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Visans Vänner. 
Förra våren hade vi två kvällar med Visans 

Vänner i bygdegården. Viskvällarna 

uppskattades och det framfördes önskemål om 

att det vore trevligt att fortsätta. Efter 

sommaren visade det sig att Rydgruppen ville 

bilda en förening tillsammans med oss. Nu har 

föreningen Ryd – Midingsbygdens Visans 

Vänner bildats. Styrelsen ska bestå av 5 ord. 

ledamöter och två suppleanter. Av dessa bör 

två styrelseledamöter samt en suppleant 

komma från Midingsbygden. Årsmötet äger 

rum på Bästis i Ryd onsd. den 2 mars kl. 

19.00 Efter mötet och ett kort fika sjunger vi 

en stund. Nästa sammankomst blir första 

onsdagen i april och då träffas vi i 

bygdegården. 

Jag är med i valberedningen och behöver tre 

frivilliga som kan ingå i styrelsen. Ring mig 

och säg att du kan tänka dig att ställa upp. Det 

vore ju tråkigt om vi inte kan få tre personer 

från Midingsbygden. Det är inget betungande, 

det är max. 4 sammanträden/år. (Man behöver 

inte sjunga för att vara med i styrelsen) 

I fortsättningen blir det en sångarkväll i 

månaden, alltid första onsdagen i varje 

månad. 

 

 

 

 
Gudruns härjningar gjorde att vi fick ställa in 

turistmötet i Bygdegården den 12/1. Nu i 

pressläggningen är ingen ny tid bestämd så du 

som är intresserad kontakta Annika Carlberg 

på telefon 0459-850 11 och kolla. 

 
Hur många av dessa kvällar som blir i 

bygdegården beror ju lite på hur många som 

går med i föreningen. Men Ryd är ju inte så 

avlägset och vi får samåka. Vi som är med 

kommer så småningom att få varsin pärm 

med de sånger man sjunger, så alla har chans 

att sjunga med. Alltså ses vi på Bästis i Ryd 

den 2 mars! 

 / Gun Ihlström  0477- 15080 / 

 

MIF informerar om: 
att sista anmälningsdag till vårfesten den 

25:e mars (Långfredag) är den 20:e mars, 

att sista anmälningsdag till Rügenresan den 

9:e april är den 27:e mars. 

Anmälan i båda fallen är till Jörgen K 0459-

820 17 eller Peter G 0459-850 61. 

 

 

Gudrun och turismen 

 
 

Dessutom funkar inte min telefon eller 

Internetkoppling ännu så hoppas inte något 

material som måste in i detta blad ligger och 

väntar i min inbox.          / Björn 

 



Bygdegården renoveras – 

många hjälper till - fler behövs! 
Som nog de flesta Mieninfo läsare vet 

har Bygdegårdsföreningen fått löfte om 

rejäla bidrag från Boverket och från 

Tingsryds kommun. Bidragen får vi för 

att övergå från direktel till bergvärme 

och för att fräscha upp lokalerna så att 

de blir mer lämpade för 

ungdomsaktiviteter. Det var främst 

källarlokalerna som behövde åtgärdas. 

Där var allmänt fuktigt och otrevligt 

och det fanns fuktskador bl.a. i 

krypgrunden och duschen. Det var 

länge sedan bastun kunde användas. 

 

Men bidragen är villkorade. Arbetet 

ska inspekteras innan huvuddelen av 

pengarna betalas ut. Föreningen har 

fått ta ett byggnadskreditiv och får 

betala ränta tills allt är klart. Även om 

banken, Almundsryds sparbank, gett 

oss goda räntevillkor är det givetvis 

angeläget att snarast få allt klart 

 

Sandbergs Rör fick uppdraget att 

installera bergvärmen och den kunde 

som utlovat köras igång i tid till 

Sikfesten.  Värmen pumpas ur två 123 

m djupa borrhål på baksidan av 

byggnaden. Sandbergs hade anlitat 

UBE Borrning AB från Åseda.  

 

Totalt 26 vattenradiatorer plus 

golvvärmeslinga i blivande duschen 

blev det. 

Värmepump och en 300 liters 

varmvattenberedare placerades i 

rummet innanför källarpentryt. De är 

av märket Thermia och värmepumpen 

har beteckningen Duo 16 vilket senare 

innebär att den har en effekt på 16 kW. 

