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NR 11  NOVEMBER  2013 

Sanda Västergarn RÖDA KORS deltar med 

ett LOTTERI under marknaden! 

Vi är mycket tacksamma om ni vill skänka något 

hemsytt, hembakat eller hemsnickrat. Ring Anders 

242018 eller Eivor 242078, så hämtar de. Ni kan 

också lämna hos dem.  

Väl mött i advent! 

 

          JULMARKNAD 
          Sanda bygdegård 

            Lördag 30 november kl. 11-16 

Där kan du köpa hantverk, matnyttigt, lotter m.m. samt dricka  

kaffe och glögg och prata med bekanta och obekanta.                 

 

Ännu finns möjlighet att boka  

försäljningsplats hos: 

Mareta Liepa Olsson, 

0739409605, 

mareta_liepa@hotmail.com 

     

ÖPPEN KVARN 

hos Kjell och Ylva vid Bjästavs 

Lördag 30 nov kl. 10-11 

Vid lämplig vind blir det malning, 

annars bara visning av kvarnen. 
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Restaurering av Paviken 

I slutet av sommaren tog jag som vanligt en cykeltur, den här dagen 
ner mot havet. Över Västergarn låg röken tät och min första tanke var: 
”Nu brinner det i Västergarn”. Det var visserligen sant, men det var 
ingen farlig brand, man brände vass i Paviken.  

En lördagsförmiddag i slutet av oktober, får jag under en vandring vid 
Paviken, tillsammans med en av markägarna, Lars Gabrielsson och 
Lars Vallin från Sportfiskarna, veta mer om projektet.  

Efter att ha passerat många vackra stentunar, lagda för mer än 500 år 
sedan, det finns sammanlagt 7,8 km stentunar i området, kommer vi 
ner till Paviken, där man nu ser mer öppet vatten än tidigare. Det är ett 
resultat av sommarens arbete.  

Hösten 2012 bildades en ”Pavikengrupp” med representanter från 
västra Gotlands vattenråd och Wadets samfällighetsförening. I samråd 
med Sportfiskarna, länsstyrelsen och markägarna har man genomfört 
restaureringen.  

Varför behövs restaureringen? 
Paviken växer sakta men säkert igen, bl.a. på grund av landhöjningen 
men också på att mycket slam har förts ner från Idåns avrinningsom-
råde. Många oroas över att Paviken så snabbt förändras, att klarvatten-
ytorna minskar i utbredning, hög och tät vass tar över. Igenväxningen 
är ett hot mot både fiskar och fåglar. Gäddan har varit talrik i Paviken, 
det kan Lars Gabrielsson intyga, han fiskade mycket gäddor här när 
han var yngre. Gäddorna vill ha grunda översvämmade ängsmarker för  
sin lek. Nu ser man redan hur vattnet tränger upp över marken, ett bra 
tecken på att restaureringen har lyckats.  

Vad har man gjort? 
För att bromsa igenväxningstakten och återskapa ytor där gäddan kan 
leka behövdes alltså en del vass tas bort. Det gjordes under fyra veckor 
med hjälp av en amfibiegående vassklippningsmaskin av modell 
Truxor på fyra områden i Paviken.  För att förbättra vattenomsättning-
en från norra delen av sjön, har man grävt en smal ränna genom vassen 
med samma maskin, försedd med grävaggregat. Vassen brändes sedan 
där man hade klippt av den.  
 

Arbete och kostnader. 
Mycket av arbetet har gjorts av markägarna, Ronny Öberg på västra 
sidan av Paviken och Lars och Ulla Gabrielsson på motstående sida. 
Lars Vallin, som arbetar med Sportfiskarnas Rovfiskprojekt, har varit 
till stöd och hjälp och samordning och Länsstyrelsen har tagit en del av 
kostnaden.  
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Framtiden? 
Vassklippningen behöver antagligen upprepas under 2-3 år, för att en 
varaktig effekt skall uppnås. Mycket viktigt är att områdena betas av 
boskap. Lars Vallin påpekar att det finns goda förutsättningar att pro-
jektet skall lyckas eftersom det finns ett så stort engagemang hos mar-
kägarna, Öberg och Gabrielsson. 
 
