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Sandpappret 
 

Den 30:e april är det traditionsenligt valborgsfirande med brasa vid  

Sanda Bygdegård kl 20.00 

Mats Ågren, nyinflyttad Sandabo som brinner för bygdens utveckling, 
hälsar våren välkommen 

Inne i Bygdegården finns sedan fika till försäljning. Till detta spelas 
eventuellt årets Sanda-revy. 

Hjärtligt välkomna hälsar Sanda Hembygdsförening 

Välkomna till Valborgsmässofirande vid Valbyte 

Brasan tänds kl 20:00 

Gemensam sång av traktens talanger 

Vårtal 

Försäljning av korv och dryck 

 

Hjärtligt välkomna! 

Västergarns hembygdsförening 
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Hembygdsföreningen har fått en ny ordförande 
Mareta Liepa Olsson, 43, är också föreningens första kvinnliga ordförande. 
  
Hon är uppvuxen i Lettlands huvudstad Riga och kom till Gotland och Sanda 
1997. 
Mareta är utbildad sjuksköterska, och har jobbat inom vården på ön. 
Efter att hon gift sig med bonden Niklas Olsson, omskolade hon sig till  
lantbrukare genom studier på Lövsta lantbruksskola. 
Sedan har det mest varit grisar för hela slanten, men nu är grisarna på väg ut 
från gården. 
  
Mareta har tre barn, Marcis, 21, Gustav, 13 och William, 6 år. 
  
Mareta har suttit i hembygdsföreningens styrelse sedan 2008 och bland annat 
varit programansvarig.  Stiliga, påhittiga dukningar är Maretas specialitet när 
det gäller festerna i bygdegården. Den som var med på nyårsfesten ifjol, förstår 
vad jag menar. 
  
-Det känns hedrande att bli vald till ordförande - jag ser allvarligt på  
uppdraget. Jag gillar att påverka, vill inte stå vid sidan och titta på och trivs i 
sociala sammanhang, säger hon som en förklaring till varför hon tackade ja till 
posten. 
Som ordförande vill Mareta arbeta för att sockenborna, både gammal och ung, 
ska kunna vara med i de aktiviteter föreningen anordnar. 
  
Sanda är speciellt, här finns plats för alla. Här finns både Bullerbyn och  
Beverly Hills. Det är en idyll som Midsomer, men utan morden, säger  
hembygdsföreningens nya ordförande med glimten i ögat. 

 EFS Vårmöte 

 Tid: Söndag den 6:e maj kl 14 

 Plats: Gamla stationen i Sanda 

 Kaffeservering 

 Välkomna 
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Vårvandring runt Paviken med Lars Vallin från Sportfiskarna 
 

17 maj klockan 14.00 
 
 

Wadets samfällighetsförening i samarbete med Västergarns hembygdsförening 
inbjuder till vårvandring runt Paviken 

 
 
 

Samling vid P-platsen till fågeltornet, Pavikens Östra sida 
(från väg 140 sväng ner vid Mafrids) 

 
///// Stövlar rekommenderas! ///// 

 
Därefter bjuder vi bjuder på grillad korv och dricka på Hotel Stelor 

 
 

 
För närmare information ring ordförande Ulla Gabrielsson i Wadets samfällig-
hetsförening, 0736-870595. 

 

Välkomna! 

Dans med Sanda Dansförening 

Tid: 21 april kl 19 

Plats: Sanda Bygdegård 

Varpaträningarna börjar 24 april 

om vädret tillåter! 

 Plats: Sanda Idrottsplats 

Mvh Tomas H 
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Nu kör vi igång våren på Stelor! 
Vi kommer att ha minst en aktivitet i veckan nu under vårmånaderna.  

En torsdag varje månad har vi bokbar, Stelors egna bokklubb. Här äter vi gott tillsam-

mans och temat på samtalen kommer att vara böcker. Första bokbaren gästas av Hå-

kan Anderson.  

