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Organisation 

 

Ordförande  Lars-Göran Blomstedt 
                   

Viceordförande  Jonas Lindström 
Sekreterare  Ida Welroos     
Informatör   Sam Widlund 
Fastighetsskötare  Robin Lökström 

 Materialförvaltare  Jannica Laitinen-Lindholm 
Ledamöter  Dennis Sjöholm 
   Marina Sjöholm 

    Daniela Sjöholm 
 

Kassör utanför styrelsen Ulla Niskanen 
  
 

Under det gångna året har styrelsen samlats till sju möten. 
 
 

Samarbete med föreningar och övriga 
 

Hindsby Marthaförening Kokkurs för barn/ungdom, planterat 
blommor på Byagården 

 
Hindsby Jaktförening Brukar skänka en hjort till 

jaktfesten. Tyvärr kunde vi inte 
hålla jaktfest i år, på grund av 
Covid-19. 

                            
Henrik Lindström Har skött om snöplogningen på 

Byagården. Tack! 
 
 

SUF HAF har en styrelserepresentant i 
SUF, Robin Lökström, och en 
suppleant, Ida Welroos.  

  
Sibbo Kommun  Städkampanj  

 
  
 

4H och byns andra föreningar har haft fri tillgång till Byagården. 



 

 

 

 
Årsmöte 

 

Årsmötet var den 31 mars 2021 kl.18.00 på Byagården och via 
Teams.  
9 personer var närvarande på Byagården, 4 personer via Teams 
Till ordförande valdes Lars-Göran Blomstedt. 
Till verksamhetsgranskare valdes Ingmar Lindström och Jonas 
Wiik. 

 
Sektioner: 

 
Barn och ungdomssektionen 

    Daniela Sjöholm 
    Jannica Laitinen-Lindholm  
    Michaela Selen 
    Annika Kraft 
 

Motions och fritidssektionen 
    Gunilla Lindström  
    Jonas Lindström 
    Tom Fagerström 
    Robin Lökström  
    Lisbeth Sved 
 

Hembygdsforskningssektionen 
    Hed-Mari Björkell 
    Jonas Lindström 
    Markita Selen-Söderström 
    Clara Melen 
 

Valutskott 
    Gunilla Lindström 
    Jonas Lindström 
    Henrik Lindström 
    Lars Björkell 
    Lars-Göran Blomstedt 
 

På årsmötet lottades ut pris bland deltagarna i följande kampanjer; 
Skidkampanj: Markita Selén-Söderström och Charlotte Lindström 
Cykelkampanj: Kim Söderström och Aki Itänen 
Motionshäftesanteckningar: Camilla Lindström och Kristina Sjöholm 



 

 

 

Verksamhet 
 
Det här verksamhetsåret har igen varit exceptionellt, på grund av 
Covid-19 pandemin. I år har vi ändå haft lite mer verksamhet än 
året innan.  Sibbo Ungdomsförbund har inte heller haft verksamhet, 
som Haf annars brukar delta i, varken marknad eller dans. 
 
Det har varit mindre uthyrningar än ”normala” år på Byagården i år. 
Därför var det välkommet att både Sparbanksstiftelsen i Sibbo igen 
i år har gett extra Covid-19 understöd till föreningar med 
föreningshus i Sibbo. Bidraget får användas fritt till bruksavgifter för 
föreningshuset.  
 
 
Påskstig 4.4. 
 
Påskhäxträffen vågade vi inte ordna i sedvanlig stil p.g.a  
Covid-19. Tillställningen brukar ju hållas utomhus men det bar ändå 
emot att samla barnen till en gemensam träff ifall om att.... På 
något sätt ville vi ändå få barnen att komma till Byagården. Någon 
föreslog att man skulle ordna en påskstig med olika aktiviteter. Sagt 
och gjort. Familjerna kunde komma enligt egen tidtabell och följa 
stigen för att hitta hönan Agda som tappat bort sig. Längs stigen 
fanns det olika uppdrag som man kunde göra för att kunna fortsätta 
färden. I målet hade hönan Agda värpt chokladägg i en stor 
kopparpanna. Varje deltagare kunde ta ett ägg med sig hem som 
belöning och tack. 



 

 

 

 
 
 
Lövhyddan 5–6.6. 

Årets tider på Lövhyddan var snabbt fullbokade. Vi hann dock få ett 
veckoslut till HAF:s förfogande. Lördag 5.6 kl. 12 till söndag 6.6–21 
kl. 18 kunde vi vara där. Haf hade också bjudit Hindsby 
marthakrets medlemmar välkomna att tillbringa tiden där. Strålande 
vackert väder och varmt var det. Vattnet var jättevarmt och bastun 
var i flitig användning. Vi ”suppade”, rodde, simmade, grillade, 
badade bastu och njöt av att kunna träffa folk under trygga 
förhållanden.3 vuxna och 3 barn tog tillfället i akt och övernattade 
på Lövhyddan. Totalt 32 personer kom för längre eller kortare tid. 
 
