NR 9 SEPTEMBER 2013

Valbyte strandbod fyller tjugo…
Det vill vi fira!
Västergarns- och Sandabor, stora och små är välkomna söndag 15
september kl. 13.00, då vi bjuder på nyrökta flundror, drickä och
korv till barnen. (Hembygdsföreningen bjuder på kalaset, men bidrag till socknens kommande hjärtstartare mottages tacksamt.)
Musik och historieberättande om bygget, om livet och minnen. Du
har kanske själv något att berätta!
Anmäl er gärna senast 13 september, så att
vi vet hur många flundror som skall rökas!
Barbro Vigström tel. 0762-370294
Ingela Penje tel. 0709-527072
VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening
Följ sedan med på en spännande

Kyrkogårdsvandring på Sanda kyrkogård
Söndag 15 september kl 16.00 - ca 18.00
(Tiden anpassad så att du skall hinna med Valbyte först)
Anki Wallin guidar oss bland gravstenarna och berättar om
kända och okända sandabor som ligger begravda där.
Sanda hembygdsförening hälsar er VÄLKOMNA!
Dessutom skall ni kanske hinna med kyrkovalet också!!!
www.sanda-gotland.net
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Sandamästerskapen i stenvarpa
SM alias Sanda-varpan är över för i år.
Trevligt blev det med åskådare och allt. Det var 13 tremannalag anmälda som lottades ut i 2 grupper. 1:orna ur varje grupp kastade final
och 2:orna gjorde upp om 3-4 plats i armbrytning var meningen, men
de orkade inte, så de fick kasta om det i stället.
Holmqvistarna ”The Holmqvistz”, ja fast det stod visst HET på de tröjor de hade låtit trycka upp dagen till ära, tog hem det i år igen, grattis!
Tomas, Hanna och Erik skötte sig som vanligt med enastående kastning, det ryktades om att Erik opererat ena ögat dagen innan, men
det märktes inte, så nu får Erik lova att operera båda till nästa år.
De mötte Nisse, Gunnar och Ola i en match där det till slut blev 12-8.
Den andra matchen slutade 12-10 till familjen Westergren som var i
brygga med 5-9, men lyckades vända och vinna mot Pata, Pierre och
Johan.
Nytt för i år var att vi fick se en total nybörjare. Han kastade sina första
kast kvällen innan och gjorde en bra kastning under dagen och tog även
några stick. Rookien ”spelar” varpa fortfarande men vi jobbar febrilt
med de rätta uttrycken, vi har ett år på oss att fixa till detaljerna.
”Stockholmaren” Janne Östlund gjorde trots vissa uttalsfel det bra, jag
är imponerad, oj förlåt! Det var inte meningen att avslöja dig.
Vi vill tacka alla sponsorer så mycket för priserna till prisbordet:
Stenhuse gård, Gute chark, honung från familjen Hammarlund, Pias
bageri, Smaklösa, Mattssons smide och Svenska Lantmännen.
Tack alla som var med och gjorde dagen.
Botvidegänget.
Text till bilden på sidan 3:
Stående: Samuel, Mauritz och Putte Westergren, Erik Holmqvist med
barnbarn i famnen, Gunnar Levander, Ola Hallvede, Johan Mattsson,
Per (Perre) Pettersson och Patrik (Pata) Hansson.
Sittande: Sonny Westergren, Tomas Holmqvist, Hanna Gustavsson och
Nisse Johansson.
www.sanda-gotland.net
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Klinte Filmstudio
Klinte Filmstudio drar igång för hösten - nu i digitaliserad form.
Plats: Rondo Tid: Onsdagar kl. 19.00 Pris: Sex filmer 200 kronor
18/9

Den gröna cykeln

2/10

Jakten

Regi: Haifaa Al Mansour
Saudiarabien/Tyskland, 2012

Regi: Thomas Winterberg, Danmark 2012

16/10 Äta Sova Dö Regi: Gabriella Pichler, Sverige 2012
30/10 Hannah Arendt Regi: Margaretha von Trotta, Tyskland 2012
13/11 Änglarnas andel Regi: Ken Loach, GBR/Fr/Belg/It 2012
27/11 Argo Regi: Ben Affleck, USA 2012

