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Vad händer i Sanda bygdegård i april?

Fredag 15 april kl. 18-21
Ta med familj och vänner till en trevlig kväll med mat och prat.
Röda Korset finns på plats med ett lotteri.

Lördag 30 april
Sång av Klinte pastoratskör
Elden tänds kl. 20.00
Jael Ahlin håller vårtalet
Klass 4 Sanda skola sköter kaffet och lotterierna
Underhållning
Sanda hembygdsförening hälsar alla välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Kretsstämman
Kretsstämma för Sanda Västergarn Röda Kors hölls i Gervaldsgården
den 25 februari. Det var en liten skara som hörsammat kallelsen men
vi som kom hade en trevlig kväll. Hasse Eriksson öppnade mötet och
valdes också till mötesordförande med Inger som sekreterare och Eivor W och Gertrud A som protokolljusterare. En tyst minut och varma
tacksamma tankar ägnades Hasse Hansson och Alice Larsson - trogna
rödakorsare under många år, men som nu gått bort.
Snabbt gick vi igenom föredragningslistan. Verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska berättelsen godkändes och ansvarsfrihet gavs åt
styrelsen. Vår verksamhet har varit stor - kroppkaksfest, kaffekalas,
auktion, lotterier, syförening, besöksverksamhet, Kupanverksamhet,
julmarknad, bussresa och på det nya året omsorg om de asylboende
på Björkhaga. Säkert något jag glömt - men vilken verksamhet och
vad mycket pengar vi har samlat in, 35 000 kr och delat ut 40 000 kr
till bl.a. katastrofreserven, rekreationsdagarna, På flykt och Världens
barn samt julinsamlingen.
Val av styrelse:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Hasse Eriksson, omval.
Anders Olsson, omval (det blir hans 47:e år).
Inger Eriksson, omval.
Agneta Olsson, Eivor Widing, Gertrud Andersson,
Astrid Öberg, Ylva Rosenqvist Pettersson , omval av
samtliga samt nyval av Vera Sandsjö.
Margareta Henriksson hade undanbett sig omval.
Revisorer
Ove Norragård och Lars Österlund.
Kupanansvarig Anna-Stina Olsson
Valberedning
Mareta Liepa Olsson och Lars Österlund
Hasse redogjorde för Södra samverkansrådets verksamhet och ekonomi innan vi kom till övriga frågor. Där blev det önskan om samarbete med hembygdsföreningen, som vi skall försöka utveckla bland
annat med en tacokväll då Röda Korset får profilera sig och med diskussion om delaktighet i hjärtstartare.
www.sanda-gotland.net
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Mötet avslutades och sedan vidtog en bra information av Per Lindqvist från RKG om Röda Korset hemma och ute i världen. Han berättade också om jubileumsresan till Solferino, som ett antal rödakorsare från Gotland deltagit i. Han tackades med en varm applåd och en
tulpanbukett. Vår kassör Anders hyllades också med en blomma för
att han fyllt 70 år. Kaffe med bullar och kakor smakade bra och lotterier drogs och jag tror inte någon gick hem lottlös, alla fick vinst den
kvällen. /Inger/
Fredagen den 15 april
kommer Sanda Västergarn Röda Kors att delta med ett lotteri vid
Sanda hembygdsförenings tacokväll i bygdegården. Vi kommer också
att försöka informera lite om Röda Korset och vår verksamhet.
En jättetrevlig fest i Gervaldsgården den 6 mars
med våra vänner från Björkhaga.
Vi hade lagat svenska maträtter och de hade lagat rätter från sina länder - ja, det var massor med god mat. Mycket grönsaksrätter, goda
bröd, risrätter och soppor samsades med jansson, potatissallad, kyckling, kladdkaka och pajer. 60 personer satt vid vackert dukade bord
och det var högt i tak och glatt och alla trivdes. Vi och de skrev jag i
början, men då vi sa hej till varandra och skildes åt var det bara VI.
På Kupan i Hemse har vi haft
återträff för rekreationsdagarna på Ekegården.
Ca 25 personer hade hörsammat inbjudan och vi åt god mat från Selmas restaurang - fiskgratäng och pärmos och citronfromage - och
drack kaffe med en liten pirvitt.
Lennart Wahlman - vår gamla distriktssköterska i Klintehamn, underhöll oss med sång och musik. Ett roligt avbrott i vardagen och en trevlig eftermiddag, tyckte alla.