En fördel med just denna är att den är 

utrustad med larm som går över 

mobilnätet. Skulle kompressorn stanna 

eller annat allvarligt fel uppstå, larmas 

i första hand Sandbergs Rör, i andra 

hand de som styrelsen utser. Den kan 

också övervakas och styras över nätet 

till exempel för att höja eller sänka  

temperaturen. 

 

 
Installationsarbetet gjordes på ett 

föredömligt sätt av Dennis Färmnell 

och Mattias Von Seibel  

 

En hel del övrigt har gjorts, och det är 

många som har hjälpt till - en del 

entusiaster spontant och andra villigt 

vid förfrågan. Dessa har tillsammans 

lagt ned uppemot 500 timmar! 

– Två golvbjälkar under köket och en 

del övrigt virke i krypgrunden har bytts 

ut. Liknande jobb har fått göras 

tidigare och det finns mer där som 

borde ses över. Marken var mycket 

fuktig och i en grop stod det vatten 

efter ett regn. För att om möjligt 

minska fukten i krypgrunden har 

marken ovan och bakom byggnaden nu 

planats om så att den sluttar från huset.  

– Avloppsrören närmast 

trekammarbrunnen har frilagts och 

källan till tidigare stopp har åtgärdats. 

Thommys Gräv i Ryd stod för dessa 

markarbeten. 

– I duschen har golvet bilats upp och 

nya avloppsrör lagts. Rördragningen 

till duscharna är klar, kakel är satt på 

väggarna och snart läggs klinkers på 

golvet. Det blir riktigt flott! 

– I övrigt är en del målningsarbete på 

gång, bl.a. av alla kopparrör. 

 

Men mycket återstår och nu gäller det 

främst målning och snickerier. Du som 

vill och kan måla, snickra eller sätta 

upp skåp och hyllor, kontakta mig eller 

någon annan i styrelsen. Det är faktiskt 

bråttom med en del av detta för 

bygdegården är uthyrd till ett dam-

fotbollslag från Täby den 14/4. 

 

Olle Bergman 

 

Vi som ännu inte har hjälpt till så 

mycket får tacka för allt arbete som 

gjorts. Och vad jag har hört är det 

framför allt Olle själv som lagt ett 

hästarbete där. 

  Björn 



 
Stefan Geijerson och Tommy 

Hjortskull vid bergborren medan en bit 

skyddstub är på väg ned genom det 

övre lösa berget. 

 

 
Åtskilliga rör får skarvas på för att nå 

123 meters djup. 

 

 

 

 

 

Hurra! 

Dom har hittat källan till alla förargliga 

stopp i avloppet. En rejäl svacka. 

 

 
Slangen matas ned i borrhålet. 

 

Dennis (till vänster) fick bråttom på 

slutet och tog hjälp av sin bror. 

 

 
 



Stormen natten den 8-9 januari 
När detta blad kommer har det mesta 

förhoppningsvis återgått i normala banor 

efter stormens (orkanens) härjningar. 

Strömmen har kommit tillbaka lite olika i 

området delvis beroende på vilket elbolag 

man tillhörde. 

I Midingsbråte hade vi hjälp av "Jocke" 

som höll ett vakande öga över 

ledningsarbetet och dessutom deltog 

praktiskt eller vad man vill kalla det i 

slutarbetet. 

 

I Kompermåla Handelsbod som efter ett 

tag fick hjälp med el-aggregat från 

kommunen kunde man vila upp sig och 

komma bort från mörkret. Kaffe och även 

ett mål varm mat trollades fram och teve 

bjöd på underhållning. 

Ingen tele fungerade så kassaapparaten 

gick inte att använda som vanligt och inga 

varor kunde beställas per telefon utan fick 

ordnas på annat sätt. 

 

 
 

Roligt dock att se hur handelsboden blev 

en träffpunkt och hjälpte till att klara av 

eländet. 

 

Texter och foto: 

Eivor, Ferdinand och Björn 

 

 

 
 

Så här såg det ut på många håll. Denna bild 

ifrån Hakefors med el- och teleledning 

nerrivna som orsakade avbrott i veckovis. 

 

 

 
 

 
 

Här ett av alla skogsarbetarlag som fick 

röja vägar. 

