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AKTUELLT FRÅN FÖRENINGARNA 

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

BACKGRÄND 

HEMBYGDS-

FÖRENING:  
 

Vårmöte onsdag 5.5. med 

start kl 17. Om möjligt 

håller vi krattningstalko 

samtidigt.  
 

Följande produkter med 

Backgränd-tryck finns att 

köpa:  Muggar, tygkassar, 

huppare och t-skjortor. 

Ta kontakt med Marika 

(044-2869501), eller nån 

annan i styrelsen, om du är 

intresserad.  
 

Om det finns ungdomar i 

byn som skulle vara 

intresserade att sköta 

Backdalas gräsklippning i 

sommar, ta kontakt med 

styrelsen! Sommarjobbare 

till föreningen anställs 

också i år med stöd av OP.  
 

Kolla också: www.backgrandhbf.nsu.fi 

 

Eller: Backgränd HBF på Facebook 

och Instagram.  

 

BACKGRÄND 

MARTHOR:  
 

De regelbundna Martha-

mötena är tillsvidare 

pausade.  
 

Projektet med 

mormorsrutor fortsätter så 

vi förhoppningsvis kan 

förevisa slutresultatet till 

jul.  
 

Kolla också: Backgränd Marthor på 

Facebook. 

 

BACKGRÄND 

JAKTFÖRENING:  
 

Inventering av vilttrianglar  

i mars, information 

kommer snart.  

 

BACKGRÄND 

FRIVILLIGA 

BRANDKÅR:  
 

Alarmavdelningen övar 

varannan onsdag kl. 19. 

Nya medlemmar är varmt 

välkomna med och 

bekanta sej med 

verksamheten, inga 

förhandskunskaper krävs. 

Det finns ett stort behov av 

nya medlemmar för att 

hålla igång brandkårs-

verksamheten i byn! Nästa 

övning 10.3.  
 

Ungdomsavdelningen övar 

varje tisdag kl. 18-19.30. 

Åldersgräns 7år.  
 

 

Övning för 

miniorbrandkårister lördag 

24.4. kl. 10-14. Under 

övningen bekantar vi oss 

med brandkårs-

verksamheten genom lätta 

övningar och lekar 

(mellanmålspaus ingår så 

alla säkert orkar). 

Övningen är riktad till alla 

barn under skolåldern, 

man måste dock klara sej 

utan föräldrar hela 

övningen. Anmäl på 

förhand om du  

deltar till Malin (045-

8730069)  
 

Kolla också: 

www.backgrandfbk.brandkaren.fi 

 

Eller: Backgränd FBK på Facebook 

och Instagram.  

 

BACKGRÄND  

4H-GRUPP:  
 

4H-träffar på fredagar kl. 

13.30-16.00 på 

brandstationens 

vindsvåning. Det ryms 

några deltagare med i 

gruppen ännu!  

 
Kolla också: www.raseborg.fs4h.fi  

 

Eller: Raseborgs 4H på Facebook och 

Instagram. 

 

 

http://www.backgrandhbf.nsu.fi/
http://www.backgrandfbk.brandkaren.fi/
http://www.raseborg.fs4h.fi/
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HÄNT I BYN 

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

Backdalas nya 

farstubyggnad invigdes 

officiellt 27.11. 

Hembygdsföreningen vill 

rikta ett stort tack till alla 

som deltagit i 

byggprocessen på ett sätt 

eller annat och ett extra 

stort tack till Fiskars 

Byggnadsbyrå, Ralf Jung 

och föreningens egna 

duktiga sommarjobbare 

Edwin Wikström!  

 

Backgränd FBK har fått en 

”ny” släckningsbil. Bilen är 

en Scania av årsmodell 

2008. Om du funderar om 

det är den du ser i trafiken 

är enhetsbeteckningen 

ännu densamma: LU 761.  

 

Jaktsäsongen är nu slut och 

från Jaktföreningen 

rapporteras det att man fått 

en fångst på 154 hjortar 

och 10 älgar. Utöver jakten 

har därtill trafik och stora 

rovdjur decimerat 

hjortstammen med något 

tiotal individer. Säkerligen 

är detta en glädjande nyhet 

för alla som rör sej med bil 

i trakten.  

 

  

 

 

I februari installerades i 

Backdalas sal en ny 

luftvärmepump till vilken 

föreningen fått understöd 

från Karis-Pojo 

Sparbanksstiftelse.  

 

Backgränd FBK delade vid 

årets slut traditionsenligt ut 

sina intressepris till dem 

som deltagit aktivast i 

föreningens verksamhet. 

Alarmavdelningens pris för 

år 2020 gick till Anders 

Wikström och 

ungdomsavdelningens till 

Simon Österman. 

Nämnvärt är ett det för 

Anders var nionde året i 

rad han fick priset och för 

Simon femte året – 

dedikerade brandkårister!  

 

 

 

 

FBK:s frågesportsmästare.  