En annan återkommande aktivitet som börjar i april är lördagsfika där vi har öppet 

varje lördag 9-15. Vi kommer även att anordna samlade fågelskådarpromenader dessa 

lördagar, som avslutas med frukost på Stelor.  

Vi hoppas att många kommer den 23/3 då vi bjuder in till dans med liveband på Väster-

garnspuben.  

Jag skulle även vilja flagga för två trevliga aktiviteter; Sushi-kurs och choklad- / rom-
provning.  

Förra året ordnade vi en arbetsdag i trädgården på Stelor, som vi gärna gör till en åter-

kommande tradition. Alla är med så länge man vill och sedan samlas vi för gemensamt 

Valborgsfirande med eld, sång och mat. Vi bjuder på maten och baren är öppen.  

På vår hemsida (stelor.se) har vi nu en kalender där ni kan hitta alla aktiviteter fram-

över och vi kommer även sätta upp information på anslagstavlorna i Västergarn, San-

da, Tofta och Eskelhem. Många av aktiviteterna har begränsat antal platser så anmäl 

er på karin@stelor.se eller via telefon 0707-960128. 

Välkomna önskar Karin och Björn 

 

  5/4 Påskmeny  

  6/4 Påskmeny 

  Alla lördagar i april: Lördagsfika och fågelskådarfrukost 9- 15 

  21/4 Rom och chokladprovning 

  26/4 Bokbar 19.00 

  28/4 Kvällsöppet i restaurangen 

  30/4 Traditionen bjuder på arbetsdag, valborgseld och vi bjuder på middag 
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Välkomna till socknen! 
 

Den ”lilla röda stugan” vid Sanda Bjästavs 134 har fått en ny hyresgäst, Ronny Lithander. 

Han är uppväxt i Sörmland, flyttade till Gotland för två år sedan, bodde först i Hangvar, 
sedan i Väskinde och sedan december 2011 i Sanda. 

Han arbetar som bilmekaniker vid OK-Q8 i Visby. Förutom att fixa bilar arbetar han 
mycket för nykterhet, bl.a. som föredragshållare vid olika utbildningsställen, t.ex. läkarut-
bildning. Därför åker han ofta till fastlandet på sådana uppdrag. 

I Strängnäs finns tre barn och fyra barnbarn. 

Ronnys stora fritidsintressen är modelltåg, modellflyg med lina samt gamla mopeder och 
motorcyklar. 

 

Vid Sandgårde 184 bor ett nyinflyttat par som tycker att Sanda är en fin plats att bo på, 
nära naturen och nära vattnet och då de hittade huset, som de tyckte mycket om, bestäm-
de de sig för att flytta hit och köpa huset av Stefan Eneqvist. Det är Ulla Möllerström och 
Peter Björkegren, som blev sandabor strax innan julen 2011. 

Båda jobbar inom försvarsmakten, Peter är militär, var tidigare på P 18 men är nu inom 
hemvärnet. Ulla jobbar på Servicepunkt Gotland, som förser militären och hemvärnet med 
bl.a. kläder. 

Peter är 57 år, född i Hamra, flyttade till Visby i tonåren. Han är medlem i Träbaten och 
det var på resorna mellan Visby och Sanda, som han blev intresserad av att bo här. Förut-
om båtar och segling gillar han att springa och promenera, ett intresse som han delar med 
Ulla. 

Ulla är 59 år, född i Ardre, har föräldrar som flyttade från Klinte till Ardre. I sextonårsål-
dern flyttade hon till Visby och har arbetat inom försvaret i 41 år. Hon gillar naturen, sko-
gen och havet, seglar ibland tillsammans med Peter. Ulla har ett barn och tre barnbarn, 
Peter har en son. 

 

I slutet av juni 2011 flyttade Linda Fransson och Mark Hogan till Prästgården 222. Tidiga-
re ägare var Åke Gabrielsson. 