Cykelutfärd 8.7. 

 
Rutten längs Mosabackavägen kändes trygg och bra 
så vi beslöt oss för att cykla samma väg även i år. Lars-Görans 
jordgubbar hade också en viss dragningskraft så vi beslöt datumet 
för färden enligt hur det skulle finnas jordgubbar. Årets värme 
gjorde säsongen kort så vi passade på att cykla den 8.7–21. Efter 
många veckors solsken och torka lovades det regn till den här 
dagen! Som tur var kom regnet mitt på dagen och vi hade ett 
ypperligt cykel väder mot kvällen. Dennis, Hed-Mari, Lars och 
Kristina med lilla Iris i en kärra bakom cykeln gjorde mig sällskap 
på färden. Lars-Göran bjöd oss på jordgubbsdricka och jordgubbar 
och svarade på frågor angående jordgubbsodlingen. Sen orkade vi 
igen cykla ända hem. 



 

 

 

 
 
Sommarfest 31.7 
 
Den traditionella sommarfesten hölls i år den 31.7. Vi funderade 
länge om vi skulle kunna ordna en fest på grund av Covid-19 läget. 
Trots allt blev beslutet dock att vi ordnade en fest med tillräckligt 
avstånd och "handdesi" på varje bord. Ett 50-tal personer vågade 
komma och tillbringa en fin sommarkväll på Byagården trots Covid-
19. Jonas Näslund stod för dansmusiken. 
 
Vi pröva på något nytt med lotteriet i år. Den som vann fick själv 
komma och välja en valfri vinst från bordet (några sekunder på sig 
att ta) men huvudvinsterna lottades till sist på traditionellt sätt. 
 

 

 
 



 

 

 

Skördefest 5.9 
 
Den traditionella barnfesten på sommaren blev annorlunda i år. Vi 
ordnade 5.9 en skördedag för hela familjen ute på Byagården. Det 
fanns en frågesport till barnen längs med häcken. Barnen kunde 
också meta, rita, hoppa med käpphästar och se på traktorer från 
den egna byn. Byborna kunde komma och sälja närproducerat 
hantverk, t.ex. honung, mattor, smycken samt bakverk.  
Muurikkaplättarna hade en stor åtgång bland besökarna och 
stundvis var det lång kö.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hjärtmarsch 3.10. 

 
Ulla Niskanen och Viola Björkell ställde genast upp och lovade 
förse oss med soppa. Hed-Mari Björkell bakade bröd och Ulla 
fixade ett par äppelkakor där på sidan om ;) Lisbeth Sved ordnade 
med frågor och stolpar som Robin Lökström körde ut och samlade 
ihop. Aki Itänen och Carina Wiik tog tag i borden och lyfte fram dem 
medan L-G försökte ordna med ström till Svartböle. Tack även till 
er andra som hjälpte till. Sibbo-Kyrkoby byalag hade inbjudits att 
vandra med oss. 49 personer deltog i årets vandring och vi kunde 
välja att gå en kortare eller längre rutt. Efter alla restriktioner var det 
härligt att få gå och samspråka i det vackra oktobervädret och njuta 
av naturens alla fina färger. 
 
 
 
Halloweendisco 29.10. 

 
Halloweendisco kunde i år ordnas då Covid-19 läget såg ljusare ut 
på hösten. Denna gång bjöd vi in årskurserna 1–6 i Kyrkoby skola, 
dessutom informerade vi om evenemanget via anslagstavlan i byn, 
samt på Facebook. Det dök upp kring 50 välklädda barn. Flera 
vuxna hjälpte till med igångsättning och med att vara på plats under 
discot.  

 
Sammansättningen var ganska lika som tidigare år, dock med vissa 
nya program också. Det hade stor åtgång i buffén, där barnen ivrigt 
stod och räknade småslantar. Som ny programpunkt hade vi 
marshmallows grillning över öppen eld utomhus och ringlek i takt till 
svängig musik. Stämningen blev bra tack vare det förnyade ljud- 
och ljus-systemet.  

 
Det märktes också att barnen verkligen uppskattade denna 
tillställning och sammankomst efter en lång tid med restriktioner. 
Tack till alla som ställde upp! 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Julstig 12.12. 
  
Den traditionella julfesten fick i år en annorlunda form på grund av 
Covid-19. Festen ställdes inte helt och hållet in, utan ordnades i 
stället utomhus i form av en julstig. 
 
