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Årets Sandabo 2013

Foto: Susann Norragård

Till Årets Sandabo 2013 utsågs Sanda Västergarn Fiber. Priset
delades ut på Sanda hembygdsförenings årsmöte och togs emot av
ordförande Mats Ågren och vice ordförande Olof Nysten.
”De får priset för att de gett Sanda en motorväg ut i världen som skapar framtidstro och utvecklingspotential för både företag och alla boende i socknen.
Trots motstånd, avgrävda kablar och felaktiga leveranser har de hållit humöret
uppe och sett till att både Rapport och Melodifestivalen nu kan skådas med
ljusets hastighet. Det är också tack vare SV Fiber som Telia Support lärt känna
var och varannan sockenbo.”
www.sanda-gotland.net
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Ur minnenas arkiv, del 38
Av Henna Carlsson
Fortsättning från Sandpappret nr 2, om Västergarns Utholme
En av de sista fyrvaktarna på utholmen kom från Fårö, hans namn var
Väss, han var farfar till Arne Wäss i Sanda.
En annan historia som kom att ställa Utholmen i fokus var i samband
med den tyska båten Aegir, som den 6 december 1929 strandade på
Stora Karlsö, som jag tidigare berättat om. Här i Västergarn fanns en
tysk med namnet Durkopt, som hade startat ett rökeri på den fastighet,
som idag ägs av Berit Gräser. Durkopts bror i Tyskland ägde en
mindre kutter, som kom till Karlsö för att hämta bildelar från den
strandade Aegir, som var lastad med över 200 nya bilar och andra delar, lasten kom från England med destination Helsingfors. När båten
gick tom från Kiel till Karlsö, visade det sig att han smugglade sprit.
Han såg till att komma till Gotland på natten, man gick in till Utholmen och grävde ner dunkarna i sanden. Hans bror, som var etablerad
med sitt rökeri, var ju lämplig medhjälpare. Fiskarna här på kusten såg
ju vad som hände och tog för sig vad de behövde.
En miss i planeringen var dock en sydvästlig kuling, som blottade de
blanka dunkarna. Nu såg tullen i Klintehamn att det blänkte och bildades solkatter från Utholmen, vilket gjorde att de blev avslöjade. Många
hade försett sig, det sas: ”Åk inte till Visby för att köpa sprit, åk till
Västergarn.”
Det fanns dunkar gömda både i brunnar och bryor i skogen. Det finns
en skröna om att kvinnorna som skötte gravarna, sjöng och blev glada,
när de drack av vattnet. Orsaken sägs vara att någon dunk blivit punkterad. På Olof Siltbergs gård mitt för Valbyte hade man lagt upp en
rishög, på helgerna samlades fiskarna där, efter ett tag var de glada och
började dansa runt rishögen, då kom tullen för att kolla.
www.sanda-gotland.net
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Sanda hembygdsförenings årsmöte
40 semlor beställda och minst 47 besökare, ett angenämt problem för
styrelsen, även om de blev tillsagda att avstå från semlan. Det var
alltså många som sökt sig till bygdegården den 10 februari för att vara
med på årsmötet. Ordf. Mareta Liepa Olsson hälsade välkommen och
Ola Arvidsson valdes att leda förhandlingarna.
Föreningen har varit verksam i 90 år, har nu 35 enskilda och 189 familjer som medlemmar och god ekonomi, årets överskott uppgick till
drygt 29 000 kr.
Många aktiviteter har genomförts under året: Gutar frågar gutar, tre
sockenvandringar, flera melodikryssfrukostar, valborgsfirande med
revy, gökotta, fagning, spelmansstämma i prästgårdsparken tillsammans med kyrkan, midsommarfirande, Gullinvecka med konserter och
föredrag, basar, trivselkväll vid Kovik, besök av Länsteatern, visning
av film om Erik Olsson, Kvinnornas höstsalong, julmarknad, adventskaffe i Hildings torp.
Inom föreningen finns flera arbetsgrupper:
Sockenbokskommitté: Anki och Ove driver gruppen som forskar om
äldre tider, får fram underlag till sockenvandringarna, renskriver Lena
Olofssons forskningsanteckningar, kanske blir det en sockenbok så
småningom.
Konstkommitté: Siv Niklasson är ansvarig för gruppen som ser till att
Kvinnornas höstsalong arrangeras i allhelgonahelgen.
Trädgårdskommitté: En grupp kvinnor som tar hand om trädgården
vid Hildings torp. Vid årsmötet avtackades Eivor Widing och MariAnne Norragård och nya i gruppen blev Gertrud Andersson och AnnaStina Olsson.
Stationshuskommitté = Gullinkommitté: Gruppen består av många
arbetssugna personer som under året har renoverat stationshuset utvändigt, skrapat och målat väggar och fönster, renoverat skorstenstopparna
och återställt det gamla fallfärdiga dasset i fint skick, samt ordnat Gullinvecka med konserter, föredrag och dans i parken. Nu planeras ny
Gullinvecka och fortsatt arbetet med museet och huset.
Hemsideskommitté: Ny grupp som under Olof Nystens ledning skall
ansvara för hembygdsföreningens hemsida .
www.sanda-gotland.net
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Investeringar och renoveringar
Bygdegårdsgolvet har blivit slipat och behandlat, fiberbredband och
brandlarm har installerats.
Med stöd från Region Gotland har en OH-kanon installerats i stora salen i bygdegården.
Dansbanan har renoverats med hjälp av Sanda dansförening och ekonomiskt bidrag från Ragnar och Lydia Nilssons minnesfond. Nu behöver scenen vid dansbanan ses över, helst innan någon ramlar igenom
golvet eller får taket över sig. Även med det arbetet är dansföreningen
villig att hjälpa till. Man skall också undersöka hur träden i parken
mår, kanske behöver man fälla något..
Uthyrningen av Hildings hus har lyckats bra, hela sommaren 2012
var huset uthyrt till samma person.
Styrelsen för 2013 fick följande utseende:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Mareta Liepa Olsson
Ola Arvidsson
Gunnel Wallin
Lars Österlund
Marie Andersson, Susann Norragård,
Kjell Pettersson

