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Kalendarium:
Wenestadsbladet nr 1-14
Utkommer med 4 nummer årligen
Forum för
Wenestads Byalag
Nygrundat 1988
Årsavgift för familj: 100 kr
Pg: 53 26 39 - 2
E-post: tfrojd@spray.se
Byalagets hemsida:

www.wenestadsbyalag.se
Redaktion: Tommie Fröjd, Börje och Ursula
Karlstedt, Lennart och Sonja Thiman.
Obs! Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i
insända bidrag.

*Sön 9/2 kl 11.00 Byalagets kyrksöndag i
Träne kyrka. Byalaget bjuder på kyrkkaffe i
församlingshemmet, först grillar vi korv ute.
*Fre 21/2 kl 11.00 Pingisturnering för barnen i
Venestads IF:s klubbstuga. För vuxna kl 18.30.
*Lör 22/2 kl 13.00 Vintervandring, vi går
gemensamt ”Bo-rundan” och avslutar med
korvgrillning vid Vävablegan, samling 13:00
vid Vävablegan.
För barnen; leta efter bokstäver på rundan som
skall bilda ett ord, prisutdelning.
*Lör 1/3 kl 13.30 Byalagets årsmöte i VIF:s
klubbstuga.
*Ons 30/4 kl 20.00 Valborgsfirande med
fackeltåg upp till Vävablegan grillad korv och
dricka finns att köpa vid bålet. Samling vid
byaklockan.
*Lör 5/7 Hemvändardag
kubbturnering/familjedag. Info kommer senare
i vår.

Byalagets samlingslokal:
VIF:s klubbstuga

Hänt i byn:
Ordförande: Lars-Göran Bergsjö
Klårrödsvägen 11
291 92 Kristianstad
Tel: 044 - 24 57 81
Sekreterare: Marcus Glantz
Klårrödsv 99
291 92 Kristianstad
Tel 044 – 21 93 93
Kassör:

Ola Åkesson
Klårrödsvägen 36
291 92 Kristianstad
Tel: 044-23 92 48

*Resning av julgran 1/12 vid byklockan, 25 st
deltagare i varierande ålder.
*Julbord i VIF:s klubbstuga den 7/12, ett 60-tal
deltog.
*Julbön med prästen och familjen Stihl den 24
december med ca 35 deltagare.
*Inringning av nya året 31/1 kl.23.45 med ca 20
deltagare.
* Kyrksöndag i Träne kyrka den 9 februari, med
korvgrillning och kaka. Ca 30 deltagare. Red.

**
Medlemsavgift
Med denna tidning medföljer inbetalningskort till
medlemsavgiften som är oförändrad 100kr/familj.
Stöd byalaget och vår gemensamma verksamhet
och betala snarast in årsavgiften.
Styrelsen

Vad vill DU läsa om i Wenestadsbladet? Har du förslag på vad som ska stå i bladet, eller kanske
själv skrivit något så hör av dej, förslag och bidrag tas tacksamt emot.
Tommie Fröjd, Venestads Bygata 36, 29192 Kristianstad, e-post: tfrojd@spray.se
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Pingisturnering vecka 8
Fredag 21 feb kl 11.00 startar årets turnering.
Anmälan sker samma dag från kl. 10.00.
Plats: Venestads IF:s klubbstuga. Grillad korv och
dricka finns till försäljning.
Fina priser till vinnarna!
Vuxenpingis samma kväll kl. 19.00. Fredagsgodis
medtages själv. OBS! Inga utegympaskor i salen
och inga svarta sulor på skorna heller.
Styrelsen

**
”NU GÅR FIBERTÅGET,
så hoppa på om ni vill åka med”
Finansieringen av bredbandsutbyggnaden är
beviljad!
Venestad fiber ekonomisk förening har nu blivit
beviljade sökta bidrag för finansiering av
bredbandsutbyggnad via fiber, berättar Mats
Solding ordf i fiberföreningen.
Den 24 februari kommer styrelsen besluta om till
dess inkomna beställningsunderlag är tillräckligt
för att genomföra projektet, så vänta inte med er
beställning om ni bestämt er.
Nu har vi äntligen nått avgångsstationen, och tåget
för fiberanslutning är startklart och går inom kort.
Vårt fiberprojekt har beviljats projektstöd av
jordbruksverket, Länsstyrelsen samt PTS (Post och
Telestyrelsen), varför vi nu kan erbjuda alla
medlemmar möjlighet att ansluta sin fastighet till
bredbandsuppkoppling via fiber.
Då vi blev beviljade de sista medlen i
landsbygdsprogrammet 2013 har vi inte möjlighet
att ta in fler beställningar än de 95st vi budgeterat
för.
Detta innebär att de som inte kommer med nu
kan få betala en högre egen kostnad för att bli
anslutna.
På byalagets hemsida finns beställningsblankett för
anslutning till fiber.
För att vi skall behandla er beställning krävs att ni

