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Grund 
Hej alla i Mienområdet. Vill med detta foto 

medela att nästa båtsäsong kommer dessa 

bojar att läggas ut igen. 

Hälsningar Midingsbråtebon Örjan 

 

 
 

 
Information från Miens FVO 
Inför säsongen 2012 har vi köpt en ny båt. Vi 

kommer alltså att ha två båtar för uthyrning 

vid badplatsen i Midingsbråte. De priser som 

kommer att gälla från och med 2012 är: 

Dag inklusive fiske 250:- och Vecka inklusive 

fiske 700:-. 

 

 

 
Projektet med utsättning av öring fortsätter. Vi 

har fått preliminärt klartecken från 

Länsstyrelsen. I år är det fjärde året vi sätter ut 

öring i Mien. Vi hoppas att vi skall klara av detta 

ett år till. Utsättning under fem år skall kunna ge 

resultat. En viktig förutsättning är  

att försäljningen av fiskekort håller i sig. 2011 

var det första året när vi passerade 30.000:-. 

 

Fiskestämma 2012 kommer att avhållas i 

Gäddeviksås bygdegård torsdag den 15 mars 

kl.18.30 

Styrelsen 

 
Stickcafé 
Ett roligt initiativ från Agneta i Källehult. 

Stickning har ju blivit populärt bland ungdomen 

igen och både bland pojkar och flickor. 

 

Onsdag 28 mars kl. 18.30 i Bygdegården: Ta 

med din stickning, virkning, broderi eller vad du 

har på gång, så hantverkar vi tillsammans!  

Medtag egen fikakorg om så önskas.  

 

Välkommen! 

Info: Agneta 0459 85100, 070 2064895 

 

Auerhaan / Tjädertupp i 

Gäddeviksås 11 febr 2012 

Foto: Jan R. Sikkema 



Stora gäddor i Mien 2011 

 

 

 

JULI 

Ola Gottschlag  

14 kg 

Ola visar sin rekordgädda med 
hjälp av August. 

Lukas 11 år poserar bredvid 
jättegäddan.  

 

 

 

AUGUSTI 
 
Iris Kaiser 
 
108 cm  
 



 

 

 

OKTOBER 
 

Olof Garnegård  

13,25 kg   

126cm  

Läs mer: 

 

 

http://cwfishing.blo
gspot.com/2011/10/
monstergaddan-i-
mien.html  

 

 

NOVEMBER 
 
Camilo Perez  
 
9,7 kg 

          



Angående Bygdegården... 
Renoveringen av köket har hittills gått enligt planerna. Men nu vet vi att det blir försening. 

Köksutrustningen kommer att levereras i mitten av mars. Det innebär att vi hoppas kunna hyra ut hela 

lokalen inkl. kök först från mitten eller slutet av april. Däremot kan stora lokalen användas i olika 

sammanhang, toaletterna fungerar och vill man gärna koka kaffe så går det att använda pentryt i 

källaren. 

I samband med renoveringen har man upptäckt att golvet under den s.k. serveringsdelen är dåligt och 

vissa delar nog måste bytas ut. Då det blir varmare kommer man att planera vad som måste göras. Vi 

behöver frivilliga och hoppas att några som läser detta känner att man kan hjälpa till. Ring Olle 

Bergman så får du veta mera. 

 

Vaktmästare 

Vaktmästare i Bygdegården denna period; 

Febr. – mars: Åsa och Erik Melander 0459/85152 och Ines och Rudolf Fleischer 0459/85103 

April – maj: Inga-Lill och Ronny Karlsson 0459 / 85041 och Eva och Kennerth Karlsson 0459 / 85065 

 

Årsmötet 

Tisd. 3 april kl.19.00 årsmöte i Midingsbygdens bygdegårdsförening. Kaffeservering och visning av 

filmer som har anknytning till bygden. Alla hjärtligt välkomna! 

 

 

Grannsamverkan 
I slutet av november förra året informerade Brottsförebyggande rådet (brå) om grannsamverkan. 

