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Sanda hembygdsförenings årsmöte 

Årsmötet hölls söndagen 20 februari i bygdegården med ca 35 med-
lemmar närvarande. Ola Arvidsson ledde förhandlingarna och Lars 
Österlund skrev protokoll. 

2015 var föreningens nittiotredje verksamhetsår och antalet medlem-
mar var 198 familjer och 40 enskilda, en liten ökning sedan 2014. Byg-
degården har varit uthyrd ca 90 gånger, uthyrningen har minskat nå-
got, beroende på att två olika danskurser har upphört. Styrelsen 
träffas varje månad. 

Verksamhetsberättelsen 
Listan över genomförda verksamheter är som vanligt ganska lång. Där 
finns de årligen återkommande Gutar frågar gutar, melodikryssfru-
kost, fagningar, valborgs– och midsommarfirande, spelmansstämma, 
hembygdsvandringar, gökotta, trivselkväll, adventsmarknad och ad-
ventskaffe. Nyinflyttade inbjöds till fest i januari, det har varit rysk 
afton, invigning av vandringsled, haimkumstdag och after work. Läns-
teatern besökte Sanda i oktober med pjäsen ”Ensamma men tillsam-
mans”. Gullinsommaren bjöd på ett stort antal konserter.  

Sandpappret har kommit ut varje månad och trycks numera i en nyin-
köpt kopieringsapparat som har haft en del inkörningsproblem, 
många har varit vänliga och skänkt pengar till den. Tyvärr blir det för 
dyrt att trycka varje nummer i färg.  

”Hildings torp” har varit uthyrt 8 veckor för 1500 kr per vecka. Uthyr-
ningen sker via annonsering på Blocket. 

Vattensågen har renoverats, nya vattenrännor, landgång och damm-
luckor har byggts med hjälp av pengar från Länsstyrelsen och arbete 
utfört av bl.a. Ove Norragård, Arne Åkerman och Rune Malmros.  

I parken bakom bygdegården har ett stort arbete utförts i samarbete 
med Sanda dansförening, en ny scen vid dansbanan har byggts. Det 
innebär att fler danser kommer att anordnas i sommar, åtminstone 
en dans varje månad, invigning av scenen blir den 18 juni. 

Bygdegården behöver fräschas upp, man diskuterar bygge av nytt 
kök, men hittar inte ritningarna från förra ombyggnaden. En del föns-
ter har blivit ommålade, fler återstår, fönsterfaddrar efterlyses, vilket 
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innebär att man tar ansvar för ett eller flera fönster och ser till att de 
blir ommålade, antingen gör man det själv eller låter någon annan 
göra det.  Taket kommer att rengöras från mossa under våren. Hem-
bygdsföreningen kommer att kalla till renoveringsdagar. Målning och 
tapetsering inomhus behövs också. Det finns att göra!! 

Ekonomi 
Den ekonomiska redovisningen visar att det har blivit ett litet över-
skott under året, till största delen kommer det från uthyrningen av 
torpet och verksamheten vid Gullinmuseet, den övriga verksamheten 
har alltså gått med underskott, mycket beroende på att uthyrningen 
minskat.  

Val 
Följande val gjordes: 

Ordförande: Mareta Liepa Olsson, (omval) 

Ledamöter:  Gunnel Wallin (omval), Ola Arvidsson (omval), Ylva- 
   Marie Rosenqvist (nyval) 

Ersättare:  Gunnar Eriksson (omval), Jan Östlund (omval) 

Valberedningens förslag var att välja 5 ersättare och låta två vara va-
kanta, enligt stadgarna skall det vara 7 ersättare. 

Revisorer:   Per Österlund (omval) och Ove Norragård (omval). 

Valberedning:  Anki Wallin (omval), Anders Olsson (omval) och Inger 
   Eriksson (nyval). 

Bokningsansvarig: Åsa Sjögren Andersson 

Bygdegårdsansvarig: Ove Norragård 

Hemsidesansvarig:  Jan Östlund 

Flera olika kommittéer arbetar, trädgårdskommittén för Hildings torp, 
sockenbokskommitté, stationshuskommitté (Gullinmuseet) m.fl.  

Höjd medlemsavgift 2017 
 

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för 2017 till 75 kr för en-
skild medlem och 150 kr för familj.  
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Arbetsplan 2016 
Nyheter i arbetsplanen för 2016 är bl.a. en Antikrunda med Ulf Bro-
berg och Dick Magnusson som arrangerades i januari. Någon gång 
under våren kommer hembygdsföreningen att tillsammans med 
andra föreningar köpa in en hjärtstartare och i samband med det 
kommer utbildning i hjärt– och lungräddning att ordnas. Som vanligt 
blir det valborgs– och midsommarfirande m.m. m.m. 