www.sanda-gotland.net
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Till boende i Sanda och Västergarn!
I Sanda och Västergarn finns en mycket aktiv rödakorskrets. Flera av
de nuvarande styrelseledamöterna minns med glädje den tid då vi
hade 300 medlemmar.
RÖDA KORSET ÄR EN MEDLEMSORGANISATION. Ingen som följer nyhetsförmedlingen har kunnat missa att vid varje gränsövergång och
vid varje tågstation står det rödakorsare med mat, vatten och filtar.
Detta är ett upprop för att öka medlemsantalet i Sanda och Västergarn rödakorskrets, som nu närmar sig 60 medlemmar. Inte att förakta - våra medlemmar gör en stor insats, men tänk om vi blev fler!
Röda Korset centralt har format följande 10 punkter som skäl att bli
medlem.
1.

Ditt medlemskap i Röda Korset är ett ställningstagande - du
bryr dig om dina medmänniskor och som medlem bidrar du till
att vi kan fortsätta verka för en bättre värld.

2.

Röda Korset förhindrar och lindrar mänskligt lidande - var det
än uppstår och vem som än drabbas.

3.

Röda Korset hjälper människor utan åtskillnad, oavsett religiös
och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

4.

Med närmare 100 miljoner frivilliga och medlemmar världen
över är Röda Korset världens största mänskliga skyddsnät. Vi
kan därför vara på plats för att ge effektiv hjälp - före, under
och efter en katastrof.

5.

Röda Korset har stor bredd och lång erfarenhet. Hjälparbetet
spänner över hembesök, telefonjour, katastrofarbete och stöd
till krigens offer - i Sverige och internationellt.

6.

Röda Korset är en organisation som kan agera snabbt och samordna insatser, så att hjälpen kommer dit den bäst behövs.

7.

Röda Korset bygger på frivillighet. Du kan själv välja hur mycket
du vill engagera dig.

8.

I en värld av krig, konflikter och katastrofer behöver Röda Korset bli ännu starkare.

www.sanda-gotland.net
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9.

Utan medlemmar skulle Röda Korset inte existera. Fler medlemmar ger en starkare röst för humanitära värden.

10.

En liten insats gör stor skillnad. För bara 250 kr, stöder du Röda
Korset i ett helt år. Du bidrar till att det finns en stark organisation redo att rycka ut.

Vi som engagerar oss i Röda Korset vet att det är en säker organisation och vet också, att medel och hjälparbete ute i världen når dit
det skall. Här hemmavid har vi en stor trivsam verksamhet och där är
du välkommen att delta, bl.a. i vår syförening och vårt arbete på Kuporna i Hemse och Klintehamn.
Styrelsen genom Hasse
Ps! Om du läser detta och inte bor i Sanda eller Västergarn så är du
välkommen ändå! Ds

www.sanda-gotland.net
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Handarbetsträff
Vi träffas, stickar, virkar syr eller
vad du vill
Sanda bygdegård
övervåningen
Onsdagarna 6 och 20 april
kl. 19-20.30
Vill du ha fika tar du med det.
Kontaktperson:
Annelie Öberg, 073-6260918
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Retro och designförsäljning i Sanda
Var?