Närpolischefen Per-Axel Tobiazon och Arne Karlsson kommunalråd berättade om hur brottsstatistiken 

ser ut i Tingsryd med omnejd. Trots att det händer en del i Tingsryd så ligger vi bra till med ganska låg 

brottslighet. 

Vid fikat diskuterades olika möjligheter att införa grannsamverkan och nattpatruller i vår bygd. 

 

 



  

 Hälsan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är bättre att vara fattig och 

frisk 

än rik och sjuk 

Den rike ej någon glädje har 

om hälsan ej längre finns kvar 

 

Den fattige är rik, 

ändå hälsans stora gåva han 

fått, 

känner sig frisk och stark, 

har det gemytligt och gott 

 

Men endast en liten tid 

vi här på jorden går kvar 

innan vi till det okända far 

 

Telefonen ringer 

Alltför hastigt jag reser mig 

från stolen opp 

Aj, aj, aj ryggskott! 

Nu blir det stopp 

 

Sex veckors vila ryggen begär 

Därefter kanske jag smärtfri är 

Sjukgymnasten ordinerar 

gymnastik 

Jag är inte fattig, ej heller rik 

 

 
Text:   Karin Cederqvist 
Bild:    Linn Nussbaum 



Bara ett litet vetekorn... 
Idag när man går in i en 

affär för att köpa bröd kan 

det vara lite svårt att få 

koll på alla brödsorterna 

som ligger på hyllorna. Ett 

bröd är bakat med 

fullkorn, ett annat vitt som 

papper, det tredje har 

lingon inbakat, det fjärde 

har inget socker, det femte 

är platt som en pannkaka 

osv. Vilket ska man ta 

med sig hem? Jag själv 

föredrar vetebröd bakat av 

fullkorn, och en dag blev jag lite intresserad av just det sädesslaget. 

Jag lärde mig att det odlas över hela världen och att kornen innehåller mycket stärkelse. Vetet 
odlas inte bara för oss själva utan används också till djurfoder och bränsle. När det gäller 
användningen av föda till bränsle höjs kritiska röster. Är det verkligen lämpligt att använda t.ex. 
vetet till bränsle i vårt välståndssamhälle när det fattas näring i många andra delar i världen? 

Förr i tiden begravdes folk tillsammans med föremål som de skulle ha nytta av på färden till det 
kommande livet. Man har grävt ur gamla gravar och hittat lerkrukor som var fulla med vetekorn. I 
Egypten t.ex. har man hittat 4000 år gammalt vete som fortfarande var grobart! Ett vetekorn som 
inte är skadat kan hålla sig enormt länge. Vetet som har kallats ”Livets bröd” har alltså malts i 
tusentals år för olika produkter som bröd, kakor, nudlar, tortilla m.m. 
Där ser man att även ett litet korn på åkern kan ha en hel historia som bakgrund. Men konkurrerar 
inte vetet med riset? 
Visst är riset också ett mycket vanligt spannmål, men vetet är ändå mer utbrett och står för 
basfödan i Afrika, Europa, Nord- och Sydamerika, Australien och en stor del av Asien. Ja, det kan 
t.o.m. utgöra 40-60 % av kalorierna i födan i en del länder. 
 
Vi vet ju att det mesta som man idag äter kommer från livsmedelsindustrin. Hur påverkar just 
detta vetet? 
Genom att industrin uppkom ändrades kostvanorna för alltid. I städerna ökade antalet invånare 
och det blev ett problem hur man skulle kunna hålla mjölet färskt en längre tid. Man började att 
rensa mjölet från de delarna som förstörde mjölet, t.ex. från näringsrika kli-och groddlager, som 
innehåller viktiga vitaminer, steroler, lipider och mineraler. Senare behandlas mjölet med 
blekmedel som förlänger vetets lagringstid. 
Till slut ”berikas” mjölet med ca 3-6 beståndsdelar av de 20 som redan har tagits bort. 

