
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HÄNDELSEKALENDER: 
 
Tisdagar  Brandövning för ungdomsavdelningen kl. 18-19 
Onsdagar  Brandövning för alarmavdelningen kl. 19 (endast udda veckor) 
Torsdagar  Barnjumppa kl. 18-18.45 på Backdala under ledning av Sara 

Jumppa kl. 19 på Backdala under ledning av Martina Berglund  
 

Fredag 28.2 HBF: Vårmöte kl. 18, sedan Spelkväll, Backdala 
Torsdag 5.3 Marthorna: möte kl. 18 Brandstationen, reseskildring ”Göran 

Schildts sju liv” 
Lördag 14.3 HBF: Bowling kl. 16-18 i Ekenäs  
Lördag 21.3 HBF: Teater på Backdala 
Fredag 27.3 HBF: Spelkväll på Backdala kl. 18  
Lördag 28.3 HBF: Ölbryggningskursen börjar på Backdala, kl. 15 
Torsdag 2.4 Marthorna: möte kl. 18, Happy Flower, blomsterdekorationer 
Söndagen 19.4 Backgränd Mässa på Backdala kl. 15-17 
Torsdagen 7.5 Marthorna: möte kl. 19 på Anna-Stinas, bokbyteskväll 
Lö-sö 9-10.5  FBK: ungdomsavdelnings nattövning  
Söndagen 24.5 Backdala Pop-Up Café kl. 13-16 
Fredagen 29.5 HBF: Spelkväll på Backdala kl. 18 
 
 
 
 

Utgivare:  Backgränd HBF, FBK, Marthor och Jaktförening 
Nästa infoblad: Maj 2020 (deadline 30.04.2020) 
 
Som ni kanske ser har det skett en förändring i Byanytts utseende och innehåll, det beror på att bladet nu är 
gemensamt för byns alla föreningar. Bladet riktar sig, förutom till ortsborna, även till alla som är intresserade 
av vad som händer och sker i Backgränd. Det utkommer ungefär 4 gånger i året, enligt behov. Förutom 
ortens föreningar kan även privatpersoner lämna in bidrag till Byanytt, om det gäller information, 
meddelanden eller ”reklam” som har anknytning till Backgränd. Bidragen lämnas in till Malin (0458730069, 
malin@backgrand.fi) eller Christel (0503717047, christel.wikstrom@2me.fi) . 

BYANYTT  

Våren 2020  



Fredagen den 28 februari siktar vi på ett hyfsat kort men konstruktivt möte ca kl. 18-19 där vi i 
lagom rask takt försöker avhandla fjolårets bokslut och verksamhetsberättelse, samt aktuell 
verksamhet och annat trevligt. 
Därefter serveras småsaltigt med lämplig läskande dryck och salen står till förfogande för 
brädspel, kortspel, pingis och motsvarande sociala exerciser. (Yngre föreningsmedlemmar som 
kanske inte finner mötesagendan tillräckligt stimulerande kan säkerligen tjuvstarta spelandet 
redan tidigare om de så önskar).  
Den spelsugne kan gärna notera att SPELKVÄLLARNA fortsätter den sista fredagen i månaden 
hela våren! Ringa alltså in 27.3, 24.4 och 29.5 i almanackan redan nu och håll ögonen öppna 
efter närmare info! 
 
Lördagen den 14 mars har Hembygdsföreningen Ekenäs Bowlinghall bokad mellan 16-18. 
Anmälan till Marika (0442869501) eller Sara (0442869502) eller via Facebook.   
 
Lördagen den 21 mars får Backdala besök av Åbo Svenska Teaters pjäs ”Allt som är underbart”. 
Mera info på kommande - följ med skylten, hemsidan och Facebook.  
 
Lördagen den 28 mars börjar HBFs kurs i ölbryggning kl. 15 på Backdala. Under den första 
träffen börjar vi med teorin om hur man tillverkar öl och slår därefter fast datumen för de 
egentliga bryggtillfällena. På de där följande träffarna kommer vi att brygga 3-4 olika ölsorter i 
tillräcklig mängd för höstens Oktoberfest. (Festen går av stapeln 26.9 på Backdala, boka datumet 
färdigt!) Anmälan till ölbryggningskursen till Malin (0458730069) senast 19.3.  
 
Söndagen den 19 april kommer byns föreningar tillsammans att hålla en gemensam 
Backgränd Mässa. Under mässan kommer föreningarna att presentera sin verksamhet och 
svara på alla dina frågor. Kom och bekanta dej närmare med byns hobby-möjligheter eller kom 
på en kaffe eller en grillkorv mellan kl. 15-17!  
 