Linda är en hemvändande gotlänning, bördig från Näs, som efter att ha bott lite varstans 
nu slagit sig till ro i Sanda, tillsammans med sin australiensare Mark, som hon träffade i 
Stockholm. Efter att ha bott tillsammans ett år i Stockholm flyttade de till Australien där 
de stannade ca ett år. De gifte sig 28 maj 2011. Båda är 33 år. 

Linda är sjuksköterska på Visby lasarett och Mark har precis fått jobb på Kronholmen, 
Visby golfklubb. Vilken dag som helst får de sitt första barn, när du läser det här är det 
förmodligen tre personer som bor i Prästgården 222. Mycket tid har gått åt till att renove-
ra huset men de gillar att resa, hålla på med hantverk mm. 
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Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 

Referat från Årsmöte i Västergarn Hembygdsförening 

Mötet hölls i Hembygdsgården, dvs Gamla Skolan, i Västergarn den 18 mars 
2012. Mötet inleddes med kaffe, nygräddade våfflor, hemkokt sylt och grädde. 
23 personer deltog och mötet leddes av Roland Johansson, Guldrupe, protokol-
let fördes av Carina Widing. 

Ekonomin i föreningen har trots stora investeringar i renoveringen av Hem-
bygdsgården varit god, med vid årets slut egna tillgångar på 16.000 kr. Ett 
mycket stort antal frivilligtimmar har investerats. En viktig inkomstkälla för 
föreningen är uthyrning av lägenheten under sommaren men även uthyrningen 
av föreningslokalen som har ökat. Här erbjuds nu en vacker och ljus sal med 
nytt trägolv och de gamla väggpanelerna åter framtagna. Här har sedan flera år 
arkeologerna sitt sommarhögkvarter under grävningarna. 

Under året har en rad aktiviteter genomförts, Valborgsfirande vid Valbyte, gök-
otta, vandringar, stickkafeer, sockendag på festplatsen samtidigt med konstut-
ställning i HBG, lammfest, invigning med Afternoon-Tea av ”nya” lokalen, 
höstföreläsning av arkeologerna som under sommaren tillsammans med stora 
skaror studenter sökt efter ett järnålderssamhälle innanför Västergarnsvallen, 
ett Golfmästerskap, arbete med Bygdeband och visst firade även vi Årets Soo-
ken med ett valnötsträd i Gullinmuseets trädgård! 

Självklart har föreningen planer för även detta år med uppskattade traditionella 
aktiviteter och andra ännu oprövade. En inriktning på miljöarbete och lands-
bygdsutveckling diskuteras, Hembygdsgården kommer att anslutas till fiberka-
beln i Sanda/Västergarn, släktäkten i Hamnområdet och andra vattenfrågor 
innebär samarbete mellan flera föreningar i området och Västergarnsmästerska-
pet i golf är redan etablerat. 

Ett oväntat och uppskattat inslag under årsmötets övriga frågor var Harald 
Norbelie och Ingela Penje som till föreningens bibliotek överlämnade dels sin 
lilla skrift om Kronholmens gård, dels som hälsning från familjen Appelquist 
även överlämnade Västergarns skolas kassabok förd under närmare 100 år. 

Styrelsen i Hembygdsföreningen förändras något efter årsmötet då Harriet Ed-
feldt, ordinarie och Eva Broman, suppleant lämnar, Gustaf Leijonhufvud blir 
ordinarie och Monika Jonsson och Anders Eklund träder in som suppleanter.  
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Forts. 