Gervaldsgården, 2 km N Sanda kyrka.
När? 5-7 maj kl. 10.00-17.00
Välkommen att titta in på en kopp kaffe.
Vi finns på Facebook

Sandsjö Thurgren
Gemenskapsträff
Måndag 18 april kl. 13.30
Sanda stationshus/Gullinmuseet
”Besök i Addis Abeba” Peder Fohlin berättar.
Kaffeservering
VÄLKOMNA önskar Sanda EFS!
www.sanda-gotland.net
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Kallelse till
samtliga delägare i Ammor jordägares samfälld mark i Västergarn.
Lördagen den 23 april kl. 10.00
träffas vi igen för ett möte och sedan städar vi vår gemensamma
mark. Medtag div. redskap som kan tänkas vara användbara.
Vi bjuder på grillad korv.
Väl mött!
Ammor jordägares samfälld mark genom
Zorica Grufberg, tfn 297129 - Gunvor Westberg, tfn 245053

Kommande filmer på Rondo Klintehamn
Biljettpris 80 kr - endast kontant betalning

10/4 kl. 15.00 Kung Fu Panda 3
10/4 kl. 19.00 The Danish girl
17/4 kl. 19.00 Mitt stora feta grekiska bröllop 2
24/4 kl. 15.00 Djungelboken

Vårdans med mat
Sanda bygdegård lördag 23/4 kl. 19.00
Musik: Oktav
Kl. 10.00 samma dag är det arbetsdag vid dansbanan
i parken bakom bygdegården.
De som hjälper till får dansa gratis på kvällen
men betalar maten.
Anmälan senast 19/4 till Anette, 0498 267040
eller via hemsidan.
Alla är välkomna, även du som inte är medlem!
Sanda dansförening
www.sanda-gotland.net
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Årsmöte med Västergarns
hembygdsförening
Söndag den 20 mars samlades
trettiotalet västergänningar till
årsmöte i hembygdsgården i
Gamla skolan.

lammfest; kyrkogårdsvandring
med Henna Carlsson; återkommande tisdagsvandringar; afternoon tea…

Och inför julen restes så en vacker
Ingela Penje hälsade välkomna,
och belyst gran på festplatsen,
öppnade mötet och överlämnade
som visserligen blåste ner i den
klubban till årsmötets ordförande
första stormen, men restes igen
Peter Molin.
och hölls uppe med röda granna
Sedvanliga årsmötesförhandling- spännband.
ar. Styrelsen beviljades ansvarsfriOch arbetet med Bygdeband forthet och Ingela Penje redogjorde
sätter.
för verksamhetsåret med en bildCaroline Gränefjord redogjorde
presentation.
för det kommande årets renoveDet har varit ett aktivt år:
rings– och utvecklingsplaner som
Vårröjning vid hembygdsgården
vi har för hembygdsgården, naturoch vid den plats i Pers skog, där
stigen och för socknen.
vi börjat anlägga en naturstig, uteTill ny styrelse valdes:
gym och lekplats. En utegrill är
byggd där, en Trojaborg och första Ordförande: Ingela Penje, vice
ordförande: Per Widing, kassör:
delar till utegymmet och lek är
Barbro Vigström, sekreterare: Capåbörjat. Sedvanlig Valborg vid
Valbyte: work-shops: smycketill- rina Widing.
Ordinarie ledamöter: Caroline
verkning, tovning, kreativt skapGränefjord, Håkan Nordenberger,
ande, Qi gong på festplatsen;
stickkafé; gökotta; guidning av och Kjell-Åke Vigström.
med Henry Tham om det medel- Suppleanter: Åke Andersson, Majtida Västergarn. En höstkväll be- Gun Bäckman, Tomas Johansson,
rättade arkeologerna Dan CarlsHåkan Westberg och Eva Widing.
son och Christian Hoffman om
Revisorer: Ulf Wassdahl, Christer
årets utgrävningar vid Paviken;
släkrensning vid badplatsen i ham- Winzell
nen; sockendag; konstutställning;
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Årsmötesförhandlingar brukar
inte alltid tillhöra de mest spännande möten man kan vara med
om, men det måste nog sägas att
årets möte var utomordentligt
trevligt. Alla ser fram mot ett nytt
och spännande verksamhetsår.

