
Plastinsamlingskärl till byn? 

Finns det intresse för egna plastinsamlingskärl? Om minst 10 

hushåll eller grupper av hushåll skaffar är det möjligt att ordna. 

Priset på tömningen är beroende av kärlets storlek, men borde 

vara billigare än motsvarande blandavfallskärl.  Meddela  till 

Sara (0442869502) så ser vi om det finns tillräckligt många 

intresserade. 
 

 

Hus/stugor till uthyrning/salu? 

Det kommer nu och då förfrågningar om hus, till salu eller till 

uthyrning , av personer som skulle vara intresserade av att flytta 

till Backgränd. Så om du råkar ha ett hus (åretrunt eller 

sommarstuga) som står outnyttjad – hör av dej till någon i 

styrelsen, så kan vi tipsa följande intresserade. 
 

        

 

Presentation av bybor  

Varför flytta just till Backgränd? Blev det som ni trodde? 

Bl.a. dessa frågor vill vi nu ha svar på. 15 slumpmässigt utvalda 

personer/familjer har därför fått ett frågeformulär att besvara. 

Vissa är nyinflyttade, andra har flyttat hit för åtskilliga år sedan 

eller är återinflyttade. Knappt hälften har hittills lämnat in sina 

svar och vi hoppas att även de övriga returneras till redaktionen 

så småningom. Några kommer vi att presentera redan vi i detta 

nummer (Lottsedeln har valt ordningsföljden). Fortsättning 

följer sedan i kommande blad... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

Backgränd HBF 

 

Byanytt  
SOMMAREN 2019 



Sommarens och höstens program:  

 

 

Fotboll 

Den traditionella matchen Gifta – Ogifta på sportplanen 

torsdagen den 11 juli kl 18.30 

(Obs! PRELIMINÄRT DATUM!! Datumet kan komma att 

ändra beroende på väderleken.) 

Vi spelar enligt hyfsat vedertagna fotbollsregler på ett sätt så att 

alla från skolålder uppåt ungefär kan delta, oavsett tidigare 

fotbollsvana eller bollsinne. Är du osäker på vilket lag du tillhör 

kan vi säkerligen avgöra saken på plats. 

 

 

Amazing Race Backgränd 

Vi gör i år ett nytt försök, denhär gången den 17 augusti. Så 

börja samla ihop lag genast! Varje lag skall bestå av 4 personer. 

Det blir en kortare cykeldel och därefter avslutas tävlingarna 

med en ”traditionell” Backgränd Cup. Anmälningar till Emma 

(0405691894) senast den 1 augusti. 

 

 

Motionsjippot  ”Avloppet” 

Även Backgränd hembygdsförening får ta spaden i vacker hand 

och gräva om sitt avlopp för att uppfylla kraven i 

miljöskyddslagen – och nu kan DU hjälpa till! Söndagen den 

15 september uppmärksammar vi avloppsfrågan med ett 

motionsjippo för alla åldrar och konditionsnivåer. Ruttkartan är 

brokig och innehåller allt från barnvagns- och rollatorvänliga 

snuttar till längre distanser i varierande terräng. Vi fokuserar på 

rörelseglädje framom idrottsliga prestationer. Loppet går i bästa 

Ärevarvet-anda, så att sponsorer stöder avloppsinvesteringen 

med summor som utgår från antalet motionerade kilometer. 

Varje steg är ett steg närmare ett nytt avloppssystem!  

Den som inte vill svettas kan roa sig med publikgrenar och 

traktering vid Backdala. Mer information dyker upp inom kort, 

men vill du höra dig för om något (eller kanske ställa upp som 

sponsor?) så kan du med fördel kontakta Sara (0442869502) 

 

 

Renovering 

Renoveringen av Backdala fortsätter; Farstun rivs och det skall 

byggas en ny. 

Det kommer att ordnas ett möte senare i höst om renoveringar 

och underhåll av lokalen. Vi hoppas att så många som möjligt 

deltar i mötet. 

 

 

Kulturell Kväll med Hbf 

Lördagen den 9 november tar Backgrändbussen oss ner till 

Tryckeriteatern i Karis, där vi ser den revyaktiga pjäsen Med 

risk för RASeborg. Den sägs vara ”en humorspäckad historia 

kring Raseborg och dess första 10 år som kommun” och kör 

igång kl. 16. Därefter tar bussen oss hem till Backdala, där det 

serveras en hemgjord trerättersmeny ackompanjerad av enormt 

mycket snarvel och trevlig samvaro. 

Priset på 40€ inkluderar teater, buss tur-retur och mat! 

Anmäl dej till Sara (0442869502) 

 

 

Föreningen har fått en ny gasgrill som donation av Bema. Ett 

stort tack till Johan & co!  
 



