
Det sista är ju inte så betungande och hoppas någon/några kan ta på sig det ideellt.
När det gäller upplägget så krävs det ju en del kunskap och vi kanske delvis måste köpa in
denna tjänst. Du som har kunskapen eller känner någon med den och som mot en rimlig
ersättning kan ta på sig jobbet (tex en student som vill extraknäcka) hör av er till redaktionen
eller Miengruppens styrelse.
Redaktionen/Björn
Se protokollet §15
längre fram i bladet.

Miengruppens möte och fika fotade av Ferdinand.

Telefoner
För 50 - 60 år sedan fanns det faktiskt mobiltelefoner. Televerket (Telia) experimenterade
med det i Stockholm redan då. Men i Mienbygden fanns det dock inte. Inte heller
knapptelefoner och inte ens fingerskivor.
När jag bodde hos farmor på Högåsa sommaren 1959 fanns en svart sak med en vev. När man
vevade och lyfte på luren så svarade en röst "Gäddeviksås". Rösten tillhörde Äny Magnusson
som var bygdens telefonist. Telefonstationen där Äny och hennes man John Artur också
bodde i är den funkisvilla i Gäddeviksås med den långa trappan strax ovanför åkorsningen.
Änny hade även hand om postväsendet i bygden.
Troligen skulle jag ringa till faster Elin och Gustaf och begärde nr 25 eller att få prata med
Elin och Äny kopplade fram samtalet. Eller kanske hon sa att dom inte var hemma utan hade
åkt till Tingsryd för att shoppa (det var dåtidens smartphone).
Hemma i Stockholm hade vi dock automatiserat med en telefon med en fingerskiva,
fortfarande svart bakelit och sladden var fastskruvad i en kopplingsplint i väggen, knappast
mobilt.
I Gäddeviksås och i moderna mobiler behöver man ju inte komma ihåg numret. Man säger ju
bara vem man vill bli koppla till. Med fingerskivor måste man veta numret och man fick ha
många nummer i huvudet eller uppskrivna i en telefonbok. Fortfarande kommer jag ihåg
numret till vår telefon i Stockholm som var 08-39 19 07.
Tekniskt sett fungerade fingerskivan så att den skapade ett antal korta avbrott i ledningen.
Och det gick faktiskt att slå numren på klykknapparna där luren låg. Man slår ner
klykknapparna och släpper direkt. Ett slag för 0, två slag för 1, tre slag för 2 och så vidare upp
till 10 slag för en 9:a. Och det skulle gå snabbt. Helst 10 slag per sekund. Svårt att få det rätt
med höga siffror.
Nästa utveckling var jacket. Början till mobiltelefon? Man kunde nu mot en extrakostnader
flytta sin telefon mellan olika jack i de olika rummen i lägenheten.
Så var det dags för färg. Den svarta bakeliten ersattes av pastellfärgad plast. Plasten hade
fortfarande dåligt rykte och allmänheten trodde inte att dessa abs-plasttelefoner, med namnet
Dialog, skulle hålla. Televerket gjorde då en reklamkampanj där man ställde en Folkvagn
med en Dialog under vardera fyra hjulen för att visa att den höll.
LM Ericsson och Televerket utvecklade tillsammans de elektroniska växlarna som tex AXE
då knappsatser ersatte fingerskivorna.
Och parallellt utvecklades mobiltelefonsystemen där Finland och Sverige var världsledande i
början. Och nu har väl de flesta (alla?) i vårt område fått din fasta ledning bortkopplad och får
klara sig med mobila lösningar eller har kopplat in sig på fibernätet.
Här min svarta fingerskivsmodell inköpt
på loppis i Bygdegården och använd ända
tills Telia bröt linjen. Obs det moderna
utförandet med en jackpropp, alltså
flyttbar.
En ”modern” Dialog med knappsats i en
variant som omvandlade knappsignaler
till fingerskivsbrytningar.
Dessa telefoner med separat lur var det
bra ljud i till skillnad mot mobilerna som
funkar till det mesta utom att ringa med
bra ljud i. Här en gammal variant.
//Björn

Vaktmästare i Bygdegården 2016/2017
April – Maj 2016
Ros – Marie & Åke Gunnarsson
Monika Johansson
Anna Nilsson