Som avslutning efter det att Peter
Molin svingat ordförandeklubban
med van hand bjöds det på kaffi
med Bibbis pirvittar och Håkans
toscakaka.
Ingela Penje

Fagning och röjning
Lördag den 23 april kl. 10.00
vid hembygdsgården i Västergarn och skogen intill där vi påbörjat en
naturstig med spännande upptäcktsplatser,
grill och utegym för barn och vuxna.
Medtag det redskap du vill röja med,
sekatör, kratta, sax…
Vi bjuder på korv och dricka.
Välkomna! Västergarns hembygdsförening

VALBORGSELD
Västergarn vid Valbyte kl. 20.00
Gemensam sång och musik av traktens talanger
Vårtal
Försäljning av korv och dryck.
Hjärtligt välkomna!
Västergarns hembygdsförening
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
APRIL 2016
Ons 6 19.00

Handarbetsträff i Sanda bygdegård. Sid 7

Sön 10 13.00

Mässa i Mästerby kyrka

Tis 12

Bokbussen finns vid Sanda skola

Tis 12 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell

Ons 13 18.20-18.50 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård
Fre 15 18-21

Fredagsmys med tacosbuffé i Sanda bygdegård. S 1

Sön 17 10.00

Högmässa i Sanda kyrka. Koralbrass.

Mån 18 13.30

Gemenskapsträff i Sanda stationshus Sid 7

Tis 19 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell

Ons 20 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid 11

Ons 20 19.00

Handarbetsträff i Sanda bygdegård. Sid 6

Lör 23 10.00

Fagning och röjning Västergarns hembygdgård. Sid 9

Lör 23 10.00

Fagning vid Petarve. Sid 11

Lör 23 10.00

Möte med Ammor jordägares samfälld mark i
Västergarn. Sid 7

Lör 23 19.00

Vårdans med mat i Sanda bygdegård. Sid 7

Sön 24 13.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka

Tis 26 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell

Ons 27 13.30

Onsdagsträff i Sanda bygdegård. Vårsång av barn.

Lör 30 20.00

Valborgseld vid Valbyte. Sid 9

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lör 30 20 .00

Valborgseld vid Sanda bygdegård. Sid 1
MAJ 2016

Sön 1 19.00
Mån 2 19.00
Tis 3 18.00
Tors 5 11.00

Musikgudstjänst i Mästerby kyrka. Helena Kåring,
sång.
Sanda hbf:s styrelsemöte i Sanda bygdegård.
Veckomässa i Sanda prästgårdskapell
Körsång från kyrktrappan i Sanda. Musikgudstjänst i
Sanda kyrka. Sanda & Klinte kyrkokörer.

Bygdegården fräschas upp
Köket i bygdegården är nymålat. Väggarna har blivit lavendelgröna,
en mild grön färg. Nu är det dags att ta itu med lilla salen.
Vill du hjälpa till? Kontakta Ola Arvidsson, tfn 0739797102 eller
läs på Facebook Sanda socken så får du veta när du kan hjälpa till.

Fagningar i Sanda
Ons 24/4 kl. 18.00
Vid Sanda bygdegård
(Reservdag vid regn - 27/4)
Lör 23/4 kl. 10.00
Vid Petarve vattensåg
(Reservdag vid regn - 30/4)
Hembygdsföreningen bjuder på
korv och fika.
Välkomna med !
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

11

Nytt vid Kovik
Nytt tak på vågboden.
Sommaren 2015 fick vågboden nytt spåntak på sin södersida. Det lades på av ett gäng från föreningen Koviks fiskerimuseum. Vågboden
används nu som förråd.
Ny lysstång
I mars 2015 knäcktes lysstången vid Koviks fiskerimuseum, men nu
har det kommit upp en ny, den tredje sedan museet bildades. Den är
gjord av en gran skänkt av Ove Norragård. Stångens längd är 16,5
meter, översta delen där eldkorgen hänger är fastskarvad för att det
skall bli en bra sväng. Sven Ahlgren och Ove Norragård har gjort i
ordning stången och de fick hjälp av Thomas Gahm vid uppsättningen.
Läs mer på https://sites.google.com/site/koviksfiskerimuseum/home2
eller sök på Koviks fiskerimuseum