Karin Persson valdes till ordförande för ytterligare ett år. Övriga ordinarie sty-
relsemedlemmar är Per Widing, Carina Widing, Barbro Vigström, Kjell Vig-
ström, Majgun Bäckman och övriga suppleanter är Fredrik Lundgren, Tomas 
Karlström och Ann-Louise Karlsson. Valberedningen består nu av Nina Ljung, 
Ingela Penje och Gunnar Hoas. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställdes 
att Per Widing kvarstår som vice ordförande, Carina Widing som sekreterare och 
Barbro Vigström som kassör. Mer uppgifter om årsmötet, styrelsen och årsmö-
teshandlingar finns på hemsidan www.hembygd.se/gotland/vastergarn 

Karin Persson, ordf 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

April 2012 

5 19 Skärtorsdagsmässa i Sanda Kyrka 

6 18 Stilla veckans sånger i Västergarns Kyrka 

9 20 Bowling, Kanonen (sid 13) 

15 19 Körkonsert i Sanda Kyrka med Sand och Klinte kyrkokörer 

17 09 Promenad, Västergarns Hembygdsgård (sid 13) 

19 18 Fagning i Västergarns hamn (sid 12) 

19 18 Fagning i Bygdegårdsparken, Sanda (sid 12) 

21 19 Dans, Sanda Bygdegård (sid 3) 

22 10-12 Föreningsstämma för SV-Fiber, Sanda Bygdegård 

24  Varpaträning, Sanda IP 

29 19 Styrelsemöte Sanda Hembygdsförening, Sanda Bygdegård 

30 20 Valborgsfirande i Sanda Bygdegård (sid 1) 

30 20 Valborgsfirande vid Valbyte, Västergarn (sid 1) 

Maj 2012 

www.sanda-gotland.net 

5 10 Fagning vid Petarve Vattensåg (sid 12) 

6 14 EFS Vårmöte (sid 2) 

13 19 Musikgudstjänst i Västergarn Kyrka 

17 14 Vårvandring, Fågeltornet vid Paviken (sid 3) 

19 18 Ted Gärdestad-konsert i Sanda Kyrka 

20 18 Söndagsgudstjänst i Sanda Kyrka 

27 10 Söndagsgudstjänst i Västergarns Kyrka 

Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 
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Årsmöte Sanda IF 2012-03-18 
 
Sanda IF har hållit årsmöte i Gervaldsgården den 18 mars kl 13:30. Ordförande 
för mötet var Thomas Pettersson och sekreterare var Tomas Holmqvist. Till ju-
steringsmän utsågs Annie Qvarnberg samt Arne Åkerman. Rösträknare blev Ro-
ger Johansson. 
Styrelsens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska klubbades igenom utan 
några invändningar, likaså verksamhetsplan och budget för 2012. Revisorerna 
hade inget att invända heller och mötet ansåg att styrelsen kunde få ansvarsfrihet 
för den tid revisorn avser. Medlemsavgiften blir oförändrad, alltså 100 kr för med-
lem över 18 år, övriga gratis. 
Tråkigt är att Ingegerd Axell kommer att sluta med gympan efter denna säsong 
pga för få deltagare. 
Vi hade en gäst från svenska varpaförbundet med på mötet, Thobbe Fosseng. 
Han berättade om Euro varpa tour samt gav oss beröm för vår verksamhet. 
 Mötet avslutades med en fantastisk smörgåstårta som Ingegerd Axell hade gjort 
och som vi får tacka dom extra kg för!. 
 
2012 års styrelse och ansvarig ser ut så här:                                                                                
Ordf: Thomas Pettersson                                                                                                                                 
Vice: Kent Nilsson                                                                                                                                          
Kassör: Simon Stenman                                                                                                             
Sekreterare:Tomas Holmqvist/Håkan Andersson                                                                                  
Ledamot: Mauritz Westergren, Roger Johansson, Helena Thurgren                                                      
Revisorer: Mari Hoas, Mangnus Bäckstäde                                                                                      
Valberedning: Arne Åkerman, Nils Johansson, Freddy Westergren 
Varpa Ungdom: Simon Stenman, Mauritz Westergren                                                                              
Varpa Senior/Oldboy: Tomas Holmqvist, Karl-Fredrik Andersson                                                                  
Pärk: Hanna Gustafsson, Roger Johansson                                                                                      
Motion: Kent Nilsson                                                                                                                  
IP: Kent Nilsson                                                                                                                                               
Kläder: Helena Thurgren 
 
Det var allt och kom ihåg att om du vill ha en ny träningsoverall eller tävlingströ-
ja så hör av dig till Helena Thurgren så fort som möjligt, Tel 262277. 
 
