
Banvaktstuga 642 
Verksamheten i 
bilder 2020
Coronaåret



26 feb
Detta år ägnade vi 
mycket tid åt 
staketet kring 
Banvaktstugan.



9 mars
Vi fick låna en lokal på gamla 
Bankeryds Trä där vi kunde 
måla alla staketspjälor 
(närmre 2000 st) och tvärslåar 
till staketet runt 
Banvaktstugan. Vi träffades 
tre dagar varje vecka i tre 
veckor. Lasse G var den som 
ordnade lokalen och sågade 
till spjälorna, men här är det 
Gunnar Malmström, Pelle 
Bengtsson, Harald Blomberg, 
Rolf Fridén och Rolf 
Wahlström som är i farten. Bo 
Ahnström tog bilderna.



31 mars
De målade spjälorna 
levereras till 
Banvaktstugan. Det 
kostar på. En kopp 
kaffe i vårsolen blir 
räddningen.



7 april
Snickarlasse har gjort nya soffor till 
Hembygdsgården

Nisse och Bosse rekar i Granbäcks och 
Häggebergs naturreservat



Den 7, 14, 21 och 28 
april var det fullt 
fokus på staketet.



5 maj
En klass 3 på 
besök. Karin W 
och Ulf P guidar.

Nu sätter Lasse 
G och Bosse A 
spjälor för fullt.



9 juni
Staketet klart
Dressinen repareras
Rabatterna rensas

28 juni
Gräset slås vid Sablabron



11 juli
Ulf P har en kyrkogårdsvandring med 
temat ”Spanska sjukan” 

24 augusti
Vi hade styrelsemöte utomhus. Vi satt i de 
nya fina trädgårdsmöblerna

25 augusti
Klas-Peter har en kyrkogårdsvandring 
med temat ”Kända Bankerydsbor”



11 augusti
Sablabron igen

18 augusti
Vi slår gräset vid fd
missionshuset vid Beth.
25 augusti
Vi räfsar ihop gräset vid Beth.



25 augusti
Vi slår gräset utmed vandrings-
leden mot Ekeryd och klipper 
Robinian vid Banvaktstugan
och gräset utmed staketet. 

8 september
Vi börjar måla banvaktstugan.



8 september
Bo A leder en kulturvandring i kommunens 
regi i Granbäck och Häggebergs
Naturreservat. Här vid gränsstenarna 
mellan Granbäck och Flasarp. Ca 20 
deltagare.

15 september
Målningsarbete fortsätter och renovering av innanfönster 
påbörjas.



22 september
Innanfönster renoveras.
Självporträtt av fotografen i denna 
presentation.

29 september
Gunnar Malmström, vår coolaste
trimmerpilot. Fortsatt arbete med att 
måla hus och fönster. 



6 oktober

13 oktober



20 oktober
Den varma hösten gör att vi kan 
fortsätta att måla

27 oktober
Vi byter en vindskiva på jordkällaren



3 november
Räfsa löv, fixa med innanfönster

24 november
Nu plockar vi in sofforna och 
dressinen samt städar stugan.



28 november
Vi sätter upp granen och 
kopplar in ljusslingan och 
adventsljusstakarna



God Jul och 
Gott Nytt År

och tack för i år


