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Inför en ny skattläggning av Gotland kom, under c:a 10 år, en kartläggning
av samtliga gårdars tillgångar att genomföras kring år 1700. Med en fördröjning på nästan 50 år fastställdes 1747 de nya skatterna av åkermarken, ängarnas och myrmarkernas avkastning, tillgången till bete och hagar, liksom
till skog och fiskevatten.
Om dessa gårdsbeskrivningar och de lantmätare som var verksamma – och
tiden därefter om kartarkiven på Gotland fram till nutiden – om detta har
Jakob Ronsten skrivit boken

”Gotländska gårdar och ägor kring år 1700 - samt
lantmäteriarkiven på Gotland”.
Söndagen den 9 februari kl. 14.00 i Sanda bygdegård
berättar Jakob Ronsten om sin bok och om gårdarna i Sanda
framför allt
VÄLKOMNA!

Kaffeservering

Årsmöte
Söndagen 23 februari kl. 19.00 i Sanda bygdegård
Sedvanliga förhandlingar
Årets Sandabo får sin utmärkelse
Eva Sjöstrand berättar om sina böcker.
Kaffe och semla
VÄLKOMNA - Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Tack alla tjejer som bakat och tack till alla som kom och åt kroppkakor
i bygdegården. En så god stämning! Och så goda kroppkakor! Röda
Korset fick in strax över 6 000 kr till Världens barn. VARMT TACK!
KRETSSTÄMMA
med Sanda Västergarn Röda Kors
hålles i Gervaldsgården
Torsdagen den 27 februari kl. 19.00.
Då har vi endast årsmöte med kaffe och lotterier och sen kommer
ANNA ULMSTEDT och berättar om människor hon mött. Det får ni
inte missa. Den sedvanliga auktionen som vi annars alltid haft i samband med årsmötet kommer att flyttas detta år till hösten - troligen i
oktober månad i samband med ett riktigt gotländskt kaffekalas.
VARMT VÄLKOMNA till kretsstämman!
Annonsering om höstens begivenheter kommer i senare Sandpapper
Styrelsen i Röda Korset

Sanda dansförening inbjuder till

DANS + årsmöte
Sanda bygdegård
Lördag 22 februari kl. 19.30 - 24.00
Zaesarz orkester
Smörgåstårta serveras i pausen.
Anmälan senast 19/2 till
Anette Gillerfors tel 0498/267040 eller
via e-post sandadansforening@hotmail.com
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till socknen!
Vi, Mari och Ulf Wassdahl är sedan november 2013 inflyttade till härliga Sanda. Vi bor numera utefter den fina kustlinjen mot Sjön. En
dröm/ambition sedan länge har förverkligats. Vi har båda varit sommargotlänningar sedan 60-talet, bl.a. har Sproge, men även Holmhällar och Bunge betytt mycket när det gäller att sätta Gotland på kartan.
Även golf på fina Kronholmen har varit en viktig del av sommarvardagen.
För att hjälpa till att ännu mera sätta Sanda på kartan har vi ett eget
företag som vi döpt till Sanda International AB. Varför inte? Nåt ska
ju ett företag heta och Sanda är ett fint namn även på utrikiska. Sanda
International AB tillhandahåller konsulttjänster inom management/
affärsutveckling samt inom telemarketing till läkemedelsindustrin och
sjukvården.
Bägge ser fram emot att leva i Sanda och att ingå i och bidra till det
sociala umgänget i socknen.
Ulf och Mari

Efterlysning!
Du som stal vår blå utomhusljusslinga
den 3 januari!!!
Lämna tillbaka den där du tog den!
T&V
En hälsning från Sanda City
God fortsättning på 2014!
Tjugondag Knut är passerad och julen är plundrad. Julgranen i Sanda
City är därför ett minne blott. Vi vill passa på att tacka för den hjälp vi
fått av Krister Sjögren och Sonny Westergren i flera år med att se till
att det blir en gran på plats. TACK!
Sanda City & Vänner
www.sanda-gotland.net
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VEST-bygdens LRF-avdelning
hälsar er välkomna till:

ÅRSMÖTE
Tisdagen 11 februari kl. 19.00
i Eskelhems bygdegård

BONDMAT
Tisdagen 18 februari kl. 11.30 - 13.00
i Sanda bygdegård.

TEMAKVÄLL
med Stefan Uddin från Lantmännen
Onsdagen den 19 februari kl. 19.00
Han talar om plast, nät, fröer, utsäde och sprutmedel.
Där tar vi även upp beställningar på gemensamt inköp
av plast och nät.
Vi bjuder på enklare förtäring.