www.sanda-gotland.net
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Enduro i Sanda medför osämja
Det är förbjudet att köra i terräng med motorfordon om det inte är fråga om
jord- eller skogsbruk. Djur, natur och människor ska inte störas. Trots det har
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) långt gångna planer på att anlägga en
bana på ett kvadratkilometer stort område 600 meter öster om kustlandsvägen
vid Kovik – Björkhaga. Planeringen har skett under stort hemlighetsmakeri.
Bara de allra närmaste grannarna har blivit informerade av Samhällsbyggnadsförvaltningen. I den information som ett fåtal grannar har fått skriver
FMCK: ”Vi har förutom markägarna även pratat med de närmast berörda
grannarna med mycket positivt resultat”. Det är en lögn. Vi har inte blivit
vidtalade, än mindre är vi positiva. Efter hand som nyheten om den planerade
banan har spritts i medier har det framkommit att det finns en överväldigande
majoritet av upprörda grannar som motsätter sig en motorcykelbana som stör
naturen, många människor och inte minst de örnar som häckar i omedelbar
anslutning till banan. Ett stort antal Sanda och Västergarnbor har på kort varsel skriftligen protesterat mot planerna hos Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen.
Det finns erfarenhet från liknande motorcykelåkning i grusgropen vid det
nedlagda P18. Ljudet är mycket störande ända till skolan i Västerhejde och
till Hällarna i Visby som ligger på mer än tre kilometers avstånd med mellanliggande skog. Även grannar till en bana i Levide är starkt störda. Ytterligare
en erfarenhet är att olaglig ”svartåkning” ofta förkommer på många platser
på ön.
Hösten 2012 genomfördes en bullermätning vid den bana som planeras i
Sanda. Trots att det rådde hård motvind och att mycket få motorcyklar deltog
var motorljudet mycket störande vid Stormstigen i Sanda. FMCK ansökan
rör 40 motorcyklar. Därtill kan ett stort antal ytterligare människor och fordon förväntas i terrängen. Den genomförda bullermätningen är starkt ifrågasatt.
Djurlivet skulle påverkas på ett allvarligt sätt av den tilltänkta banan. Omedelbart intill banan häckar örnar som är artskyddade. Länsstyrelsen har därför
angivit att en bana i Sanda inte får användas under häckningsperioden som är
i februari-juli. Till saken hör dock att örnarna störs även under uppfödnings-,
och övervintringsperioderna. Konsekvenserna för örnarna och andra djurarter
av att bygga en bana i Sanda kan inte förutses. Även FMCK är väl medveten
www.sanda-gotland.net
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om den störning som motorcyklarna innebär. ”Sanda är ingen jättebra plats
med tanke på grannarna och örnarna, men vi har inget alternativ” säger föreningens ordförande.
Motorcykelföreningarna bör ges en lämplig plats på Gotland för att utöva sin
sport. Det finns glest bebodda områden på Gotland som är mer lämpad för
motorcykelsport än Sanda, Tofta och ”P 18”. Klubbarna bör leta efter en sådan plats i samverkan med Länsstyrelsen och Region Gotland. De störningar
för djur, natur och grannar som ett flertal motorcykelbanor på Gotland medför är oacceptabla. Den årliga tävlingen Gotland Grand National har förvandlats till ett kommersiellt jippo. Läs mer på www.nordicsportevent.se Ett företag vill tjäna pengar på en motorcykeltävling på Tofta. Kostnaderna i form av
förstörd skog samt störningar för djur och människor betalas av gotlänningarna.
Det är orimligt att lägga en motorsportbana vid en av Gotlands vackraste
kuster där antalet boende och turismen ökar i snabb takt. Endurobanan skulle
störa många Sanda, Klinte och Västergarnbor. Motsättningar mellan de få
som ivrar för en bana och de många som blir störda är förödande för
grannsämjan i socknarna.
I denna insändare instämmer ett fyrtiotal av närmast boende Sandabor.
Frågan har även berörts på årsstämman vid samfälligheten LEKARVE.
Motståndet är kompakt.
Ordföranden i Björkhaga samfällighetsförening skriver: ”En bana får inte
anläggas…”
Fastighetsägarna i Björkhaga strandby har undanhållits information. Föreningens ordförande är en av de få som vill ha endurobanan.

