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Fiskerätt 
Frågan om vem som har rätt att fiska har stötts 

och blötts genom åren. Förra årets 

fiskestämma gav styrelsen i Miens 

fiskevårdsområdesförening i uppdrag att 

formulera regler för vilka som har rätt att 

fiska. 

 

*Fiskerätt följer fastigheten och är registrerad 

hos Lantmäteriet. 

 

*Fiskerätten avser fiskerättsinnehavaren och 

dennes hushåll. 

 

*Fiskerättsinnehavare har rätt att ta med 

medhjälpare utan fiskerätt vid fiske. 

 

*Fiskerätt enligt hävd är personlig och kan ej 

överlåtas. Fyra personer har fiskerätt i Mien 

enligt hävd: Gunnar Nilsson, Birger Nilsson, 

Åke Gunnarsson och Leif Ragnarsson, 

samtliga Midingsbråte. 

 

*Endast innehavare av fiskerätt får fiska med 

nät, ryssja, mjärde, långrev och liknande. 

Förutom allmänna regler om tillsyn skall 

redskap märkas med fastighetsbeteckning. 

 

*Barn som ej fyllt 15 år fiskar gratis och på 

samma villkor som köpare av fiskekort, d v s 

endast med spö. 

 

 
Den som inte har fiskerätt kan ändå beredas 

möjlighet att fiska genom att köpa fiskekort. 

Kostnaden för fiskekort är idag: Årskort (12 

månader) 500:- gäller familj, Veckokort (7 

dagar) 200:- gäller familj och Dagkort 50:- gäller 

en person. 

 

Fiskekort kan köpas här: 

 

Kiosken- badplatsen, Midingsbråte 

Bengtsson´s järnhandel, Ryd 

Bilisten, Ryd 

ICA, Ryd 

Småland Check In, Urshult 

Ingvar´s sportfiske, Urshult 

Turistbyrån, Tingsryd 

Fiskeshopen i Vägga, Karlshamn 

Cityfiske, Växjö 

 

Avslutningsvis kan nämnas att Miens 

fiskevårdsområdesförening (Miens FVO) i 

samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg under 

fjolåret påbörjade ett projekt med utsättning av 

insjööring. Du som köper fiskekort är i hög grad 

delaktig genom ditt bidrag till finansieringen av 

projektet. 

 

Miens FVO 

Erik Melander 

 

PS Gå in på www.miensfvo.se DS. 

http://www.miensfvo.se/


Karin Boye 

  

Karin Boyes dikter tillhör några av mina favoriter. Hon dyker upp i medierna ibland i samband 

med något jubileum och får fortfarande mycket uppmärksamhet. 

Karin föddes i Göteborg den 26 oktober 1900. När hon var nio år gammal flyttade hon med sin 

familj till Stockholm p.g.a. att hennes far fick en anställning på den Kungliga försäkringskassan. 

Enligt sin egen åsikt fick hon en bra uppfostran och hennes betyg gick det inte att klaga på.1915 

flyttade familjen till Huddinge och bosatte sig i huset Björkebo. Detta hus verkade inspirera 

henne för nu började hon att både skriva och måla mycket. 1921 avlade hon sin lärarexamen och 

1922 kom hennes första diktsamling ”Moln” ut. Den handlar om funderingar över religionen, 

livets brister och om hennes egen framtid.  

 Moln 

 Se de mäktiga moln, vilkas fjärran höga toppar 

 stolta, skimrande resa sig, vita som vit snö! 

 Lugna glida de fram för att slutligen lugnt dö 

 sakta lösande sig i en skur av svala droppar. 

 

 Majestätiska moln - genom livet, genom döden 

 gå de leende fram i en strålande sols sken 

 utan skymmande oro i eter så klart ren, 

 gå med storstilat, stilla förakt för sina öden. 

 

 Vore mig det förunnat att högtidsstolt som dessa 

 kunna lyfta mig upp, dit ej världarnas jäkt når 

 och hur vredgat omkring mig än stormarnas brus går bära 

 solskimrets gyllene krans omkring min hjässa. 

