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Vargar på Haga 
Sent en natt (eller väldigt tidig morgon) för snart fem år sedan ringde min väldigt 

överförfriskade vän och sa att han hade träffat en tjej som skulle passa perfekt åt mig. Drygt 

ett år senare träffade jag den här tjejen på en fest, hennes namn var Anneli och så sant som det 

var sagt: Hon passade perfekt! Kärlek vid första ögonkastet och inte långt därefter hade jag 

flyttat ihop med henne och nu är vi gifta sedan ett år tillbaka. 

Vi är båda från Göteborg men eftersom ingen av 

oss trivdes i storstadens stressiga betongmiljö och 

båda har en enorm kärlek till djur och natur så var 

det inte svårt för oss att börja leta oss därifrån. 

Till slut hittade vi en annons på blocket om 

Gäddeviksås Haga som låg ute för uthyrning och 

här är vi nu. 

Anneli har jobbat som bagare i Göteborg under 

många år och fick tipset att Biggans i Tingsryd 

sökte personal och med försynens hjälp hade hon 

fått ett jobb som konditor/bagare där innan vi ens 

hade flyttat hit. 

Själv heter jag Jimmy och har många år som 

montör på Volvo personvagnar bakom mig. Sade 

upp mig därifrån efter en trafikolycka med många 

operationer som följd och står nu som 

arbetssökande på jakt efter något som passar min 

personlighet bättre. 

Vi är sedan många år trogna läsare av tidningen 

Åter, som främst riktar sig till människor som mer 

eller mindre vill ägna sig åt självförsörjning, och 

har därigenom fått mycket inspiration så inför nästa 

år kommer trädgårdslanden att stå klara med många godsaker planterade. 

 

 

Med oss i familjen har vi också våra två hundar: Vår 

kära gamla dam Varg som skall få uppleva sina sista år 

ute på landsbygden och Wapi som är en liten herre på 

tjugo veckor och som skall få mycket träning i agility 

och förhoppningsvis även lite spårning. 

Nu har vi bott här i ca tre månader och stortrivs! 

Omgivningarna är fantastiska och alla vi har hunnit 

träffa är så trevliga. Vi har verkligen hittat rätt! 

Varma hälsningar 

Jimmy och Anneli Frostvarg 
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KVBJ 

Karlshamn Vislanda Bolmens järnväg finns ej längre kvar 

Trevliga minnen från mina resor jag har 
 

I Ryd jag steg på, klockan i väntsalen man ofta såg 

Sällan det var försening med något tåg 

Klockan hänger fortfarande kvar 

omsorg om den någon har 
 

De kommande stationerna var Norraryd, Ålshult,  

Hulevik, Ullvö, Torne, Grimslöv,Vislanda och Alvesta 

Vänlig konduktör kom och klippte biljetten 

Vid stationens uppehåll var det förbjudet att gå på toaletten 

Men när tåget satte igång igen  

kom den stora befrielsen 
 

Till Stockholm en dag jag far, 

snälltåget dit jag tar 

Från Alvestas stora järnvägsknut 

Har ej varit i Stockholm förut 
 

Jag tar in på Frälsningsarméns hotell 

Där var predikan och sång nästan varje kväll 

Personalen var gudomligt rar och snäll 
 

Regalskeppet Vasa var jag mest intresserad av 

så till Djurgården jag far 

Det knakade och knastrade i det gamla skrovet 

Jag förstår att det längtade ut till havet 
 

En dusch det fick emellanåt 

Kändes nog skönt för en sådan gammal båt 

Välbyggd och fin från början den var 

Synd att den ej blev farbar 
 

Vänlig guide visar mig runt i slottets salar 

Rikedom och överflöd till mig talar 

Kungaparet såg jag ej till 

Inte alltid får man träffa den man vill 



 

 