FBK:s ungdomsavdelning 

deltog 8.12 i Finlands 

Svenska Brand- och 

Räddningsförbunds 

mästerskap i frågesport på 

distans med fem lag. I 

tävlingen avgick ett av 

Backgränds lag, bestående 

av Wilhelm Wikström, 

Simon Österman och 

Eddy Lindqvist, som 

guldmedaljörer!  

 

 

Tips för en regnig dag: 

Har du redan hört talas om 

”Broddcast”? På Soundcloud finns 

för tillfället två serier med 

inspelningar från Backgränd att 

lyssna på: en med intervjuer med 

Backgrändska bönder och en där du 

kan bekanta dej närmare med 

jaktföreningens verksamhet. Du 

hittar länk till inspelningarna på 

HBF:s Facebook-sida eller genom 

att söka fram sa.wson på 

www.soundcloud.com 



Tack till Jaktföreningen 

och till Backgränd 

Frivilliga Brandkår för 

kondoleans till minnet av 

Birger. 

De anhöriga.  
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FAMILJENYTT     OCH     BYAKUL  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Födda 2020:  

 

 

 

 
 

 

Avlidna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄSONGENS PYSSEL:  

Kan du hitta de 10 gömda platserna i 

pusslet? Om du behöver hjälp på 

traven finns orden på nästa sida. 

Orden går i riktigt alla riktningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020  

 

föddes vår son,  

Elis och Ingrids 

lillebror, 

GUNNAR 

Elena & Sami  

Horttana  

11.4.2020  

 

kom påskhäxorna med  

Ebbas lillasyster, 

LISA MARIE 

BÖHLING  

 

Jenny & Daniel  

 

8.4.2020  

 

föddes vår son,  

HEMMING   

Emilia Brännback &      

Axel Baarman 

 

Vår kära, 

 Agrologen 

BIRGER  
TOROLF JOHANNES 

HOLLMÉRUS 

* 22.2.1943 Åbo 

✞ 6.12.2020 Backgränd 

Älskad – saknad 

Ebba 

Annika och Hannu  

    Mili med familj 

    Mika 

    Julia 

    Alexander 

Helena och Pekka 

    Jonas 

    Lina och Ander 

Mats  

    Isabel 

    Vivian 

    Iris 

Systrar, släkt och vänner.  

 

 

 

 

HÄNT I BYN 1923: 
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REDAKTIONSBYTE 
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Tidningen Byanytt har fungerat som Backgränd HBF:s informationsblad allt sedan 1997 (med ett infoblad 

redan hösten 1996). Under 24 år har tidningen skrivits av Christel Wikström, de första 21 åren tillsammans 

med Helena Hollmérus. Totalt 76 nummer av Byanytt har Christel hunnit med innan hon på fjolårets sida 

valde att ”gå i pension” från redaktörsrollen.  

Utöver att ha fungerat som Byanytts skribent har Christel också till och med årsskiftet suttit i 

Hembygdsföreningens styrelse. Totalt 17 år blev det för henne i styrelsen, varav 10 år som sekreterare.  

HBF vill rikta ett tack till Christel för sitt aktiva deltagande i föreningsverksamheten och med Byanytt.  

 

Samtidigt passade vi på redaktionen på att intervjua Christel inför pensionsdagarna:  

 

1. Hur blev Byanytt till?  

Byanytt blev till hösten 1996. Det fanns två problem som skulle lösas; Hur skulle vi få ut info om föreningens 

verksamhet till alla ortsbor och övriga intresserade, samt hur skulle föreningen få in medlemsavgifterna? 

Hittills hade informationsspridningen varit beroende av djungeltrumman, kanske inte det bästa och effektivaste 

sättet för en förening. Medlemsavgifterna inkasserades kontant på årsmötet, vilket hade resulterat i 3 betalda 

avgifter det föregående året. Tillsammans med Helena, som då var ordförande, kläckte vi iden att försöka oss 

på ett infoblad som skulle delas ut till alla medlemmar. Bankgiro för medlemsavgift kunde ju då också enkelt 

bifogas. Det första bladet hette rätt och slätt ”Infoblad för Backgränd Hbf” och där efterlyste vi förslag på litet 

fantasifullare namn. Bland de inlämnade förslagen blev det sedan omröstning på en spelkväll senare på hösten 

och Gudruns förslag Byanytt fick de flesta rösterna.  

 

2. Vad har varit roligast med att skriva Byanytt?  

Det roligaste ur föreningens synvinkel är att förutom ortsbor har också många utflyttade backgrändare och 

övriga backgrändsvänner varit intresserade att ”prenumerera” på bladet, så antalet läsare har ökat efterhand 

och informationen om verksamheten har nått ut till allt flere. Föreningens medlemsantal har också stadigt 

ökat, från 3 betalande till närmare 200 (tror det varit över 200 också, men inte riktigt säker). Ur den egna 

synvinkeln kan jag säga att redaktionen tillbringat många trevliga kvällar med grammatikaliska problem och 

fina formuleringar varvat med ett glas vin och nåt gott att äta till.  