Mvh Styrelsen Sanda IF gm Tomas Holmqvist 
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Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 

Från Röda Korset 

Sanda Västergarn Röda Kors hade den 28 februari krets-

stämma med syföreningsauktion i Sanda bygdegård. Ordfö-

randen Hasse Erikson hälsade cirka 25 medlemmar välkomna och berättade litet om 

året som gått med Röda Korset. Förhandlingarna klarades av med Hasse som ordfö-

rande och Inger som sekreterare. Sanda Västergarn är en aktiv krets som under året 

haft fem protokollsförda sammanträden med mycket god uppslutning. Vi har samlat 

in cirka 25.000: genom påbjudna insamlingar som vi deltagit i, genom auktion och 

lotterier. Varje år gör vi en mycket trevlig bussutflykt med god uppslutning, vi har en 
aktiv syförening med fler och fler medlemmar, tre "lag" är på Kupan en gång i måna-

den (ibland två) plus att Anna-Stina är lite oftare, vi finns med på julmarknaden i 

socknen, på Västergarnsdagen och delar blommor till äldre ensamma inför julen. 

Kretskampen försöker vi oss på - inte varje år blir vi bland de bästa men vi försöker. 

Några damer har vi haft på Ekegårdens rekreationsdagar med vår Vivianne som med-

hjälpare. Valen blev som följer ; Ordförande Hasse E, vice Hasse H och kassör Anders 

O ( har han varit i 42 år - han är ju inte äldre!),  

övriga ledamöter; Agneta O, Eivor V, Vivianne D, Gertrud A, Astrid Ö och nyval av 

Ylva Rosenqvist-Pettersson samt undertecknad. Revisorer är Ove N och Lars Ö och 

valberedning är Lars Ö och nyval av Mareta O efter avgående Rune M. Efter förhand-

lingarna såldes 300 lotter på 25 personer och det dracks kaffe med smörgås under det 

att Kristina Broberg och Olof Stenström underhöll oss med sång till dragspel - så fint 

och uppskattat. Så följde auktion med många fina saker - sydda och vävda dukar, 
stickade strumpor, virkad pläd, målad tavla, bakade bullar och bröd, paket m.m. 

m.m. Allt hade en strykande åtgång för auktionisten Hasse H och pengaförvaltaren 

Anders. Mer än 6.000:- fick vi in. Efter en jättefin kväll tackade vi varandra.  

Kretskampen hos Rune och Gunvor gick inte lika bra i år som annars. Vi var överens 

om att frågorna var svårare och det har bekräftats av andra tävlande lag. Det var 13 

lag som deltog från Gotland och vi kom på 7 plats av dem. Det var 184 lag i Sverige 

och där delade vi 113 plats med 12 andra. 28 p av 52 möjliga. Vi är nöjda -inte alltid 

kan man vara en vinnare. Vi hade kul under den timmen som vi tävlade och sen pra-

tade vi, skrattade och drack kaffe med mackor i ytterligare ett par timmar. Tack Gun-

vor och Rune för den kvällen. 
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Lägesuppdatering för SV-Fiber 

Ni har väl inte missat att Sanda och Västergarn är fullt av pinnar med små 
tejp-remsor på. De visar den väg maskinerna skall gräva vår efterlängtade 
fiber. Det är viktigt att man låter dessa stå där de står då de ofta tar hänsyn 
till tidigare ledningsgator, täckdiken med mera och det kan ställa till stor ska-
da om grävaren kommer fel.  