Till Valdemarsudde jag också vill fara 

Målarprinsen Eugens tavlor är ju så underbara 

En av dem jag gärna skulle vilja ha 

men till salu de ej var 

På Skansen var jag en dag, 

intressant och trevligt, tyckte jag 

Men vill helst se djuren  

ute i den egna naturen 
 

På Gröna Lund är en glad och trevlig atmosfär 

Kända artister uppträdde där 

Uppåt det också far 

när jag karusellen och linbanan tar 
 

Nu mot hemmet det går 

med tåget på tunga järnspår 

Pengar regerar över människans liv 

både med glädje och kiv 
 

Är åter vid Alvestas stora järnvägsknut 

Därfifrån kan man åka världen ut 

En liten resa man kanske behöver 

om man får lite pengar över 
 

På perrongen står en limousine parkerad 

För mig den nog ej var reserverad 

Från kungliga vagnen stiger kungaparet ut 

Tänk att jag skulle få se en skymt av dem till slut 
 

Vid bilen står Husebys chaufför i stram givakt 

Tänk att de kungliga har en sådan makt 

För dem blir det Huseby nästa! 

Där brukar kungligheter gästa 
 

Ryd nästa! för mig det var 

Där står min cykel fortfarande kvar 

Med resväska på pakethållaren jag mot hemmet far 

Vid sågverksbacken går cykelkedjan av 

vilket innebär att bromsen blir obrukbar 
 

Fort som en raket det utför backarna går 

Jag ber till Gud att jag ej något möte får 

Hur det då skulle gå törs jag bara inte tänka på 

Med min goda styrsäkerhet och balans 

Har olyckskorparna inte en endaste chans 
 

Bönhörd jag säkert blir 

på vägen hem till mitt revir 

I min hagtornshäck jag åker in 

där kom bromsen till cykeln min 
 

Här slutar min resa från kungliga huvudstaden 

Kommer nog särskilt att minnas hemresedagen 
Text och bild: 

Karin Cederqvist 



Collagen-Workshop 
 

Helgen den 21. / 22 mars hade vi Collagen-workshop hos Bodil Nilsson i Y-Källehult under 

ledning av Annelie Haack. 

 

Till kursen har kommit 6 kvinnor. Båda dagar från kl. 10 till kl. 16 jobbade dom full fart. 

 

 
 

  
 

Dom provade Collage på olika sätt med olika material. Dom hade massor av idéer, så tiden 

försvinna bara. 

 

Det var i alla fall jätteroligt över helgen med många inspirationer. 

 

//Annelie 



 
 

Att vara ett barn 
Bara ben som springer snabbt över en daggig gräsmatta, ögon som intensivt betraktar en 

humla, öron som hör varje variation i humlans surr, doften av vaniljglass i näsborrarna och 

känslan av obegränsad frihet. Kommer ni ihåg? 

Jag kommer ihåg äventyret av att vara en 6-årig flicka innan skolan började. Mitt största 

äventyr var att leva i nuet och följa tidsströmmen, att agera spontant tillsammans med min 

omgivning. Magnus var den lille pojken som fick min första kyss och mina första tårar när 

han flyttade med sina föräldrar till Skåne. Vi lekte på samma gröna gräsmattor och sprang upp 

och ner i samma stentrappor, vi samlade samma slags stenar, gungade på samma nötta gungor 

på två olika lekplatser och drack samma jordgubbssaft som smakade så intensivt. Livet lekte 

för mig, innan han flyttade. 

Senare ser jag min egen dotter lika fritt springa omkring i mormors trädgård, håret hängande 

över axlarna, helt omedveten om hennes intryck på mig. Hon stannar till ibland. En gång visar 

hon mig en myrväg bakom hagtornshäcken i närheten av komposten, en annan gång ett ruttet 

äpple under äppelträdet.  