 

3. Vilket är ditt trevligaste föreningsminne? 

Det finns många trevliga minnen, men om jag skall välja ett så är det kanske att delta i maskeradkommitteerna, 

så som de var på ”den gamla goda tiden”. Vi kunde vara 10-15 personer i kommitten och planeringsmötena 

var många. Veckorna före festen samlades alla i Backdala, där vi övade på teatern till introt, tillverkade 

dekorationer, planerade och gjorde förberedelser. Det var mycket jobb – men många händer som hjälpte till 

och alla hade trevligt.  

 

4. Skall du starta nån ny tidning nu när du har tid över från att skriva Byanytt, eller skall du bara sticka mera?  

Tror nog det blir att sitta i gungstolen framför brasan och sticka. Vill jag ha omväxling virkar jag litet emellanåt. 

Om abstinensbesvären blir för svåra kan jag ju alltid glädja Marthorna med nåt infoblad.  

Det har varit trevliga 24år, men nu är det dags för de yngre att visa vad de kan (de följande 24 åren). Man skall 

sluta litet före det skedet då man börjar säga att ’såhär skall det vara för såhär har vi alltid gjort, åtminstone de 

senaste 50 åren…’ 

 

 
(Orden i pusslet på föregående sida: Abborgöl, Backdala, Bastsjö, Brandstation, Brasbybron, Gräddknallen, Håkankåken, Pliton, Porssjö, Seudon)  
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BACKGRÄND 

’DISTANSARBETSHUB’ 

 

Backgränd 

hembygdsförening ser all 

anledning att stärka 

försörjningsmöjligheterna i 

vår lilla landsbygdsidyll, 

vare sig vi har pandemier 

härjande i världen eller 

inte.  Vi har därför föresatt 

oss att grunda en sorts 

distansarbetshub, som 

kunde erbjuda bybor, 

sommarboende och andra 

intresserade ett välutrustat, 

lättillgängligt och 

förmånligt utrymme som 

är väl lämpat för 

distansjobb och möten. 

Och vi har hittat flera 

trevliga samarbetspartner 

som liksom vi tycker att 

det här vore en god idé! 

  

Vi har slagit ihop oss med 

Backgränd FBK, vars 

vindsvåning känns väldigt 

väl lämpat för det här 

ändamålet. Distanshubben 

är nu i planeringsskedet, 

och vi tar mer än gärna 

emot synpunkter om stort 

och smått. Har du tankar 

om teknisk utrustning, 

bokningssystem, 

prissättning eller osvikliga 

krav på kaffekokaren så är 

det fritt fram att höra av sig 

med idéer (t.ex. till 

hbf@backgrand.fi eller till 

Sara 044-2869502) eller 

hänga med på någon av 

våra informella 

planeringsträffar!
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TA KONTAKT MED FÖRENINGARNA 
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Backgränd 

Marthor: 

Ordförande 

Kerstin 

Sjöblom 

050-3501839 

 

Sekreterare 

Christel 

Wikström 

050-3717047 

 

 

 

Backgränd 

Jaktförening: 

Ordförande 

Patrik 

Frostell 

040-8301640 

 

Sekreterare 

Kim 

Björklund 

044-3519655 

 

 

Backgränd 

FBK: 

Ordförande 

Kim Eliasson 

050-3527290 

 

Kårchef 

Christian 

Wikström 

0500-736696 

 

Ungdoms-

avdelningen 

Malin 

Wikström 

045-8730069 

Backgränd 

HBF: 

Ordförande 

Marika 

Sandholm 

044-2869501 

 

Sekreterare 

Sara Wilson 

044-2869502 

 

Disponent för 

Backdala 

Håkan 

Wikström 

040-4133114 

Backgränd 

4H-grupp: 

Verksamhets-

ledare 

Peik 

Grönholm 

0400-726208 

 

 

 

 

 

 

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

INFO OM TIDNINGEN  

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

Tidningen Byanytt ges ut gemensamt av byns föreningar, ca. 4 gånger i året. Den delas ut i 

pappersformat till samtliga invånare i byn och elektroniskt via e-post till alla andra som beställt 

den.  

Utöver den info som byns föreningar delar med sej om kommande verksamhet skriver vi 

också om trevliga händelser i byn, publicerar familjenyheter relaterade till Backgränd och vi 

kommer också att dela med oss av någon liten glimt av Backgränds historia i varje nummer.  

Vem som helst kan dela med sej av material, information och reklam till tidningen så länge det 

har någon anknytning till Backgränd. Tveka inte att ta kontakt om du har något du vill att vi 

skriver om! 

 

Redaktion: Emma & Malin, material till malin@backgrand.fi (045-8730069). Skicka oss 

materialet senast 1.5.2021 för att säkert hinna med i nästa nummer!  

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

 

ÄR DU, ELLER VILL DU BLI, MEDLEM I BACKGRÄND HEMBYGDSFÖRENING? 

Då är det dags att betala medlemsavgiften för år 2021.  

Avgiften är 10€ per person över 7år.  

Betala den till konto: FI 22 4055 8740 0054 17. 

Skriv vid betalningen namn och födelseår på alla medlemmar, också de under 7år, som 

meddelande.  

mailto:malin@backgrand.fi