Endurospår i Sanda
Efter att ha följt diskussionen om ett endurospår i Sanda måste jag nu säga att
det inte bara är negativa tankar om detta. Jag har själv varit i kontakt med
personer ifrån FMCK Gotland, för att få reda på konkreta fakta. Något som
ingen av de klagande verkar ha gjort.
FMCK Gotland har en hemsida som gör att det är väldigt lätt att få tag på
någon ur styrelsen.
Insändaren från FMCK Gotland inbjöd till kontakt, något som tydligen inte
www.sanda-gotland.net
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mottagits. Detta trots att det som, enligt artikeln i GT, efterfrågades är information.

Jag har pratat med grannar och det pågår tydligen en hetsjakt för att få
människor att gå emot, om man är positivt inställd. Det har lett till att
personer känner ett obehag och vissa har blivit upprörda och ledsna.
Kontakt sker ofta genom mejl och telefonsamtal. Så det jobbas väldigt
hårt med att stoppa endurospåret, men varför?
Det kommer endast att vara ett endurospår, ingen crossbana och definitivt
ingen motorstadion. Spåret finns redan och har funnits där länge. Det har
körts enduro ända sedan 80-talet om inte längre i samma område, men det är
först nu när FMCK Gotland vill utveckla detta till laglig endurokörning, för
allas säkerhet, som klagomålen kommer. Det ska inte byggas något nytt, möjligtvis slätas av på gamla tippen i Runne så att det går att parkera klokt.
Körning kommer enbart att ske på lördagar 10-17, under perioden 1 augusti –
31 januari. Alltså inte när havsörnarna häckar och inte under vår och högsommar.
Jag tycker att detta är ett positivt initiativ för det främjar idrott och hälsa. Enduro är den gren inom motorcykelsporten som har flest utövare i hela Sverige.
Sporten växer bland ungdomar. Många åker ut hela familjen i skogen och har
en mysig dag, med mycket motion, korvgrillning och gemenskap. Det pratas
mycket om att ungdomar och barn idag inte kommer ut och får tillräckligt
med motion, detta är ett ypperligt tillfälle att testa på enduro för alla.
Det är bra för föreningslivet och socknen. FMCK Gotland behöver ett bra endurospår, möjligheten finns i Sanda. Markägarna är positiva och även många
boende runt omkring. Det blir bra uppkörda stigar för promenaden med hunden, löprundan eller en utmanande cykeltur med mountainbike. Samhället i
Klinte tjänar på det genom ökad försäljning i butikerna och ökad försäljning
av bensin.
Killarna som hållit på med detta endurospår har följt regelboken. De har gjort
allt i rätt ordning och följt alla riktlinjer. Kontaktat markägare, informerat boende, kontaktat länsstyrelsen, gjort godkända och korrekta ljudmätningar, ansökt om bygglov m.m.
Tänk vad mycket man får reda på om man bara tar kontakt.

SandaBo
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till socknen!
I juni 2013 flyttade Ingela och Jan Blomström från Leksand in i ett nybyggt
hus vid Västergarn Lauritse 148E, nära Kronholmen. Huset ligger vid en
väg som i folkmun kallas Karl Hermans väg. Ingela har tillbringat många
somrar i Fröjel eftersom hennes pappa kommer därifrån, han bor fortfarande
kvar i Leksand. I Västergarn bor på somrarna Ingelas faster Berit Nyman. Jan
är affärspsykolog, konsult, föreläsare och författare och tillsammans driver de
förlaget Prolead, ett bokförlag som ger ut böcker inom arbetsliv och kultur.
Dottern Elsa studerar på universitetet i Karlstad och sonen André är gymnasist
på Europaskolan i Strängnäs. Mer finns att läsa på:
http://www.mynewsdesk.com/se/prolead
Alexandra Jakobsson Rydén och Mattias Rydén flyttade till ett rött hus
ungefär mitt på Västerby kvior i februari 2013, Sanda Västerby 550. I huset
har Sandras farmor och farfar Inga och Hilding Hemmander bott tidigare.
Sandra har växt upp i Mästerby och Mattias i Kungälv. Under studietiden i
Göteborg träffades de, Sandra är lärare och Mattias undersköterska. Båda står
till regionens förfogande som vikarier just nu. Två barn finns i familjen, Birk
5 år och Isabella 1 år. Sandra och Mattias blir 30 år i år och på tomten finns
nu 5 hönor och en tupp, en 30-årspresent till Sandra. Hönsen har sällskap med
fyra katter och Sandra har en häst i Fröjel. Mattias läser gärna fantasy och
manga, mer förr, nu tar barn och jobb mycket tid.
Vid Sanda Lekarve 175 bor sedan februari 2013 Sabina Voivodas och Mats
Lilja och lilla Alva, 2 månader i det hus som tidigare ägdes av Lisa Melin.
Sabina kommer från Ekerö och Mats från Hässelby. De flyttade från Stockholm för två år sedan, bl.a. för att komma från storstadsstressen och få lite ro i
själen och bättre livskvalitet. Efter att ha bott ett år i Visby hittade de huset i
Sanda och flyttade dit, efter att ha gjort en del renoveringar. Sabina, vars morfar kom från Grekland, studerar ekonomi på distans och Mats, just nu pappaledig, jobbar med It och är kampsportsinstruktör. I höst planerar de att starta
verksamhet i Sanda skola och lära ut bl.a. karate på torsdagar kl. 17-19. Ett
annat intresse för Mats och Sabina är medeltida svärdskonst, men just nu upptas mycket av deras tid av lilla Alva och renovering av huset.