De betande djuren har direkt sökt sig ut till de nyklippta delarna, gädda 
och betande djur är en bra kombination, säger Lars Vallin, som hoppas  
att nästa vår få se lekande gäddor i de översvämmade och betade 
strandängarna.  
/Gunvor/ 
 
 

 
 

Vassklippningsmaskin modell Truxor 

Förutsättning för ett lyckat projekt. 
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En hälsning från Thailand 

Hej Sandabor! 

Nu har jag bott i Thailand i en månad. Vi, min fästmö och jag hyr ett 

hus i Non Kaeh i utkanten av Bangkok. Här är det ingen översvämning 

men det regnar skurar då och då, men det är 30+ varje dag, så det är 

aircondition som gäller.  

För första gången i mitt liv har jag köpt en NY bil. Vänstertrafik här 

och på– och avfarter är det ont om på motorvägarna så man får göra U-

svängar! Helt livsfarligt, det är en 15-miljonerstad, så trafiken är tät. 

Lite skillnad mot Klintehamn, från Sanda kan man ju köra utan att 

möte en bil mitt på dagen, till Visby nästan. Men jag har kört hundra-

tals mil, men utan min fästmö skulle jag inte hitta hem. 

Jag ska stanna här till sommaren 2015, hyr ut mitt hus i Lekarve, 

kanske säljer jag det eller fortsätter hyra ut. Vi bygger på ett litet hus 

45 mil norrut, men min fästmö jobbar här så vi kan ej flytta förrän hon 

går i pension. Det jobbiga är att jag har fått plågats med ischiasnerven 

sedan jag kom, höll ju igång hemma med hus och trädgård, men sedan 

satt jag på Gotlandsfärjan och hälsade på min gamla mor några dagar. 

Sedan vart flyget inställt, så jag satt på Arlanda över 10 timmar och 

flyget tog lika lång tid, så nu haltar jag fram. 

Klart att jag saknar Gotland, men jag har inte firat jul hemma på tre år 

och den maten tänker jag på en del. Men fördelarna här överväger, 

speciellt gräsklippning och snöskottning och kyla slipper man här.  

Ok, jag hör av mig senare om ni vill. Varma hälsningar till mina gran-

nar och vänner och till övriga SANDABOR! 

Tommy Bronder 

Efterlysning! 

Jag vill starta en ny serie i Sandpappret, med Sanda– och Väster-

garnsbor som bosatt sig utomlands. Du som känner någon sådan 

person, be hen skriva lite eller ta kontakt med mig helst via mail: 

gunvor.malmros@telia.com 
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Syföreningsauktion 

Sanda stationshus/Gullinmuseet 

Onsdagen 27 november kl. 19.00 

Kaffe 

Försäljning av stickat, virkat, broderat, sytt, bakat, m.m. 

Lotterier 

Alla varmt välkomna! 

Sanda EFS-syförening 

 

Smyckes-workshop 

Gör ett smycke till dig själv eller som julklapp! 

Tid: 9 november mellan kl 14-17 

(även 9/11 kl. 10-13 och 16/11 kl. 10-13, ev. 16/11 kl.14-17) 

Plats: Ljungs fem rum 

Avgift: 100 kr inkl. fika + kostnad för det material du använder 

Anmälan till nina.ljung@live.se eller ring 072-7443378 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 

Nu börjar pingisen igen! 

Måndag 4 november startar vi 

Sanda skolas gymnastiksal 

Sanda IF hälsar er välkomna! 
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”Stjärna vid stjärna!” 

Allmänna Sången 

Sanda kyrka, torsdag 5 december kl. 19.30 

Dirigent: Mats Hallberg 

Presentatör: Eva Sjöstrand 

Frivilligt utträde 

Lördag 30 nov sjunger vi i St Lars i Visby, 

                      tisdag 3 dec i Gammelgarns kyrka 

 

OTENDAG 

Sanda bygdegård 

Tisdag 26 november 

kl. 14.00 - 15.30 

Alla hälsas välkomna! 

VEST-bygdens LRF 

 

Barnklädesmarknad 

Sanda bygdegård 

9 november kl. 13 - 16 

Barnkläder, leksaker, böcker,  

 m.m. 

Flera utgångskassor. 

Kaffeservering 

VARMT  

VÄLKOMNA! 
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Vi har fått en dotter! 

Den 17:e september klockan 22:09  

fick Olof och Elin Nysten, Sanda,  

en liten Clara som vägde 3940 gram och var 52 cm lång. 