Ersättare

Åsa Sjögren Andersson, Olof Nysten, Tomas
Pettersson, Magnus Fällman, Gunnar Eriksson,
Tomas Holmqvist, Sofia Siggelin

Kommande verksamhet
Föreningen planerar några nya aktiviteter under 2013, bl.a. en antikrunda, 90-årsjubileumsfest och melodifestival på storbildsTV. Man
fortsätter med vandringar, melodikryss, valborgs– och midsommarfirande, konsutställning, julmarknad m.m.
Planer finns också att försöka få i stånd en vandringsled mellan stationshusen i Sanda och Eskelhem. En bro över en kanal måste göras,
kontakt med markägarna skall tas.
Årets Sandabo blev i år Sanda Västergarn Fiberförening som representerades av ordförande Mats Ågren. Läs mer på sidan 1.
Underhållningen sköttes av Ove Norragård och Anders Olsson som
kåserade om hembygdsföreningens 90 år. De hade studerat gamla prowww.sanda-gotland.net
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tokoll och kassaböcker. Här följer en liten sammanfattning (jag hoppas
att jag har antecknat rätt):
1923 köptes marken till bygdegården för 700 kronor. Man beslöt att
uppföra vedbod och nödiga uthus.
1924 hölls en friluftsfest och en skiss till föreningshus gjordes.
1932 byggdes bygdegården av byggare från Väte.
1934 inköptes ett fotografi över bygdegården, finns fortfarande uppsatt
på en vägg i stora salen. Bygdegården var flitigt uthyrd, besök av
många teatergrupper.
1935 byggdes ny dansbana och man fick elektriskt lyse i bygdegården.
1938 byggdes bastun som var i bruk till 1970.
1945 inrättades bibliotek på övervåningen där det tidigare varit uthyrningsbostad.
1957 uppläts lokalen till pingpong.
1990 byggdes bygdegården ut och fick därmed sitt nuvarande utseende.
Årsmötet avslutades med kaffe och semlor samt lotteridragning.
/GM/

Kretskampen
Röda Korsets årliga frågesporttävling går av stapeln
onsdagen den 13 mars kl. 19.00 - 20.00
hos Gunvor och Rune Malmros, Bjästavs
Kom gärna en kvart innan tävlingen börjar.
Alla är varmt välkomna, alla kan bidra med något!
Efter tävlingen dricker vi kaffe och pratar om ditt och datt.

www.sanda-gotland.net
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”Brytning &

Skäm bort dig själv i vår!

Siluetter”

På Fröjel–Resort
får Du…

Eva Borgh och

 massage

Majgun Bäckman
ställer ut Ull och Akvarell

 ansiktsbehandlingar
 kroppsvård

på Klintehamns bibliotek

Från 375 kr

under mars månad.

