Pensionärsorganisationen PRO har egen
lokal, ”PRO-stuan”. Info kontakta PRO.

Har du några frågor, kontakta någon
av oss så hjälper vi gärna dej!

Restaurang/pub/pizzeria/sportsbar är
restaurang Viktoria som också serverar dagens
rätt, tel 450006.

Ordförande i Backaryds samhällsförening
är Knut Persson, tel 450020.

Reginalokalen är samhällsföreningens
samlingslokal och stolthet. Lokalen går att hyra
för privata tillställningar.



Ordförande för Backaryds sportklubb är
Robin Jonasson.
Ordförande för PRO är Britta Olsson, tel
450430.

Ridning och stallplatser finns på St Årsjömåla
gård.

Kontaktperson vägsamfällighetsföreningen
är Jan-Erik Ronneback, tel 450133.

Sjukvård, distriktssköterska finns i Bygden på
vardagar, tel 451009.

Kontaktperson för Skolans föräldraråd är
Anna Svensson, tel 0709-604980.

till



BACKARYD

Skola för årskurs 0-6 finns i Backaryd.
Sköna hund rehabilitering och friskvård
rehabilitering för din hund, tel 0704-81 55 13.
Svenska kyrkan har barn-, ungdoms- och
körverksamhet i Backaryd. Info tel, 17850.
Systembolag är Träffpunkten ombud för.
Strumpor och kläder finns hos Pahnes.
Vägarna i samhället sköts av en
vägsamfällighetsförening.

Mycket i vårt samhälle skulle
inte fungera utan alla ideella
insatser, så därför är vi alltid i
behov av personer som kan
tänka sig att vara med i våran
gemenskap och hjälpa till!



Samhället mitt i
Sveriges trädgård

Hjärtligt välkommen som medlem du också!



Återvinningsstation för dina sopor och
förpackningar finns på Värmansmålavägen.
Äldreboende är Backens service hus, som
också serverar dagens rätt, tel 450033.
Detta är bara ett litet urval på vad som finns i din närhet!
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Här kommer en liten del av allt, förutom boende
med livskvalitet, som är praktiskt att veta. Alla
telefonnummer har riktnummer 0457:
Apotek finns på ICA Träffpunkten, som är
apoteksombud.

Fritidsgården är öppen flera kvällar i veckan i
Reginalokalen och Vita Hallen. Drivs i
samhällsföreningens regi av ett gårdsråd.
Ansvarig Lotta Johansson.

Backaryds trädgård och lantbrukstjänst
finns på Skolvägen och säljer lantbruk och
trädgårdstillbehör, tel 0702-10 27 67.

Förskola finns vid grundskolan.

Badplats finns vid Skörjesjön, ca 500 meter
mot Bräkne Hoby.
Bibliotek är i samma byggnad som skolan.

INFORMATIONSBLAD VISA

Bilverkstad finns vid Träffpunkten och drivs
av RonMek, tel 450178.

ER EN LITEN DEL AV VAD

Bordtennis i högre divisioner spelas av BSK

BYGDEN HAR ATT ERBJUDA.

Busshållplats finns vid Kalmare torg och vid
skolan, längs riksv 27.

Du är alltid välkommen att
kontakta samhällsföreningen
om du undrar över något, eller
om vi kan göra något för dej!
Ordförande Knut Persson, tel
0457/450020 eller mail:
ordforande@backaryd.se
Bli medlem du också, inbetalningskort finns på
Träffpunkten.

Frisör finns på Kärrmarksvägen. Hårstugan,
Ingrid Gustafsson, tel 450370.

Dagligvaruaffär, en mycket välsorterad ICA
affär finns mitt i samhället. Välkommen,
önskar Erik med personal, tel 450450.
Däck och fälgar finns hos JM-däck, tel 450427
eller RonMek, tel 450178.
Fest och dans anordnas av samhällsföreningen eller BSK flera gånger per år. Se
annonser i bygdebladet.
Fotboll i division 5 (A och B-lag, pojklag,
m.m.) på våran fina fotbollsplan Vita Vallen,
vid skolan av BSK.

Gymnastik på kvällstid i Vita Hallen drivs av
BSK (Backaryds sportklubb).
Hockeyrink finns nedanför Reginalokalen
och är belyst vintertid. Skötsel utförs av BSK.
Innebandy i korpdivisionen drivs av BSK.
Karosseriverken/Nordic vehichle är en av
kommunens största privata arbetsgivare och
dessutom en av norra Europas största
leverantörer av specialfordon.
Kultur och teater i samhället. Info Ingrid
Gustavsson, tel 450133.
Marknad är det två gånger om året, sommaroch höstmarknad. Info/bokning Jan-Erik
Ronneback, tel 450133.
Massage, terapeuten Else B Pisch, tel 450345.
Nattvakter/grannsamverkan. För våran
trygghet, bevakar vi vårt närområde nattetid.