Årets Sandabo 
Ett spännande inslag under årsmötet är att få veta vem styrelsen har 
beslutat att dela ut den förgyllda baggen till, alltså vem som blir Årets 
Sandabo. I år gick utmärkelsen till Gertrud Andersson som alltid stäl-
ler upp för andra som behöver hjälp med skjuts, handel mm.  

Styrelsens motivering kan du läsa på sidan 6. 

Efter utdelning av blommor till personer som gjort sig förtjänta därav, 
bl.a. styrelsens ledamöter, som offrar mycket fritid på att arbeta för 
socknens väl och ve, fick vi allihop njuta av kaffe och fastlagsbulle.  

Var är hemma?  
Kvällens föredragshållare var Christian Salas. Christian, nu 45 år, kom 
till Sverige som sexåring 1976. Han föddes i Chile, när han var tre år 
blev det statskupp i Chile och familjen flydde till grannlandet Argen-
tina och trodde att det skulle räcka med det, men 1976 blev det stats-
kupp även där, vilket medförde att familjen flydde till Sverige och 
hamnade på en flyktingförläggning i Dalarna. Han växte sedan upp i 
Huddinge med sina föräldrar och en syster. För några år sedan blev 
han gotlänning, då han tillsammans med sin svenska fru Lena köpte 
ett hus i Sanda.  

Hans pappa längtade alltid tillbaka till Chile och Christian var nyfiken 
på om Chile verkligen var så bra som pappan sa. Som tonåring åkte 
han tillbaka till Chile och gick åttonde klass där, men skolan var inte 
bra, han blev mobbad och återvände till Sverige. När han var 21 år 
bestämde han sig för att bosätta sig i Chile, två år stod han ut, sen 
blev det Sverige igen, han kände sig mer svensk i Chile, än vad han 
ibland känner sig här i Sverige. 

Även om pappan alltid ville tillbaka hem, vilket han inte fick, så var 
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han tydlig med att familjen skulle försöka bli bra svenskar. Han sa: ”Vi 
är gäster i Sverige, alltså är det vår uppgift att anpassa oss till Sverige 
och inte tvärtom. Vi måste lära oss svenska och engagera oss i det 
svenska samhället. Annars blir vi utanför.” 

Ett exempel på det var, att Christian som pojke inte fick spela fotboll 
med enbart chilenare i laget. Det gillade han inte då, men har senare 
förstått varför det var bra. Kan man inte språket blir det lätt så, att 
man bara umgås med de som talar samma språk som en själv, det är 
inte så konstigt att chilenare vill bo tillsammans med andra chilenare 
men kanske inte alltid så bra för integrationen. Så gör även svenskar 
som flyttar utomlands, man umgås med andra svenskar med samma 
intressen och samma språk. 

Christian menar att våra fördomar ställer till det i mötet med andra 
människor. Har vi lärt känna en annan människa märker vi snart att 
det är en helt vanlig kvinna eller man vi har att göra med, även om 
personen i fråga har andra kläder eller äter annan mat. Försök hitta 
lösningar, se det positiva, vi kan vinna mycket, blir Christians uppma-
ning till oss.  

Årsmötet avslutades med lotteridragning. En del gick hem med vins-
ter i form av saker och blommor, men jag tror att vi alla hade vunnit 
på att delta i årsmötet, inte minst efter att ha lyssnat på Christians 
intressanta och tankeväckande berättelse.  /Gunvor/ 

 

Sanda hembygdsförenings styrelse 2016 

Ordförande   Mareta Liepa Olsson 

Vice ordförande  Ola Arvidsson 

Sekreterare  Lars Österlund 

Kassör   Gunnel Wallin 

Ledamöter   Marie Andersson, Åsa Sjögren Andersson,  
    Ylva-Marie Rosenqvist 

Ersättare   Tomas Pettersson, Gunnar Eriksson, Thomas  
    Holmqvist, Jan Östlund, Christian Salas 
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VEST-bygdens LRF-avdelning 

 

Onsdagen den 30 mars kl. 11.30 - 13.00 

i Sanda bygdegård 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

 

 

Västergarns fiskareförening 

Lördag 12 mars kl. 19.00 i Västergarns skola 

ÅRETS SANDABO 

Sanda hembygdsförening har till Årets Sandabo 2016  

utsett Gertrud Andersson Petarve i Sanda  

I en tid där allt vi gör visas upp på sociala medier och gillas 

av alla och envar är det med stolthet vi tilldelar årets pris 

till Gertrud som betyder så mycket för andra medmänniskor 

som behöver hjälp utan att det syns och märks utåt. 

Hon handlar, bakar och skjutsar och mycket mer så att  

vardagen blir enklare för många här i Sanda med omnejd.  

Varm, äkta och alltid med ett leende. 