      -   Två stolta föräldrar 

Länsteaterns bygdegårds-

turné 

kommer till  

Sanda bygdegård 

Torsdag 7 november kl. 19.00 

Medverkande: Lena Bogegård, 

 Beatrice Lindholm,  

Lennart Bäck, Lars-Olov Ahnell 

och Gotlandsmusiken. 

Kaffeservering. 

Pris: Ord 195 kr, studerande 105 kr 

Ring 29 10 55,  

073-9797102 eller 0498-54059 

Syföreningsauktion 

i Eskelhems bygdegård 

Torsdagen den 14 november kl. 19.00 

Lotteri, kaffe samt dragning av sockendagslotteriet. 

Alla hälsas välkomna! 

Eskelhems kyrkliga syförening 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 2    15.00 Stilla andakt i Västergarns kyrka 

Sön 3   19.30 Minnesgudstjänst i Väte kyrka. Sanda och Klinte   

   kyrkokörer. 

Mån 4  19.00 Pingisen börjar i Sanda skolas gympasal. Sid 5 

Tor 7    19.00 Oj, nar det blir svårt. Revy i Sanda bygdegård. Sid 7 

Lör 9  13-16  Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård.  Sid 6 

Lör 9   14-17 Smyckes-workshop i Ljungs fem rum. Sid 5 

Sön 10  13.00 Mässa i Sanda kyrka. Kaffe. 

Tis 12   18.30 Styrelsemöte Västergarns hembygdsförening 

Lör 16  19.00 Jubileumsfest i Sanda bygdegård. Sid 9 

Sön 17  10.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka.  

Tors 2117.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård 

Sön 24  16.00 Familjegudstjänst i Mästerby kyrka. Sanda barnkör. 

Tis 26  14-15.30 Otendag i Sanda bygdegård. Sid 6 

Ons 27 19.00 Syföreningsauktion i Sanda stationshus. Sid 5 

Tor 28  18.00 Café Existens i Sanda prästgård.  Elisabeth Sjölander. 
 

Lör 30 10-11 Öppen kvarn vid Bjästavs. Sid 1 

Lör 30  11-16 Julmarknad i Sanda bygdegård. Sid 1 

 

Mån 2  19.00 Sanda hbf:s styrelsemöte i Sanda bygdegård. 

Tis 3 8.40-13.40  Bokbussen finns vid Sanda skola 

Tors 5  19.30 Allmänna sången i Sanda kyrka. Sid 6 

Lör 7  09.30  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 10 
 

Sön 8 14-16  Adventskaffe i Hildings torp vid Petarve.  Sid 9 

NOVEMBER  2013 

DECEMBER  2013 
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                                    Í januari 2014 blir det som förra året  

                                                  KROPPKAKSFEST 

                                            till förmån för Världens barn.  

                           Mer om det i Sandpapprets decembernummer. 

                                  Sanda Västergarn Röda Kors 

80 

90 

 

JUBILEUMSFEST 

i Sanda bygdegård 

Lördagen 16 november kl  19.00 

Vi firar hembygdsföreningen 90 år 

och bygdegården 80 år 

Två rätters middag, underhållning, 

historik och gamla minnen. 

Kaffe och tårta 

Pris: Vuxen 100 kr, (ej medlem 125 kr), barn 50 kr. 

Anmälan senast 8/11 till 

Anki tfn 242017, Marie tfn 241811  

eller ac.wallin@hotmail.com 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 

Sanda-konstnären Kristina Laurent  

ställer ut broderier, målningar och objekt 

18 okt - 10 nov på 

Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1A Visby 

ADVENTSKAFFE 

Söndagen 8 december kl. 14 - 16 

i Hildings torp, bredvid Petarve vattensåg 
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3Libra 

för kropp och själ...  

Änglamassage 

Välgörande och avslappnande helhetsmassage för stela, ömma, 
trötta muskler och leder. Passar alla. 

Reiki - Healing = Universell livsenergi, även djur, distanshealing och 
kurser. 

Rosenserien, Meditation och ”Resan” 

Pris från 200 kr - 650 kr. Provapårabatt = 20 %. 

Tips! Ge bort en behandling i julklapp eller present.  
Jag har fina presentkort. 