äger en fastighet inom vårt täckningsområde eller
strax intill, samt att ni betalat medlemsavgift på
100 kr/år samt insats på 200 kr per fastighet
(engångskostnad) enligt våra föreningsstadgar till
Venestad fiber ekonomisk förening,
Bankgiro: 152-2382
Föreningsstadgar och mer info om vad som är på
gång hittar ni på Wenestads byalags hemsida under
fliken Venestad fiber.
http://wenestadsbyalag.se/
Vad innebär då fiberutbyggnaden?
Det ger möjlighet att få internetuppkoppling, tv
och telefoni via fiberkabel.
Allt samlat eller någon del av det, tex bara internet.
Hastigheten blir mångdubbelt snabbare än idag,
minst ca tio gånger snabbare, vilket gör att man
kan ta del av tex streamade tjänster som film via
nätet utan att det hackar.

Vad betalar man då för?
Det är infrastrukturen, dvs själva kabeln som grävs
ner i marken, och anslutningen in i huset. Detta är
en engångssumma, och kommer att kosta varje
fastighet ca 18.500-20.000 kr. Staten bidrar med ca
2/3, så du betalar bara en del själv, resten är statliga
bidrag. Den faktiska kostnaden är runt 60.000kr!
Sedan får man precis som nu, abonnera på de
tjänster man önskar; bredband, tv och telefoni. Det
går att få allt i ett från vissa leverantörer, eller så
har man bredband från en, tv från en annan och
telefon från ytterligare en.
Det blir billigare månadsavgift med denna lösning,
än nuvarande abonnemang.
Fibernät är en framtidsinvestering som gör att vi
får en infrastruktur som fungerar både för oss som
bor i byn nu, och många år framöver för våra barn
och barnbarn. Nu är en statlig subventionerad
utbyggnad av fibernät på gång i bygden och vi har
en chans att få ett väldigt mycket snabbare och
pålitligare bredband, TV och Telefoni jämfört med
det vi har idag. Fibernätet är 2000-talets
motsvarighet till telefonnätet ”kopparnätet” som nu
är ett sekel gammalt.
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Fibernätet är en bredbandsanslutning via optisk
fiber, vars kapacitet är överlägsen alla andra
bredband och klarar framtidens höga krav.
Bredband på riktigt, skulle man vilja säga. Ett
fibernät bidrar till utveckling och tillväxt inte bara
genom sin höga kapacitet, utan också genom att
det är öppet nät. Det enda du köper är
anslutningen. Sedan kan du köpa vilka tjänster du
vill (Internet, Telefoni och TV). Konkurrensen ökar
utbudet och sänker priset.
Anslutningskostnaden är en engångsinvestering
som ökar värdet på din bostad, och du betalar bara
för tjänsterna du använder. Fibernätverk byggs nu
på flera ställen i vår kommun ute på landsbygden
och i samhällen.
Fibern klarar störningar eftersom information i
fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler och det
är oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för
störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet
påverkas exempelvis fiberoptiken inte alls av åska.
Likaså är ledningen då den grävs ned också väl
skyddad från andra oväder och skaderisker.
Olika tjänster genom en fiberledning har man
möjlighet att koppla in inbrotts- och trygghetslarm
och övervakning via webbkamera av exempelvis
sin bostad. Samt att du säkrar bygdens fortlevnad,
attraktionsvärdet ökar. Inte oviktigt för oss som
älskar den här bygden. Med bredbandstelefoni
ringer man både betydligt billigare och säkrare än
genom dagens koppar- och luftburna ledningar.

Skridskoåkning i Wenestad
Lördagen 25 januari samlades ett glatt gäng av
skridskoentusiaster och åkte på en ovanligt stor
översvämning i byn. Alldeles blank is hör inte till
vanligheterna, så det var bara att passa på.
Foton: Aili Bergsjö

”Wenestads Bandylag”
Varför fiber?
*En framtidsteknik,
som ökar fastighetens
värde.
*Större utbud genom
öppet nät, vilket ger
billigare Telefon, TV
& Internet tjänster.
*Fibernät ger idag 100 megabit/s både uppströms
och nedströms.
*Fibernät ger samma hastighet oberoende av
avstånd och antalet samtidiga användare.
För kontakt:
mats.solding@repobygg.se

