
   
 

        Kardis nytt juni 2021 
 
 

 Hej kära bybor!   
Isen har gått och sommaren är här. Det känns skönt att vaccineringen mot covid 19 har kommit 
igång och många redan är färdigvaccinerade. Nu ser vi fram emot bättre tider! Vi har en del 
aktiviteter på gång i sommar dock ej så många som vanligt pga restriktionerna från FHM. 
Först kommer namn på vinnarna i isgångstippningen. Första pris gick till Josefin Filppa Engström 
som hade gissat rätt datum dvs 12/5 och nästan rätt tid. Isen gick 05:35 och hennes gissning var 
07:00. Andra pris fick Anki Tedelind som gissat kl 09:50 och tredje pristagare var Anna Ström som 
gissat kl 10:15 . Triss i damer alltså! Josefin fick ett presentkort  på 500 kr från Rönnbäcks Fisk och 
Anki och Anna vann var sin kardismössa. Stort GRATTIS till er alla! 
Här kommer lite info om våra aktiviteter under sommaren: 
 
  25 /6  Midsommarfirande i Bomminniemi  

Vi börjar kl 12.00 med gudstjänst under ledning av Hans Stiglund. Medverkande 
är Karin Andersson, Ulrika Esberg och Dahlia Greus Waara.  

           Efter gudstjänsten och de vackra sommarpsalmerna bjuds alla på kaffe/te/saft  
           och gofika! Även mjölk/glutenfri gofika finns !  
           Kollekten går till Bygdegårdens bevarande. 

 
  

 
 Tisdagen den 29/6 kl 

18:00 fortsätter vi med vårt friskvårdsprojekt. Vi träffas på 
Bygdegården, promenerar, gör stretch-övningar och har kul. Fina priser 
utlottas till deltagare! Promenaderna pågår varje tisdag kl 18:00 fram till 
den 7/9. 

 
  Tipspromenader för barn och vuxna  5 juli – 31 juli 

         Tipspromenaden kommer att vara på en snitslad stig som utgår från 
Bygdegården. Olika        
 tipsfrågor för barn och vuxna. Fina priser till vinnarna! 
 
 
 Sommarcafé i Bygdegården  kl 12 -14 varje söndag i juli  

Pris för kaffe/te/saft och hembakt fikabröd 30 kr. Vi kommer även ha 
lotteriförsäljning i caféet. Chans att vinna många fina lotterivinster. 

          
 Drop-in soppadag lördagen den 7/8   kl 15 – 17  i Bygdegården 

           Vi lagar Nikkasoppa som är både mjölk och glutenfri. Pris för vuxna 80 kr och för barn upp  
            till 12 år 20 kr. I priset ingår även kaffe/te/saft med kaka. 
  
   Arbeten under våren 2021 

         P g a restriktioner har endast en del planerade arbeten kunnat genomföras.  
        Snickeriarbeten inuti Bygdegården hör till jobb som har kunnat utföras. Tak och golvlister finns     
nu på övre plan och golvet på hallen uppe är fixat och stadigt att gå på. 



      Utanför Bygdegården är den gammaldags brunnen med hävstång färdigbyggd och 
en fröjd att se.  Vi är både stolta och glada att ha duktiga snickare i byn. Stort TACK 
till  Bror M, Bror K, Andi R, Mats H, Nisse T och  Göte M för era insatser.  
 
          Förpackningsåtervinningen på Bygdegården 

         Vi hoppas att förpackningsåtervinningen fortsätter att fungera lika fint som den gjort hittills! 
 
         
           Pantbanken utanför Bygdegården används flitigt av många. Den ger ett välkommet  

          tillskott i kassan. Tack alla pantare!      
 
           Hyresverksamhet 

          Bokning av Bygdegården görs hos Anki Tedelind, tel 070-277 2778. 
          Information om vad det kostar att hyra får du av Anki eller/och på vår hemsida         
           www.kardis.se 

             
 
           Apropå motion! 

            All motion räknas! När du gympat, klippt gräset, gått en 
skogspromenad, cyklat  t ex så skriv ditt namn/datum och telefonnummer på en 
lapp och lägg lappen i någon av motionslådorna! Lappar finns i de tre 
motionsbrevlådorna varav en är vid Bygdegården. Så kom igen alla Kardisbor 
och visa hur aktiva ni är! Vi har lottdragning en gång i månaden. Två personer 

vinner var sin lott från tidningen Land. 
   

   Byggställning i lättmetall! 
  Andreas Rüttimann i Kardis har en byggställning som han hyr ut när han  
  inte själv använder den. Bra att ha om du ska måla t ex. 
  Ta kontakt med Andi om du vill veta mera, tel nr  072 542 49 65 
              
 
Vi som är i Kardis Intresseförenings styrelse heter: Raine Mäki, Nils Tedelind, Viola Ström, Mats 
Hannu, Lili-Kajsa Waara, Elisabet Liinanki och Anki Tedelind.   
           

  Vi önskar er alla en skön underbar sommar! 
 PS. Spar detta blad - Sätt gärna upp det på kylskåpsdörren t ex !! 

 
 
 

http://www.kardis.se/

