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AKTUELLT FRÅN FÖRENINGARNA 

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

BACKGRÄND 

HEMBYGDS-

FÖRENING:  
 

Vårmöte torsdag 29.4 med 

start kl. 17. Om vädret 

tillåter håller vi 

krattningstalko före mötet. 

(OBS nytt datum).  
 

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.  

T-skjortorna är likadana 

som tidigare med ”I     

Backgränd” på bröstet, 

hupparna har ”Backgränd” 

broderat på ryggen och 

muggarna samt tygkassarna 

har följande bild på sej:  

 

Jumppa för barn på 

torsdagar kl. 18. Jumppan 

för vuxna fortsättningsvis 

på paus, men hoppeligen 

kan vi börja igen snart.  
 

Kolla också: www.backgrandhbf.nsu.fi 

 

Eller: Backgränd HBF på Facebook 

och Instagram.  

 

BACKGRÄND 

MARTHOR:  
 

De regelbundna Martha-

mötena är tills vidare 

pausade.  
 

Digital kurs ”Vilda 

grönsaker i maten” via 

Martha-förbundet onsdag 

5.5 kl. 18-19.30. Också alla 

intresserade icke-Marthor 

är varmt välkomna att 

delta! Kursen är 

kostnadsfri och man deltar 

elektroniskt hemifrån via 

Teams. För mera info om 

anmälan kontakta Sara 

(044-28969502).  
 

Kolla också: Backgränd Marthor på 

Facebook. 

 

BACKGRÄND 

JAKTFÖRENING:  
 

Stadge-enligt möte hålls i 

juni, närmare datum 

meddelas inom kort.  

  

 

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 i gång brandkårs-

verksamheten i byn! Nästa 

övning onsdag 5.5.  
 

Ungdomsavdelningen övar 

varje tisdag kl. 18-19.30. 

Åldersgräns 7år.  
 

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/


LADAN – övernattning 

Övernattning för grupper, möten, läger 

eller fester i vacker miljö invid ån.  

Bastu, strand och sommarstuga till 

förfogande.  

Det finns också möjlighet att via oss 

endast hyra kanoter, SUP-bräden 

eller roddbåt för en tur på Svartån!  

        Ta kontakt! 

Anna Kullberg, 

0440921018 eller 

kullbera92@gmail.com 

Kusa, Mangårdsvägen 652 

 

UTHYRES! 

4r+k, ca. 100kvm 

Backgrändvägen 668 

grundrenoverat, 

inflyttningsklart 1.6 

Vid intresse kontakta  

Sigge, 0505950460 
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HÄNT I BYN, RALLYINFO & UTHYRES 

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

Planerna inför köks-

renovering i Backdala har 

sakta startat och en 

arbetsgrupp för projektet 

har sammansatts. Om du 

har stort intresse för kök 

eller köksrenoveringar och 

vill delta i projektet får du 

gärna kontakta nån i 

HBF:s styrelse!  

 

Terrängbrandssäsongen har 

tyvärr kört i gång för i år för 

FBK med några 

utryckningar. Kom ihåg att 

det är väldigt torrt i naturen! 

Gräsbrandsvarning råder i 

skrivande stund i hela 

Nyland. Var alltid försiktig 

då du gör upp eld och kolla 

först om det överhuvudtaget 

är tillåtet på Meteorologiska 

institutets sidor. 
(www.ilmatieteenlaitos.fi)  
 

Ansökningstiden för 

sommarjobb på Backgränd 

HBF är slut och 

sommarjobbare samt skild 

ansvarig för 

gräsklippningen vid 

Backdala har valts. Tack 

till alla som visat intresse.   
 

 

 

 

 

 

Lördag 15.5 ordnas 

”Rengas Turku Ralli” av 

Salon Autourheilijat. De 

första två deletapperna för 

rallyt är Lönnhammar och 

Backgränd och av denna 

orsak kommer både 

Brasbyvägen och 

Lönnhammarvägen att 

vara stängda den dagen, ca 

kl. 13-20. Trafiken 

normaliseras så fort som 

möjligt när de tävlande 

passerat. Rallyt är en 

förtävling bland annat till 

därpå följande veckosluts 

FM-tävlingar och ungefär 

200 tävlande räknas delta, 

däribland många 

toppnamn inom grenen. 

Till följd av korona-

restriktionerna bör förstås 

större publiksamlingar 

undvikas men tävlingen 

kan t.ex. följas med 

direktsänt på Youtube. 

Kom också ihåg att hålla 

ett säkert avstånd till 

tävlingen om du är på plats 

längs banan, det är inte 

garanterat att alla tävlande 

hålls på vägen.  

 

Mukavaa ja turvallista 

rallipäivää kaikille Backgrändin 

seutukunnan ja reitin varren 

asukkaille!  

Salon Autourheilijat ry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Funderar du på hur du ska fira när 

koronarestriktionerna äntligen är 

över? Eller planerar du starta en 

bokklubb och behöver en lokal att 

samlas i? 