Gutar frågar gutar
Under vecka 3 hölls frågetävlingen Gutar frågar gutar på fem olika
platser och ca 25 lag deltog i tävlingen. Söndagen 16 februari blir det
semifinal på två platser, varav den ena är Sanda bygdegård. Då tävlar
lagen om en finalplats den 16 mars.
Vill Du lyssna på tävlingen är Du välkommen till
Sanda bygdegård, söndagen 16 februari kl. 14.00
Efter tävlingen blir det kaffeservering och mycket prat.
www.sanda-gotland.net
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Iskörning på Paviken
En helg i slutet av januari körde vi förbi Paviken och såg några skridskoåkare ute på isen. Då drog vi oss till minnes den tiden i slutet av
60– och början på 70-talet, då vi på helgerna körde ut från stan till Paviken. Vi kunde vara upp till ett 20-30tal entusiaster som körde, sladdade, tränade iskörning, åt medhavd matsäck och grillade korv. När
bensinen tog slut åkte man upp till Georg Nilssons Esso-station
(numera Smaklösas museum) och tankade på för en 10:a. Det var tider
det!.
Åke och Bibbi Andersson, Västergarn

Åke med sin Saab sport.

Dags för matsäck och korvgrillning??
www.sanda-gotland.net
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Ett varmt TACK till
Kyrkorådet för Sanda, Västergarn och Mästerby församling,
ordförande Gunvor Westberg, för det generösa bidraget ur Nils-Erik
och Götha Johanssons arvsfond, som skänkts till
Västergarns hembygdsförening.
Det ger oss möjligheter att ytterligare förbättra arbetet
för socknens bästa.
Ett stort TACK också till Sanda/Västergarns skytteförening!
På grund av att Sanda/Västergarns skytteförening har upplösts har föreningen beslutat att resterande penningbelopp ska skänkas till Västergarns hembygdsförening. Även skriftligt material har överlämnats och
kommer att förvaras i hembygdsgården.
Varma hälsningar
Ingela Penje
för styrelsen Västergarns hembygdsförening

Konstutställning
Blandad utställning med glada akvareller och mjuk ull
Eva Borghs arbeten i ull och glada akvareller

Majgun Bäckmans blandade akvareller
Vernissage den 21 feb kl 14 på Klintehamns bibliotek
Utställningen pågår tom fred 21 mars
Varmt välkomna!

www.sanda-gotland.net
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Gymmet i Klintehamn har fått nya ägare.
Nya ägare är Linus Sandqvist och Lilian Pettersson. De bor på Sanda
Stenhuse 310, dit de flyttade 2004. Sonen Viktor är 4 år och går på dagis i Sanda. Linus jobbar på Hassela och Lilian är undersköterska på
Visby lasarett. Innan de blev bofasta i
Sanda hyrde de en stuga i Tofta, så såg de
att huset i Sanda var till salu, blev förälskade i huset och köpte det.
I december 2013 öppnade de Fysfab, gymmet i Klintehamn. Gymmet ligger på Donnersgatan 13 och är 170 m² stort och förutom gymmaskiner av olika slag och fria
vikter finns där även zumba och spinning. I
det rum där det bedrivs zumba finns även möjlighet att utöva t.ex. boxning.
Fysfab är ett delvis obemannat gym, Lilian och Linus jobbar kvar på
sina respektive jobb, men då Lilian jobbar oregelbundna tider och Linus jobbar i Klinte, så är de där och tittar till gymmet då och då.
Det finns inga speciella dagar eller tider då olika grupper kan träna
utan alla ska kunna komma och gå som de vill och alltid känna sig välkomna och trygga.
Vi har generösa öppettider, mån-tor 8-21, fre 8-20, lör stängt, sön 1020. Hemsida är på gång men företaget har en sida på Facebook.

Motionsdans
Varje tisdagskväll kl. 19-21 i Sanda bygdegård
Ledare: Detlef Gräser
OBS! Nyhet: Medtag eget fika
Gamla och nya dansare välkomna!
Inga stora förkunskaper krävs, bara att man kan grundstegen i
de vanliga gammeldanserna.
Sanda dansförening
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
FEBRUARI 2014
Sön 9 13.00

Söndagsmässa i Västergarns hembygdsgård.