0459 - 850 08 & 0708 – 28 05 12
0733 - 41 79 20
0706 - 21 56 69

Juni – Juli 2016
Kristina & Magnus Johansson
Ida Karlsson & Per Johansson

0459 - 850 29 & 0708 - 94 31 69
0736 - 88 55 56 & 0730 - 35 35 08

Augusti – September 2016
Kristina Nilsson & Peter Gunnarsson
Aila Thuresson
Irené Augustinsson

0459 - 850 61 & 0709 - 10 22 56
0459 - 850 23
0723 - 20 90 91

Oktober – November 2016
Gun & Curt Ihlström
Lars Nilsson
Ann & Jakob Bonfils
85 30

0477 - 150 80
0459 - 851 85
0045 - 29 44 90 23 & 0045 - 20 45

December 2016 – Januari 2017
Karin & Olle Bergman
Bengt Bengtsson
Leif Ragnarsson

0459 - 850 04
0459 - 850 01
0459 - 850 47

Februari 2017 – Mars 2017
Inga – Lill & Ronny Karlsson
Eva & Kennerth Karlsson

0459 - 850 41
0459 - 850 65

April 2017 – Maj 2017
Thea & Tord Johansson
Ewa Gunnarsson & Leif Karlsson

0459 - 851 46
0459 - 851 37

All uthyrning bokas genom Thea & Tord Johansson 0459 - 851 46
Thea informerar första namnet i varje vaktmästargrupp om vilka bokningar som
gäller.

Sommartider…
...en äldre låt av Per Gessle som tillsammans med Gyllene tider en gång i tiden sjöngs på
Allsång på Skansen och som fick hela publiken i gungning till fraser som Jag känner att det
är nånting på gång/Kom och stanna natten lång/Snurra runt i en stad som glöder/Du tar mig
till en annan värld/Sommartider , hejhej, sommartider...

Per Gessle
En romantisk lovsång till den av kanske de flesta av oss mest älskade årstid på året. Kikar
man vidare på andra texter hittar man bl.a. en mer rationell förklaring av denna årstid som då
är en årstid i de subtropiska, tempererade, subarktiska och arktiska klimaten. En motsvarighet
till sommaren finns i det tropiska klimatet i form av torrperioder. Det finns åtaliga
definitionsmöjligheter av vår älskade sommar. Man kan välja en kalendarisk, en astronomisk
eller en meteorologisk.
Eller varför inte helt enkelt välja en personlig definition av sommaren?
För mig började sommaren som jag upplevde som barn med Den blomstertid nu kommer med
lust och fägring stor ..., vidare till alla bad vid Ost- och Sydkusten och i sjöar, vaniljglassar
som droppade ner över handen, cykelturer genom blomstrande ängar, björkgrenar som böjde
sig i en varm sommarvind, mörka svalor mot en klarblå himmel och molnformationer
svävande ovanför mitt huvud som påminner om en helt annan värld.
Gråa regndagar med kyla , en kappa på en skolavslutning som inte värmde tillräckligt eller
några vedklossar i en kamin tillhör också mina sommarminnen, men de ställer jag längst in i
skrubben. Vem vill frivilligt minnas dem?
Och vad ska då göras denna sommaren? Trädgården blir ju alltid ett slags förnöjsamt måste
och när våren då äntligen kommer väcks alla mina hopp om växtlighetens makt. Hoppet
kanske avtar med erfarenheterna med persiljan som senare blev uppäten av haren,
pelargonerna som vissnade på grund av en kortare resa och fröna som aldrig behagade att
utveckla sig till en sommarfägring , utan låg kvar nere i jorden och gick in i evig vila. Just de
som symboliserar livet! Ack ja.
Men det är bättre att trotsa än att ge upp. Därför bestämmer jag mig detta året för just denna
blomman:

Eftersom jag inte alls kan räknas till proffsen känner jag faktiskt ännu inte till namnet på
svenska , men får väl skryta lite med att jag idag har lärt mig det på latin Alcea rosea*. Jag
gick och sneglade på dem i flera år, men förra sommaren fick jag en hel påse av frön lagt i
min hand av en gammal studievän som njöt av några dagar vid Mien. De ska planteras mot
husväggen och bli majestätiskt höga och lysa upp hela min sommartillvaro. Jag ska stolt hälsa
på dem varje morgon. Att vännen senare påpekade att de kan vara lite kinkiga av sig glömmer
jag lätt bort med en kopp kaffe vid trädgårdbordet. Idag påminner ett moln på himlen om ett
ankare, alltså finns det hopp. Vad blir det då av resten av sommaren? På den frågan kan jag
endast svara med Gessles ord: Jag känner att det är nånting på gång.Så vi får väl se.
Text: Boel Cederqvist
*Stockrosor enligt min särbo Yvonne//Björn

Gör saft av syrenen
Saft kanske inte fel i sommartider. Kolla Emma Kvennebergs recept nedan.
Har du en syrenbuske i närheten? Då kommer här goda nyheter! Förutom att njuta av dess
vackra blommor kan du nämligen också göra läskande saft av dem – perfekt för ljumna
sommarkvällar i Mienbygden.
Så här går du till väga:
Ta 25 blomklasar (som du frigjort från dess kvistar samt sköljt och rensat väl) och lägg dem,
tillsammans med saften av en större citron, i en rejäl bunke. För extra friskhet kan du även
låta det finrivna citronskalet följa med.
Låt en liter vatten koka upp tillsammans med nio deciliter socker. I detta rör du sedan ner 30
gram citronsyra.
Därefter häller du den varma vätskan över blommorna och låter den blivande saften stå svalt i
fem dygn.
Sila saften, som nu fått en härligt rosa färg, innan du därefter tappar upp den i väl rengjorda
glasflaskor.
Lycka till!
För fler tips och trix – besök bloggen www.emmakvennberg.tumblr.com
Emma

Kiosken
Kiosken på Midingsbråtes badplats är ett trevligt inslag i vår sommaridyll.
Tyvärr ser det dåligt ut inför sommaren om det ska bli någon kiosk eller inte.
Samuel Skåre kan tänka sig att stå i kiosken MEN inte själv.
Det behövs hjälp.
Vi behöver ha den öppen under veckorna 28-32 för att få det att gå runt.
Kan Du, ung, gammal eller mitt i livet, hjälpa till? En vecka, några dagar?
Lönen är alltid oviss, det beror på vädret hur mycket man får men inkomsten delas
rättvist efter hur många dagar/timmar man jobbar. Fundera snabbt så vi kan planera
sommaren.
Du får mer info om du vill hjälpa till!
Är du intresserad så ring till Anette Skåre på kvällstid.
0734-162012.

Lene och Torben hjälper till under sin semester men Anette ser gärna att fler kan ställa upp.

Hus att hyra åt vargarna på Haga
Många av er som får Björns nyhetsbrev känner ju redan till att vi letar efter ny bostad att hyra
men vi tänkte att vi kanske når ut till fler på detta vis.
Tyvärr så blev vår tid i Gäddeviksås Haga inte så lång som vi först hade tänkt, omständigheter
utanför vår kontroll gjorde att vår hyresvärd nu behöver ha sitt hus tillbaka.
Eftersom Anneli har sitt jobb på Biggans café så bör det ligga max fyra fem mil från Tingsryd
och för att vi inte skall känna oss trångbodda tillsammans med våra hundar så bör det vara
större än 90 kvm och helst ha någon form av förrådsbyggnad på tomten.
Då både jag, min fru och våra hundar älskar tystnad och natur så vore det ett stort plus om
huset låg ensligt, allra helst i slutet på någon liten mysig skogsväg.
Alla tips tas emot med stor tacksamhet!
Kontakta gärna Anneli via epost: lee.frostvarg@gmail.com eller hör av er till Björn för att få
vårt nummer (finns även på Eniro).
Vänliga hälsningar
Jimmy & Anneli Frostvarg

Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst vid Bygdegården Gäddeviksås söndagen den 7/8 kl 11.00.
Vi hoppas på vackert väder, om inte hålls gudstjänsten inne i Bygdegården.
Ta gärna med kaffekorg. Välkomna!
Birgitta Axelsson