 

Karin blev medlem i den socialistiska tidskriften Clarté år 1927 och arbetade där i redaktionen. 

Idag finns det Svenska Clartéförbundet med 60 medlemmar kvar men utan någon partipolitisk 

anslutning. 1928 tog hon en filosofisk ämbetsexamen vid Stockholms högskola. 

1932 gav Karin Boye sig iväg till Berlin där hon stannade ett år. Under denna tid skiljde hon sig 

från sin man Leif Björk och tog steget att leva med sin homosexualitet.



Vännerna som tog emot henne i Sverige när hon återvände hit igen märkte en förändring hos 

Karin Boye. Hon visade sig mer elegant, mindre intresserad av den politiska sidan i Clarté och 

senare tog hon kontakt med Margot Hanel, en kvinna som hon hade mött under sin tid i Berlin. 

De levde tillsammans fram till Karin Boyes död. 

Ett tema som går genom många av hennes verk var konflikten mellan de yttre moraliska kraven 

– Sigmund Freud kallade detta för ”överjaget” - och det som man kanske skulle kunna kalla den 

egna övertygelsen, de egna valen. Under den tiden Karin Boye levde var homosexualitet 

förbjudet och utgjorde kanske den allra största konflikten i hennes liv. Karin skrev den 

självbiografiska romanen ”Kris” och framtidsromanen ”Kallocain” som handlar om vad som kan 

hända om staten kontrollerar människornas liv totalt.  

Karin Boye dog den 23 april 1941 på en kulle norr om Alingsås p.g.a. en överdos med 

sömntabletter. Det berättas att en liten flicka hade plockat en bukett blåsippor som hon ville ge 

Karin Boye när hon upptäckte henne lutad emot en sten.  

En av de finaste hyllningarna till våren skrev Karin Boye i sin diktsamling ”För trädets skull”: 

 

 Ja visst gör det ont när knoppar brister. 

 Varför skulle annars våren tveka? 

 Varför skulle all vår heta längtan 

 bindas i det frusna bitterbleka? 

 
 Höljet var ju knoppen hela vintern. 

 Vad är det för nytt, som tär och spränger? 

 Ja visst gör det ont när knoppar brister, 

 ont för det som växer och det som stänger. 

 
 Ja nog är det svårt när droppar faller. 

 Skälvande av ängslan tungt de hänger, 

 klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  - 

 tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 

 Svårt att vara oviss, rädd och delad, 

 svårt att känna djupet dra och kalla, 

 ändå sitta kvar och bara darra  - 

 svårt att vilja stanna och vilja falla. 

 
 Då, när det är värst och inget hjälper, 

 Brister som i jubel trädets knoppar. 

 Då, när ingen rädsla längre håller, 

 faller i ett glitter kvistens droppar 

 glömmer att de skrämdes av det nya 

 glömmer att de ängslades för färden  - 

 känner en sekund sin största trygghet, 

 vilar i den tillit som skapar världen. 

 

   Text: Boel Cederqvist 



              Telefoni-bredband i byn nu och i framtiden. 

                                  
????

 

                  
( Länkar: Du som läser detta via Miengruppen på dator kan trycka Ctrl och 

dubbelklicka på länken Du som inte har dator kontakta mig så kan du få info via 

papper 0459-85000) 
De gamla kopparnäten och våra telefonstationer. 

En förfrågan om nätens och stationernas framtid hänvisades från Telia till Skanova som 

hänvisade tillbaka till Telia.  Frågan är nu åter till Telia – vi väntar med spänning. 