6. Ja och mer som så! Härifrån flyttar vi inte! 

 

7. Människorna, byagemenskapen, naturen och lugnet.  

 

8. Backgrändvägens ytbeläggning. 

 

9. Skulle visa skogen med alla små sjöar som Bastsjö och Seudon till fots. 

En paddlingstur längs ån med strandhugg vid Junkarsborg.  

 

------------------------------ 

 

 
På Kasaby Rusthåll bor familjen Berglund. Familjen består av Robert och 

Martina och barnen Joel och Felicia, samt två katter. 

Vi flyttade till Backgränd under Mars månad detta år, då Robert tog över 

gården av sina föräldrar. 

Både Robert och Martina har vuxit upp på landet och trivts bra med det, så 

Backgränd kändes som ett bra alternativ. Här bor man på landet men har 

ändå ganska nära stan.  

 

Då man kommer till Backgränd måste man besöka Bastsjö, en perfekt 

strand för familjen. Även naturen är fin, så en promenad runt i byn är 

aldrig fel. En fin sommardag är en båttur på ån att rekommendera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna som skulle besvaras: 

1. Jag/vår familj  

2. Hur många år har du/ni bott i Backgränd? 

3. Var och hur bor ni?  

4. Varför Backgränd?  

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) 

 

----------------------------------- 

 

 
Familjen Horttana består av Sami och Elena, samt barnen Elis (snart 

sex år) och Ingrid (snart fyra år). Vi har också en flock höns som nu 

sommartid traskar fritt runt på gården. 

 

 
 



Vi bor i det gula huset uppe på berget mitt i Heimos by. Huset är byggt i 

början av 90-talet och hit flyttade vi senhösten 2012. Barnen är infödda 

backgrändbor medan vi vuxna växt upp i Karis, och efter fem studieår i 

Vasa flyttade vi tillbaka till hemknutarna. Då började vi också direkt spana 

efter ett hus lite utanför Karis. 

Både Sami och Elena jobbar som lärare. På vår lediga tid är vi gärna 

hemma och fixar på gården och huset. Elena syr, stickar och väntar alltid 

ivrigt på nästa renoveringsprojekt. Sami trivs bra i slakteriet och är inte 

direkt lika ivrig på att renovera utan radar hellre ved.  

Vi trivs hujsigt bra i Backgränd: här är en fin gemenskap bland byborna, 

fina landskap och lugnt och skönt. Förväntningarna på Backgränd har med 

andra ord uppfyllts med råge. Tack vare familjen Wilson var vi rätt bra 

införstådda i Backgränds fina kvaliteter. Roligt när det också bor många 

barn i byn! Enligt Elis är Bastsjö det bästa med Backgränd, medan Ingrid 

lyfter fram barnjumppan i Backdala som hennes favorit. 

När vi får gäster som inte känner till Backgränd brukar vi ta med ner dem 

till ån, där vi och våra bygrannars båtplats finns. Dessutom brukar gästerna 

vara imponerade av alla evenemang och tillställningar som ordnas. Skylten 

“Årets by 2009” brukar också leda till en del fniss...  

Och ajo, det är vi som vinkar glatt från en blåsilvrig Toyota Avensis längs 

Backgrändsvägen :) 

 

------------------------------ 

 

 
Här kommer familjen Björklunds svar på frågorna: 

 

1. Kim Björklund, 45år, sjukskötare, natur- och vildmarksguide 

    Michaela Björklund, 45år, sjukskötare 

    Josefine Björklund, 21år, blivande konstnär? skall studera följande      

skolår på VNF:s konstlinje 

    Hampus Björklund, 19år, fordonsmekaniker  

    Cornelia Björklund, 15år, högiselev 

    Malte Björklund, 13år, högiselev 

    Hunden Riku 6år 

    Katterna Hertta 10år 

                   Kasper 8år 

                   Sander 6år 

    Kaninen Nelsson, jättegammal i kaninår! 

    Hönsflock med en icke galen tupp 

 

2. 21 somrar 

 

3. Ringlabrovägen 176, Torbacka, rött hus med vita knutar byggt 86-87. 

 

 
 

4. När vi efter ett år i Norge flyttat hem via Åland till Karis började vi 

söka efter ett hus på landet. Medan Kim var i Norge igen för en kort 

jobbsession så kom Torbacka till försäljning och Michaela tog genast 

kontakt till fastighetsförmedlaren. Vi kände ju till Backgränd som gamla 

Karisbor och Torbacka var precis vad vi sökt och Michaela som var ensam 

på husvisningen då Kim var i Norge. Kim fick per telefon en beskrivning 

av huset och gården och gav klartecken till att slå fast ett köp men Tor och 

Gunnel som var säljarna sade att de nog kunde vänta med att Kim kom 

hem och såg stället innan vi slog fast köpet. 

 

5. Förväntningar fanns egentligen inte på annat än ett läge ute på landet 

med lugn o ro samt naturen inpå knuten. 