Varför inte hyra Backdala? Du kan 

hyra hela lokalen, eller bara buffén 

och köket, för en kväll eller ett helt 

veckoslut. För priser och mer info 

kolla föreningens hemsida eller 

kontakta disponenten. 

HBF:s medlemmar kan också hyra 

festtält, gasgrill eller kärl. 

www.backgrandhbf.nsu.fi 

UTHYRES! 

Hus samt gårdsbyggnader 

uthyres i Gällars. Stor 

gård och möjlighet till 

t.ex. hästhållning finns. 

Köp också möjligt.   

Vid intresse kontakta  

Jani, 0503660036.  

mailto:kullbera92@gmail.com
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
http://www.backgrandhbf.nsu.fi/
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FAMILJENYTT    OCH     BYAKUL  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVLIDNA:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-HOJ!  
 

Redaktionen har kontaktats av Bastsjö 

Piratklubb o.o.o.r.f. (otroligt o-organiserad 

och oregistrerad förening) gällande en av 

Klubbens skattgömmor. Piraterna vill 

av skattetekniska skäl dela med sej av 

en av sina skatter med Byanytts läsare. 

Mellan 28.4 – 2.5 kan du hitta skatten 

genom att följa kartan nedanför. 

OBS: Endast en skatt per skattsökare, 

annars blir piraterna arga och ringer 

skatteverket!  

 

 

 

 

Som ni ser har 

piraterna inte på sitt 

vanliga sätt märkt ut 

skatten med något 

X. Istället hävdar 

de att man genom 

att följa kartan skall 

hitta flera ledtrådar 

om var skatten 

finns.  

Var försiktiga, akta 

så ni inte blir våta 

om fötterna och rör 

inte någon annan av 

piraternas egendom 

än själva skatten. 

Ps. Papegojan Polly 

bits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hufvudstadsbladet, 23.6.1898.  

 

 

 

 

Vår kära, 

ALF LARS  

LINDHOLM 

* 23.7.1939 Backgränd 

✞ 25.1.2021 Backgränd 

 

Agneta, Mårten och 

Magnus 

Inga med familj 

Felicia  

Brita 

Släkt och vänner 

 

 

 

 

HÄNT I BYN 1898: 



Våra preliminära öppethållningsdatum är: 

23.5, 6.6, 20.6, 4.7, 18.7, 1.8 och 15.8 

Förändringar i datumen kan ske och vi meddelar då 

på vår Facebook-sida och med skylt ut vid vägen. 

Öppet har vi kl. 12-16. 

Vi syns! 
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VAD KRÄVS FÖR ATT BLI BRANDKÅRIST?  

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

Backgränd Frivilliga Brandkår har funnits i byn sedan 1932 då den grundades. En hel del har hunnit ändra på 

dessa år men fortfarande står byns brandkårister redo att rycka ut när hjälp behövs alla tider på dygnet alla dar 

på året. I brandkårens alarmavdelning finns det just nu ca. 15 medlemmar och i ungdomsavdelningen finns det 

19 barn plus avdelningens ledare utöver det. Vem är dessa brandkårister som kommer om det brinner hos dej 

och vad har de gjort för att komma med i verksamheten? Måste man gå med som 7åring för att hinna lära sej 

allt man behöver kunna?   

 

Kårchef Christian Wikström, hur ska man bära sej åt för att bli brandkårist?  

”Inga speciella förhandskunskaper krävs, man kan börja när som helst. Det är bara att ivrigt komma med på 

en övning och bekanta sej med vad vi gör. ” 

 

Men vad gör ni egentligen i brandkåren?  

”Vi övar på olika färdigheter så att vi kan hjälpa folk i nöd om det behövs, samtidigt som vi förstås hoppas på 

att vi inte kommer att behöva hjälpa någon – då har vi gjort vårt förbyggande arbete väl.  Utöver detta är ju 

samvaron och umgänget med de andra brandkåristerna precis lika viktiga saker som själva verksamheten. ” 

 

För att vidare reda ut saken besökte redaktionen FBK en onsdag kl. 19. På plats i brandstationen var då 9 

hurtiga brandkårister som utbytte de senaste nyheterna med varann samtidigt som de smidigt drog på sej 

halare, stövlar och hjälm.  

 

Efter en kort genomgång packade hälften in sej i släckningsbilen och andra hälften i manskapsbilen, till vilken 

kårens skogsbrandsvagn kopplades efter, och så bar det av mot Svartån.  

 

     På plats vid ån sökte brandkåristerna fram motorspruta, slangar, strålrör, 

     sugslangar och annan utrustning från bil och vagn. Smidigt var allt ihop- 

     kopplat och pumpen i gång och man kunde spruta vattnet från ån i en 

     stråle ut över omgivningen. Först testades den större motorsprutan från  

     skogsbrandsvagnen och sedan den mindre från bilen.  