MIENET EKONOMISK FÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse 2015
Styrelsens aktivitet
Styrelsen har bestått av Monica Johansson (kassör), Björn Jäderås, Claire Lieberath (sekreterare),
Yvonne Martinsson, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), och Jan Sikkema.
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten och har besvarat tre enkäter angående
fiberutbyggnad. Till årsmötet 2015 var representanter för Wexnet inbjudna för att informera om
de tekniska problem som man haft och som lett till driftsavbrott och liknande, samt vilka åtgärder
man vidtagit för att lösa problemen. Som en kompensation för alla driftstörningar som vi haft i
vårt nät har Mienet erhållit 21 492 kr i en engångsersättning från Wexnet.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar har ökat framförallt beroende på utbyggnaden i Hakefors (se nedan) och är nu
kring 96, varav en bor i Blekinge. Mienets fibernät sträcker sig efter utbyggnaden över två län!
Några fastigheter har bytt ägare.
Ekonomi
För första gången har det av stämman beslutade arvodet om 10 000 kr betalats ut till styrelsen.
Rörelsens intäkter:
594 778 kr
Rörelsens kostnader:
557 275 kr
Rörelseresultat före avskrivning: + 37 503 kr
Avskrivning (fibernätets värdeminskning, 5 % per år): - 86 403 kr
Årets resultat:
- 48 900 kr
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och före årets avskrivningar gör vi ett positivt resultat på
37 500 kr. Årets resultat efter avskrivningar, en förlust på 48 900 kr, föreslås föras in i ny räkning.

Nytt grävprojekt - Hakefors
Hela 2015 har präglats av utbyggnaden i Hakefors i samband med fiberdragningen till en mast vid
gamla väg 29. Delar av styrelsen var mycket engagerade i framförallt projektledning.
Kanalisationen kantades av en hel del problem såsom misslyckade tryckningar under vägen.
Projektet har på grund av de oförutsedda problemen tagit mer tid och kraft från styrelsen än
beräknat, men är totalt sett lyckat och har genererat 5 nya medlemmar. Anslutning skedde
december 2015.

Styrelsen genom Petra Nilsson
Grönteboda mars 2016

MIENET EKONOMISK FÖRENING
Mienet årsstämma 2016-04-14 i Bygdegården Gäddeviksås
1. Val av ordförande och sekreterare för stämma
Stämman utsåg Petra Nilsson till ordförande och Björn Jäderås till sekreterare.
2. Godkännande av röstlängden
Ca 14 närvarade enligt bilaga.
3. Val av två justeringsmän
Stämman utsåg Birgitta Svensson och Olle Bergman till justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse till stämman har skickats via e-brev, annonserats i Mieninfo i god tid innan
mötet. Stämman ansåg detta vara i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av stämman med ändring av §9 från: Ordet Beslut ersätts
med Information så att den fullständiga benämningen på paragrafen blir ”Information
om minskning av inbetald insats”.
6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse
Ordförande Petra Nilsson presenterade verksamheten och den ekonomiska
redovisningen för 2015.
Resultat före nerskrivningar var + 37 503:- och – 48 900:- efter årets avskrivningar.
Revisorerna Olle Bergman och Ragnar Bruzelius hade inga synpunkter på bokföringen
och tillstyrkte ansvarsfrihet för 2015.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller
förlust ska disponeras.
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förlust, 48 900:- förs in i ny
räkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2015.
9. Information om minskning av inbetald insats
Det har tidigare diskuterats om en eventuell nerskrivning av insatser från 20 000:- för
att klara likviditeten vid eventuella avhopp från föreningen.
I lagen om ekonomiska föreningar 4 kapitlet § 1 framgår:
"En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda
eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte
överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av
föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för
avgången."
Eget kapital består av medlemsinsatserna minskat med föreningens försluster, och
summeras i balansräkningen under rubriken S:a Eget kapital. Föreningens eget kapital
kommer i takt med att föreningen gör förluster varje år att minska pga avskrivningarna
på bredbandsanläggningen. Detta innebär att även medlemsinsatserna minskar i värde.
Det egna kapitalet ska delas på antalet medlemmar. Denna summa är vad en insats i

