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Välkomna
I december köpte Erik och Sofie Nordenberger familjen Kullåkers kalkstenshus i
Sanda Petarve.
Erik är 31 år och kommer ifrån Täby Stockholm, han har arbetat med bilar de
senaste fem åren. Sofie är 28 år och kommer ifrån Visby, hon har arbetat med ekonomi på en utbildningskoncern. De träffades när de studerade till civilekonomer
och har sedan 2007 bott i Stockholm. I juli 2011 gifte de sig i Stockholms skärgård.
Familjen Nordenberger består också av Semlan och Polly, en gul och en brun tryffelhund som gärna stökar till i trädgården.
De njuter av livet på gården och ägnar sig gärna åt heminredning samt matlagning
Text: Sofie Nordenberger

Vid Lekarve 165, där Nils Karlsson tidigare bodde har nu Barbro Larsson flyttat
in, närmare bestämt i november 2011 blev hon Sandabo. Hon flyttade inte så
långt, bara från grannsocknen Eskelhem, där hon bott permanent sedan 1994 och
varit sommarboende långt tidigare. Barbro är ekonomiassistent på Destination
Gotland, där har hon jobbat i 15 år, hon tar hand om fakturor till bl.a. resebyråer
och andra storkunder och det är hon som ser till att den som skall få tillbaka pengar får det.
Hon har tre vuxna barn och fyra barnbarn, alla på Gotland. När hon inte arbetar
eller håller på med sitt hus syr hon, både kläder, gardiner och mycket annat, en
symaskin är för henne en nödvändig tingest. Hon promenerar, dansar, jobbar i
trädgården.
Dessutom säljer hon Oriflame = hudvårdsprodukter och kosmetika.
Orsaken till att hon flyttat hit är bl.a. att hon föll för huset samt att hon redan
tidigare känner många i socknen.
Text: Gunvor Malmros
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till Sanda
Ni som vet var Stina Winberg bodde har kanske sett att det lilla gula huset på
vägen mot Klintehamn åter är bebott. En vecka innan jul flyttade Joakim Winberg dit till Hemmungs 303 med sambon Thongdee och sonen Jonathan, 5 år. Joakim är barnbarn till Stina, han är 41 år, Thongdee är 32 år. De bodde tidigare på
Terra Nova i Visby, men tyckte att de skulle prova på att flytta ut till landet.
Huset är litet så planer finns att renovera och ev. bygga ut huset.
Joakim är byggnadsmålare i Sandå måleri, Thongdee studerar just nu och skall i
sommar jobba på Björkhaga, Jonathan går på förskolan Hinken i Sanda.
Joakim är politiker, sitter för socialdemokraterna i regionfullmäktige och tekniska nämnden. Han är intresserad av djur och natur och tittar gärna på fåglar när
han har lite tid över.
Jag var på Sanda dansförenings vårfest nu i april och fick då veta att en av musikerna nyligen har flyttat till Sanda. Det är Ulf Pettersson som sedan 25 februari
hyr en flygel vid Anderse 636, hos Hillevi Zerne och Lorentz Hoas. Ulf är 49 år,
jobbar i järnaffären i Hemse, där han också tidigare bodde. Där har han jobbat i
sex år nu efter att ha blivit arbetslös då dörrfabriken Hemse Modul gick i konkurs. Han har tre vuxna barn och har precis blivit stolt morfar till lilla Tuva, ca
en månad gammal.
Orkestern som spelade i Sanda var PeDans som består av Peter Dahlgren och Ulf
Pettersson, de har spelningar ungefär en gång i månaden, det är precis lagom
tycker Ulf, som älskar att dansa, upp till tre gånger i veckan dansar han, allt från
bugg till argentinsk tango.
Tilläggas kan att dansen i Sanda var mycket trevlig, god mat och fin musik.
Text: Gunvor Malmros
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BEFRIANDE SÅNG!
Sång som friskvård.
30/6-1/7 i Västergarns skola.
lörd. kl. 17-21, sönd. kl. 10-17
Välkommen till en inspirerande helg med rösten som verktyg.
Inga förkunskaper behövs, bara lusten att sjunga och utveckla din röst
i gemenskap med andra.
Innehåll:
Andning, röst, rytm och rörelse. Röstvård. Rytmiska sånger från olika kulturer
Avspänning, meditation, skratt o glädje
VARMT VÄLKOMMEN!
Birgitta Thole, anmälan till 073-1568787,
musima51@gmail.com
Kostnad: 950 kr, varav 300 kr i anmäln.avgift inbetalas till pg 615 77 56-5,
B.Thole,senast 8/6.
se gärna www.musima.se för mera info.
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Tennisbana i Västergarn
En-Tout-Cas fin grusbana.
Infart där cykelbanan slutar.
Bokningslista vid banan.
Pris 100:-/tim.
Klar för spel i mitten av Maj-2012

Välkomna
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Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Grävstart!
Lägesuppdatering för SV-Fiber
Som ni säkert har märkt är vi nu igång med grävningen både i Sanda och
Västergarn. I skrivande stund har vi grävt drygt 1,3 mil, vilket gör att vi håller
tidplanen som säger att vi skall vara klara under hösten med grävning och inkoppling.
Många medlemmar har även varit med och hjälpt till för att grävmaskinerna
skall kunna arbeta ostört och inte behöva lägga tid på att röja buskar och flytta
staket. Detta arbete är mycket viktigt för att vi skall hålla tidplan och budget.
Håll därför uppsikt på vår hemsida när vi närmar oss just ditt område så att du
kan vara med och dra ditt strå till stacken. Vi kommer att ta kontakt med medlemmarna i de områden grävarna är på väg till så att ni vet när ni skall rycka ut.
Kom ihåg; ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!”