Sön 9 14.00

Jakob Ronsten berättar om gårdar i Sanda på 1700talet. Sanda bygdegård. Sid 1

Tis 11 18.00

4H:s årsmöte i Gervaldsgården Sid 11

Tis 11 19.00

VEST-bygdens LRF-avdelnings årsmöte i
Eskelhems bygdegård. Sid 4

Sön 16 10.00

Söndagsgudstjänst i Mästerby församlingshem.

Sön 16 14.00

Gutar frågar gutar, etapp 2 i Sanda bygdegård. S 4

Tis 18 11.30-13.00 Bondmat i Sanda bygdegård. Sid 4
Ons 19 19.00

Temakväll i Eskelhems bygdegård. Sid 4

Tors 20 17.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Tors 20 18.00

Berättarkväll i Sanda prästgård.

Lör 22 1930

Sanda dansförenings årsmöte och dans i Sanda bygdegård. Sid 2

Sön 23 13.00

Söndagsgudstjänst i Sanda prästgårdskapell.

Sön 23 19.00

Sanda hembygdsförenings årsmöte i bygdegården.
Eva Sjöstrand medverkar. Sid 1 + 9

Tis 25 18.30

Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård

Tors 27 19.00

Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården. Sid 2

MARS 2014
Sön 2 16.00

Musikgudstjänst i Västergarns hembygdsgård. Jan
Ekedahl, gitarr. Kaffe & semla.

Mån 3 19.00

Sanda hbf har styrelsemöte i bygdegården

Lör 8 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 23 15.00

Årsmöte i Västergarns hembygdsförening i hembygdsgården. Sid. 10

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

8

Vid hembygdsföreningens årsmöte berättar journalisten, författaren
och radiokvinnan Eva Sjöstrand om sina böcker. Hon har gjort många
böcker, 2013 kom ”Änglar och demoner” om Gotlands alla kyrkor.
Det är Eva som är författare till radions julkalender om Fritsarve.

Melodikryssfrukost
Pga OS så är Melodikrysset flyttat till tidiga sändningastider under
februari, eftersom vi inte tror att ni vill komma till bygdegården och
äta frukost med oss vid 7 så blir nästa
Melodikryssfrukost den 8 mars 09.30 i Sanda bygdegård
VÄLKOMNA önskar Anki & Hasse

Tyrolerafton
i Sanda bygdegård, lördag 5 april
Mat serveras mellan 18.00 och 21.00
Efter 21.00 drar vi igång ordentligt till kl. 01.00
På menyn står:
bratwurst, kartoffelstomp, sauerkraut, brez´n
Pris till bästa utstyrsel.
Anmälan till Jonas & Susann Norragård
Tfn 242068 el jonas.susann@telia.com
Senast 26 mars
Hjärtligt välkomna önskar
Sanda hembygdsförening tillsammans med Gotlands bryggare
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Klinte filmstudio drar igång vårterminen!
Nu med digital visning.
6 filmer - 250 kronor
Kl. 19.00 - onsdagar på Rondo i Klintehamn.
26 februari
Blue Jasmine, regi Woody Allen. Drama - USA.
12 mars
Terra Ferma, regi Emanuele Crialese. Drama - Italien, Frankrike
19 mars
Beast of the southern wild, regi Zeitlin. Drama - USA
26 mars
Hotell, regi Lisa Langseth. Drama, komedi - Sverige
9 april
Den ovillige fundamentalisten, regi Mira Nair. Thriller
23 april
Återträffen, regi Anna Odell. Drama - Sverige

Välkomna till ÅRSMÖTE
í Västergarns hembygdsförening
Söndag 23 mars kl. 15.00 i Hembygdsgården
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 februari.
Gå gärna in på hemsidan för mer information.
www.hembygd.se/gotland/vastergarn
Vid ytterligare frågor, kontakta
ordf. Ingela Penje
tel: 245028, 070-952 70 72
Välkomna!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Sanda 4H
4H har vi på tisdagar kl. 18-19.30 vid Gervaldsgården
om det inte står något annat
Dag

Ledare

Dag

11/2
18/2
25/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
8/4

Dante & Fanny
Fredrik & Johannes
Sportlov
Gustav & Julia
Hanna & Dante
Lukas & Fanny
Fredrik & Johannes
Julia & Gustav
Fanny & Fredrik

15/4
22/4
29/4
6/5
13/5

Ledare

Påsklov
Samuel & Dante
Johannes & Fredrik
Hanna & Julia
Lukas, Gustav &
Fredrik
20/5
Fanny & Samuel
27/5
Dante & Hanna
3/6 Sommaravslutning Alla