Svenska kyrkan
Vi har haft passionspredikningar i hemmet i Sanda och Västergarn
precis som andra år. I Sanda prästgårdskapell har Jael ordnat några
samlingar för kyrkvärdar efter gudstjänsten. Ett bra initiativ - vi talar
om varför det är si och så i kyrkan, om liturgiska färger, om vad en
kyrkvärd gör m.m. Mycket vet vi redan och en del är nytt, men som
sagt, ett bra initiativ.
Söndagen den 20 mars - Palmsöndagen var det familjegudstjänst i
Väte kyrka. Gudstjänsten var välbesökt med många barn och ungdomar. En stor skara konfirmander finns nu i Klinte pastorat. Gudstjänsten inleddes med en procession av Klubben och tre yngre tjejer från
kören sjöng ett antal sånger. De var så duktiga och sjöng som om det
var en jättekör. Klubbens ungdomar läste palmsöndagstexten. Palmblad delades ut till hela församlingen under Hosianna. Alltsammans
hölls ihop av fenomenala Carin och Edith, kantor Robert och prästen
Jael. Kollekten samlades in till Svenska kyrkans internationella arbete
och fika vid dörren bjöd kyrkvärdar från Väte på.
Inger E
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till socknen!
Välkommen till Västergarn säger vi i
hembygdsföreningen! För nu har
Öninge 121 bytt ägare. Den fastighet
Rosa Widing tidigare var ägare till
och närmaste granne till hotell Stelor, har nu Karin Cedergren och Anders Falkemo köpt och flyttat in i, de
driver också Hotel Stelor, mycket
praktiskt alltså.

Visby. Anders arbetsplats är på ICLD
som är, internationellt centrum för
lokal demokrati, där arbetar han med
olika demokratiprojekt. Projektpengarna är från SIDA, alltså handläggning
av biståndspengar för den så viktiga
demokratin.

Sedan har de tillsammans ett jobb ,
som de kallar ”hobby–
Familjen består av Karin Cedergren, projektet” och det är Hotel Stelor.
Hotellet består av sju rum som tar ca
bördig från Klintehamn och Anders
15 gäster. Gästerna består till ca 80%
Falkemo, som kommer från Göteborg, storasyster Nora 11 år, Sam 1 av långväga gäster, dvs internationår och 9 månader, Lillebror, idag en ella gäster som vill uppleva det
vecka gammal samt lille Skutt, som är unika, som Gotland/Västergarn med
en liten kanin. Jag är på besök och vi omnejd kan ge och den enkelhet som
hotellet erbjuder. Det har byggts till
sitter i köket och pratar, Sam ligger
en frukostmatsal för hotellets gäster.
på köksgolvet och målar konstverk
Stelor har en restaurang också, den
med färgglada pennor, Skutt ligger
drivs av My (Mysan) från Visby och
inne på vardagsrumsmattan med
hennes sambo Linus från Skåne. Mubenen utsträckta bakåt, en riktig
slappare. Han är en vädur och rums- sik med kända artister som t.ex. Nils
ren, säger husse Anders och han lig- Landgren kommer till Stelors Lada i
ger i soffan ibland också, säger matte sommar för att underhålla gäster och
Karin, tror han att han är katt eller? oss andra som är på ön. Karin och
Anders tycker att vi skall titta in på
De har planer för den nya bostaden Stelors hemsida www.stelor.se för
och trädgården, staket runtom, så
att se och få veta vad som kommer
Sam kan vara ute och leka tryggt,
och skall ske framöver.
står högt upp på listan. Mera djur på
gården blir det, lamm kommer att
Majgun Bäckman gm hembygdsförbeta på åkern mellan hotellet och
eningen
bostaden, trevligt inslag. Karin och
Anders är båda utbildade statsvetare
och lärare och arbetar heltid med
detta. Karins arbetsplats är idag på
UHR, universitets/högskolerådet i
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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För ett tag sedan fick jag ett papper med en betraktelse kring Sanda
stationshus, skriven 2008 av Leif Elgh och införd i TÅG nr 8 2008. Det
är roligt att se att det hänt lite sedan 2008. Så här skriver han:

Saxen från Sanda
Att en av våra mest kända jazzmusiker växte upp i Sanda på Gotland
och dessutom hade en koppling till järnvägen, det är inte allom bekant.
I det lilla stationshuset, eller
rättare sagt den lilla banvaktsstugan i Sanda på Gotland , föddes
den 4 maj 1928 Lars Gullin, en
man som med sin barytonsaxofon
skulle komma att bli en av den
svenska jazzens stora och mest
internationella namn.

väg, öppnad 1898 för att bland
annat transportera sockerbetor
till bruket i Roma. Sanda ligger en
halvmil från Klintehamn och här
fanns en större banvaktsstuga
med väntsal. Bangården bestod
av ett stickspår med lastbrygga
och det var ungefär så som trafikplatserna längs linjen såg ut. IngLars Gullin var son till banvaktsförmannen i Sanda och sin musi- en åtnjöt statusen av station; alla
var klassade som håll– och lastkaliska bana började han i tidig
ålder då han fick följa med sin far platser. Nästa hållplats mot Roma
och underhålla de få resenärerna hette Tjuls och hit gick spåret från
Sanda spikrakt över fälten. Idag
på tåget till Roma med sin lilla
flöjt. I Sanda fanns också den lo- är banvallen en alldeles utmärkt
promenadväg för den som vill få
kalt kända Bäckstädetrion (som
bestod av fyra musikanter!), och den gotländska floran och faunan
tätt inpå sig och med lite fantasi
detta tillsammans med det rytkan man faktiskt höra skendunket
miska dunket från tågen påverkade säkert den unge grabben så och känna koloset sprida sig över
till den grad att han blev helt be- hagarna.
tagen i musik. Från dragspel och Den röda banvaktsstugan i Sanda
piano kom han så småningom att finns kvar och den vårdas ömt av
fastna för barytonsaxen, och res- Sanda hembygdsförening. Planer
ten är, som man säger, historia. finns att inrätta ett GullinmuJärnvägen i Sanda, det var smal- seum, men vi får väl se hur det
blir med den saken. En tavla vid
spåriga Klintehamn-Roma Järndörren berättar i alla fall om bygwww.sanda-gotland.net
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dens store son och i Sanda kyrka
hålls då och då välbesökta konserter med musik av Lars Gullin.
Järnvägen må vara bortglömd,
men inte den lille sorken som
föddes i banvaktssugan.

vägövergången. Nu har även affären lagts ner, men hållplatsen
finns kvar och sandaborna kan
fortfarande ta bussen in till Visby
på motgonen och hem på eftermiddagen om man så vill.

År 1947 kom SJ in i bilden och tog
hand om alltihop och de röda
rälsbussarna, där KlRJ faktiskt
själva investerat i två stycken, fick
nya ägare. Några år till skulle tågen rulla förbi Sanda, men sommaren 1953 var det slut, i alla fall
för persontrafiken. När rälsbussarna slutat gå fick resenärerna
finna sig i att istället åka med SJ:s
buss från den närbelägna hållplatsen Sanda affär borta vid

Godstågen med sina sockerbetor
rullade sporadiskt fram till hösten
1955 och spåren i Sanda fick ligga
kvar ytterligare några år, kanske i
väntan på bättre tider, men då
hade Lars Gullin sedan länge lämnat sin hemby och sökt sig till
större arenor ute i världen.
Av Leif Elgh