Efter några veckor svarar Telia genom att nu hänvisa till Sveriges Riksdag:”Den information vi 

har fått fram är att ett utdrag från Riksdagen där ett stadsråd i första stycket hänvisar till att i de fallen 
Telia inte kan leverera ledning eller fast mobil så ska Post- & Telestyrelsen ta ett beslut i om de ska 

finansiera fortsatt telefoni med hjälp utav medel från regeringen. ” 

Se följande länk::http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:6 

 (Du kan också skriva: Riksdagens Protokoll 2009 10:6 och tryck på sök) 

Efter 4 veckor svarar Telia åter så här: ”Då vi är ett vinstdrivande företag så måste vi avveckla 

accesser som inte är lönsamma. Telia har idag inte längre något samhällsanvsar att alla i Sverige skall 
ha tillgång till fast telefoni. Markus Lifmark Telia Kundservice”  Mitt svar till Telia löd då ”Telia vill 
tydligen inte ha några abonnenter på Sveriges landsbygd” – repliken blev följande: ” Hej! Ja, 
tyvärr finns inte mycket annat att göra.  

Med vänlig hälsning Markus LifmarkTelia Kundservicvice 

Telia har redan aviserat nedläggning av vissa nät. Det är regeringen som har sista ordet – om 

den vill gå in och bekosta, subventionera eller hitta en annan lösning för fortsatt eller annan 

drift. Läs pressrapporten från i våras: http://www.idg.se/2.1085/1.210866/telia-vill-banta-

kopparnatet (Du kan också skriva: Telia vill banta kopparnätet – IDG.se tryck på sök 

 

Svar från regeringen: ”Jag har mottagit dina funderingar angående en levande landsbygd. 

Frågan om Telias hantering av den fasta telefonin är högaktuell och viktig för en framtida 

fungerande infrastruktur i hela Sverige. Jag och Centerpartiet delar din syn (och oro) om 

landsbygdens rätt till effektiv kommunikation. Därför har vi, efter frågor liknande dina, 

inbjudit Telia Sonera att upplysa Riksdagens trafikutskott om deras arbete med att styra om 

den fasta telefonin till mobil kommunikation. Mötet kommer att ske den 11 nov och jag 

upplyser gärna dig mer om vad regeringen ämna göra på området.” Joakim Aspeheim 

Politiskt sakkunnig trafikutskottet och civilutskottet. 

 

Svar från Post och Telestyrelsen:  

Telia har meddelat PTS att de kommer att påbörja ett teknikskifte i delar av landet. Det 

innebär, i korthet, att Telia tar ner vissa telefonledningar och ersätter den fasta telefonen med 

en fast monterad mobiltelefonlösning. Enligt Telias uppgifter till oss kommer de att, utöver 

vanliga mobiltelefoner, erbjuda en bordstelefon som fungerar i mobilnätet. Den ser ut och 

fungerar på liknande sätt som en vanlig telefon. De hushåll som är berörda kan också välja att 

sätta en liten dosa i telefonjacket, en terminaladapter, som omvandlar telefonsignalen så att de 

kan använda sina vanliga telefoner. 

Från PTS sida kräver vi av Telia att den nya telefonin ska vara minst lika bra som den gamla, 

att ingen ska drabbas av avbrott och att informationen från Telia ska komma i god tid. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:6
http://www.idg.se/2.1085/1.210866/telia-vill-banta-kopparnatet
http://www.idg.se/2.1085/1.210866/telia-vill-banta-kopparnatet


 För de exakta planerna angående teknikskiftet ber vi dig att kontakta Telia, som är det företag 

som genomför dessa förändringar.  (Kommentar: Detta vill Telia tydligen inte svara på) 

 Vad gäller Internet har PTS föreslagit regeringen att den lägsta uppkopplingshastigheten som 

alla fasta bostäder ska ha tillgång till ska vara minst 144 kbit/s, i stället för dagens hastighet 

på 20 kbit/s. Frågan ligger nu hos regeringen för avgörande. De flesta fasta bostäder i landet 

kan få betydligt högre hastigheter genom bredband via telefonjacket (adsl), fiber eller kabel-

tv. Det finns däremot ingen lagstadgad rätt till bredband. 

 Med vänliga hälsningar 

PTS – kommunikationsmyndigheten Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor. 

Dana Galouzo. 

