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Styrelse, funktionärer och medlemmar 

År 2020 blev inte alls som vi tänkt oss – pandemiläget drabbade föreningens 

verksamhet precis som alla andra, och verksamheten under året förblev därför 

osedvanligt blygsam.  

Backgränd hembygdsförening rf leddes under året av Marika Sandholm.  Och 

som vice ordförande fungerade Linda Weckström. Styrelsen bestod dessutom 

av Sara Wilson (sekreterare), Christel Wikström, Tua Eliasson, Malin Wikström 

och Emma Hokkanen. Hedvig Lindholm och Henrita Fagerström fungerade 

som suppleanter, och kassörsuppdraget sköttes av Anna Lindqvist ytterom 

styrelsen.  

Håkan Wikström skötte uppdraget som disponent för Backdala  och 

byggnadssektionen leddes av Anders Wikström och Christian Wikström. 

Gräsklippningen sköttes igen av Vilma Lindqvist, medan snöröjningen 

huvudsakligen omhändertogs av Martin Lindqvist och Sigvard Baarman. 

Christel Wikström och Malin Wikström utgjorde som tidigare Byanytts 

redaktion, och bladet utkom fyra gånger under året. Nytt får i år var att bladet 

gjordes om till en informationskanal för alla fyra föreningar i byn. Därutöver 

användes hemsidan, Facebook, Instagram och den gamla goda vägskylten icke 

att förglömma för kommunikation och marknadsföring. 

Vid slutet av året hade föreningen 237 medlemmar, varav cirka 30 var 

medlemmar under 7 år och alltså befriade från medlemsavgift.  

 

Evenemang och möten  

Inspirerade av bland annat en byaträff arrangerad av Raseborgs stad, där 

Nylands Byar presenterade konceptet kring byaplaner, sammankallade de 

backgrändska föreningarna ett gemensamt Byaråd söndagen den 19 januari. 

Byarådet (eller Byaråddet?) visade sig bli en riktigt trevlig tilldragelse, där över  

 

40 personer i varierande åldrar sörplade ansenliga mängder kaffe och spottade 

ur sig mångahanda tankar om stort och smått. Vad sägs t.ex. om sommardagis, 

byataxi eller bostadsförmedling?  

Innan dagen avslutades hade föreningarna instiftat ett gemensamt 

kommunikationsforum under namnet Backgränd Råddet, och Byanytt hade 

stöpts om till en gemensam informationskanal.  



 

 

Vårmötet hölls i vanlig ordning på 

Backdala den 28 februari, och 

följdes av vårens första spelkväll. 

Spelsortimentet innefattade allt 

från pingis till Alfapet och 

allehanda kortspel - "men ingen 

Corona fast här skulle finnas 

tillräckligt med mommon"...  

 

Spelkvällarna fick en flygande start, men 

fick sedan snällt läggas på hyllan i väntan 

på bättre tider. Under hösten kunde alla 

spelsugna åter samlas några gånger, tack 

vare avsevärt bättre smittoläge.  

Den 14 mars hann backgrändarna göra 

en sista utrikesresa alldeles innan 

nedstängningen som komma skulle. Resan 

gick till Ekenäs bowlinghall där munlädren 

var nästan lika välsmorda som banorna.  

 

Den 17 juni rapporterades det 

på Facebook från Backdalas 

gårdsplan: ”Så var 

midsommarstången klädd och 

klar. Arbetet gick snabbt med ett 

50-tal duktiga dekoratörer. Och 

de lagstadgade pauserna kunde 

hållas inne på Backdala café, där 

det fanns nåt för alla smaker.”  

 

Under sommaren bjöd Mats Hollmérus in föreningsmedlemmarna till sin 

eminenta vattenrutschkana (i föreningens kommunikation döpt till Heimos 

Havsbad). Svartåns överlägset bästa vattenpark bjöd på mycken underhållning 

och välbehövlig svalka.  

Det klassiska fotbollsderbyt Gifta mot Ogifta gick den här gången av stapeln 

den 30 augusti, och matchen slutade 3-5 till de ogiftas favör. ”Inga skador, 

minimalt med nederbörd och mycken spelglädje” rapporterades på 

hembygdsföreningens sociala medier efter avslutad match. 

Höstmötet hölls under odramatiska omständigheter onsdagen den 7 oktober. 

Föreningen slog ett slag för mångfalden, i och med att även två män invaldes i 

den sedan länge totalt kvinnodominerade styrelsen. 

 

Inför lillajul hade Kim Eliasson fraktat en prydlig gran från Kansbackaskogarna till 

Backdala. Granen restes av samma flinka team som tidigare.  



 

 

Trots att de större festerna och sammankomsterna lyste med sin frånvaro, 

förekom det glädjande nog liv och rörelse i byns hjärta i och med att Backdala 

fick inhysa ett mycket uppskattat och välordnat sommarkafé i Malin Wikströms 

och Erik Åkerbacks regi. 