Final i Gutar frågar gutar 

Söndagen 20 mars kl. 14.00 i Vita huset, Visby 

Följande lag från etapp 2 i Sanda går vidare till finalen: 

Gunnar Bolin, Lars Jakobsson, Mats Lindström; 

Ellen Wallin, Anki Wallin, Anna Hemmungs;  

Gertrud Olofsson, Britt Lindvall, Ingrid Sandsjö;  

Christer Bolinder, Gunvor o Rune Malmros 
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Välkomna till Västergarns hembygdsförening 

Söndag 20 mars kl. 14.00 i Hembygdsgården. 
 

Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.  

Gå gärna in på hemsidan för mer information, 

www.hembygd.se/gotland/vastergarn 

Vid ytterligare frågor, kontakta ordf. Ingela Penje,  

tel: 245028, 070-952 70 72 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 

 

 

Sanda IF:s årsmöte hålls den 13 mars kl. 14.00 

i Gervaldsgården. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt smörgåstårta till kaffet! 

VÄLKOMNA önskar Sanda IF:s styrelse 

 
 

 i Wadets samfällighetsförening 

       Måndag 28 mars  kl. 14.00 

     Västergarns hembygdsgård 
 

       Vi bjuder på smörgåstårta! 

                                           VÄLKOMNA! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Tis 8     18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Ons 9 18.20-18.50 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Ons 9  19-20.30 Handarbetsträff i Sanda bygdegård. Sid 10 

Tors 10 19.00 Passionsandakt hos Inger Eriksson, Runne 436. 

Lör 12  19.00 Västergarns fiskareförenings årsmöte i Västergarns  
   skola. Sid 6 

Sön 13 14.00 Sanda IF:s årsmöte i Gervaldsgården. Sid. 7 

Sön 13 14.00 Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård. Våfflor. 

Tis 15  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 20 13-16 Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 10 

Sön 20 14.00 Årsmöte Västergarns hembygdsförening i  

   hembygdsgården. Sid 7 

Sön 20 19.00 Passionsgudstjänst i Mästerby församlingshem.  

   Kaffe. Fasteinsamlingsföredrag 

Tors 24 19.00 Skärtorsdagsmässa med avklädandet av altaret i  

   Sanda kyrka. 

Mån 28 14.00 Årsmöte Wadets samfällighetsförening i Västergarns 

   hembygdsgård. Sid 7 

Tis 29   18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Ons 30 11.30-13 Bondmat i Sanda bygdegård. Sid 6 

 

Sön 3  10.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Mån 4  19.00 Sanda hbf styrelsemöte i Sanda bygdegård 
 

Sön 10 13.00 Mässa i Mästerby kyrka 

MARS  2016 

APRIL  2016 
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Stort TACK till 

Gunilla och Börje Lundberg som lämnat bidrag till kopieringsappara-

ten. 

Dags att betala in medlemsavgiften för 2016. 

Ni får ett inbetalningskort med det här Sandpappret men det går na-

turligtvis att betala medlemsavgiften på olika sätt.  

Fortfarande är medlemsavgiften 100 kr för familj och 50 kr för enskild 

medlem, men vill ni bidra med mer pengar, mottages det naturligtvis 

med stor tacksamhet. Bygdegården behöver fräschas upp både på ut- 

och insidan, och då går det åt pengar. 

Postgiro: 28 65 38-4  Sanda Hembygdsförening 

Swish nr 123 671 35 72 

 

Ta med familjen till Sanda bygdegård på 
 

Fredagsmys med tacosbuffé 

Fredag 15/4 kl. 18-21 

Röda Korset finns på plats med ett lotteri. 

Schlagerfinal  

på storbilds-TV 

Sanda bygdegård 14 maj 2016 

Vill du vara med och hjälpa till att få en festlig kväll?  

Hör av dig till Mareta Liepa Olsson:  

mareta_liepa@hotmail.com 
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 Barnklädesmarknad 

Sanda bygdegård 

20 mars kl. 13 - 16 

Barnkläder, leksaker, böcker 

mm 

Flera utgångskassor. 

Kaffeservering 

 

 

Handarbetsträff 

Vi träffas, stickar, virkar syr eller 

vad du vill  

Sanda bygdegård  

övervåningen 

Onsdag 9 mars kl. 19-20.30 

Vill du ha fika tar du med det. 

Kontaktperson: 

Annelie Öberg, 073-6260918 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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  Dubbelliv 

  Med örat tryckt mot din mobil 

  du ilar fram i yuppiestil 

  Med vem är det du just hörs språka? 

  Kanhända nån du snart skall råka? 

  Då kan ni två tillsammans vandra 

  och tala högt med några andra. 