 

Telefon Bredband via 4G.      Modem + antenn (inomhus el utomhus) 
Relativt låg ingångskostnad men högre avgifter/månad.(telefonabonnemang) Vi vet 

ingenting om dessa kostnader ännu. 

4G fungerar exakt som 2G och 3G dvs det är helt luftburet. 

De ombyggnationer som behövs är uppgradering i masten och den lilla station som finns där 

på marken. Där 3G täckning finns behöver inga nya master byggas. Ev nybyggnation av 

master har inget samband med 4G utan görs i så fall på ställen där även den gamla 3G 

mottagningen är för dålig. Utbyggnad av master pågår ständigt för att täcka upp hela landet. 

Det går bra att behålla ditt 3G abonnemang om du inte vill byta. 

Telenor och Tele2 har slagit sig samman och beräknar själva att under 2010 skall nätet vara 

utbyggt så att närmare 90 % av landets befolkning kan använda detta vid årets utgång. (Det är 

nog ett önsketänkande) 

Telia har också ett 4G system som man nu byggt upp i Stockholm. De säger ännu ingenting 

om hur snabbt man breder ut sig i övriga landet. Telias avtal innehåller inga krav på 

utbyggnadshastighet eller täckning i landet. 

För mobilt bredband 4G behöver du byta modem och antenn eftersom det är helt andra 

frekvenser (täthet på radiovågorna) som gäller. För mobiltelefon fordras en annan telefon 

anpassad 4G. Kostnad för telefon och mobilt bredbands abonnemang är ännu inte fastställt.  

Nackdelen med 4G är densamma som med 3G dvs. hastigheten minskar ju fler som ligger ute 

på nätet eftersom alla belastar samma nät. Ju fler ju trögare blir sändningen. Så det gäller för 

bolagen att vara tillräckligt uppgraderade på stationerna. För att se Tv via dator fordras en 

hastighet på 2mb. 4G kommer med råge att klara detta. Man talar om väldigt höga hastigheter 

men av erfarenhet vet vi att verkligheten är en annan. Hastighet är inte bara ett begrepp för 

hur fort det går utan också vad man kan använda bredbandet till. (ex tele, Tv, mm tjänster) 

 

Telefon, TV och Bredband via fiberkabel     
Relativt hög ingångskostnad men lägre driftkostnad. 

Fiberkabel är ett optiskt system där ljusstrålar leds genom fibrer av glas eller 

plast. Fiber har överlägset den största hastigheten och driftsäkerheten. Optiska fibrerna är 

billigare än koppartråd Optiska fibrer är tunnare än koppartråd Mindre dämpning och 

förvrängning i ljussignaler med fiberoptik jämfört med koppartrådsteknik. Hastigheten 

minskar inte om trafiken är livlig. Nackdelen kan vara den om någon vårdslös 

entreprenör eller privatperson gräver av kabeln. Om man inte kan kräva den som orsakat 

skadan får fiberföreningen stå för denna. En del av månadsavgiften går till föreningen 

som kan fondera pengar för ev. reparationer. Du får billigare telefon men priset för Tv är 

detsamma helt beroende av ditt programval. Du får däremot full HD-kvalité Fiberkabel 

grävs ner och en ekonomisk förening bildas i byn där varje abonnent är delägare.  I 

inträdeskostnaden ingår i allmänhet (beroende på föreningens beslut) grävning utom sista 

sträckan från tomt gräns till hus (grävdjup ca 30 cm) allt material. Ev underhållskostnader står 

föreningen för. Det innebär att varje delägare får vara med och kosta och äga kabeln plus ev 

lite eget arbete. I Kvarnamåla beräknar man kostnaden till ca 25000 per abonnent. Se gärna 



hur Kvarnamåla planerar sitt bredband. http://www.kvarnamalabredband.se/.  

www.Infralogic,  

 

Som man kan läsa ovan så kallades Telia till regeringen för ett möte den 11 nov 

Från regeringens sakkunnige Aspeheim fick jag följande mötesrapport. 