 

     Såväl äldre som nyligen medkomna brandkårister gick sen alla turvis  

     igenom motorsprutans funktion så att alla säkert har det under kontroll  

     ifall de råkar vara bland de första till brandstationen när alarmet går 

     nästa gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POP-UP CAFÉ BACKDALA 

vill fira sommaren med er i år igen! 

Välkommen på söndagskaffe och något sött eller salt till. 

Alla våra produkter är hemgjorda på så lokala råvaror som 

möjligt. 

På menyn har vi alltid åtminstone bakelser, semlor, glass 

och pizza. Därtill annat kiva enligt bagarens inspiration.  
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VAD KRÄVS FÖR ATT BLI BRANDKÅRIST?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Som vi nämnde på föregående sida har brandkårsverksamheten i byn långa anor, det är nu 89:e året på gång. Under 

dessa år har verksamheten hållits vid liv av många aktiva personer. Vi bjöd två av dem till brandstationen på en kopp 

kaffe och för att intervjua dem kort om sina brandkårsminnen: hedersordförande Kurt ”Nappe” Arhippainen och 

hederskårchef Torolf Wikström. Nappe var ordförande för Backgränd FBK åren 1969-1998 samt kårchef åren 1999-

2001 och Torolf kårchef åren 1972-1999 samt vicekårchef 1961-1972.  

 

När gick ni med i brandkårsverksamheten, och varför?  

Torolf: I mitten av 1950-talet. Första stora branden jag minns var Ingvalsbyskolan 1957, men då hade jag varit 

med något år redan. För att jag tyckte det var intressant. 

Nappe: 1960 då junioravdelningen körde i gång pånytt under ledning av Snickarn. Alla gick ju med, det var 

roligt! Man var ut och övade med motorsprutan och annat hurja.  

 

Vilka är era roligaste brandkårsminnen?  

Båda är överens om att resor till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds kongressdagar nog är på 

toppen bland de roligaste minnena relaterade till brandkåren och skildrar flera lustiga händelser som 

redaktionen konstaterar att det kanske är bäst att blir oskrivna – men roligt har de haft!  
 

Också inom kåren har det hunnit hända en hel del roligt på övningar, tävlingar o. fester, och ibland förstås 

också mindre roliga grejer - utryckningar där bekanta varit involverade och dylikt, men de positiva minnena är 

ändå i klar majoritet när brandkårsveteranerna funderar.  
 

”Jag kommer ihåg när det brann och vi skulle köra över Hultas marker, Hulta-Frida var ut och skulle inte 

släppa oss att köra där förrän nån skrek ”det brinner ju i er skog!”. Då blev det annat ljud på gumman. ” 
 

”Det var storbrand i Fiskars år1975, cirka 120-130ha skog brann. Alla nätter i en hel vecka var vi där och 

släckte. Brandtbergs Sigurd, som för övrigt var den mest plikttrogna brandmannen nånsin, var med varenda 

natt den veckan. I senare skedet av branden behövde man endast gå runt och kolla branden med jämna 

mellanrum. Vi spelade kort medan vi väntade, förloraren hamna vara den som gick o kolla, och hur det nu 

råkade sej var det Brandtberg varenda gång. ” 
 

”Den snabbaste utryckningen vi någonsin varit på var när vi under en brandövning märkte att det brann i 

Seppala häck. Vi var på plats och släckte branden före de själva ens hunnit märka att det brann! ” 
 

Hur skulle ni beskriva andan inom brandkåren, gemenskapen?  

Båda: Jä*la bra har den nog alltid varit! 

Torolf: Det var ett hurja bra gäng av brandkårister i ungefär samma åldersklass som var med samtidigt, ”mina 

pojkar” brukar jag kalla dom. Kunde alltid lita på att det som behövde göras blev gjort.  

 

Vilken är den största förändringen om ni ser på verksamheten nu jämfört med då ni var med?  

Torolf: Utrustningen. Förr skulle man skaffa allt själv med egna medel eller på talko. Nu är finansieringen 

betydligt bättre än den var på den tiden.  

Nappe: Brandbilen som kom 1958 var med öppet flak och drog säkert 40l/100km, så nog är det annat nu.  

Och juniorverksamheten är nu aktiv på ett helt annat sätt än den var förr.  
 

Nå vad skulle ni säga åt någon som nu sitter och funderar på om den borde gå med i FBK?  

”Skynda er att komma med. Det ger mycket att vara med i verksamheten. Det är nog bara de positiva minnena 

som finns kvar så här efteråt. Sammanhållningen har som sagt alltid varit jäkla bra.  

Och som ungdom var lägren höjden på det hela när man fick vara hemifrån en hel vecka och bo i tält! ” 
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TA KONTAKT MED FÖRENINGARNA 

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

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 1.8.2021 för att säkert hinna med i nästa nummer!  

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

 

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

Då är det, om du inte redan betalat, 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