Grillning efter åkningen

**
Venestads Fiber ek förening
Årsmöte i Venestads IF:s
klubbstuga
tors 27/3 kl 19.00
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Venestadshistorier från forna
dagar
På norra Ryd bodde Olof Svensson och hans hustru
Alma.
Olofs far hade varit handlare i Brödt. Han hade en
förmåga att få syftnings fel när han pratade. Han
var på kalas och blev pinkenödig och gick ut för att
avklara sina behov.
När han kom in berättade han följande;
-:Det var en ögård när jag var ute o pissade kring
månen. (Ögård är en ibland förekommande ring
runt månen)
En annan gång berättade han;
-:Jag slog sönder käppen när jag gick till Träne på
ryggen av en so.
Olof Svensson var brännmästare i bränneriet, och
kunde väl komma över lite gott dricka emellanåt.
Det hände väl inte så ofta att han drack, men det
hände att han blev lite berusad ibland.
När han då kom hem tog Alma fram
sockerklipptången och det krasande ljud som då
uppstod var det värsta Olof visste.
På Västra Ryd bodde en herre vid namn Åström
och mitt emot honom bodde Ola Måns Per.
Herrarna tog sig understundom en bläcka och
ibland var även Olas son? Enok med. Man hade
varit cyklande i Kristianstad och varit på bolaget
och tärt lite av dryckerna på vägen hem så cyklarna
vinglade lite fram och tillbaka över vägen. Enok
blev inskickad till handlaren och skulle köpa en
veckotidning med hem och där beställningen lät: :Jag skiter i Hela Världen och köper Vårt Hem.
Ola Johansson hade varit i
Amerika men hade återvänt
hem. Han skulle göra sig lite
märkvärdig i affären. Det stod
ett antal räfsor med tänderna
neråt och Olof frågade
handlaren vad heter det nu på
svenska och petade på
tänderna med foten och
räfseskaftet träffade Olof i
pannan. Olof tog sig för
pannan och sa ”Aj som fan rivejävel”

Ett annat original var Sjödahls Attle. Han var lite
förnäm av sig och gick spankulerade omkring med
käpp. Han var ofta ute och gick om kvällarna och
om vintrarna var han ”drankakontrollör” på

bränneriet.
På eftermiddagarna tog han sig också en promenad
för att inhandla sin eftermiddagscigarr. Han
alternerade mellan Henzels och Olof Bengtssons.
Han skulle alltid ha en Matansas, och cigarrerna
låg i en ask om 10. Han var den ende som köpte
en styck. Men han valde med omsorg för att få den
bästa för dagen, men till slut hade han ändå bara en
att välja på.
Far hade en gång när det var dans på idrottsplatsen
några gubbar hemma som spelade priffe.
När de hade ätit kom någon med förslaget att ta en
promenad och se hur det var på idrottsplatsen. När
herrarna kom fram gick far förbi entrébordet och sa
”Tack för ijåns” och fortsatte in. Efter en stund
kom Nils Jönsson fram till far och sa ”Men du har
väl inte varit här tidigare idag”. Och han hade ju
alldeles rätt.
Algot Östergren var ju inte precis någon
fotbollsspelare, men väl en entusiastisk lagledare
och han levde sig in i matcherna. Han hade för
vana att gå runt planen och han både luftsparkade
och luftnickade. En gång bar det sig inte bättre än
att när han sparkade kom foten under en trädrot
och Algot miste totalt balansen.
Hans-Åke Birgersson
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Busskur och gran
Kommunen har varit ute och tittat på platsen där vi
vill sätta upp en busskur där barnen kan få lite
skydd från regn och blåst när dom väntar på
skolbussen.
Byalaget har
jobbat länge
för att få
kommunen
att fixa till en
busskur även
för barnen på
landet.
Sämre går det med att få dem till att sätta upp
julgranen i vår by när det går bra att de fixar gran
till andra byar i närheten, så vi får köpa gran och
betala för vår belysning till den samma.
Styrelsen

Predikan

**
En jordnära historia
Bonden gick och sådde rovor i den snustorra
jorden efter lång torka. Hans hustru kom ut till
honom med eftermiddagskaffe. Hon ser på marken
och säger: Du Per, ska det bli så torrt kommer väl
inte rovorna upp. Per svarar: Ska det bli så torrt har
de inte uppe att göra!
Bo Svensson

Kyrkkaffe

**
Byalagets kyrksöndag 9 feb 2014
Ca 30 personer hade samlats till Wenestads
Byalags kyrksöndag i Träne kyrka. Detta är en
tradition sedan många år tillbaka.
Det bjöds förutom Guds ord även på grillad korv
och kaffe med dop(p), samt musik av Monika
Johannesson.
Red.
(Foton: Göran Hjalmarsson)

Grillmästarna Lennart och Holger

Träne kyrka
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