
                          Kardisnytt december 2020  

Hej kära bybor! 

 Detta år har coronaviruset - denna hemska farsot som dragit fram och fortfarande gör det - 
förändrat livet och allt vi tagit för givet. Vi har inte kunnat träffas fysiskt och det känns 

tråkigt. Nu finns kanske ett verksamt vaccin nästa år, men enligt FHM kommer vi ändå att 
vara tvungna att leva efter restriktioner. Vi vet inget om framtiden men vi tror på bättre tider! 

Under den gångna sommaren och hösten har Kardis Intresseförening trots pandemin ordnat: 
• aktivitetspromenader på tisdagskvällar i juni-augusti 
• sommartipsrunda med frågor 
• loppis och café varje helg i juli och en gång i augusti 
• och slutligen insamling för Världens Barn i oktober som resulterade i hela 6 245 kronor.  

           Fantastiskt bra. Tack alla generösa givare! 

 Utförda arbeten under sommaren och hösten: 
➢ fixat golvet på övervåningen i Bygdegården 
➢ skaffat en ny dörr till toaletten i förrådet. 
➢ flyttat utedassen från Bygdegården till Bomminniemi  
➢ fortsatt byggandet av busskuren som nu är under tak 
➢ röjt sly runt Bygdegården och längs vägen ner till Bomminniemi 
➢ färdigställt brunnsflöjeln samt överbyggnaden till brunnen 

Vi från styrelsen vill rikta ett stort och varmt Tack till: Mattias M, Göte M, Bror M, Eva, Evald, 
Riitta, Bror K, Paul, Martti, Liselott, Becke, Birgitta G, Ragnar U, Lena G, Ann-Louise, Ann-Sofi, 
Ingemar S, Linda, Anna-Greta, Hilkka, Sofia L, Iris, Svea, Annikki, Irené, Lena M, Mats, Anne, 
Andreas och Gösta  
för att ni hjälpt till vid olika aktiviteter och arbeten inom Kardis Intresseförening. Tack  även alla 
pantare!  Vi är en liten förening och är tacksamma för varje hjälpande hand! 

Nu när snön äntligen kommit kommer KIF att ordna med skidspår i byn. Mer info om det senare! 
Nyhet: Det finns nya Kardismössor i fina färger. Pris 125 kr/st. Kontakta Anki om du vill köpa! 

OBS! KIF bjuder på nyårsglögg den 1 januari 2021 kl 13:00 utanför Bygdegården. 
Välkomna ! 

Slutligen välkomna till byn Leif och Ann-Sofi och Kenneth och Linda! Som välkomstgåva får ni en 
Kardismössa från KIF! 

Tack för i år!  
   God Jul och Gott Nytt År! 

                      önskar 
                     Kardis Intresseförening