Hej Karl-Göran,  

Jag har nu lyssnat till Telia och fått en bättre bild av läget. Som du vet sker just nu 

förändringar i det fasta telenätet. På sikt kommer AXE tekniken, alltså dagens analoga 

teleteknik, att upphöra. Det handlar om en uppskattad tidsperiod om ca 5- 6 år. Detta innebär 

inte att glesbygden kommer att stå utan kommunikation. Kunderna kommer att erbjudas 

mobila lösningar för att täcka behovet av telefoni samt uppkoppling mot Internet. Telefoner 

liknande dagens fasta telefon erbjuds men där trafiken går via mobilnäten. I vissa fall kan 

satellit teknik bli nödvändig då ingen annan teknik fungerar pga. lokala förhållanden. Telia 

SKA inte klippa någon kund innan en ersättningslösning finns på plats. 

 

Nedmonteringen av kopparnätet inriktas bara på områden där det i dag inte erbjuds ADSL 

(bredband via kopparnätet). Telia Sonera erbjuder kunderna alternativ för telefoni och mobilt 

bredband. Omkring en procent av de svenska hushållen berörs och de närmaste fem åren 

kommer 50 000 hushåll i omkring 200 kommuner att bli av med sina fasta telefoner för att i 

stället bli hänvisade till mobilnäten. Kunderna som blir av med sina fasta telefoner erbjuds så 

kallad Telia fastmobil, en telefon som ser ut som en vanlig bordstelefon och där den enda 

skillnaden är att man alltid måste slå riktnummer som på alla mobiltelefoner. Enligt Telia 

kommer de fasta kostnaderna inte att bli högre genom telefonbytet.  

Gemensamt för de här hushållen är också att de ligger vid telestationer som inte har 

framdragen fiber och därför inte (med stor sannolikhet) att få bredband av Telia - som inte har 

detta samhällsansvar. Telia väljer istället en mobil lösning som ger de flesta möjlighet till 

mobilt bredband. En del får dock bara 2G eller 184 Kbit per sekund.  

Telia är medvetna om att många kunder som fått Telia fastmobil varit missnöjda med 

kvaliteten. Den ska dock ha förbättrats, enligt de själva.  

Vad Centerpartiet gör i regeringen, med infrastrukturminister Åsa Torstensson i spetsen, är att 

kraftfullt agera för att minst 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till 

bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s senast 2020. Detta finns som tydligt (och ett 

mycket realistiskt) mål i vår nyligen framlagda Bredbandsstrategi. Redan om fem år räknar vi 

med att 40 procent ska ha en uppkoppling på 100 Mbit/s.  

När fungerande telefonförbindelse inte kan garanteras i hela landet är helt oacceptabelt för 

oss. Ytterst faller ju ansvaret på oss i regeringen och vi följer dessa frågor mycket noga och 

säger sanningen: PTS (för regeringens räkning) SKA garantera fungerande telefon i hela 

landet. PTS har pengar för att handla upp fungerande alternativa lösningar när Telia drar sig 

ur. 

Vänliga hälsningar, Joakim Aspeheim 

Politiskt sakkunnig trafikutskottet och civilutskottet 

Centerpartiets riksdagskansli 

 

Kalle på Tallbacka. 

 

 

http://www.kvarnamalabredband.se/
http://www.infralogic/


 
Önskningar 

Jag såg upp på stjärnhimlen 

en natt, då föll en stjärna 

då får man önska sig vad man vill  

ja, det gör jag gärna 

 

Jag önskar att mitt barnbarn blir frisk och kry från sin diabetes 

och även de cancersjuka som går en oviss tid till mötes. 

Jag önskar att president Obama får slut på krig och elände 

som har hållit på alldeles för länge.  

 

Jag önskar att Afrikas barn får mat för dagen 

i den onda uppsvällda magen. 

Jag önskar att stormen Gudrun ej återkommer mer, ej heller kollegan Per.  

Jag önskar att katten Pudding återkommer igen. 

Han var som en söt och rar liten vän. 

Var han är jag ej vet. Han är nog borta för all evighet. 

 

Man kan önska på många olika sätt. 

