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Sandpappret 
 

Nu är det dags att skriva anslutningsavtal för fiber 

Priset för fiberanslutning kommer att vara enligt följande: 

En anslutning på en tomt    18.000 kr 

Extra anslutning på samma tomt (t ex flygel) 7.000 kr 

Vilande (ej inkopplad) anslutning   21.000 kr 

Vilande flygelanslutning    9.000 kr 

Erfarenheter från andra föreningar visar att anslutning vid senare tillfälle 

kommer att kosta minst det dubbla. 

Fyll i anslutningsavtal och, om du inte är medlem, även medlemsansökan 

och skicka in det till styrelsen senast 1 mars för att vara med på fibertåget. 

Blanketter och mer information hittar ni på vår hemsida.  

http://svfiber.wordpress.com 
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IRLÄNDSK AFTON 
Med Skymnings live på scen 

2:a mars kl. 20.00-24.00 

  

After jobb 17.00-19.00 

Mat serveras 18.00-21.00 

  

På Menyn: Irish stew med colcannon 

Pris 60 kr / pers. 

  

Anmäl gärna matintresse så vi vet på ett ungefär hur mycket mat som ska  
göras senast 27/2 

Till Susann Norragård 242068 el. jonas.susann@telia.com 

  

Inträde 50 kr från kl. 19.00 

  

Hjärtligt Välkomna 

Sanda Hembygdsförening 

http://www.google.se/imgres?q=irish&um=1&hl=sv&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:sv-SE:official&authuser=0&biw=1600&bih=1071&tbm=isch&tbnid=NWcq8pXO7zVkbM:&imgrefurl=http://www.thedotcom.com.au/irish/&docid=qSnwaC4adrsA4M&imgurl=http://www.thedotcom.
http://www.google.se/imgres?q=irish&um=1&hl=sv&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:sv-SE:official&authuser=0&biw=1600&bih=1071&tbm=isch&tbnid=iCgBwVY8-BwmyM:&imgrefurl=http://www.layoutsparks.com/1/239154/irish-snowbunny-1-request.html&docid=Y1VrmcvWyC
mailto:jonas.susann@telia.com
http://www.google.se/imgres?q=irish&start=876&um=1&hl=sv&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:sv-SE:official&authuser=0&biw=1600&bih=1071&tbm=isch&tbnid=C9U_Y83WzBM0cM:&imgrefurl=http://www.freedomsphoenix.com/News/080488-2010-12-19-irish-debt-downgrade
http://www.google.se/imgres?q=irish+clover&start=56&num=10&um=1&hl=sv&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sv-SE:official&authuser=0&biw=1600&bih=1071&tbm=isch&tbnid=lfZwMvE84RD06M:&imgrefurl=http://www.ioffer.com/si/clover%2Bshamrock&docid=XIQze1Alr1ORiM&im
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Årsmöte i Sanda Hembygdsförening    

söndagen 26 februari kl 18.30 OBS tiden! 

  

 "Akti jär mair än makti" 

Boken om korumpianen Erik Olsson presenteras av författarna  

Ylva Hammar och Jan Strömdahl. 

Föredrag och bildvisning 

Årsmötesförhandlingar 

Kaffe med fastlagsbulle 

 Välkomna 

Sanda HBF:s styrelse 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

Februari 2012 

13 18-20 Fibercafé, Hotel Stelor (sid 4) 

19 16-18 Sy & Stickkafé, Västergarns Hembygdsgård (sid 5) 

20 18-20 Fibercafé, Hotel Stelor (sid 4) 

23 18:30 Styrelsemöte Västergarns Hembygdsförening (sid 5) 

26 18:30 Årsmöte i Sanda Hembygdsförening (sid 3) 

27 18-20 Fibercafé, Hotel Stelor (sid 4) 

Mars 2012 

www.sanda-gotland.net 

1  Avtal & ansökan inne till fiberföreningen (sid 4) 

1 19 Röda korsets kretsstämma, Sanda Bygdegård (sid 7) 

2 20-24 Irländsk afton, Sanda Bygdegård (sid 2) 

5 19 Sanda Hembygdsförenings styrelsemöte, Sanda Bygdegård 

18 15 Årsmöte i Västergarns Hembygdsförening (sid 5) 

25 16-18 Stickkafé, Västergarns Hembygdsgård (sid 5) 

Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 

Klinte Filmstudio 
Våren 2012 

22/2  The Kings Speech, 2010 Storbrit/Australien 

7/3    Midnatt i Paris, 2011 Sp/Us/Ty 

21/3  Flicka och hyacinter, 1950  Sverige 

4/4    Gudar och människor, 2010 Frankrike 

18/4  Nader och Simin- en separation, 2010 Iran 

2/5   Happy End, 2011  Sverige 

  

Rondo kl 19.00 

200 kronor för sex filmer 

Välkomna 
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Kretsstämma 

Sanda Västergarn Röda Kors krets håller sin kretsstämma i Sanda Bygdegård 

torsdagen den 1 mars kl. 19.00. Vi har förhandlingar, lotterier, auktion  och  en 

kaffestund.  Under kaffet underhåller  Kristina Broberg och Olof Stenström  oss. 