Sanda årskurs 4 vann Krullis
cup
Så här beskriver Michael Häglund sätter:
finalen i GA 5 mars 2016:
-Lyckåker gjorde ett mål på oss i
semifinalen. Det var ett högt skott
”I årskurs fyra vann Sanda efter
och jag hade fingrarna på bollen,
en imponerande finalseger mot
men jag lyckades inte stoppa den.
Västerhejde. Theo Devallius
Leo storspelade i finalen. –Det var
gjorde 1-0 och Hannes Sjölund
en bra match. Vi visste att Västerökade på ledningen. Isak Hammarlund avslutade med att sätta hejde var duktiga. ”
3-0 efter en läcker soloprestation. I laget ingick Hannes Sjölander,
-Det har gått jättebra för oss. Vi
har vunnit alla matcher och bara
släppt in ett mål, säger Sandas
målvakt Leo Karlsson och fort-

Isak Hammarlund, Tindra Johansson, Engla Södermark, Theo Devallius, Albin Holmqvist, Emy
Westergren, Leo Karlsson.

www.sanda-gotland.net
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Fagning o röjning vid HG

23april kl. 10.00

Valborgseld vid Valbyte

30 april kl. 20.00

www.sanda-gotland.net
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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!
www.sanda-gotland.net
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Rauk Maskin
Minigrävare
Pris från 750kr/dygn
inkl. moms
Se hemsida för
mer info.

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
Hur många är vi?
I mars publicerade tidningarna statistik över folkmängden i våra
socknar. Gotland hade vid årets slut 57 391 invånare, en ökning
med 136 personer. Visby hade 24 036 inv. en ökning med 153 personer.
Hur ser det då ut i våra socknar?
Sanda: Sanda är på plats 11 i storleksordning, 680 personer bor i vår
socken, en ökning med 3 personer = 0,4 %.
Västergarn: I Västergarn bodde 177 personer 2015-12-31, det är en
ökning med 8 personer eller 4,7 %. Västergarn finns också med
bland de tio socknar som ökat mest i procent, där finns Västergarn
på sjätteplats.
Sedan 2010 har folkmängden minskat i två tredjedelar av öns socknar, i 27 socknar har folkmängden minskat. Eke har haft oförändrad
folkmängd. Eskelhem har ökat mest, + 24 %. Nio socknar har nu under 100 personer, minst har Sundre med 23 invånare.
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Inget ont som inte har något gott med sig…
Vi har fått ett stort kalhygge precis bakom vår tomt, jag kände både
sorg och ilska när man började fälla träden. Vi har en liten skogsplätt
mellan huset och kalhygget och när stormen Gorm brakade in föll
massor av träd på vår lilla skogsplätt och min sorg blev ännu större.
Nu har tiden gått, de fallna träden är uppsågade och vi röjer och rensar och eldar när det inte blåser för mycket. Vi har fått det ljusare och
ser när solen går ner bakom träden, tidigare såg vi inte den vackra
himlen på samma sätt. Jag får frisk luft och gratis motion av att räfsa
och släpa grenar till elden och blir glad när det blir fint igen. Jag är nu
lite nyfiken på om växtligheten kommer att ändra sig då det blivit ljusare. Kommer något att försvinna och annat att komma till?
Klart är i alla fall att ramslöken växer för fullt just nu och precis som
förra året så inbjuder jag er att komma och plocka till pesto, soppa eller vad ni skall ha det till. Ni kan då också passa på att titta på alla malstenar, svärdslipningssten mm som förre ägaren Carl Alberg lagt där.
De finns inlagda på fornminneskarta så det är helt ok.
Men…. kalhygget är inte vackert, så långt kan jag inte sträcka mig,
även om jag vet att det heter föryngringsyta.
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

Gunvor

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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 18
MANUS IN SENAST 29/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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