Julstigen bestod av julrelaterade frågelappar som placerades runt 
omkring Byagårdens gård. Eftersom det var ganska mörkt denna 
tid lystes varje frågepunkt upp av stämningsfulla lyktor. I slutet av 
frågestigen fick deltagarna kolla sina svar mot facit. Varje deltagare 
blev också belönad med marthornas traditionella julgodis påse, 
stort tack till marthorna för det! 
 
Barnen som ville delta i extra program formade också det 
traditionella luciatåget utomhus, och sjöng några julsånger för 
publiken. Det bjöds också på glögg, pepparkakor och annat gott. 
Stämningen lyftes ytterligare med hjälp av lite julig bakgrundsmusik 
ute på gården.  
 
Tack till alla som ställde upp och förverkligade julstigen 2021! 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Fastlagsbacke 27.2. 
 
Den snörika vintern bjöd på ypperliga förhållanden för 
fastlagsbacke. Jonas Lindström fixade en fin pulkabacke på 
Tornbacka mitt i byn. Alla i byn kunde njuta av backen också efteråt 
på egen tid. 
 

 
 
Motionsstigen 
 
Häftet har ju liksom tidigare år funnits vid 
sandgropen. I år märkte har det periodvis varit väldigt halt vid 
spåret och häftet har varit svårtillkomligt på grund av mycket snö. 
Vi borde kanske till nästa år ta oss en funderare över 
motionsstigens sträckning och plats för häftet. Covid-19 har gjort att 
folk varit mycket ute och rört på sig så sträckan har nog använts 
flitigt fastän anteckningarna i år ”bara” blev 884 st. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cykel- och skidkampanj 
 
Totalt 23 personer meddelade inom utsatt tid att de deltagit i 
cykelkampanjen och cyklat minst 5 km. 6 personer hade cyklat över 
400 km. 
 
I år har det åtminstone funnits snö. Många har säkert njutit av att 
vara ute och skida men 11 personer meddelade inom utsatt tid att 
de deltagit i vår skidkampanj. 

 

Teaterutfärder 

 
Med försiktiga restriktioner har det funnits möjlighet att gå på teater 
igen. Vanda teaterförening kunde nu visa upp sin föreställning ”Den 
fula ankungen” som ifjol måste inhiberas p.ga Covid-19. 50 
personer inkluderande personal och skådespelare fick finnas på 
plats så det var ganska glest i publiken fast det var slutsålt. Vi hade 
en grupp på 13 personer som njöt av föreställningen den 20.6 med 
början kl. 18. Vackert väder, en jättefin omgivning och barnvänlig 
teater med mycket musik. Temat mobbning berör ju också i alla 
åldrar. 
 
HAF och Hindsby marthakrets gjorde en gemensam teaterresa den 
7.7–21 Postbacken Illby ”Ett härligt bröllop” På grund av Covid-19 
restriktioner fanns det bara en begränsad mängd biljetter att få till 
föreställningarna. Våra 20 biljetter reserverades snabbt men vi 
lyckades få 9 biljetter till. Ett gott skratt förlänger livet så nu har vi 
då många medlemmar vars liv vi förlängt :) 



 

 

 

 
Talkon och renoveringar på Byagården 
 
Vårtalko hölls en vårkväll i maj på Byagården. 9 personer krattade 
och städade upp gården efter vintern. 
 
Rolf Björkell ordnade upp i kansliet på Byagården under våren. 
Tusen tack Rofa! 
 
Bastuns spis sade upp kontraktet förra året och fungerade nätt och  
jämnt. En ny bastuspis anskaffades och installerades, installationen  
krävde små ändringar för att spisen skulle passa bra och vacker på 
sitt ställe. 
 
Nya ljud- och ljusanläggningar har skaffats till salen och scenen.  
Andreas Lindholm planerade, beställde och installerade nya 
apparaterna som talkoarbete. Det finns ännu några ljus som kan 
installeras om vi så vill. Nu kan man spela ljud tex. via Bluetooth, 
från bland annat normala bärbara telefoner. 
 
Brandinspektion på Byagården ordnades den 4.11 2021. Allt var 
annars bra, men nödbelysningen fungerade inte och måste 
förnyas. Systemet var gammalt och akkuna fungerade inte längre. 
Reservdelar till gamla systemet finns inte längre att få. Dessutom 
var brandsläckarna inte granskade. 
 
Styrelsen beslöt att förnya nödbelysningen. Systemet består av 
akkun, kablar, centralenhet och belysta nödutgångsmärken vid 
ytterdörrarna. Ett nytt system skaffades och installerades. 
 
Alla brandsläckare förnyades också. Samma antal, storlek och 
platser som tidigare, vilket räddningsverket tyckte att var bra 
kvalitet och kvantitet. Räddningsverket blev informerat om 
förbättringarna, och ingen eftergranskning behövdes, Byagården 
fyller åter alla Räddningsverkets krav och rekommendationer! 