Men vetet är ju inte det enda spannmålet som har odlats i Sverige sedan flera tusen år tillbaka. 
Var och en känner ju till de fyra sädesslagen havre, vete, korn och råg. Förr i tiden odlades mer 
råg än vete. Historiskt sett utgjorde det drygt tre fjärdedelar av produktionen. Och vetet 
utgjorde bara en minimal del av den dåtida produktionen. Det var ett sädesslag som man kunde 
skryta med och som visade att just den bonden var rikare än de andra som bakade sitt bröd med 
korn och råg. 

Idag intresserar man sig också för vetets arvsmassa. I Frankrike har man kommit fram till att 
vetets första kartlagda kromosom är dubbelt så stor som hela risets arvsmassa. Det betyder en 
ny bit i pusslet. När man lyckas få fram vetets hela arvsmassa skulle man kunna få fram nya 
sorter av sädesslaget som klarar klimatförändringar bättre. Detta kommer säkert att påverka 
odlingen i framtiden. 



Och här kommer Leksandskakan (http://www.alltommat.se/recept/Leksandskaka-4360) som är ett 
gammalt recept på en kaka som redan fanns innan genetiken slog sina klor om det stackars 
vetekornet: 

 

Ingredienser: 

125 g smör 

2,5 dl strösocker 

7,5 dl vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

2 tsk stött kardemumma 

1,5 dl russin 

3 dl mjölk 

 

Garnering: 
Lite pärlsocker 
 
 
 

Sätt ugnen på 175°. Klä en liten långpanna (25x35 cm) 
med ett bakplåtspapper. 
 

Rör smör och socker pösigt. Blanda mjöl, bakpulver, kardemumma och russin. Tillsätt 
mjölblandningen och mjölken och rör samman till en smet. 
 

Bred ut smeten i långpannan och strö över pärlsocker. Grädda i nedre delen av ugnen ca 35 
minuter. Kakan ska vara torr. 
 

Det låter lätt, inte sant?       Boel Cederqvist 

 

http://www.alltommat.se/recept/Leksandskaka-4360


 

 

Mienet 
Nu drar vi igång. Även om alla parametrar ännu inte är på plats så har styrelsen bedömt att vi 

med god marginal kommer att klara anslutningen till fastigheterna för under 30 000:-.  

 

Här lite information för er som har tecknat kontrakt med Mienet och andra som kanske 

fortfarande funderar. Det är alltså ännu inte för sent att gå med men vi kan dock inte garantera 

att det blir till samma pris som för de som reda är med. 

 

Fiber till och i fastigheten 

Mienets nät kommer att bli anslutet till Wexnets nät. Wexnet är en sk öppen 

kommunikationsoperatör som distribuerar digital kommunikation. Dom kommer också via sin 

underleverantör Peab hjälpa Mienet med att bygga vårt nät. 
 

Till Wexnet finns ett antal sk tjänsteleverantörer knutna som säljer olika tjänster som Internet 

bredband, telefoni, HD-teve etc. Det finns på www.wexnet.se ett antal olika leverantörer med 

olika priser och prestanda att välja emellan. 

Dessa tjänster distribuerar sedan Wexnet via sitt och Mienets fibernät till dej. 
 

Tekniken 

Fram till den sk noden som är en sorts växelstation kommer ett mindre antal fiber med hög 

signalhastighet. Från noden går sedan en enskild fiber ut till de olika fastigheterna, i vårt fall 

alltså 80 st. 

Noden som kommer att stå i Gäddeviksås Bygdegård är ett skåp stort som en garderob ungefär. 

I skåpet finns ett antal sk switchar. Från dessa switchar går sedan fibern ev via några 

kopplingsskåp eller brunnar fram till en fiberkassett innanför väggen och vidare via en 

”patchkabel” till hemmaswitchen (även kallad DRG) i respektive fastighet. Avståndet mellan 

fiberkassetten och switchen kan vara från noll upp till ca 10 m. I denna hemmaswitch 

omvandlas ljussignalerna till ”vanliga” elektriska signaler som datorer, telefoner etc kan ta 

emot. 