Mienet Ekonomisk förening är värd, och den kommer i takt med avskrivningarna att
minska för varje år. Någon beslutad nedskrivning av insatserna är därför inte aktuell,
eftersom den sker som en följd av att föreningens eget kapital sjunker i värde.
10. Fastställande av årets medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 100:- av stämman.
11. Beslut om anslutningskostnad för nya medlemmar
Det har bland medlemmar, i styrelsen och nu på årsmötet diskuterats om det är rimligt
att nya medlemmar skall kunna gå in till samma kostnad som vid start av föreningen.
Beslut: Nya medlemmar betalar den faktiska kostnaden dock lägst 25 000:-. Beslutet
gäller tills vidare och tills nytt beslut tas på ett årsmöte.
I faktiska kostnader ingår aktuell nerskriven insats, alla kostnader för projektering och
anslutningen samt moms.
12. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer
Stämman beslutade att styrelsemedlemmarna arvoderas för sitt arbete med samma
belopp som 2015, alltså max. 10 000:-/år.
Dock inget för revisorerna.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 7 (sju).
14. Val av ordförande
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda på ett år.
15. Val av styrelseledamöter
Björn Jäderås och Yvonne Martinsson valdes på 2 år.
Claire Lieberath, Jan Sikkema, Bodil Nilsson och Monika Johansson kvarstår 1 år.
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Olle Bergman, Midingsbråte och Curt Ihlström, Södra Hunnamåla som revisorer samt
Thomas Skåre, Midingsbråte, som revisorssuppleant valdes på ett år.
17. Val av valberedning
Lorenz Sandberg, Öjasjömåla och Birgitta Svensson, Kompersmåla valdes på ett år.
18. Övriga ärenden
Inga.
Stämman avslutades och därefter fika.
Gäddeviksås 2016-04-14
Ordförande

Sekreterare

Petra Nilsson

Björn Jäderås
Justeras

Birgitta Svensson

Olle Bergman

Protokollet är i pressläggningen inte justerat så något kan bli ändrat.

Grönadal
I samband med att Kraftringen bygger nya ledningar i Grönadal så kollar vi om det finns
möjligheter att ansluta fler till fibernätet. Men mer om detta längre fram.

Friluftsgudstjänst
Jag var på friluftsgudstjänst vid Laxasand,
vid Miens vackra strand
Kyrkoherden predikade om oro och strid
världen över
Hjälp och stöd är det många som behöver
Vi sjöng psalmer till stilla dragspelsmusik
och himmelsk akustik
Någon utdelning av nattvard det ej var
endast sådant i kyrkan vi tar
Pengar till kollekten hade jag glömt
att ta med
Den fick jag låna av min granne som satt
strax bredvid
Kyrkkaffe det också var,
det vi i våra termosar vi har
Vi hälsade och pratade en liten stund med varann
Därefter mot hemmet alla försvann
I min roddbåt jag ror åter till min strand
Någon finns där och tar min hand
Text: Karin Cederqvist
Bild: Linn Nußbaum

Händer runt Mien
Juni
Fred. 10/6

19:00

Grillafton med tipspromenad
Vid Bygdegården i Gäddeviksås.

19:00

Grillafton med tipspromenad
Vid Bygdegården i Gäddeviksås.

Juli:
Fred. 1/7
Augusti:
Månd 1/8

Sönd 7/8

11:00

September
Lörd., sönd.
3-4/9

10:0017:00

Manusstopp Mieninfo nr 3/16. 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 epost.
Friluftsgudstjänst vid Bygdegården i Gäddeviksås.
Vi hoppas på vackert väder, skulle det inte bli det, hålls gudstjänsten
inomhus.
Tag gärna med kaffekorg! Mycket välkomna!

Konst- och Hembygdsrundan. I vår bygd:
Kent Rotsthen på Friberg i Midingsbråte – Måleri.
Ruth Ehmke-Puck hos Björn i Hakefors – Smycken mm.
Björn Jäderås i Hakefors – Skulptur och konsthantverk.
Mer info nästa nummer.

Mienet årsmöte
Styrelsen förbereder årsmötet.
Ett lysande möte.

Några få tappra. Valberedning
och revisorer.
Kan man möjligen tolka det
som att medlemmarna är
nöjda?