När vi gick ut med att en aktiv fiberanslutning skulle kosta 18.000 kr basera-
de vi det på 260 anslutna fastigheter. I skrivande stund har vi fått in 267 av-
tal. Dessutom har vi fått positiva beslut från både Länsstyrelsen och Trafik-
verket vad gäller biotoper, vägundergångar, fornlämningar med mera. Det 
betyder att vi snart kommer att börja gräva. Det som kvarstår innan gräv-
start är en så kallad Trafikanordningsplan (TA-plan) som säkerställer hur de 
vägavstängningar vi måste göra på några ställen skall gå till. Handläggning-
en på en sådan beräknas till 2-4 veckor vilket gör att vi siktar på grävstart i 
mitten eller slutet på april. Håll utkik på vår hemsida för mer detaljer kring 
detta.  

För er som inte börjat tänka på hur grävning och inkoppling av fibern i era 
hus skall gå till är det hög tid att börja göra detta. Om ni inte vill gräva och 
borra själva finns det en lista på hemsidan med rekommenderade entreprenö-
rer. Det finns även ett vägledande dokument för den som vill göra det själv. 

I övrigt vill vi tacka alla ideella krafter som lägger ner ett stort arbete just nu 
med avtalsskrivning, kapning av pinnar, utstakning av ledningsdragning med 
mera. Utan er skulle detta vara omöjligt! 

http://svfiber.wordpress.com 



 12 

 www.sanda-gotland.net 

Fagning 
Sanda Bygdegårdspark 

19:e april 18:00, om det regnar blir det 

den 24:e april. Hembygdsförening  

bjuder på grillad korv 

Petarve vattensåg 

5:e maj kl 10:00 

 

Medtag egen räfsa! 

Västergarns Fiskareförening har vårstädning på hamnen och  

festplatsen den 19 april, kl. 18.oo. 

Väl mött Västergarns Fiskareförening 

Styrelsen 

Önskas hyra 

Ungt pensionärspar önskar hyra hus eller flygel på årsbasis. 

Modernt kök och badrum samt öppen spis, helst omöblerat. 

Håkan och Eva 

0768-816000 
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Aktiviteter i VEST-bygdens LRF 
Bowling 

Tid: 9 april kl 20:00 

Plats: Uncle Joe (Kanonen) 

Anmälan till Ronny Öberg, tel 0733-915209 eller 0498-53272 

 

Trubadur- och Pubkväll 

Irländskinspirerad musik av Skymnings 

Tid: 14 april kl 20:00 

Plats: Eskelhems Bygdegård 

 

Bondelunch 

Tid: 25 april kl 11:30—13:00 

Plats: Eskelhems Bygdegård 
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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 18 

MANUS IN SENAST 27 APRIL 

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten 
Tfn:  070-9955989,  E-post:  sandagotland@gmail.com 

Betala via PG 28 65 38—4 
Sanda Hembygdsförening 

Med reservation för ev. felstavningar och  annat /ON 

Veckorna rullar på och våren står redan för dörren. Tyvärr gjorde 

dock vintern comeback och nu vet ingen när temperaturen når över 10-
gradersstrecket igen. Men kan det vända hastigt till minusgrader, så kan 

det förhoppningsvis vända uppåt lika snabbt igen. 

 

På grund av mycket inkommande mail till min privata e-post, som jag 
tills nu använt till Sandpapper-manus, har det tyvärr hänt ett par 

gånger att manus har kommit bort (bland annat skulle Stelor-annonsen 

varit inne förra månaden). Jag ber väldigt mycket om ursäkt till de 
drabbade. I ett försök att strukturera upp min alltmer krympande fritid 

har jag därför skaffat en e-post-adress till Sandpappret. Numer önskar 

jag därför alla annonser och manus till sandagotland@gmail.com . På 
så sätt hoppas jag kunna separera min egna fritid från mina fritidsakti-

viteter. Hoppas det fungerar och att alla inkommande manus numer 

kommer med i Sandpappret. 

 
Glad Påsk och en varm & skön vår! 

 Från redaktören! 

www.sanda-gotland.net 

Olof 