Vid frågor kontakta oss:
Julia Österlund 0767 018496
Fredrik Österlund 0736 837258
Dante Salas Wahlberg 0722 502421
Gustav Liepa Åström 0737 199192

Lukas Johansson 0769 347717
Fanny Wallin 0738 915126
Samuel Kåring 0709 696427

ÅRSMÖTE
Sanda 4H har årsmöte för 2014 med fika och kul. Det är i
Gervaldsgården i Sanda, tisd 11februari klockan 18 och slutar 19.30.
Vi ses!
Nu säljer de äldre medlemmarna i Sanda 4H frön och lökar av
olika slag till vårens odlingar.
Vi samlar ihop pengar till bland annat ett läger i Norrbotten.
Vill du bidra genom att köpa en fröpåse, ta kontakt med
någon av försäljarna = kontaktpersonerna ovan
Tack på förhand.
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn

Medlem i Föreningen är alla boende i Västergarn med omnejd, som vill verka
för föreningens syfte och ändamål”(Ur stadgarna)

Hembygdsföreningens verksamhet skall främja socknens kulturella och
sociala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av
Hembygdsgårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv.
Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd.
Hembygdsföreningen ordnar varje år några populära träffar.
Här ett axplock:
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag,
Lammfest och Stickkafé.
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida
för aktuell information.
Föreningen har haft sitt årsmöte och i styrelsen 2013 ingår, ordf: Ingela
Penje, vice ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström övriga ledamöter Majgun Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, KjellÅke Vigström. Suppleanter: Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson,
Anders Eklund, Åke Andersson och Harald Norbelie.
Kommande aktiviteter

Promenader
saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00
Styrelsemöte i hembygdsgården
25 feb. kl 18.30
Årsmöte i hembygdsgården
23 mars kl. 15.00
Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i
Sandpappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför
hembygdsgården där senaste aktuell information finns tillgänglig.

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta:
vastergarn.hembygdsforening@hotmail.com
För uthyrning annan tid samt uthyrning av samlingslokalen,
kontakta Maj Nilsson majgoran@telia.com tel 0498/245101,
alt Kjell-Åke Vigström tel 0498/24 50 85
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7
www.sanda-gotland.net
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Fint pris till f.d. sandabo.
Rosita Fellman, Slite TK tilldelades Svenska Idrottsakademins hederspris vid Idrottsgalan 1/2. Priset delas ut till en person inom idrotten
som genom sina bestående insatser skapat beundran och respekt samt
berikat svensk idrott

UNEA
Hemtjänster AB
UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god
kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser
och som vet hur du vill ha det i ditt hem!
UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december har
vi julfest och vid midsommartid så samlas vi för gemensamt. Trevligt att få samlas och umgås med
varandra.
UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det
kostar inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar
man kontakt med sin handläggare.
Vi finns i:
Klintehamn Sanda Västergarn
Tofta Eskelhem Mästerby Hejde Fröjel Hemse
Vi utför även städ (RUT skatteavdrag) betala halva priset direkt, resterande fakturerar vi skatteverket.
Välkomna
Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58
www.sanda-gotland.net
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Alla typer av byggTakrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om årsmöten och valberedningar, stora arv mm
Nu är det årsmötenas tid, varje förening måste tydligen ha ett sådant.
Jag är ju en föreningsmänniska och har haft en del uppdrag, dock aldrig i en valberedning, där vill jag inte vara med. Min man däremot
tycks gilla valberedningar, han är med i flera. Tänk att behöva ringa
och tjata på folk för att få ihop en styrelse, nej, det är inget för mig.
Jag har däremot ibland blivit uppringd av valberedningar som sagt att
uppdraget inte alls är betungande, nej, det krävs ingenting alls egentligen, bara jag vill vara med. Det tror jag inte på, dessutom tycker jag
att ställer man upp i en styrelse skall man jobba så gott man kan, annars kan det vara.
En eloge till alla duktiga valberedningar, ni behövs!
Min man har i ett brev blivit utsedd som arvinge till en rik oljemagnat
från Hongkong som dog i tsunamin och efterlämnade mer än 18 miljoner dollar. Av detta får han ärva 30 %, bankmannen som skrev brevet
tar 65%. Konstigt att vår granne, fått ett likadant brev, men där är den
omkomne från Spanien. Så får ni se några stora lyxhus växa upp här
hos oss så vet ni varifrån pengarna kommer…

KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

Gunvor

ANNONSERING
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida:
75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 10
MANUS IN SENAST 28/2
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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