Ring och boka:
0498-411109 eller direkt till
0765-668339 el. 0736-474831

VARMT VÄLKOMNA!

VÄLKOMNA!
önskar Katarina

Två lag med sandabor vidare till finalen i Gutar frågar gutar
Det var för många farmorsfrågor den här gången, och farmor var inte
med… Den farmor det gäller är Ellen Wallin som tyvärr inte kunde
delta i andra omgången av Gutar frågar gutar, som hölls i Sanda bygdegård söndagen 17 februari. Nu gick det bra ändå för resten av laget
med Anki och Anna Wallin och reserven Hasse Jakobsson som gick
vidare till finalen. Sju lag skulle bli fyra, till finalen den 17 mars. De
övriga lagen som tävlar vidare är Anna-Stina och Anders Olsson tillsammans med Olof Nysten, ett lag med tre damer från Visby och ett
lag från Bro och Visby.
Finalen i Gutar frågar gutar sker söndagen den 17 mars kl. 13.30 i Vita
huset på Ekmansgatan 11 i Visby. Välkommen att lyssna och heja på
våra duktiga sockenbor. Förutom tävling blir det underhållning och
servering.
www.sanda-gotland.net
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Tack
till Peter Carlberg som ordnade så att vi fått två dokumentskåp, en servisvagn och 18 glas.

Tack
till Laila Yttergren som också skänkt ett dokumentskåp där vi nu kan förvara alla historiska papper.

Sanda hbf

Sanda IF:s årsmöte
OBS! Sanda bygdegård söndagen den 10 mars kl. 14.30
Vanliga årsmötesförhandlingar
Smörgåstårta
Ni som tänkt er nya kläder till sommaren kan höra av er
till någon i styrelsen, så vi kan åka in tillsammans.
Tomas Holmqvist 212373/0708445212
Helena Turgren 0702881759 - Roger Johansson 242045
Thomas Pettersson 0707312317
VÄLKOMNA!

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
MARS 2013
Sön 10 14.30

Sanda IF:s årsmöte i Sanda bygdegård Sid. 7

Sön 10 15.00

Västergarns hembygdsförenings årsmöte i Västergarns hembygdsgård Sid 12

Sön 10 19.00

Musikgudstjänst i Mästerby kyrka.
Gambaensemblen ”Bona Speranza” med gäster.

Tis 12 19.00

Passionsandakt hos Barbro Nilsson, Övide Västerg.

Ons 13 18.45

Kretskampen hos Malmros, Bjästavs 134. Sid. 5

Fre 15 19.00

Västergarns fiskareförenings årsmöte i Västergarns hembygdsgård.

Sön 17 13.30

Final i Gutar frågar gutar i Vita huset, Visby. S. 6

Sön 17 19.00

Gudstjänst i Sanda kyrka. Sanda o Klinte kyrkokörer

Tors 21 18.00

Café Existens i Sanda prästgård

Sön 24 16.00

Slöjdcafé i Västergarns hembygdsgård

Sön 24 19.00

Passionsgudstjänst i Mästerby församlingshem. Kaffe.

Sön 24 19.30

Trollkarln från Öja i Sanda bygdegård.

Mån 25 18-18.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård
Ons 27 14-15.30 Autendag i Sanda bygdegård Sid. 9
APRIL 2013
Mån 1 19.00

Påskens sånger i Sanda kyrka

Tis 2

Hembygdsföreningens styrelsemöte i Sanda bygdeg.

19.00

Sön 7 16.00

Familjegudstjänst i Västergarns kyrka.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lör 13 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård

Lör 13 18.00

Sanda-Afton i Sanda bygdegård Sid 9

Sön 21 15.00

Föreningsstämma i Sanda Västergarn Fiber i Sanda
bygdegård Sid. 7

Sanda - Afton
13/4 kl 18.00-01.00 i Sanda bygdegård
Helgrillad gris med tilltugg, lokalproducerat.
Underhållning
Mat serveras 18-21 pris 150 kr
Anmälan till Jonas o Susann
På tel 242068 eller Mail: jonas.susann@telia.com
Senast 9/4

Autendag
i Sanda bygdegård
Onsdag 27 mars
kl 14-15.30
Alla välkomna!
VEST-bygdens LRF