  På så sätt kan du hålla koll 

  på hur det är på annat håll 

  och bli så väldigt effektiv 

  att du kan leva dubbla liv 

      Inge Glad 

De vann Musik direkt på Gotland 
Lukas Johansson är en kille från Sanda som tillsammans med tre kom-
pisar startat bandet Metro. De har vunnit regionfinalen av Musik di-
rekt och går nu vidare till riksfinal i Uddevalla under Kristi himmels-
färdshelgen.  

Bandet består av Chioma Otonna, sång och gitarr, Oscar Celis 
Scüberg, sång och trummor, Lukas Johansson, sång och elgitarr, Olof 
Österdahl Östborn, elbas.  

Bandet skriver sina egna låtar, en svängig blandning av pop, funk, jazz 
och indie pop.  

De kommer att spela i Almedalen den 6 juni i anslutning till national-
dagsfirandet. De tävlar också i en annan tävling, Livekarusellen, som 
Studiefrämjandet leder. 

Lycka till önskar vi! 

Läs mer: http://www.musikdirekt.se 
http://www.livekarusellen.se/ 
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Årsmöte i HG                 Söndag 20/3 kl. 14.00 
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   UNEA   

   Hemtjänster AB 
 

Tjänste– och serviceföretag som gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst, priset är det samma 

som i regionens regi och betalas till kommunen.  

Vi har små arbetsgrupper som ger god kontinuitet och personal som 

vet hur du vill ha det i ditt hem. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  

i följande socknar: 

Klintehamn   Sanda   Mästerby   Fröjel   Hejde 

Västergarn   Tofta   Eskelhem 

Vi ger dig: 

Kontinuitet i personalgruppen   Flexibilitet 

 Kontaktpersonal    Personal som vet hur du vill ha det 

Trygghet    Respekt och tillit 
 

Hjälp med kontakter - Vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

För dig som bara behöver lite städhjälp i hemmet så kan du boka in 

ett fönsterputs eller storstäd samt städ i återkommande intervall.  

Vi erbjuder skatteavdrag på ditt rut-städ. 

 

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58 

så hjälper vi dig! 
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Rauk Maskin 
 Nu har vi även aluminiumställning för 

  inom och utomhusbruk. 

 Se hemsida för mer  

 info. 

 Pris från 75kr/dygn 

Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 

Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

 

Afternoon tea 

Oj, oj, oj, så mycket kakor på en gång. Inte bara kakor utan också 

bullar, scones, knäckebröd och pajer, muffins m.m. Ett långbord som 

sträckte sig från köket till scenen, alldeles fullt av läckra bakverk. Det 

var eleverna och deras föräldrar i klass fyra i Sanda skola, som fixat 

allt detta en söndagseftermiddag i februari i Sanda bygdegård. Och 

många kom och njöt av kakor och trevlig gemenskap.  

I dessa tider av besparingar på landsbygden och skolnedläggningar 

kan jag inte låta bli att tänka på vad en skola kan betyda för en sock-

en. Ett barn har ju en hel hop av anhöriga, föräldrar, syskon, mor– 

och farföräldrar, från olika delar av ön, som den här söndagsefter-

middagen begav sig till Sanda för att umgås och lära känna 

varandra. /Gunvor/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 14 
MANUS IN SENAST 1/4 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 
Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2016 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

 

Sanda IF - 100 kr 
Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 
Halv sida: 150 kr 
1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 

 BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa S Andersson 0498-242016 

sanda.bgard@gmail.com 

En värdig vinnare. 

I vår socken finns många personer som just nu uträttar massor av goda 
gärningar för våra asylboende, de lär ut svenska, ordnar språkcaféer, 
ordnar underhållning mm, ställer upp på alla möjliga sätt.  Det är 
många som gör det helt utan ersättning i form av pengar.  

Vi får dock inte glömma bort att det också finns ”vanliga” sockenbor 
som behöver hjälp och uppmuntran. Det har inte Gertrud gjort, hon 
ställer upp för andra med skjuts, handel, sällskap mm. Hon tillverkar 
vantar och strumpor till Röda korsets försäljningar och lotterier, hon 
arbetar på Kupan och allt detta gör hon i det tysta, men vi som känner 
henne, vet hur hon är och kan intyga att hembygdsföreningen har gjort 
ett bra val när man utsåg Gertrud Andersson till Årets Sandabo 2016. 

Hembygdsföreningens valberedning har sett till att många bra val gjor-
des under årsmötet. Styrelsen är troligen en av landets ”yngsta styrel-
ser”, inte en enda pensionär finns med. Som tur är så är vi ju några 
pensionärer som är med och jobbar, men vi behöver inte besluta. 

Hur gick det med granen som inte ville barra? Jo, den blev så förskräckt 
över att bli omtalad i Sandpappret så barren bara rasade av den och 
därmed var mitt problem löst. Mitt nya problem: Möss under diskbän-

ken…  Gunvor 