Gåvor till auktionen mottagens med tacksamhet – bakat, sytt, snickrat och 

hemliga paket. Varmt välkomna ALLA. 

Röda Korset hade ett lotteri på julmarknaden som ordnas vid 

Sanda City andra söndagen i advent och vi samlade in drygt 

3.000:- Tack alla givare och köpare.  

Hasse och jag tackar, om än lite sent, för en fantastiskt trevlig nyårsfest i byg-

degården. God mat  och mycket trevlig gemenskap. Ni är fantastiska alla som 

ordnat det /Inger  

Dopreferat 

Lördagen den 26 november döptes Adam Hans Gunnar från Runne i Sanda  

kyrka. Gunnar och Kajsas ”vanliga” präst Yvonne Hallin blev strandsatt på 

Bromma flygplats så snabbt kallades eminente Sune Österdahl. in. Ett vackert 

dop  där stora  storasyster Alma bar fram sin lillebror och storasyster Lisa hällde 

upp dopvattnet. Anne Westbergh och Karolina sjöng och spelade så vackert och 

faddrar var Gunnar och Kajsas goda vänner Christoffer och Carola. Läste  en 

bibeltext gjorde Gunnars lillasyster Madelene. Efter den  fina stunden i kyrkan 

samlades alla och åt mat vid Runne.  
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En post-båts äfwentyrs och faror 

Nedanstående från säker hand meddelade berättelse,  
torde läsas med särskild uppmärksamhet och deltagande. 

Januari 1850 

I anledning af Red:ns i Nr 5 af Gotlands Läns Tidning yttrade önskan att erhålla 
en noggrann berättelse om en av den 21 nästlidna Januari hitkommen Post-båts 
äventyrliga öfweresa med post, torde härigenom få upplysas: att berörda båt 
som var från Öland och fördes af skepparen Andersson, hade den 20 afseglat 
från Böda, och anlände samma dag på aftonen, i lifsfara för besättningen, till is-
bältet utanför Westergarn. Oaktad folkets nödrop från båten, kunde det på land 
varande upptingade manskapet icke lemna dem någon hjelp, hwadan de blefwo 
lemnade åt sitt öde för natten. Som vinden under natten lykligtwis war densam-
ma, lyckades det påföljande dag kl. 12 för kustborna att ilandberga båt post och 
den av köld nästan stelnande besättningen, som dock efter erhållen hwila blef 
fullkomligt återstäldt. 

Återresan till Öland 

Mångdubbelt swårare faror och lidande måste dessa båtförare wid återresan till 
Öland uthärda: den 26 januari afseglade ofwannämnda post-båts skeppare, åt-
följd af 3:ne postroddare, från Westergarn till Öland med post. Winden war 
Nordlig, laber kultie, ehuru kölden war obetydlig. Till kl. 2 e. m. arbetades för 
att komma genom den is, som belägrade kusten. Då de utkommit omkring 2 mil 
inträdde en hård blåsande wind af NNW. Med yrsnö och starkare köld. Som 
båten af de öwerslående wågorna nedisades och snart kom i sjunkningstillstånd 
och då en mörk och hotande natt tillstundade, och Gottlänska kusten i anseen-
de till den af stormen hop-packade isen, ej kunde sökas, måste båten angöra 

Stora Carlsö. Det enda ställe på nämnda Ö,(hwilken i öfrigt, som bekant, är wild 
och obebodd och skoglös) som kan angöras, är beläget på Norra sidan, och så-
ledes öppet för Nordliga windar. Att der kunna berga en större båt, utan att dra 
den upp på land, hwartill fordras 10 à 12man, i anseende till strandens branta 
beskaffenhet, är omöjligt. Postförarne, inseende hela widden af sin olycka, i 
händelse båten skulle blifwa sönderslagen, öfwerlämnade sig dock icke åt fört-
wifla. Deras tankar woro riktade på ett mål: båtens bergning. De beslöto, att 
heldre af köld och owäder omkomma under försöket, att rädda sin farkost, än 
att beröfwas denna, och i följd deraf lämnas i en hjälplös belägenhet och åt 
hungers-döden i hela dess ryslighet.  
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De arbetade således hela natten, att medelst spakar under båten, wid varje brän-
ning upplyfta den högre på stranden. 