http://svfiber.wordpress.com
Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Maj 2012
5

10

Fagning, Petarve (sid 11)

12

19

Vårdans, Eskelhems Bygdegård (sid 11)

13

08

Gökotta, Petarve (sid 11)

17

14

Vårvandring, Paviken (sid 13)

20

07

Gökotta (sid 10)

21

19

Dans (sid 11)

26

15

Allmänna sången, Sanda Bygdegård (sid 13)

28

18

Styrelsemöte Sanda Hembygdsförening med städning av
Bygdegården

31

18:30 Hembygdsvandring (sid 13)

Juni 2012
6

19

Sommarvandring (sid 10)

6

11-16 Allmogebåtens dag, Kovik (Sid 6)

7

19

Information om renovering av kyrkan, Sanda kyrka (sid 9)

13

19

Sommarvandring (sid 10)

20

19

Sommarvandring (sid 10)

30

17-21 Befriande sången, Västergarns Hembygdsgård (sid 4)
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Sanda kyrka skall renoveras och projekteringsarbetet pågår för tillfället.
Information om förändringar och renoveringsarbete kommer att bli
den 7 juni kl 19.00 i Sanda kyrka.
Alla församlingsbor är varmt välkomna till denna kväll för att lämna eller framföra
synpunkter!
Välkomna hälsar kyrkorådet i Sanda Västergarn och Mästerby församling
Vid eventuella frågor kontakta Gunvor Westberg tel 245053

Referat från valborgsfirande i Sanda
Den 30:e april hölls ett traditionsenligt valborgsfirande vid Sanda bygdegård som
inleddes med sång från Klinte pastoratskör. När sången var slut tog den relativt
nyblivna Sandabon Mats Ågren vid med ett inspirerande och informerande
vårtal, som inte helt oväntat vidrörde ämnet fiber vid ett flertal tillfällen. Talet
hölls i en talarstol, mycket generöst utlånad av Sanda 4H-förening. Stort tack till
Marie och Stefan Johansson för detta.
När talet var över och elden börjat falna flyttades firandet in i Bygdegården där
Sanda klass 5 med föräldrar serverade välsmakande fika och sålde lotter där
vinsten skall gå till en välförtjänst klassresa. Efter fikat tog den klassiska Sandarevyn vid till allas belåtenhet och skrattsalvorna ljöd mellan väggarna. Själva
elden sköttes med den ära av Jonas och Nils-Ove Norragård och deras traktor
syntes ta hand om elden in på småtimmarna samt dagen efter. Stort tack till alla
som medverkade och närvarade vid denna fantastiska vårkväll.
Hembygdsföreningens ordförande Mareta Liepa Olsson
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Vårdans Lörd 12 Maj kl. 19:00
Till Mange Band i Eskelhem bygdegård
Anmälan till Göran & Gunilla Olsson 266636
Motionsdansare i Sanda och Havdhem
Välkomna till en gemensam ute dans vid
Valbybodar fiskeläge Fröjel Ti 22Maj kl 19:00
Medtag kaffekorg, grill finns. Vid regn inställt.

Gökotta vid Petarve vattensåg
Den 13:e maj kl 08:00
Välkomna hälsar Sanda Hembygdsförening

Fagning vid Petarve vattensåg
5:e maj kl 10:00
Servering av korv och kaffe
Medtag egen räfsa med mera!
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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 på grillad korv och dricka på Hotel Stelor
För närmare information ring ordförande Ulla Gabrielsson i Wadets samfällighetsförening, 0736-870595.

Välkomna!

Hembygdsvandring
Från Skallbjörk till Runne To 31/5 kl 18:30. Medtag kafferyggsäck
Välkomna Ove N och Anki W
Sanda Hembygdsförening

Ljusa kvällar om våren
Konsert med Allmänna Sången
Sanda bygdegård 26 maj kl 15.00
Kaffeservering Entré
Välkomna
Sanda Hembygdsförening och Allmänna Sången
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Nu är jag nästan säker på att jag har fått med allt denna månad. Det
visade sig nämligen att mina uppmaningar fungerade. Vartenda manus har till
detta nummer kommit till sandpapprets egna adress. Inte längre någon risk
att manusen blandas med mina privata mail. Nu har jag med andra ord en
adress privat, en till fiberföreningen och en till sandpappret, dvs maximal
struktur. Detta gör det även enklare när någon, någon gång i framtiden, tar
över det ärofyllda redaktörsuppdraget.
Vidare kan man väl säga att annonsplatserna blir mer och mer åtråvärda. Jag
vande mig förra året med att 12 sidor var standard. Det var sällan det blev
mer än så. Hittills detta år har de flesta nummer innehållit 16 sidor. Det är
väldigt kul, även om det innebär merarbete. Något jag tyckte var extra kul är
alla nya Sandabor som blir beskrivna av Gunvor. Alltid intressant att veta
vilka som kommer till socknen och varför. Denna månad fick hon dessutom
hjälp av mina nya grannar som kom in med en egen text.
Med alla aktiviteter som är i detta nummer hoppas jag vi ses på någon av dem.
Jag tänkte i alla fall inte missa gökottan (om jag vaknar i tid).
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ANNONSERING
KOPIERING

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

Familj 100:- Enskild 50:-

Hel sida
Halv sida
1/4 sida

=
=
=

200 kr A5
100 kr
50 kr

Betala via PG 28 65 38—4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 22
MANUS IN SENAST 26:e maj

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten
Tfn: 070-9955989, E-post: sandagotland@gmail.com
Med reservation för ev. felstavningar och annat /ON
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