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HÄNDELSEKALENDER: 
 

Händelsekalendern är ju ganska öppen ännu, då vi inte vet så mycket om läget under sommaren. Om det 
dyker upp mera program kommer vi att sätta info på hemsidan, FB och skylten på Backgrändsvägen. 

 
Onsdag 17.6 Midsommarstången kläs på Backdala gården. Vi börjar kl 15, men det är fritt 

fram att komma när man hinner. Vi kommer att ha en del material på plats 
men man får gärna ta med passande blommor samt björk- och rönnkvistar. Då 
vi är nöjda med resultatet reser vi stången. Cafeét kommer att vara öppet, se 
nedan.  

 
Juli Fotbollsmatch gifta – ogifta 

Utgivare:  Backgränd HBF, FBK, Marthor och Jaktförening 
Nästa infoblad: September 2020 (deadline 30.08.2020) 
 
Bladet är gemensamt för byns alla föreningar och 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  

Sommaren 2020  

Under sommaren kommer i år Pop-Up Café Backdala att finnas på plats mitt i byn för den kaffesugne 
(preliminärt) varannan söndag. Kafé-säsongen kör igång onsdag 17.6 då det är öppet kl. 15-18.  

Välkommen in på en kopp kaffe och färska bakverk! 
 

De söndagar kaféet åtminstone strävar till att ha öppet kl. 12-15 under sommaren är följande: 
 

5 juli 
19 juli 

2 augusti 
16 augusti 
30 augusti 

13 september 
 

Datumen och tiderna kan ännu komma att ändra så följ med infon på kaféets egen Facebook-sida eller 
Instagram (@cafebackdala), infoskyltar kommer också ut längs vägen några dagar före. 
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Sedan ett ärende som diskuterades på Hbf:s årsmöte, nämligen vår sopstation och dess omgivningar. 
Det här är väl inte ett problem specifikt för Backgränd, men ändå ett problem. Vill vi att vår sopstation 
skall se ut såhär? Knappast! Men då det verkar vara oklart för vissa vad man hämtar till stationen och var 
man skall sätta soporna behövs det kanske en kort repetition: 
 

 
 
- Soporna skall ALLTID sättas i de för dem reserverade kärlen ALDRIG utanför.  
- Man skall INTE hämta släpvagnslass med sopor, de skall direkt till Karis Sopstation.  
- Byggnadsavfall skall INTE hämtas hit, varken in i kärlen eller utanför. (Virke som duger till ved 

kanske nån granne vill ha att elda med?) 
- Fjolårets utemöbler hör INTE hemma här, liksom inte heller spisar, bildäck, soffor o stolar osv. 

 
Noteras kan att sorterat avfall (i flesta fall) kan föras avgiftsfritt till Karis sopstation, så det borde inte 
vara ett ekonomiskt problem för någon. Sopstationens adress är Furusvedsvägen och den är öppen: må, 
ons o fre kl 11-18, lö kl 9-12. 
Om du har saker som du tror nån annan har nytta av så kan man bjuda ut dem på BACKGRÄNDSK 
BYTESBÖRS på FB. Är du inte med där så kan du kontakta du nån i HBF:s styrelse, så ordnar vi 
annonsen.  
 
 

 

 

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 