 

 
 

 

 

 

 

Ägare/ansvar 

Fibern fram till och själva noden äger och ansvarar Wexnet för. 

Från noden fram till hemmaswitchen äger vi gemensamt via Mienet. Dvs de nergrävda 

slangarna, skåpen, brunnarna och fibern. 

Hemmaswitchen ingår i anslutningspriset men äganderätten och ansvaret övergår till dej som 

enskild fastighetsägare. Det gäller givetvis all övrig utrustning som du ansluter till switchen.  
 

Grävning och kanalisation 

Mienet gräver och lägger ner slang Ø16 mm från Mienets gräns i Törnamåla via noden i 

Gäddeviksås Bygdegård fram till din tomtgräns (inte fastighetsgräns). Mienet tillhandahåller 

också slang fram till huset. 

Wexnet 

Fastighet Mienet 

Mienet Fastighet Ägare 

Ansvar 

 

Kanalisation 

Grävning 

 

http://www.wexnet.se/


 

 

 

En del av slangarna finns redan nergrävda av Kreab som Mienet kommer att köpa in. Men 

Mienet kommer också att gräva ner Kreabs elkraftledningar. Väster om sjön kommer vi även 

dela kostnaden med Eon och kommunen. 

Detta gör att vi kommer att kunna hålla kostnaderna på en rimlig nivå dvs under 30 000:-

/fastighet. Kolla också på de lägre driftskostnaderna på sista sidan under ”Händer runt Mien” 
 

Du betalar och ansvarar alltså själv för grävningen, ev lägga ner slangen, återfylla och återställa 

marken från tomtgränsen fram till huset. 

Enklast (och i många fall billigast) är då att anlita samma grävare som gräver åt Mienet. 

Grävaren fakturerar sedan dej. Mienet kommer att förhandla fram ett bra generellt pris. 

Om du vill gräva själv eller anlita annan grävare så går det givetvis också bra. 

Viktigt då är att det är uppgrävt senast när Mienets grävare kommer fram till din tomtgräns. Det 

kan annars kanske generera väntekostnad som du får betala. 
 

Kanalisation och installation i huset 

Detta skall du själv göra/bekosta: 

Slangen böjs upp och fästs i fasaden upp till platsen där väggenomgången skall vara. Peab 

förser slangänden med en mindre slang ungefär Ø10 mm vid genomgången. Ett hål ca Ø12-15 

mm skall du borra genom väggen. 

Om du inte vill ha de tekniska dosorna vid insidan av väggenomgången får du fixa en invändig 

kanalisation. 

Det skall också finnas ett eluttag 230V i närheten. Beroende på vilken övrig utrustning du vill 

ha så rekommenderas ett dubbelt eller fyrdubbelt eluttag. Räkna med en yta ungefär 

motsvarande ett A3-papper för dosorna. 
 

Observera att du själv inte skall dra in fibern i husen när den är inblåst i slangen. Fibern är 

mycket ömtålig och kan gå av om du gör fel. Låt Wexnet/Peab göra det. Dom kommer också 

att fixa en plåtskoning av slangen på fasadens utsida som extra skydd. 
 

Inkoppling 

När Wexnet/Peab installerar fibern måste dom ha tillträde till ditt hus under några timmar. Dels 

vid den fysiska inkopplingen men också i samband med kontrollmätning, ev felsökning mm av 

fibern. 

Givetvis viktigt att all kanalisation, eluttag etc då är klar så du inte drabbas av väntekostnader. 
 

Underlag och information 

På Wexnets sida : http://www.wexnet.se/Tingsryd/Privat/Skaffa-

bredband/Byanaet/Installation.aspx kan du se hur kanalisationen etc skall göras. Wexnet har 

påtalat att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört så de flesta kanske bör anlita en 

fackman. 

I samband med Mienets årsmöte preliminärt den 18 april kl 18:30 i Gäddeviksås Bygdegård 

kommer vi bjuda in lokala leverantörer av tjänster och material/utrustning för mer information. 
 