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Röda Korsets kroppkaksfest
Kroppkaksfesten som Röda Korset ordnade i Sanda bygdegård lördagen den 2 februari blev som vi trodde och hoppades en succe! Många i
styrelsen och även utanför den hjälptes åt och gjorde så många och
goda kroppkakor så det räckte till och blev över. Vi som inte kunde
vara där fick köpa hem eller till och med fick hemleverans att njuta av
på kvällen. Under glad samvaro fick man mat och kaffe med kaka och
det fanns en önskan från många om att "det här får ni gärna göra om".
Tack alla som tillverkade kroppkakorna, bakade kakor, bryggde kaffe,
dukade på och av och diskade. Och tack alla som kom och åt! /Inger/

90-årskalas för fröken Alice
Lördagen den 23 februari var jag på en speciell tillställning i Sanda
bygdegård. Min fröken från ettan där jag började 1956 hade fyllt 90 år
och inbjöd sina elever till en återsamling i bygdegården. Vi var många
som kom 60 -70 gamla elever, en del hade jag inte sett på många år, en
del ser jag oftare och lite äldre har vi blivit! Men fröken Alice berättade
om sitt liv från att hon föddes vid Västerby, skolgången i Sanda gamla
skola och utbildingen i Härnösand och sedan om tiden som lärare i
Sanda skola. Vi blev bjudna på smörgås och tårta som en av hennes
gamla elever ordnat och flera höll tal och vi hurrade och sjöng för vår
fröken. Det var en så jättetrevlig eftermiddag - tack fröken!
/Inger/

Trollkarln från Öja
En bygdegårdsturné med SM-vinnande trollkarlen Elias Bjärgvide
och regissören

Daniel Lindström

Läs mer på

trollkarln.se

Sanda bygdegård

söndagen 24 mars.
Kl.19.30

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. I styrelsen 2012 ingår, ordf: Karin Persson, vice ordf:
Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström. övriga: Majgun Bäckman,
Gustaf Leijonhufvud, Kjell-Åke Vigström. Suppleanter; Thomas Karlström, , AnnLouise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lundgren

Kommande aktiviteter
Promenader, samling hembygdsgården
Årsmöte i hembygdsgården
Slöjdcafé i hembygdsgården

varje tisdag kl 09.00
10 mars kl. 15.00
24 mars, kl. 16.00

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 Karin Persson tel 0498/24 51 64
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till Årsmöte i Västergarns hembygdsförening
Söndag 10 mars kl. 15.00 i Hembygdsgården
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.
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

VÄLKOMNA!
Västergarns Hembygdsförening

bBAlla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19
www.sanda-gotland.net
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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 kaffekalas. 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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Har du problem med för mycket vatten (översvämning)? Vi har utrustning,
som kan vara till hjälp om dräneringen inte håller måttet.
Minigrävare Hanix H-15b+, 750kr /dygn 3t ingår.
Minidumper Kubota kc 120, 750kr /dygn fria timmar.
Avloppsrensare 40m rensslang med roterande munstycke, 350kr /dygn.
Dränkbar pump 1 fas 10A, 45kr /dygn.

Vi utför även snöröjning i västergarnsområdet.
Rutavdraget gäller

Bokning:
Robert Gadd.
0707-509914.
Linus Fröström.
0707-506550.

www.raukmaskin.se
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om papper och årsavgifter till hembygdsföreningen…
Varje år kommer det illavarslande statistik om att papperstidningarnas
upplagor minskar. Det oroar mig för jag gillar verkligen tidningar, jag
är nog en pappersnörd som prenumererar på flera tidningar och tidskrifter och samlar på tidningsurklipp om allt möjligt. Jag vill verkligen inte äta frukost utan att läsa tidningen, en dag utan tidning börjar
inte bra.
Ibland tänker jag på hur mycket tankemöda och arbete som läggs ner
på varje tidning som vi sedan slänger i pappersåtervinningen eller gör
upp eld med i kakelugnen. Det som skrevs för flera hundra år sedan på
papper kan vi fortfarande läsa men hur blir det med det som skrivs nu
på datorer och sparas på olika sätt. Kommer man att kunna läsa det
om trehundra år? Det är problem som man brottas med på våra arkiv.
Nu tror ni att jag är motståndare till modern teknik, men det är jag
inte, jag har svårt att klara mig utan min dator, men jag vill ha tidningar och böcker också.
Kassören i hembygdsföreningen vill ha in årsavgifterna nu, inbetalningskort medföljer Sandpappret, men det går bra att betala via internet på pg 28 65 38 - 4, Sanda Hembygdsförening.

Gunvor
ANNONSERING
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

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 14

MANUS IN SENAST 29/3
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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