
Sen sist: 
I september fick Bert, Stig, Mats och Jörgen den stora vedhögen  
under tak, dvs. ner i källaren. Längre fram mot julen fixade  
ÄMTAB skorstensstocken till en human penning – och nu eldar  
Stig för fullt i den fina kaminen, som vi tidigare förvärvat av  
familjen Oscarsson (till ett jättebra självkostnadspris).  
Vedvärmesystemet är nu komplett efter det att Inge och Gunde  
byggt en stor och stabil vedlår. Den står fylld med ved bredvid  
kaminen. – Virket kommer från Monica och Gunde i Hagatorp. 
 
Inge har under hösten lånat ut byggnadsställningar, så att han  
själv och Stig har kunnat byta takrännan på utbyggnaden västut.  
Tommy har med hjälp av byggnadsställningen fixat elen till 
lamporna i taket i salen. Bröderna Saab, dvs. Mats och Jörgen  
i Kvarnbacken, har satt i ledljus i lamporna. 
  
Inge har, i helgen som gått, försett huset med nya låscylindrar 
och nycklar. Kalle plogar åt oss. Stig och Kjell kollar läget i och  
runt huset så gott som dagligen. Kjell håller dessutom på med  
att koppla in ytterligare ett värmesystem för husets bästa. 
 
Vårt arbete med att försöka uppdatera Granhyddans historia har  
gått framåt. Vi har två gånger haft besök av Olle Söderberg – man- 
nen som varit med om allt i och som kan allt om Bäckalund. Olle  
har lämnat över ett omfattande dokumentationsmaterial om Gran- 
hyddan. Vi har fått intressanta noteringar från Lars Skoglund och  
en hel pärm med värdefulla pressklipp, rapporter och berättelser  
från Åke Löfgren. Under våren skall vi sortera materialet för att  
se´n lägga ut det på Granhyddans hemsida: www.granhydda.se 
 
Pingisbordet står återigen uppställt i stora salen 
  
Vill du låna Granhyddan? Ring Stig 201 13  

       
      Våren 2015 
  på Granhyddan  

           11-kaffe på lördagar 
         
                Vi bjuder på fika 
     i vårt lilla kafé på Granhyddan 
       kl. 11.00 – 13.00 
 

   Under våren fortsätter vi med vårt 11-kaffe  
    på lördagarna. Vi planerar föredrag och dis- 
    kussionsteman på det material, som kommit  
    in ang. Granhyddans historia. Information  
    om detta sätter vi upp på våra anslagstav- 
    lor inne på och utanför Granhyddan, på  
    anslagstavlan vid vägen och på hemsidan. 
 
    Vi planerar också för en loppis i februari 
    och en egen hantverksmässa för våra egna 
    konstnärer, konsthantverkare och hantverkare  
    i samband med Konstrundan i början av april. 
  
Välkommen bland Granhyddans vänner!  



 
 
Lördag  10/1  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis 
       Vad är akut på Granhyddan? Uppvärmningen! Gardiner? 
       Rullgardiner? Överdragsklädsel för soffor och fåtöljer    
       Dagens kafévärd är Norra Bäckalund 
 
Lördag  17/1  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
       Vad har vi nu om Granhyddan på 40-talet !?  
       Dagens kafévärd: Kvarnbacken 
 
Lördag  24/1  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis  
       Vad har vi om Granhyddan på 50-talet !? 
       Dagens kafévärd: Silverforsen 
 
Lördag  31/1  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis 
       Vad har vi om Granhyddan på 60-talet !? 
       Dagens kafévärd: Skogsberg 
 
 Lördag  7/2  STOR - LOPPIS  ang. tider: se annons och anslag 
.       Vill du ha ett bord: Ring: Ewa-Lena tel 200 20 
        Dagens kafévärd: Granhyddans vänner 
 
 Lördag  14/2  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Vad har vi om Granhyddan på 70-talet !?  
        Dagens kafévärd: Södra Bäckalund 
  
 Lördag  21/2   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Vad har vi om Granhyddan på 80-talet !?  
        Dagens kafévärd: Bondtorpsvägen  
  
 Lördag  28/2  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Vad har vi om Granhyddan på 90-talet !?  
        Dagens kafévärd: Arnstorpsvägen 

 
 
Lördag 7/3  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
       Vad har vi om Granhyddan på 2000-talet !?  
       Dagens kafévärd: Sätterstad 
 
Lördag  14/3  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
       Vad har vi om Granhyddan på 2010-talet !?  
       Dagens kafévärd: Norra Bäckalund 
                                                                                                                                                                                                                   
Lördag  21/3  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Björn berättar om sitt arbete med Öresundsbron 
        Dagens kafévärd: Kvarnbacken 
 
Lördag  28/3   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Vi planerar påskens eskapad. Kom och hjälp till. Alla behövs. 
        Dagens kafévärd: Silverforsen 
 
Lördag  3/4 – 5/4  BÄCKALUNDS HANTVERKSDAGAR 
        långfredagen, påskafton och påskdagen kl.12.00 – 18.00 
        Bäckalunds konstnärer, konsthantverkare, sock- och mösstickare, 

      marmelad- och sylttillverkare, äggsäljare m.m., m.m. anmäl er 
      till Stig tel. 20113 eller på lördagskaffet framöver. 

 
Lördag  11/4  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Dagens kafévärd: Skogsberg 
 
Lördag  18/4  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
         Dagens kafévärd: Södra Bäckalund  
 
Lördag  25/4  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Sammanfattning av ”läsårets” studier av Granhyddan 
        Planering av sommarens aktiviteter  
        Dagens kafévärd: Bondtorpsvägen 
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