Driftfel 

Om någon tjänst tex din Internetanslutning inte fungerar så skall du felanmäla till den 

tjänsteleverantör du valt. Om dom inte hittar felet hos sig så anmäler dom det till Wexnet som 

börjar söka felet i nätet. Ofta kan dom direkt ifrån sin anläggning i Växjö mäta fram vad som är 

fel. 

Om felet ligger innan eller i switcharna i noden så står Wexnet för reparationskostnaderna. 

Ligger felet i nätet fram till hemmaswitchern så får vi gemensamt via Mienet bekosta felet. Ev 

kan vi sedan belasta någon annan som gjort åverkan på nätet tex någon som grävt av ledningen 

eller kört på ett kopplingsskåp. 

Fel som ligger i hemmaswitchern eller utrustning efter den får du själv bekosta. En 

hemmaswitch kostar ungefär 1200 kr. 

Det finns givetvis en normal hemelektronikgaranti på dessa switchar och annan utrustningar. 

http://www.wexnet.se/Tingsryd/Privat/Skaffa-bredband/Byanaet/Installation.aspx
http://www.wexnet.se/Tingsryd/Privat/Skaffa-bredband/Byanaet/Installation.aspx


Mars:   

Onsdag 7/3 18:30 Visans vänner 
har årsmöte i bygdegården, Gäddeviksås. Efter årsmötet bjuder 

vi på gott fika, sång och lotterier. Alla välkomna! 

Torsdag 15/3  

 

18:30 Miens fvo årsstämman 

Bygdegården Gäddeviksås. Kaffeservering 

Onsdag  28/3  

 

18:30 Stickcafé  
Se första sidan. Kontaktperson Agneta 0459-851 00 

April   

Tisdag 3/4 19:00 Årsmöte i Midingsbygdens bygdegårdsförening. 
Kaffeservering och visning av filmer som har anknytning till 

bygden. Alla hjärtligt välkomna! 

Torsdag 12/4 18:30 Miengruppens Årsmöte 
Bygdegården Gäddeviksås 

Onsd 18/4 

Prel datum 

18:30 Mienet årsstämma 

Medlemmar och övriga intresserade välkomna. 

Info om installation av bredband i fastigheten och 

trygghetslarm via fiber. 

Fika till självkostnadspris. 

Maj:   

   

 

Driftskostnader i Mienet 
Precis som du nu betalar för din telefoni, Internet mm så får du betala när du får tjänsterna via vårt 

fibernät. Men de beräkningar som flera byanät gjort visar att kostnaderna är lägre än för telefon via 

kopparnätet och bredband via mobilt Internet. Detta gör att du skriver av investeringen på ett antal 

år. Se beräkning nedan 
 

Du kommer att få fakturor från den eller de tjänsteleverantörer du valt. 

En faktura från Wexnet för anslutningen. Den är på 2160:- kr/år 

Dessutom kommer du att få betala en avgift till Mienet. Denna skall då täcka reparation och 

underhåll av vår del av nätet, administrativa kostnader mm. En första beräkning är att det blir 600-

700:- kr/år. 
 

Hur stor kostnaden blir beror mycket på hur du använder telefon, Internet, extrakanaler på teve mm. 

Här en jämförelse med mobilt bredband och mobiltelefoni från Telia som kanske blir alternativet 

när kopparnätet läggs ner och vad det kommer att kosta med Mienet. 
 

Telia paket mobilt bredband och telefoni ca 6000:-/år 

Mienet bredband (snabbare) och IP-telefoni ca 4000:-/år 

Dvs 2000:-/år lägre kostnader. 

Med anslutningsavgift till Mienet på 25000:- blir det avskrivet på ca 13 år. 
 

Denna beräkning är gjord omkring årsskiftet 2011/2012. Kolla gärna själv på www.wexnet.se och 

jämför med dina nuvarande (eller beräknade framtida) kostnader. Tänk på att priserna varierar 

under tid, vilka hastigheter du vill ha, bindningstid, hur och när du ringer mm. 

Händer runt Mien

http://www.wexnet.se/