Eller barnet som jag tänker på just nu; den självsäkre 6-årige romapojken som jag träffade för 

två månader sedan när han lekte med sin tyg-drake; samma otvungenhet, samma glädje i 

ögonen, samma snabba ben. Solen sken och sanden yrde om honom när han kom styrande 

med sin kickboard rakt emot mig med draken hängande över det lilla styret. Och plötsligt 

upplevde jag känslan som jag hade haft som barn, lyckoruset. 

Vägen till vuxenlivet kantas av erfarenheter som man både inte hade vågat hoppas på och som 

man inte alls hade velat ha och så fortsätter det till tidens ände. Var och en kan skriva sin egen 

historia. Nu planerar och organiserar man, tänker på alla eventualiteter som komma kan, 

försöker att få tiden att räcka till och, och... Tänk om man kunde göra en resa tillbaka i tiden 

och bara få vara fri och spontan. Suck, suck, jag börjar visst lida av åldersnostalgi. 

             

                                                   Text: Boel Cederqvist   Bild: Paula Modersohn-Becker 

 



Mienet 
Här lite info från Mienet. 
 

Avbrotten 

Det har för de flesta av oss varit lite svårt att hålla reda på alla avbrott som för det mesta 

berott på driftstörningar hos Wexnet. 

Bl.a. den 9-10 maj hade en del av oss avbrott. Om du tror och tycker dig komma ihåg att 

även du var drabbad just den helgen, måste du meddela Wexnet genom att maila till 

info@wexnet.se. Wexnet kan tydligen konstatera om det stämmer och betalning för en månad 

kan då krediteras dig (via Mienet som har hand om alla in- och utbetalningar). 
 

Mienets styrelse har inte resurser att hantera avbrott, störningar mm utan kan enbart agera och 

reagera när det gäller generella problem och frågeställningar. 

Om du även fortsättningsvis kommer att uppleva störningar ska du göra följande: 

 Kolla upp din utrustning hemma – dator, switch, router mm. Ev. kan du starta om 

systemet. 

 Verkar all utrustning vara ok, ring din internetleverantör och hör om problemen 

ligger hos dem. Ofta kan de säga direkt om problemet är hos Wexnet. 

 Ring Wexnet och klaga din nöd. Och kom ihåg att skriva till dem på info@wexnet.se 

när du är uppkopplad igen – i annat fall är det svårt för dem att veta att det varit fel hos 

dig. 

Det stora antalet driftstörningar har gjort att Wexnet i princip får skulden för allt elände som 

inträffar men faktum är att det någon gång emellanåt kan bero på annat och andra. 
 

Ersättning 

Mienet anser att även föreningen har drabbats och har begärt ersättning från Wexnet. Ett 

mindre belopp har vi fått men är inte nöjda utan fortsätter att förhandla med Wexnet om högre 

ersättning. 
 

Ägarbyte av fastighet ansluten till nätet 

Eftersom vi är en ekonomisk förening med insatser (alltså en fordran på föreningen) är det 

viktigt att det görs juridiskt på rätt sätt. Dels skall en överlåtelse av insatsen (för närvarande 

SEK 20 000:-) göras. Dels skall den nya ägaren ansöka om medlemskap i Mienet. Blankett 

för överlåtelse och medlemsansökan samt mer info finns på www.mienet.se 
 

Mastprojektet 

Tyvärr tog det längre tid att få alla tillstånd än vi räknat med. Problemet är 

att vi går så nära ån och risk för påverkan av den. Men nu är alla tillstånd i 

hamn (hoppas vi??). När dessa var klara så dök semestern upp och det 

mesta stannade av hos myndigheter och leverantörer. Vi hoppas att allt nu 

klaffar och grävningen kan börja i början av september. 

I samband med dragningen till masten har några fastigheter i Hakefors varit 

intresserade att ansluta sig. Mienet jobbar nu med offerter till dessa. 
 

