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VERKSAMHETS-

B E R Ä T T E L S E  
för år 2018 



År 2018 har föreningen letts av ordförande Marika Sandholm. I styrelsen har dessutom 

suttit Linda Weckström (vice ordförande), Sara Wilson (sekreterare), Christel Wikström, Tua 

Eliasson, Malin Wikström och Emma Hokkanen. Som suppleanter har Hedvig Lindholm och 

Henrita Fagerström fungerat, medan Anna Lindqvist har skött kassörsuppdraget ytterom 

styrelsen. Håkan Wikström har fungerat som disponent och byggnadssektionen har letts av 

Anders Wikström och Christian Wikström.  

Vid slutet av året hade Backgränd hembygdsförening kring 220 betalande medlemmar, 

varav drygt 40 var medlemmar under 7 år och alltså befriade från medlemsavgift.  

Byanytts redaktion har bestått av Christel Wikström och Malin Wikström, och bladet har utkommit tre gånger under året. Som informations-

kanaler har föreningen dessutom utnyttjat hemsidan (backgrandhf.nsu.fi), Facebook samt Instagram (@backgrandhbf), den klassiska väg-

skylten icke att förglömma. Gräsklippningen har skötts av Vilma Lindqvist, medan Martin Lindqvist och Sigvard Baarman huvudsakligen skött 

snöröjningen. 

Året inleddes med en högt uppskattad temaföreläsning om Junkarsborg fredagen den 19 januari. Ett femtiotal personer, vissa mer långväga än 

andra, slöt upp i Backdala för att lyssna på Kim Björklunds intressanta efterforskningar.  



Lagom till sportlovet riggades en slängkälke på Bastsjö. Lördagen den 24 

februari samlades rikligt med ivriga kälkåkare och lika ivriga knuffare till ett 

soligt vinterjippo på sjön. 

Söndagen den 18 mars laddade vi upp inför vårmötet med en tidigare 

föreningsklassiker – bingo. Kampen om de fina priserna var hård, men 

lyckligtvis fick alla eftermiddagskaffe oavsett framgången på bingobrickan.  

Skärtorsdagen den 29 mars packade ett glatt och hungrigt gäng in sig i 

Ampers buss och åkte västerut, till Restaurant Strandis i Ekenäs. 

Serveringen var föga oväntat utsökt och sällskapet muntert och hyfsat 

högljutt. Innan kaffet tvingades matgästerna tävla om påskägg i en lite klurig 

Påsk-Quiz. 



Onsdagen den 2 maj hölls vårtalko på 

Backdalagården. På två timmar hann vi med 

överraskande mycket, utöver det 

obligatoriska korvätandet. 

På Kristi himmelsfärdsdag, torsdagen den 10 

maj, var Backgränd hembygdsförening med 

som samarbetspartner då Dalgatans 

daghems föräldraförening ordnade sitt 

vårjippo ”Cirkus på landet” i Backdala. 

Hembygdsföreningen skötte kaféet med god 

framgång. 

Den redan traditionella midsommarstången 

dekorerades och restes den 16 juni. I år hade 

den dessutom piffats till med fosterländska 

färger.  

Torsdagen den 12 juli sällade sig ett gäng 

backgrändare som vanligt till 

funktionärsskaran vid Raseborgs 

sommarteater. 

Den högst traditionella fotbollsmatchen 

mellan Gifta och Ogifta spelades torsdagen 

den 19 juli, och värmeböljan till trots förlöpte 

sammandrabbningen helt utan värmeslag. 

Publiken valde dock undantagsvis att hålla till 

på den skuggiga bortre sidan av planen. 



Fjolårets terrassrunda fick en uppföljare lördagen den 18 augusti. 

Startskottet gick den här gången hos Anders Wikström vid 

Brandstationen och rundan gick därefter via Holmbergs på Åbacka, 

Wilsons på Rofall och Weckströms på Rikulla för att sedan sluta vid 

vindskyddet som gänget på Jällars byggt nere vid åstranden. Rutten 

kantades av lekfulla tävlingar och trevlig förplägnad. 

Torsdagen den 6 september hade hembygdsföreningens 

medlemmar fått en öppen inbjudan till Backgränd 

Marthaförenings virkträff i 

Brandstationens källare. Såväl 

handarbetstipsen som fikat var 

eminenta. 

  



Även fjolårsnyheten Loppis & Sånt fick en uppföljare år 2018. 

Söndagen den 28 oktober fylldes Backdala av ett tjugotal 

försäljare och deras begagnade grejer. Den som hade 

pengar över efter loppisrundan kunde förse sig av 

godheterna i ”Café Backdala”. I lidret fanns en liten djurhörna 

där man kunde bekanta sig med Jessica Lindströms kaniner 

och Henrita Fagerströms hönor. På gården fanns möjlighet 

att ta sig en ridtur på någon av Karina Heermans och Peik 

Grönholms åsnor från Kansbacka. Dessutom var såklart 

Backgränd FBK i beredskap och brandbilen gjorde många 

rundor. 

I samband med höstmötet söndagen den 14 oktober bjöds 

det på en ny byahistorisk föreläsning av Kim Björklund. Temat 

var den här gången gamla bomärken, från gårdar både i 

Backgränd och i några kringliggande byar. 

Den omtyckta torsdagsjumppan fortgick under våren och 

hösten, igen under 

ledning av Martina 

Berglund. Vårterminen 

avslutades som sig bör 

med ”Skumppa-

jumppa”, dvs. 

utomhusjumppa och 

avslutande bastu och 

knytkalas på 

Brandstationen. 



 

Från och med februari kördes också ett lite lekfullare gymnastikpass innan de vuxnas. Programmet var tänkt att 

lämpa sig för barn under skolåldern. Vårterminen avslutades med en utomhusolympiad och lite småplock att äta. 

Höstterminen avrundades torsdagen den 21 december med ringlekar och risgrynsgröt.  

Julgranen kom det här året igen från Starast och restes inför Marthornas julmarknad, som gick av stapeln sista 

söndagen i november.  

I december uppvaktades föreningens kassör Anna Lindqvist, eller rättare sagt hennes nyfödda son, med en liten 

lokalpatriotisk gåva. 



På renoveringsfronten har planerna för farstun framskridit såtillvida, 

att ritningarna godkänts av Museiverket och bygglovsansökan har 

inlämnats. 

Utöver vår- och höstmötet har styrelsen sammankommit enligt 

behov. En stor del av styrelsens interna arbete har skötts via 

Messenger. Ordförande Marika deltog under hösten i en 

föreningskväll som arrangerades av Västnyländska ungdomsringen, 

samt i ett par föreningsträffar som sammankallades av Gardberg 

Center. 

Hyran för Backdala diskuterades under året, och höstmötet beslöt gå 

in för en liten prishöjning gällande veckoslutshyran samt att införa 

timvis prissättning för vardagar för att på så sätt erbjuda flexiblare 

hyresalternativ, 