 



Mera storm 

 

 
 

Även i Gäddeviksås hade vi en värme- 

stuga. Försvaret fixade även nödtelefon de 

första dagarna innan mobilerna hjälpligt 

började gå. 

De gröna killarna var dock lite generade 

för den lysande klargula generatorn men 

skyllde på att det var ett av 

Socialstyrelsens "bortglömda" aggregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Här är några bilder av stormens härjningar 

i vinterskrud. Lite här och där dyker det 

upp hus som man knappast tidigare lagt 

märke till. 

 

Tyvärr ger inte dessa bilder rättvisa åt hur 

illa det faktiskt såg ut i verkligheten. Men 

när ni läser detta första gången så har ni det 

väl fortfarande framför er. 

 

Eivor, Ferdinand och Björn 

 
 

 
 

Vägarna hjälpligt röjda av frivilliga för att 

vi skulle kunna ta oss ut. 

 

 



MIF:s årsmöte och luciafest 
Den 5 december var det liv och rörelse i 

Bygdegården. Det började med årsmötet, 

som kanske inte åstadkom så mycket liv 

och rörelse. Men riktigt i de gamla 

hjulspåren gick det ändå inte. Efter tio år 

som kassör och dessförinnan några år som 

ledamot hade Sune K undanbett sig återval, 

med "ålderns rätt" som det heter. (Om nu 

åldern har någon rätt!) Han blev avtackad 

med varma ord av ordföranden Berth H 

och erhöll dessutom ett bidrag ur Arne 

Håkanssons minnesfond, att få disponera 

efter eget önskemål. Sune tackade för 

många år med fint samarbete och för 

angenäma och trevliga 

styrelsesammanträden. Han önskade sin 

efterträdare, Curt Ihlström, lycka till och 

var övertygad om att "det var ett lyckat 

val"! 

 
 

Nu var det tid för underhållning. Kony 

Södring tog oss med på "Resa i tid och 

rum". Med fantastiska bilder och Konys 

kommentarer (ni känner väl Kony?!) var 

succén given. De varma och långa 

applåderna, som följde, var bevis härför. 

 

 

 
Så var det dags för bygdens ungdomar att 

med ett Luciatåg, med Lucia, tärnor, 

tomtenissar (och staffanstalledrängar var 

visst också med) framföra jag tror samtliga 

julsånger, som man vill höra vid denna tid 

på året. 

 
Underbart att höra dessa unga, 

välklingande röster! För instudering och 

regi (som det heter i sådana här 

sammanhang!) svarade Anette Skåre och 

Annie Karlsson (debut i denna roll!). Ewa 

Gunnarson hade enligt egen utsago bidragit 

"lite grann". 

 
En fin uppvisning, som belönades med 

kraftiga applåder och en gottepåse! Tack 

alla ni! 

 

Vik. reportern med fotografen Ferdinand 



Mienbygdens yrkesrigister 
är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och 

vill marknadsföra sig här. 

Listan uppdateras en gång per år. Vill du vara med så hör av dig till red, det är givetvis gratis. 

 

Byggnadssnickeri Utför det mesta inom husbyggnation 

Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49 

Datorer Programmering mm 

Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42 

Fågelholkar Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st. 

Per Johansson Grönadal 0459-851 59 

Gjuteri Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Hästar Uppfödning av arabhästar 

Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95 

Konfektyr Tillverkning och försäljning av karameller mm 

Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18 

Konst Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Utför gåramålningar och säljer Mienljusstaken 

Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33 

http://www.imperativepro.com/karin.html 

Bildkonstnär och art director 

Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05 

Produktion och försäljning av teckningar och målningar 

Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18 

Massage Massage och muskeltöjning 

Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35 

Projekt EU-projekt och internationella nätverk. 

Bodil Nilsson  Yttra Källehult 0459-851 85 

Skogsbruk Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk 

Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059 

Snickeri Utför div byggnadssnickerier 

Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98 

Sågverk Sågning av timmer samt kraftproduktion 

Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53 

Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ 

Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42 

Åkeri Styckegods och skogstransporter 

Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46 

Översättning Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska 

Clair Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05 
 



 

 

 



(Snö)stormen 
Trots kraftig vind och ett par decimeter blötsnö så klarade sig åtminstone de flesta jag pratat 

med ganska bra med elförsörjningen. Vi är ju härdade nu. 

Däremot fick Bengt med hjälpe fullt upp att göra med att hålla vägar och planer fria från snön. 