 

Regelbunden verksamhet 

Torsdagsjumppan drog igång som vanligt efter årsskiftet, men fick som så 

mycken annan verksamhet snart foga sig efter rådande restriktioner. Under 

våren höll Martina Berglund istället ett flertal svettiga utomhuspass. För att 

undvika större talkosammankomster skötte jumppagänget även om 

vårstädningen på 

Backdalas gårdsplan. 

Höstterminen hann 

bjuda på flera veckor 

av sedvanlig 

inomhusjumppa, innan 

pandemiläget åter vred 

om sitt grepp och 

jumppan tog paus i 

väntan på bättre tider. 

 

Barnjumppan försiggick mer eller mindre som vanligt under ledning av Sara 

Wilson, biträdd av Marika Sandholm. Ett tiotal barn i åldrarna 3 till 8 njöt av 

livliga sammankomster med mycket rörelseglädje! 

 

Renoveringsarbeten 

Om det finns något att glädja sig åt i hela viruseländet, så är det väl att det 

exceptionella året råkade inträffa just då vi bestämt oss för att dra igång med 

förnyelsen av farstun. Rivningsarbetena sköttes huvudsakligen på talko under 

våren. Som entreprenörer för arbetet anlitades de lokala företagen Fiskars 

Byggnadsbyrå samt Ralf Jung Ab. 

 

Finansieringen av nybygget ordnades huvudsakligen med generösa bidrag från 

Svenska kulturfonden, Finlands hembygdsförbund och Bergsrådinnan Sophie 

von Julins stiftelse. Tack vare bidrag från OP Raseborgs kampanj ”Sommarjobb 

på OP:s bekostnad” kunde hembygdsföreningen anställa Edwin Wikström som 

sommarjobbare. Edwins arbetsuppgifter härrörde till stor del från farstubygget. 

Invigningstillfället? Annat underhåll, anskaffningar?  

  



 

 

Annat nämnvärt från året som gått 

Under året satt Sara Wilson med i 

Västnyländska ungdomsringens styrelse som 

representant för Backgränd hembygdsförening. 

Under VNUR:s senarelagda vårmöte fick 

hembygds-föreningen äran att motta 

utmärkelsen Årets förening 2019. Priset delades 

ut för första gången, och i den smickrande 

prismotiveringen nämndes bland annat 

"verksamhet för alla åldrar" och "arbete för att 

hålla föreningshuset i skick" - och bägge dessa 

kunde man se smakprov på vid Backdala under 

året...  

I september höll VNUR även ett 

utbildningstillfälle gällande NetTicket.fi i 

Backdala, där mötestekniken kom väl till pass.  

På förslag av bybor lade både Backgränd 

hembygds-förening och Backgränd FBK 

sig till med vanan att flagga under de 

viktigaste flaggdagarna.  

De omtyckta Backgränd-produkterna 

från ett par år bakåt hade börjat vara på 

upphällningen, och eftersom efterfrågan 

hållit i sig beställdes det nya. Samtidigt 

utökades repertoaren med 

collegetröjor, kaffemuggar och tygkassar. 

Tur var väl det att lagret med små Backgränd-

bodyn fyllts på, för år 2020 medförde ett tydligt 

uppsving i den backgrändska be-

folkningsstatistiken. Hembygdsföreningen hade 

glädjen att uppvakta inte mindre än tre nyfödda 

invånare med en liten välkomstgåva. 

Coronasituationen påverkade även jakt-

säsongen, men några Broddcastavsnitt hann det 

bli trots allt – den här gången med Backgränd 

Jaktförening i skottgluggen. 

Under år 2020 fick Backgränd igen en del positiv 

synlighet i de lokala medierna.i Under 

försommaren kontaktades föreningen av Yle 

Västnyland, som tyckte byn var en lämplig 

kandidat att gå först ut i sommartävlingen Bästa hemknuten i Svenskfinland: 

”Backgränd med sina öppna fält och gröna skogar är en ypperlig plats att leva 

på. Det anser Backgrändborna Sara Wilson och Yngve Grönberg. Backgränd 

består av flera byar som ligger på landsbygden, norr om Karis. Ungefär 250 



 

 

personer bor i Backgränd som inte har så mycket egen service men som ligger 

nära till allt, enligt Wilson och Grönberg.” 

Med anledning av VNUR:s utmärkelse Årets förening gjorde Västra Nyland på 

höstkanten ett reportage om den välmående hembygdsföreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å styrelsens vägnar 

Sara Wilson 

Fastställd under vårmötet den 29 april 2021 

 
 

 
https://arenan.yle.fi/audio/1-50538398 

https://www.vastranyland.fi/artikel/i-backgrand-hembygdsforening-vill-alla-hjalpa-till-det-finns-alltid-nagon-som-staller-upp/ 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/18/systrarna-ida-och-elin-skoter-skolarbetet-hemma-i-backgrand-medan-foraldrarna?qt-

tabs_under_article=2 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/03/coronapandemin-drabbar-ocksa-stuguthyrningen-karisforetagare-hoppas-manniskor 