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
SEPTEMBER 2013
Sön 8

16.00

Familjegudstjänst i Mästerby kyrka. Bibelutdelning.

Tis 10 18.00

Dansbanan tas in för vinterförvaring

Tis 10 19.00

Motionsdansen börjar i Sanda bygdegård.

Sön 15 08-13, 14-20 Kyrkoval i Klinte församlingshem.
Kaffeservering
Sön 15 13.00

Valbyte strandbod firar 20 år. Se sid 1

Sön 15 16.00

Kyrkogårdsvandring på Sanda kyrkogård. Se sid 1

Tors 19,17.50-18.20

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Sön 22 14.00

Musikgudstjänst i Västergarns kyrka.
Vokalkvartetten FourEver. Kaffe.

Ons 25 13.30

Onsdagsträff i Mästerby. Ulla Thomsson talar om
spetsknyppling.

Ons 25 18.00

Café Existens i Sanda prästgård med Krister Weber.
Tema: Hämnden är ljuv? Om rättvisa och försoning.

Sön 29 13.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Mån 30 19.00

Styrelsemöte i Sanda bygdegård

OKTOBER 2013
Lör 5

09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9

Lör 5 15.00

Bondtolve i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 6 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka. Koralbrass. Kaffe.

Tis 22 18.30

Brandskyddsinformation i Västergarns hembygds
gård.
Mer info i nästa Sandpapper.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
Lördagen den 5 oktober
kl. 09.30
Du slipper laga frukost hemma, det
fixar Anki och Hasse.
Du får en frukost som är nästan lika
fin som på ett hotell.
Efter den goda frukosten löser vi
melodikrysset tillsammans.
Pennor och kryss finns på plats

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Dansbanan skall tas in för vintern
Det gör vi på tisdag 10 september kl. 18.00.
Kom och hjälp till, du som kan och vill.

SM I BONDTOLVE
Lördagen 5 oktober i Sanda bygdegård.
Start kl. 15.00
Max 16 lag, först till kvarn gäller.
Enklare förtäring kommer att finnas till försäljning.
För medlemmar, men medlemskap i Sanda IF går att lösa på plats.
Fina priser.
Sista anmälningsdag 30/9 till Tomas Holmqvist, 0708445212
VÄLKOMNA!
Sanda IF
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vi möts på stranden…
I Västergarn är sommarens strandstädning avslutad. Efter ett gott samarbete mellan Fiskareförening och Hembygdsförening har det har blivit dags att till Leaderprojektet Mark och Hav och Länsstyrelsens
Vattenvårdsprojekt redovisa de bidrag som gjort arbetet möjligt. Projekten kräver frivilliginsatser mot ersättning till ”maskintimmar” och
det har, som ifjol, varit stor uppslutning till tisdagkvällarna under drygt
två månader! Två arbetstimmar per person, och det har varit både små,
större och stora personer som med energi lyft släken från strandkanten
och ur vattnet, dragit ihop i högar. En av de sista tisdagarna firade vi,
efter avslutad arbete, med GuteCharks krispiga varmkorv sympatiskt
hopträngda kring borden i lekparken. Med traktor har sedan släken
forslats undan till kompostering, och som historiskt brukats, kan den
därefter användas som gödning på åkermark. Att mötas på stranden…
innebär inte bara arbete utan nya bekantskaper, ny information, nya
möjligheter växer fram. Delat ansvar för stranden som gemensam
plats, att bruka och att vårda.
En del av Mark och Hav-projektet innebär att söka ekonomiskt stöd
hos traktens boende och näringsidkare för en fortsättning av omsorgen
om stranden. Vill du lämna din Andel , och som tack få ett fint andelsbevis, sätt då in 100:- eller mer… till Västergarn Hembygdsförenings
Plusgiro 876441-7 så är grunden lagd för fortsättning 2014.
Karin Persson, som med VHBF; Per Widing och Barbro Vigström och
VFiskareförening; Göran Löthberg och Göran Nilsson genomfört
årets strandstädning.