Det jag önskat mig är nog så rätt. 

Jag såg upp till stjärnhimlen igen, då föll en stjärna till, som ett budskap. 

Jag får önska mig mer om jag vill. 

 

Text: Karin Cederqvist   Bild: Linn Nußbaum 



Så här ser det ut 
Dvs utforskarträdet med alla nummer 

av Mieninfo. 

Och nu kan också du få tag i de gamla 

numren. Jag har fixat till och lagt upp 

alla nummer i ett bibliotek, lätt att 

kopiera till en cd. 

 

I början skrevs texten av det som 

kallades Datorteket i Tingsryd. Bilder 

och foton klipptes och tejpades rent 

fysiskt med sax och tejprulle. Därför är 

de tidigare numren inskannade jpg-

filer. De senare är Wordfiler. 

Dessutom kopierades tidningen i 

början på en ganska dålig kopiator. Det 

visade sig att det blev något bättre om 

bilder redan i original var svart-vita, 

därför är det inte mycket färgbilder i de tidiga numren. Det finns dock en del färgbilder kvar 

så hör av dej om du vill ha någon enstaka bild så kan det finnas. 

Och vill du själv ha en cd med alla Mieninfo sedan starten 1996 så hör av dej till mej på 0459-

851 43 eller info@bjk.g.se . Dom kostar 50:- per st för att täcka kostnaderna. 

Miengruppen kommer att försöka bevaka nyinflyttade i bygder så de kan få ta del av vad som 

hänt de sista 15-tal åren här. 

Björn 

 

 

Fiber igen 
Du som är med på Miengruppens mejlinglista 

har nog sett denna blankett förr, 

intresseanmälan till att vara med på 

fibersatsningen. Om inte så hittar du 

blanketten sist i detta nummer av Mieninfo. 

Blanketten hittar du givetvis också på vår 

webbsida: www.miengruppen.se 
 

Än så länge har inte så många som anmält 

intresse men det kanske kommer efter de olika 

informationsträffar som Miengruppen 

planerar. 

Den första kommer i samband med gruppens 

årsmöte 19 april kl 18:30 i Bygdegården. Då 

en inbjuden (i skrivande stund icke bestämd) 

gäst berättar och svarat då på frågor. 

 

 

Församlingsafton i Gäddeviksås Bygdegård 
Saxat ur Sju Kyrkor 

Torsdagen den 4 mars kl 19:00 berättar och visar Ann-Mari Lilja Samuelsson, Fiskestad, 

bilder från sin Etiopienresa inom ramen för S. Kyrkans Internatarbete. 

Samkväm och andakt. Paketauktion. Behållningen går till Fasteinsamlingen. 

Välkomna 

mailto:info@bjk.g.se
http://www.miengruppen.se/


Det kom ett brev.. 
till Miengruppen för ett bra tag sedan. Tyvärr hamnade det mellan eller kanske under stolarna 

men har dykt upp nu. Det var från Stig Olsson som med familjen varit sommartorpare i 

”Prästastället” i Grönadal sedan 1975. 

Stig berättar om alla härliga sommarminnen som han, hustrun Kerstin och deras tre barn har 

haft här. Barnen fick vara med Johan Hansson och hans syster Elsa i jordbruket och om alla 

bad i Mien som nu även nästa generation (barnbarnen) uppskattar. 

Han berättar vidare om rävgrytet i närheten med orädda rävungar. Och Stig tycker inte om 

den rävjakt som ibland förekommer i bygden. 

Jakt är något som det råder mycket delade meningar om. Det finns hur många argument som 

helst både för och emot. Många på landsbygden ser den som en mycket viktig rekreationskälla 

medan andra som Stig är emot. 

Här i alla fall ett par bilder på en levande räv till dej Stig med ett tack från Miengruppens 

styrelse för brev och trycksaker. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan R Sikkema 



Mars: 

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

Bygdegården Gäddeviksås. Vi bjuder på något gott. 

Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80. 

Torsd 4/3 19:00 Församlingsafton i Gäddeviksås Bygdegård 

Föredrag, samkväm, andakt och paketauktion. 

