
   
 

        Kardis nytt juni 2022 
 

 
 Hej kära bybor!   
Isen har åter gått och sommaren är här! 
Första pris i isgångstippningen gick även i år till en kvinna: Anna Rönnqvist hade tippat rätt dag, 
dvs 10 maj och närmast rätt tid nämligen 18:49. Isen gick 18:34. På andra plats kom Ragnar 
Uusitalo och på tredje plats Diana och Max Mäki. Anna vann ett presentkort på 500 kr från 
Rönnbäcks Fisk och Ragnar, Diana och Max vann var sin kardismössa. Stort GRATTIS till er! 
Tack alla ni som var med och tippade!  
 
Här kommer lite info om våra sommaraktiviteter: 
 

• 24/6 Midsommarfirande i Bomminniemi kl 12:00 
Vi börjar med gudstjänst under ledning av Hans Stiglund.  

           Ulrika Esberg och Dahlia Greus Waara medverkar med sång och musik. 
           Efter gudstjänsten och de vackra sommarpsalmerna bjuds alla på kaffe/te/saft  
           och gofika! Även mjölk/glutenfri gofika finns!  
           Kollekten går till Bygdegårdens bevarande. 

 
  

 
• Onsdagen den 29/6 kl 

18:00 fortsätter vi med vårt friskvårdsprojekt. Vi träffas på 
Bygdegården, promenerar, gör stretch-övningar och har kul. 
Promenaderna pågår varje onsdag kl 18:00 fram till den 7/9. Avslutning 
med fruktsallad och prisutdelning till alla som deltagit. 

 
• Tisdag 5 /7 kl 16:00    ÄNTLIGEN kan vi ha HEMVÄNDARDAG igen! 

          Vi bjuder på köttsoppa + kaffe med kaka 
                    Pris: 100 kr vuxna. Barn upp till 15 år 50 kr. 
 

• Tipspromenader för barn och vuxna 4 juli – 31 juli 
             Tipspromenaden är längs en ny snitslad stig som utgår från Bygdegården.  
             Olika tipsfrågor för barn och vuxna. Fina priser till vinnarna! 
 

•   Sommarcafé i juli  kl 12 -14 i Bygdegården 
             följande söndagar: 3, 17, 24 och 31 juli 

  Pris för kaffe/te/saft och hembakt fikabröd 50 kr. Vi kommer även ha    
  lotteriförsäljning i kaféet. Chans att vinna många fina lotterivinster. 
• Nikkasoppa lördagen den 6/8   kl 16 – 18  i Bygdegården 

             Pris vuxna 100 kr och barn upp till 15 år 50 kr. I priset ingår även kaffe/te/saft med kaka. 
•   Lördagen den 20/8  kl 16:00  Surströmmingsfest i Bygdegården 

             Pris 100 kr /vuxna. Kaffe med kaka ingår även. 
  Efter surströmmingen går vi till Bomminniemi kl 20:00, tänder marschaller, umgås och  
firar Nationalälvdagen! 

 



•  Nytt för i år! Cykla eller vandra till exotisk Utpost! Mer info om detta kommer senare! 
 

•  Nu har vi fått Kardiskepsar till försäljning! Finns i rött och svart. 
            Pris 100 kr. Som hittat men ändå inte stulet! 
 

•  Vi blir fler! Mike och Yvonne Steindl med sonen Samuel har flyttat till Kardis. 
            Elin Lidehult med dottern Hilja har också flyttat hit. Hjärtligt välkomna allihopa! Vi hoppas        
             att ni kommer att trivas här! 
• Arbeten under våren/sommaren 2022 

Byggandet av busskuren fortsätter under sommaren och förhoppningsvis blir den färdig till       
hösten och kan flyttas till lämplig plats och invigas. 

            
           Vi har gallrat bland björkar och sly i Bomminniemi och städat upp efter majbrasan. 

Både förrådet och omklädningsrummet har fått nya dörrar och till utedasset som nu är fräscht 
och fint finns en nybyggd trappa. En skylt som visar var utedasset är finns också uppsatt. 

          
Leif och Ann-Sofi Tedelind har skänkt en utegrill till Bygdegården och det tackar vi för.    
Bänkar  till grillen behövs och kommer att göras.  

 
      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. 
  

      
Sist men inte minst Tack till Elisabet Liinanki för mångårigt arbete i styrelsen i Kif. 
Ny styrelseledamot är Iris Rönnqvist som också är ansvarig för Kardis hemsida och 
Facebooksidan.  

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

 

http://www.kardis.se/


 