Till salu
Div. barnsaker finns, bl.a.
Jackor storlek 128, morgonrock, stövlar, fotbollsskor, lampor, Lego Duplo, cykel 20", tripp trapp stol.
Åsa Andersson, Sanda, 0709942016
www.sanda-gotland.net
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Musta dina äpplen och päron!
Även i år är ni välkomna att ta med er frukt
och musta hemma hos oss på Smiss.
En pressning tar ca 2 fulla papperskassar
med äpplen och ger omkring 15 liter must.
Kostnaden är 80 kr / pressning.
Vill ni musta större mängder,
hyr gärna utrustningen för en dag för 350 kr och musta själva.
Ett bra alternativ till att frysa den färdiga musten är att pastörisera i
flaskor. Jag har tagit hem en större mängd gammaldags bygelflaskor,
som passar bra för ändamålet. De har porslinskork och
gummipackning och går naturligtvis att använda år efter år.
Jag säljer sådana och ger gärna råd
om du är osäker på hur man gör.
Hör av er om ni vill boka en tid för mustning eller hyra!
Eva Lerman 0708/242137 eller hem 242022

Suderviljan
Behöver ni hjälp med:
TRÄDGÅRDSARBETE
FLYTTSTÄDNING
FÖNSTERPUTSNING
LÖVRÄFSNING
VEDSTAPLING
ÅTERVINNING
Kontakta oss på Kooperativet Suderviljan!

Telefon 0498-24 0189
www.sanda-gotland.net
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Kyrkans barnverksamhet i Sanda prästgård
KYRKIS för åk 1-3. Onsdagar 14-16.
KLUBBEN för åk 4-6 . Torsdagar 14-16.
SANDA BARNKÖR för F-klass-åk 3. Tisdagar 14-15.
SANDA BARNKÖR för åk 4-6. Onsdagar 14-15.

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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Västergärns 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, Kjell-Åke Vigström. Suppleanter: Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund,
Åke Andersson och Harald Norbelie.

Kommande aktiviteter

Promenader
saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00
Jubileum av Valbyte 20 år (se annons)
Sön 15 sept. kl 13.00
Styrelsemöte i hembygdsgården
Ons 11 sept. kl 18.30
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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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - 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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Från redaktören!

Om det som är nära och hemsidor…
Tänk att det skall vara så svårt att komma iväg till det som finns nära.
I drygt ett år har Mästerby haft ett litet museum, Mästerby 1361, där
man berättar om de undersökningar och de fynd man gjort på slagfältet på Fjäle myr där Valdemar Atterdag mötte gutarna 1361. På arkeologidagen 25 augusti följde vi med på en slagfältsrundtur med bil som
leddes av Allan Lingström. Intressant! Men som i andra socknar på
landsbygden hänger det på frivilliga eldsjälar för att det skall bli något. Läs mer på www.masterby1361.se
”Är inte Sandpappret utlagt på nätet längre?” Den frågan har jag fått
flera gånger och mitt svar är: Ja! Ni som inte har läst Sandpappret på
nätet sedan i våras har troligen den gamla hemsidan för Sanda hembygdsförening kvar, men det finns en ny:
http://www.sanda-gotland.net, där lägger Olof Nysten ut Sandpappret direkt när han får det från mig. Sök på Sanda hembygdsförening.
Besök också Västergarns fina hemsida, som du hittar på
http://www.vastergarn.info. Där har jag ”stulit” bilden från Valbyte
i annonsen om 20-årsfirandet.

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 40
MANUS IN SENAST 27/9
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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