Se separat artikel i bladet. 

Sönd.28/3 14:00-

18:00 

Stora kakkalaset i Bygdegården i Gäddeviksås 

Ät och drick så mycket Du orkar för endast 50 kr 

April: 

Fred 9/4 19:00 Bygdegårdsföreningen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Avtäckning av konstverk. Gott fika 

Tisd 13/4 19:00 Visans Vänner. Sjölunden i Ryd 

Lörd 17/4 Tid 

meddelas 

senare 

Med MIF till Rügen. 

För medlemmar och övriga i mån av plats. 

Anmälan snarast till Peter 0459-850 61 

Månd 19/4 18:30 Miengruppen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Inbjuden gäst diskuterar och svarar på frågor om fiber. 

Kaffeservering. Välkomna.        Kontakt Bodil 0459-851 21. 

Torsd 22/4 19:00 Årsstämman för Miens Fiskevårdsområdeförening (FVO) 

i Bygdegården i Gäddeviksås. Kaffeservering. 

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

Sedvanligt program.       Välkomna.  

Maj 

Fred 1/5  Manusstopp Mieninfo nr 2/2010. 

 

Tisd 4/5 19:00 Visans Vänner.   Bygdegården i Gäddeviksås. 

Juni 

Tisd 1/6 18:00 Vi sjunger in sommaren med Visans Vänner. 

Sjöaryd, Urshult 

Ta med picknickkorg 

 

Till sist.. 
några bilder av Ferdinand från ljusstöpningen. 

 

Händer runt Mien



Intresseanmälan  

Bredband via fiber i Mienområdet 
Denna intresseanmälan är inte på något sätt bindande utan till för att känna av om det finns ett 

intresse att dra fiber i vårt område. 

Det är dock viktigt att du svarar, speciellt om du är intresserad eftersom svaren delvis kommer 

att påverka hur vårt område begränsas. Det kan alltså bli svårare/dyrare att komma med om 

man vill ansluta sig senare. 

Mer info på: www.miengruppen.se där du också hittar anmälan om du vill skicka den 

elektroniskt via e-post info@bjk.g.se . 

 

Namn  
Adress  
Telefon + mobil  
e-post  
Fastighetsbeteckning  
Datum  
 

Intresse Kryssa för 

 Jag är klart intresserad om förutsättningarna är ungefär som har diskuterats 

 Jag är intresserad men behöver mer information 

  

 Jag är inte intresserad. Beskriv gärna på nästa sida varför du inte är intresserad 

 

Ideellt arbete Kryssa gärna för flera 

 Jag kan arbeta ideellt med grävning 

 Jag kan arbeta ideellt med teknik, hantverk mm 

 Jag kan arbeta ideellt med ekonomi, skatter, bokföring mm 

 Jag kan arbeta ideellt med information, organisation mm 

 Jag kan arbeta ideellt med förhandlingar, inköp mm 

 Jag kan arbeta ideellt med administration 

 Jag kan arbeta ideellt med inkomstbringande arrangemang 

 Jag kan arbeta ideellt med annat tex: 

  

 Jag kan inte arbeta ideellt 

 

Info utbildning Kryssa för 

 Önskar info/utbildning allmänt 

 Önskar info/utbildning om tjänster 

 Önskar info/utbildning om trygghetssystem 

 Önskar info/utbildning i tekniken 

  

  

 

Inköpta tjänster 

Jag kan offerera följande tjänster: 

 

 

 

 

 

vgv 

http://www.miengruppen.se/
mailto:info@bjk.g.se


Pricka in din fastighet på kartan med en stor svart punkt. 

 

 
 

Har Du synpunkter förslag eller idéer (tex på inkomstbringande aktiviteter) skriv här eller på 

separat lapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: Björn Jäderås, Hakefors 3, 362 92 Tingsryd eller via mejl till info@bjk.g.se  

Klicka på och 

drag punkten 

dit du bor 

mailto:info@bjk.g.se