Fibern kommer i huvudsak dras längs vägen i Hakefors fram till masten. 
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September:   

Onsd 2/9 18:00 Visans vänner 

Viskväll i Idekulla Skola 

Vi får besök av trubadur och sjunger själva. Fika till billig 

penning. Kontakt Gun 0477-150 80 
 

Lörd sönd 

5-6/9 

10:00 – 18:00 Konst- och Hembygdsrundan. 

Annelie i Yttra Källehult och Christer i Ålshults Handelsbod. 

Info på: www.konstohembygd.se  
 

Månd 7/9 19:00 Gympan börjar i Bygdegården och fortsätter under hösten. 

Väl mött! Kristina 

Onsd 16/9 18:30 Revy/teater 

Välkommen att diskutera kring en ny revy i Bygdegården. Fika 

ingår. Se artikel. 

Anmälan till Agneta 0459-85100 eller Lasse 0768-464783. 
 

Torsd 17/9 18:30 Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Thea Johansson 

0459-851 46 

Oktober   

Fred 2/10 18:00 Visans Vänner 
Ärtsoppekväll i Gäddeviksås bygdegård. 

Soppa med bröd & ost. Kaffe med äppelkaka. Lotterier 

Kontaktperson Gun Ihlström 0477-150 80 
 

Lörd 3/10 14:00-15:30 

15:30-17:00 

Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården 

Damer kl. 14.00 - 15.30 

Herrar kl. 15.30 - 17.00 
 

Sönd. 11/10 14:00-17:00 Stora Kakkalaset 

Fika så mycket du vill för 50 kr/person i Bygdegården i 

Gäddeviksås.  Kontaktperson Aila Thuresson 0459/850 23 
 

Torsd 15/10 18:30 Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Thea Johansson 

0459-851 46 

November:   

Sönd. 1/11  Manusstopp nr 4 -15. Aktiviteter i december 2015 samt 

januari och februari 2016 

Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att 

hända. Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller e-

post. Du kan också be Ferdinand att fota. 
 

Onsd. 4/11 18:00 Viskväll i Idekulla Skola 

Vi får besök av trubadur och sjunger själva. Fika till billig 

penning. Kontaktperson Gun Ihlström 0477-150 80 

 

Torsd. 12/11 18:30 Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Thea Johansson 

0459-851 46                                                                        v.g.v 

Händer runt Mien

http://www.konstohembygd.se/


 

Lörd. 21/11 19:00 

 

Fiskefest i Gäddeviksås Bygdegård. 

Orkester: Anders Pojkas 

Boka dig redan nu hos Tord och Thea Johansson på 

telefonnummer 0459/85146. Observera att anmälan är 

bindande. Sista anmälningsdagen 15/11. Maximalt 100 gäster. 

 

Lörd 28/11 Från 10:00 Ljusstöpning i Gäddeviksås Bygdegård. Föranmälan senast 

den 22/11 till Karin o Olle Bergman med uppgift om önskad 

tid. 

Telefon  0459 850 04 eller 0708 42 24 56.   

 

December   

Fred 4/12 18:00 Visans Vänner 

Julfest i Gäddeviksås Bygdegård 

Gröt, skinksmörgås,  kaffe och kaka. Lotterier. 

Kontaktperson Gun Ihlström 0477- 150 80 

 

 

Revy/teater i Bygdegården 
Du som är intresserad av att spela/skriva/snickra eller sy till en liten revy med premiär nästa 

år, hör av dig så kan vi träffas för att prata onsdagen den 16 september kl 18.30 i 

Bygdegården. Fika ingår! 

Kontaktpersoner: Agneta 0459-85100 och Lasse 0768-464783. 

 

Bojar 

 
 

Här ytterligare en bild som Örjan Edenroth har tagit från helikopter. Bilden är från 

Midingsbråte med Aplaholmen i mitten. Kvarnaviken med öarna Smeön och längst ut Brännö 

syns till höger. 

Örjan berättar vidare att han har lagt ut 3 bojar för markering av grund i område mellan 

Aplaholmen och Smeön. 



 