Men snön kom ju i alla fall lägligt till sportloven. 

Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturnatt i Gäddeviksås 
En kylig decemberkväll var det en kulturnatt fast på kvällen i Galleri Mu och i gjuteriet. 

Gästutställare var bl.a. Gun-Britt Holmgren-Ivstedt och så givetvis Mr Bentone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En som trotsade både kylan och hettan 

var Mr Bentone eller Lars Apelmo som  

några envisas med att kalla honom. 

 

 

 

 
 

Gun-Britt och farbror Olle 

Mer kultur 

Under Kr Himmelfärd kommer Tingsrydgruppen att arrangera ett arbetssymposium för olika 

europeiska konstnärer på Korrö. Men vissa delar av symposiet kommer att förläggas på 

Sjörups Gård och i Gjuteriet. Det blir skulpturdelen och kurser i Gäddeviksås. Du som har 

material som trä, sten, skrot eller annat som kan användas för skulpturer och kan tänkas 

skänka bort det hör gärna av Dig till mej Björn 0459-851 43. 

Ferdinands årliga väderrapport 



 

 

Mars: 
 

  

Onsd 2/3 19:00 Årsmöte och sångstund: Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner 

på Bästis i Ryd. Se separat artikel i detta nummer. 

Kontaktperson Gun Ihlström 0477-150 80 

 

Fred 4/3 18:00 Teater i Bygdegården Gäddeviksås. 

Se separat artikel i detta nummer. 

 

Lörd 5/3 17:00 Teater i Bygdegården Gäddeviksås. 

Se separat artikel i detta nummer. 

 

Tisd. 8/3 19:00 Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård 

"Framtidshopp bland Perus indianer." Lennart Fröberg, Urshult, 

berättar och visar bilder från Lutherhjälpsprojekt i Anderna. 

Det blir servering, paketauktion till förmån för Lutherhjälpen - 

tag med paket! - och som avslutning film med John Nilsson. Allt 

enligt gammal god tradition! 

Arr: Tingsås församling 

 

Lörd 12/3 17:00 Teater i Bygdegården Gäddeviksås. 

Se separat artikel i detta nummer. 

 

   

Tisd. 22/3 

 

19:00 Fiskestämma i Bygdegården Gäddeviksås. 

Sedvanliga mötesförhandlingar. 

Ev någon underhållning. 

Kaffeservering.  Välkomna 
 

Långfred. 

25/3 

18:30 MIF:s vårfest. Supé med dans till Svennes orkester. 

Anmälan senast 20/3 till Peter tel. 0459-850 61 eller till  

Jörgen tel. 0459-820 17.    Välkomna 
 

   

Händer runt Mien



 

April: 

 

  

Onsd. 6/4 19:00 Visans Vänner 

Bygdegården i Gäddeviksås 

 

Lörd. 9/4 Tid meddelas 

senare 

Med MIF till Rügen. 

För medlemmar och övriga i mån av plats 

Anmälan senast 3/4 till Peter tel. nr 0459-850 61 eller  

Jörgen tel. nr 0459-820 17 
 

   

Tisd. 12/4 19:00 Bygdegårdsföreningen och Miengruppen har årsmöte i 

Bygdegården 

Fika ordnas. Välkomna 

Gun 0477-150 80 Bygdegårdsföreningen 

Bodil 0459-851 21 Miengruppen 
 

   

Lörd. 30/4 20:00 Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats. 

Sedvanligt program. 

 

   

Maj: 

 

  

 

Sönd. 1/5  Manusstopp Mieninfo nr 2 / 2005. 

Aktiviteter under juni, juli och augusti. 

Om Du skriver på dator, skicka gärna via e-post eller skicka en 

diskett eller cd. 
 

Onsd. 4/5 19:00 Visans Vänner 

Bästis i Ryd 

 

Onsdagar 

4,11,18,25/5 

18:00 – 19:00 Fotbollsträning för barn på Hagavallen. 

Kontaktperson Peter 0459-850 61 

 

   

Juni: 

 

  

Lörd 4/6 Enligt senare 

besked 

Fiskevårdsföreningen planerar en resa. Beslut om var och hur tas 

på fiskestämman den 22 mars. 

Kontakta Agne Gunnarsson för närmare besked 0459-850 02 

 

 

Händer runt Mien


