Sandpappret
Nr 7 Juli 2012

BASAR

www.sanda-gotland.net

i Sanda
Bygdegårdspark

Lördagen den 4 augusti kl 20.00
Kl 20.30 spelar Safir upp till dans på lövad dansbana.
Chokladtombola, Lotter, Korv och Pub
Entré 70 kronor
Varmt välkomna till Bygdegårdsparken i Sanda
Sanda Hembygdsförening
OBS! Endast medlemmar i Sanda och Västergarns HBF, Sanda IF och
Sanda dansförening. Är du inte redan medlem bli det nu!!!
Du som ännu inte betalat medlemsavgiften--- det är hög tid nu. I det här
Sandpappret finns ett inbetalningskort med. Vill Du hellre betala via nätet är
PG-numret 28 65 38-4. Glöm inte att skriva ditt namn.

www.sanda-gotland.net
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TACK!

Ett stort tack till alla som gjorde midsommaraftonen trevlig. Tack till
alla som bakade tårtor, bullar, till musikerna, till Marita som ledde
dansen runt stången och till Roger som stod för glassen.
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Ur minnes arkiv
av Henna Carlsson

Del 36

Tiden har gått, hela eftersommaren blev inget skrivet. Det fanns ingen gnista och inspiration, vilken först nu har kommit åter. I Klintehamn på våren 1959 planeras för en ny färjelinje till Grankullavik på Öland. Det var bröderna Pettersson i Kalmar som startar med
sommartrafik med en ombyggd lastbåt som hette Nordpol. Klinte kommun var behjälpliga
med att bygga en ramp i trä för påkörning av bilar som lastades på däck oskyddat. Detta
var ett provisorium som
kom att ersättas med
riktiga färjor. Ö-linjen
växte och byggde tre
nya färjor vid namn
Gotlänningen,
Ölänningen och Gotlandia,
som öppnade flera nya
linjer. KappelshamnSödertälje och från
Visby gick man både på
Södertälje och Oxelösund samt även till
Oskarshamn. Nu blev
det oro på Gotland hur
det skulle sluta med två rederier. De flesta förstod ganska snart att detta inte skulle vara
bärande, i mitten på 60-talet blev det ekonomiskt ohållbart. 1967 köptes Nordö in av Gotlandsbolaget. I det läget var det säkert ekonomisk oro i båda företaget, Eric D Nilsson har
medgett att det lika gärna kunde ha varit tvärtom. När lamellfabriken i Klinte närmade sig
sitt färdigställande återvänder jag till min tidigare arbetsgivare BPA i Visby, där kvarteret
Taptot på söder är under uppbyggnad. En annan stor fråga som för oss i Västergarn var
högaktuell var att lösa vattenfrågan. Under sommartid var vi för det mesta utan vatten,
vilket var mycket besvärande, särskilt för barnfamiljer med flera barn. Det var lönlöst att
försöka borra för på 7 meters djup fick man saltvatten. Om det skall finnas någon framtid
för detta lilla samhälle och att folk vill bo och verka här måste vattenfrågan få en lösning.
Eftersom jag deltog i det politiska arbetet i Klintehamns kommun uppvaktade vi med förslag att kommunen skulle dra en ledning från Klintehamn till Västergarn. Utredning gjordes och kostnaden skulle bli 35.000 kronor, vilket kommunstyrelsen avslog. Trots allt gav vi
inte upp för på något sätt måste frågan få en lösning. Vi bildade därför en ekonomisk förening som kom att heta Västergarns Vattenföretag samt anlitade Viak i Visby som gjorde
kostnafsförslag och ritningar på den första etappen på tio fastigheter på den norra delen av
Västergarn fram till bron.
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Forts...
1963 grävde vi den första delen, samtidigt var Klinte kommun behjälpliga med att utöka vattentäckten vid källan på Sandavägen. Därifrån drog vi ledning till gamla skolan och placerade
två stora hydroforer i källaren för vidare transport ut på ledningsnätet. Vi ansåg i detta skede
att vattnet skulle räcka för dessa tio fastigheter. Glädjen var stor att detta kommit till stånd
och nu var det dags för en undran från den södra delen av Västergarn. Varför får inte vi vatten? Många hade tidigare sagt att vi har så vi klarar oss. Frågan hade nu mognat och styrelsen gjorde ny utredning där det visade sig att de flesta vill vara med. Nu får vi en anslutning
på 40 fastigheter även en del norr om bron. Vi var i detta skede säkra på att vattnet i källan
inte skulle räcka till så många fastigheter. Vi beslöt med lite våda att göra detta med tanke på
att vi si framtiden bli fast sammakopplade med Klinte. 1965 utfördes andra etappen, nu kom
svaret att vattnet inte räckte på sommartid och Klinte kommun fick vara behjälpliga med att
leverera vatten med brandkårens tankbil och tappa i brunnarna vid källan. Vi hade sökt och
fått bidrag från staten samtidigt fick vi för att hålla ned kostnader tillstånd att lägga ledningarna utan att spetta i berg. Därför gick vi bakom fastigheterna på åkermark för att minska
frysrisken. Anslutningsavgiften var per fastighet 500 kr. Det var en ohållbar situation att köra
vatten och därför kom frågan upp på nytta att lägga en ledning från Klinte, även Tofta kom
med krav för nu var Gotland en kommun. Nu när jag idag berättar om detta kan jag inte
undgå att tänka på dem som i dag medverkar till att vi får fiber. En eloge till dem för det arbete som de uträttar. Man kan dock inte undgå vissa problem under resans gång. En del vill
inte förstå när det gäller ledningar där man tar mark i anspråk för gemensamma syften, måste
alla hjälpas åt för att föra utvecklingen vidare. Den 14 maj 1964 återuppstår Strandvägens
pensionat, nu i form av semesterby. Det är min fru och jag som köper detta med förfallna
byggnader och en vildvuxen tomt, det hade stått obebott ett antal år efter de gamla ägarna
gått ur tiden. Det var nu sterbhuset som sålde. Till midsommar hade vi byggt om 5 lägenheter
för uthyrning. Då blev det långa dagar och jag var ledig från arbetet en månad. På hösten
bygger vi en lägenhet på två rum och kök till mina föräldrar som flyttar från Klockargården
till Strandvägen.