Kontakt: Ethel Bjarneby 
Mästerby eller hembesök 
Telefon: 070-7453835 
Hemsida: www.3libra.se 
E-post: ethelbjarneby@hotmail.com 

VÄLKOMMEN! 

 
 

Melodikryssfrukost 

Sanda bygdegård 

Lördagen den 7 december  

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! 
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Vill du läsa om järnvägen på Gotland? Här är en lista på böcker 

som finns att låna på våra bibliotek: 

Kvarnstedt, John: Gotlands järnvägar, 1978. 

Söderlund, (Valle) Valdemar: På mitt minnes dörr jag gläntat, 1990 

Ragnar, Martin: Gotländska järnvägsbussar 1926-1990, 1990 

Ragnar, Martin: Ångspårvägen Visby – Visborgs slätt - Hallvards. Historien 

om Kaffebrännar´n & Rone-Majen, 1995. 

Ragnar, Martin: Så bygger man en museijärnväg– 25 års erfarenheter från 

Gotlands Hesselby, 1996 

Ragnar, Martin: Järnvägen till Klintebys - Historien om Snögrindabanan 

som aldrig nådde fram, 2000 

Ragnar, Martin: Järnvägen till Ronehamn. Spekulationer från början till slut, 

2006. 

Ragnar, Martin: Verkstadsindustrin på Gotland - från bröderna Graham till 

SkidCar, 2010 

Ragnar, Martin, Kahl, Bertil & Svensson, Anders: Statens Järnvägar på Got-

land - Historien om järnvägens nedgång och fall, 2013 
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Västergarns Hembygdsförening 
                                            www.hembygd.se/vastergarn

 

 

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 
 

 

 

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 Vig-
ström 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 
Styrelsemöte i hembygdsgården                    tis. 12 nov. 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.  

Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7 

http://www.hembygd.se/vastergarn
mailto:majgoran@telia.com
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  UNEA  

  Hemtjänster AB 
 

  UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god konti-

nuitet, 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 

Västergarn– och Sandabor! 

Håll er uppdaterade på 
www.vastergarn.info, www.hembygd.se/vastergarn 

mail: info@vastergarn.info 
Och så finns vi på Facebook 

Vi ses! 
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Alla typer av bygg- 

och  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 
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KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

 

ANNONSERING 

 Hel sida A5: 300 kr 

 Halv sida: 150 kr 

 1/4 sida: 75 kr 

 Föreningsaktiviteter: Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 49 

MANUS IN SENAST 29/11 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

Betala via pg 28 65 38 - 4 

Sanda Hembygdsförening 

Om järnvägsstolpen, cykelidéer, fin höst... 

Kommer ni ihåg stolpen bakom stationshuset, som jag berättade om i 
förra numret? Det är en stängselstolpe från järnvägstiden. Hur kan 
man se det? Jo, den andra stängseltråden uppifrån är vriden, det berät-
tade Lars-Åke Johansson, då han höll föredrag om järnvägarna på ön. 

Stolpen tillhör vårt kulturarv, som är så spännande. En sak som vi nu 
kan tycka är bara skräp, kan för en annan människa i en annan tid varit 
något värdefullt. En stängselstolpe, en gammal hatt, en gravsten, ett 
par gamla skor, en spets i ett lakan, en stenhög… Saker som kan be-
rätta en historia för oss, bara vi kan hitta en berättare.  

Mina bästa idéer får jag ofta då jag befinner mig ute i naturen, cyk-
lande eller gående. Just en sådan idé fick jag efter min kontakt med 
Tommy Bronder. Det måste finnas många från våra två socknar som 
har flyttat utomlands, permanent eller för en kortare eller längre tid. 
Visst skulle det vara roligt att veta hur de har det. Precis som Radio 
Gotland har sina utlandssamtal vill jag förmedla utlandssamtal i Sand-
pappret. Hjälp mig med det! Ni som känner någon sådan person, upp-
mana henne/honom att skriva lite till Sandpappret. 

Vilken fin höst vi har, idag såg jag blommande prästkragar och i lör-
dags plockade grannen 1 liter hallon. Det känns konstigt att nu skriva 
om julmarknader och adventskaffe, men det står inte på, så är vi där. 
Ett tips: Besök en syföreningsauktion, om du vill skaffa fina julklappar 
till ett hyfsat pris.  
Gunvor 

Från redaktören! 