Den 28 och 29 sysselsattes folket med att ur-isa sin båt. Sistnämnda dags e.m. 
inträdde den vidaste storm af NNO, med yrsnö och sträng köld. Dock under 
orkanens tjut, hafwets rytande och yr-snöns förfärliga piskande stodo dessa ras-
ka båtskarlar orubbligt fasta i sitt beslut, att rädda båten, derunder de oupphörli-
gen passade på att medelst spakar under båten wid hwarje störtsjö, få den några 
tum högre på stranden, hwarwid de understundom blefwo kullstörtade af brott-
sjöarna, och snart omklädde med med tjock is. Sålunda arbetade dessa mennis-
kor hela natten samt en del af påföljande dag, då till deras stora glädje stormen 
aftog, hwilket war hög tid, emedan deras krafter woro alldeles uttömda. De hade 
emellertid genom nästan exempellös ihärdighet wunnit sitt ändamål: postens, 
båtens, och sin egen räddning från en hotande undergång. 

Källa: Gotlands Läns Tidning, Från Far och Farfars tid. 

Den 29 januari 1850 var den värsta köld och snöstorm som någon levande då 
kunde minnas, många gotlänningar dog det dygnet. 

Det är något att tänka på idag när vi har några minusgrader och tycker det är 
kallt, bor i varma ombonade hus och förflyttar oss i varma bilar och klagar när 
posten är en liten stund försenad. 

31 januari 2012 

Nils-Ove Norragård 

Handuppräckning: 

Vilka här är trötta på snö? 
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Församlingsinformation 

Fr o m 1 januari 2012 är Sanda, Västergarn och Mästerby en församling. 

Den nya församlingens kyrkoråd har följande sammansättning; 

Gunvor Westberg, ordf, Ingvar Westerlund, v ordf, Ulla-Britt Westberg, sekr. 
Övriga ordinarie ledamöter är Lars Österlund, Anna-Stina Olsson, Marita Lukowiesky, 
Astrid Öberg, Thorbjörn Möllerström samt komminister Ann-Christin Kristiansson. 
Ersättare är Niklas Olsson, Birgit Nyroth och Barbro Nilsson. 
 
Eftersom det nya kyrkorådet ersätter tre kyrkoråd är det beslutat att det ska bildas en 
kyrkogrupp kring respektive sockens ledamöter i kyrkorådet. 
Kyrkogruppens uppgifter kan vara att värna om sockenkyrkan och dess verksamhet, 
vara rådgivare/bollplank åt kyrkorådsledamöter, hantera kyrkvärdsfrågor, ordna med 
kyrkkaffe etc. 
 
Är du intresserad av att vara med i kyrkogruppen kontaktar du någon av ledamöterna.    
    
  

Kyrkorådet i Sanda, Västergarn och Mästerby församling  

Välkomna till Årsmöte i Västergarns hembygdsförening söndag 18 mars kl. 15.00 i 

Hembygdsgården 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. 

 

Gå gärna in på hemsidan för mer information  

www.hembygd.se/gotland/vastergarn 

 

Vid ytterligare frågor kontakta 

 

Karin Persson 

Västergarn mafrids 712 

622 30 Gotlands Tofta 

tel: 245164 

 

eller via hembygdsföreningens mail: vastergarn.hembygdsforening@hotmail.com 

Västergarns Hembygdsförening 
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KOPIERING 

  1 kr per sida 
Ring Arne Åkerman  Tfn: 24 21 48 

 

ANNONSERING 

Hel sida    = 200 kr A5 

Halv sida  = 100 kr 

1/4 sida = 50 kr 

Föreningsaktiviteter = Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj 100:-  Enskild 50:- 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 10 

MANUS IN SENAST 3 mars 

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten 

Tfn:  070-9955989,  E-post:  bjestavs@hotmail.com 

Betala via PG 28 65 38—4 

Sanda Hembygdsförening 

Med reservation för ev. felstavningar och  annat /ON 

Ny månad, nya möjligheter. Vad denna månad bär med sig lär vi 

få, jag hoppas i alla fall på att det skall vara den sista vintermånaden. 

Det börjar bli lite tjatigt att skrapa bilrutor varje morgon.  

 

Jag måste här passa på att tacka alla annonsörer som har lyssnat på 

min uppmaning att skicka in manus i tid. Det gör detta arbete så myck-

et lättare. Jag sitter i och för sig och slutför detta Sandpapper natten 

till fredag även denna månad, men nu har jag bara mig själv att skylla. 

 

Än finns det plats för fler annonsörer i Sandpappret. Som ni ser här ned-

an är priserna långt ifrån avskräckande. Ta därför chansen att göra lite 

reklam för ditt företag eller aktivitet. Kom ihåg att föreningsaktiviteter 

är gratis att annonsera. Har du även någon gammal anekdot eller berät-

telse från förr så tas även det emot tacksamt.  

 

På återhörande nästa månad 

Olof   

  
www.sanda-gotland.net 