Har du några bra bilder från
midsommarfirandet? Maila
gärna dom till Susanne
Norragård så att hon kan
lägga upp dom på vår
hemsida.
jonas.susann@telia.com
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Juli 2012

1

17 & 20 Lars Gullin konsert, Sanda kyrka (sid 10)

3

19

Samtal med Bosse Stoor, Sanda stationshus (sid 10)

5

21

Emil Jensen, Hotel Stelor (sid 7)

4

19

Konsert med Sanda Station, Stationshuset (sid 10)

6

20

Utedans med Playboys, Sanda Bygdegårdspark (sid 10)

13

19

George Gershwin i nytt ljus, Sanda stationshus (sid 10)

15

12-16 Sockendag, Västergarns festplats (sid 3)
Sanda Västergarns Röda Kors deltar på sockendagen

15

14

Årsmöte i Kovik (sid 6)

19

21

Johannes Brost, Hotel Stelor (sid 7)

21

10-16 Gårdloppis, Stenhuse gård (sid 11)

26

21

Nils Landgren, Hotel Stelor (sid 7)

30

19

Styrelsemöte Sanda HBF, Bygdegården
Augusti 2012

1

19

Rastplats Kovik (sid 3)

1

21

Salem al Fakir, Hotel Stelor (sid 7)

4

9

Vandring, Koviks kapell (sid 3)

4

20

Basar, Sanda Bygdegårdspark (sid 1)

5

14

Pilgrimsmässa, Snäckan (sid 3)

18

Lammfest

Årsmötet i Kovik hålls traditionsenligt tredje söndagen i juli
i år den 15 juli - kl. 14.
Föredragshållare är i år förre landsarkivarien Tryggve Siltberg.
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Från redaktören!

Äntligen sommar och äntligen har det blivit av för undertecknad
att dra in fiberröret i huset. Men ni vet; smedens häst och skomakarns
barn… Det räcker inte med att försöka övertyga andra om att vara förberedda, man skall helst vara det själv också.
Apropå fiber, så kan jag verkligen rekommendera att ni läser Västergarns starke mans, Henna Carlssons, historiska tillbakablick i detta
nummer. Den gör det lätt att dra paralleller till det arbete vi alla håller
på med just nu, och vilket motstånd det har från vissa, men även hur en
del av detta motstånd bara behöver lite tid för att bytas mot insikt.
Ser man lite på evenemangen i månadens nummer är det inga dåliga
artister Sanda och Västergarn har att bjuda på i sommar. Musikgenier
med långa karriärer som Jan Allan och Georg Riedel samsas med modernare tongångar från lika begåvade Salem al Fakir. Inte illa!
Vi ses nästa månad i en brevlåda nära dig
(och på nätet, www.sanda-gotland.net)

Olof

ANNONSERING
KOPIERING

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

Familj 100:- Enskild 50:-

Hel sida
=
200 kr A5
Halv sida =
100 kr
1/4 sida
=
50 kr
Föreningsaktiviteter = Gratis
Betala via PG 28 65 38—4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 31
MANUS IN SENAST 28 juli

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