Under sommaren kommer i år Backdala Pop-Up Café att finnas på plats mitt i byn för den 
kaffesugne (preliminärt) varannan söndag. Café-säsongen kör igång söndag 24.5 då det är 
öppet kl. 13-16. Välkommen in på en kopp kaffe och färska bakverk!  
 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL BYNS FÖRENINGAR 
 

Jaktföreningen: Ordförande –Patrik Frostell, 0408301640 
       Sekreterare – Kim Björklund, 0443519655 
 
Marthorna: Ordförande – Anita Baarman, 0505539080 
                     Sekreterare – Christel Wikström, 0503717047 
 
HBF: Ordförande – Marika Sandholm, 0442869501 
           Sekreterare – Sara Wilson, 0442869502 
 
FBK: Kårchef – Christian Wikström, 0500735596 
          Ordförande – Kim Eliasson, 0503527290 
          Ungdomsavdelningen & miniorer – Malin Wikström, 0458730069 



Här ännu fortsättning på intervjuerna med Backgrändbor: 
 
Frågorna är 

1. Jag/vår familj (Vilka hör till ert hushåll, två- och fyrbenta, vad sysslar ni med, intressen…) 
2. Hur många år har du/ni bott i Backgränd? 
3. Var och hur bor ni? (Var finns ert hem, hurudant hus, gammalt eller nytt….) 
4. Varför Backgränd? (orsaken el. orsaker till att ni flyttade hit) 
5. Förväntningarna på hur det skulle vara att bo här? 
6. Blev det som du/ni trodde? 
7. Vad är bra i Backgränd? 
8. Vad kunde bli bättre? 
9. Du/ni ska presentera Backgränd för personer som kommer på besök för första gången. Vad och vilka 

platser skulle ni förevisa? (Alla sorters fortskaffningsmedel finns till ert förfogande) 
 

 
1. Vår familj består av Axel Baarman och Emilia Brännback samt två hundar Fairy och Becky och två kattor. 

Axel är bonde, Emilia snart färdig agronom. Intressen Axel: att gå i skogen och spela volleyboll och 
badminton Emilia: Hundar och vandra. 

2. Axel: Hela livet förutom några år i Helsingfors. Emilia: Flyttade hit 2017. 
3. På gården ganska mitt i byn (snett mittemot brandstation). Huset är byggt ca 1950. 
4. Axel: uppvuxen i Backgränd. Emilia: Blev kär i en bonde och flyttade till Backgränd. 
5. Lugnt och skönt. 
6. Axel: Jo. Emilia: Nej, det blev bättre. 
7. Naturen, men framförallt folket.  
8. Färre fästingar. 
9. På sommaren vandra i skogarna och på vintern skrinna på Bastsjö. 

 

Heidi Handroos: hästarna förde mig till Backgränd: köpte Solfall av Sanni 2011. Flyttade in efter remppan 
23.2.2013.  
Den ljusröda färgen på mitt hus har sina anor till min farfar, som målade min fars hemstället uppe i Lapplands 
första by Simo, just med den här ljusröda färgen, så den har stark koppling till min barndom. Även min faster, som 
immigrerade till U.S.A, hade sitt hem målat med samma nyans ljusrött då jag var på besök hos henne som barn. 
Färgen hedrar även min barndoms favorit första girl power-figuren Pippi Långstrump och hennes Villa Villekulla. 
Hösten 2015 var jag. resa till Irland o såg flere färgglada hus där och då bestämde jag att istället för gult, skulle 
Solfall bli ljusrött  
Sanni köpte  år 2001 min första finnhästuppfödning Hilette f.1995 (som hade anor även i Backgränd: hennes 
mormormorfar Bento ägdes av Hjalmar Holmström i Backgränd). Sanni o jag har ägt hästar tillsammans, eller så 
har jag tränat Sannis hästar o hon har istället haft hand om avelsstona och fölen. Nu har vi gemensamma 
tävlingshästar i Sjundeå i träning hos yrkestränaren Nina Pettersson-Perklen. Det är sk. andelshästar, så det finns 
flera ägare och delar på kostnaderna för hästarna. En av våra gemensamma andelshästar:  Religious, vann på 
nyårdagen travtävling I Solvalla I Stockholm.  
Backgränd kom till min kännedom redan som barn, då mina föräldrar var familjebekanta med Parkkinens, som äger 
ett ställe i Päsarbyn. De hade får där på 70 talet o från deras brygga vid Svartå ån lärde jag mig simma, då min far 
slängde rotborsten i vattnet o jag simmade efter:  den först bara kort sträcka o sen alltid lite längre. Nu nästan 50 är 
senare, simmar jag i samma å med mina hästar bara en kort sträcka från det där stället jag lärde mig att simma. En 
vinter gjorde vi pulkavandring till Backgrändsbutiken: jag kommer ihåg att vägen kändes jättelång från Päsarbyn 
till butiken o samma väg tillbaka.  
Jag har 2 hästar: Gunnar 9 årig finskhästvalack och 14 åriga sällskapsdamen varmblodsstoet Nonna. Mitt hjärta 
klappar för den finska hästen: den var med o byggde det här landet med våra förfädrar och utan finska hästen I 
vinterkriget för 80 år sedan, skulle vi inte ha klarat oss. Så vi ligger nog i tacksamhetsskuld åt våran nationalskatt: 
finska hästen. 2 katter, båda blir 15 år i sommar, den gula Ozzy och svarta Lizzie. 1 hund : i maj 9 år, blandrastiken 
toychihumixen Didi. Naturen är det bästa i Backgränd. Jag gillar att vandra i skogarna: svamp o blåbärsutflykter 
står högt i kursen. Eller bara vandra eller rida omkring på stigar. Själven får ro i skogen! Det brukar bli svamp eller 
blåbärsutflykter då nån kommer på besök. Så är åktur med Gunnar populärt speciellt då det är snö så mycket att 
man kan åka släde. 
 


