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Be Careful
Lars Gullin Konsert i Sanda kyrka
Söndag 7 juli kl. 17.00 och 20.00
Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas,
Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritzson sång samt
årets Gullinstipendiat Ann-Sofi Söderqvist trumpet.
Pris: 250 kr.
Biljetter finns hos
Wessman & Pettersson i Visby och Preem i Klintehamn.
Det går också att boka via hemsidan www.gullinmuseet.se

Sanda Stationshus - Gullinmuseet
Fredag 28 juni kl. 19.00

Fredag 5 juli kl. 19.00

Minor Swing Trio

Sanda Jazz Station

Oskar Andersson fiol, Charlie
Östborn gitarr, Håkan
Anderson kontrabas and
featuring Torsten Kvarnsmyr
trumpet.
Inträde, kaffeservering

Sophie Malmros sång, Torsten
Kvarnsmyr trumpet, Lars Hasselrot trombon, Charlie Östborn gitarr, Håkan Anderson
kontrabas, Stefan Magnusson
trummor, Lars Linna saxofon

VÄLKOMNA!

Fritt inträde, kaffeservering.
www.sanda-gotland.net
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En liten efterlysning - vem har byggt lagårdarna?
På hembygdsvandringarna har vi hittat några fina gavlar. Vet någon
vem byggmästaren är som gjort dessa fina fönster på ladugårdarna?
Troligen i slutet på 1800-talet.
Hör av dig till Anki tfn 242017 eller 070 744 20 17

A
A = Uthus på Lugnet
B = Västerby f.d. Uddin,
nu Sanda VVS
C = Bäckstäde ladugård

B

www.sanda-gotland.net

C
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stora gemensamma intresse och deras signum är ”Hållbarhet” och att få
Sitter i en nyrenoverad flygel på Väs- jobba med så närodlat, så långt det
tergarn Stelor 117 och dricker kaffe bara går. Råvarorna till Stelors reoch äter ljummen sockerkaka, ja, så staurang tas från olika producenter
på ön, som t.ex. grönsaker från Gunnybakad är den och en till står i ugnar Bolin och Janne Grimlund i
nen, det doftar sååå gott. Linus är
Eskelhem, lammkött från Västergarn
bagaren som fått hjälp av de små
bagarna , Loui, snart 3 och Tove 1,5 och Ammor gård som drivs av Torår. Det finns en flicka till, Lycke 8 år, björn Svensson och Maria Ericsson,
mjölk och yoghurt från Lotta Bogren
som inte är hemma vid mitt besök.
på Puttersjaus, vars mjölkkor sen
Jag besöker Linus Ström och My
slaktas och blir det nötkött som anWrethagen som sedan 2017 är ägare
vänds i restaurangen, fläskkött från
till hotell och restaurang Stelor, de
Fredrik i Buttle, mjöl från Labans
arrenderade restaurangen redan
kvarn osv.
2016. My har bott i Visby och arbetat
Restaurangen öppnar 15 juni.
på olika restauranger, hon har bl.a.
varit med och startat upp Grå Gåsen I Röda ladan kommer det att hända
saker, fina artister kommer på besök,
i Burgsvik och Restaurang Djupvik i
Eksta. Hon har varit på Stelor i sex år denna sommar uppträder t.ex. Lisa
Nilsson, Solalala och Lisa Ekdahl, så
nu och Linus i fyra.
gå in på deras hemsida och se vad
My flyttade från Göteborg efter plugsom händer i sommar.
gande till civilekonom, hon är även
www.stelor.se
aktiv i Gotlands krögarförening.
Linus, som kommer från Skåne, har Hotellet är ett hotell, som besöks av
de senaste åren jobbat på ett flertal gäster från hela världen, är med i
White Guides guide och rankas som
stjärnkrogar i Göteborg och även
ett av Sveriges 100 bästa hotell, som
haft en egen restaurang där, som
då gör god reklam för vår ö och hohan sålde när han och My för ett år
tellets särprägel. I varje rum finns en
sedan permanent flyttade till Gotland och Västergarn. Linus har även gotländsk konstnär representerad
tävlat i Årets kock och jobbat flera år och gästerna kan köpa konsten. Bl.a.
med kocken Paul Svensson, som nå- finns Hildur2Johan, Jonas Wickman,
gon gång varje sommar kommer på fotograf Anna Sundström represenbesök och gör gästspel på Stelor. My terade. I restaurangen hänger denna
sommar konst av Pia Ingelse, som
jobbar också inne i Visby som byråockså går att köpa.
chef på Kusinerna Kommunikation,
medan Linus då är den som får jobba Välkomna till socknen säger Västerpå Stelor på heltid.
garn och Sanda hembygdsföreningStelors restaurang och mat är deras ar gm Majgun Bäckman

Välkomna till socknen!

www.sanda-gotland.net
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Strandstädning i Västergarn
Strandstädningen i Västergarn med LOVA-bidrag från Länsstyrelsen
fortsätter även i sommar. Det som gör det möjligt att under sommaren med frivilliga krafter och maskininsatser fortsätta med städningen för att få stranden och hamnen tillgänglig och fin och inte minst,
för att bidraga till minskade mängder av fosfor och kväve i Östersjön.
För att bidraget skall betalas ut krävs egna ideella timmar, så nu uppmuntrar vi alla att hjälpas åt att räfsa. Grovrensning har påbörjats
med maskiner och den gemensamma städningen börjar tisdag 18
juni och avslutas tisdag 13 augusti. Tisdagar kl. 18-20 samlas vi vid
stranden, där det finns en del räfsor och grepar, men tag gärna med
egna redskap!
Välkommen till

Västergarnsmästerskapet i golf
för 11:e gången!
Vi har bokat spel från kl. 8.42 söndagen den 25 augusti.
Vi avslutar som vanligt med prisutdelning och mat.
Kostnad ca 280 kr.
Anmälan senast den 28 juli!
Anmälan till nina.ljung@live.se
Glöm inte att ange golf-id och Hcp.
Välkommen önskar Västergarns hembygdsförening

Vill du/ni delta på Västergarns sockendag på festplatsen?
Årets sockendag 2019 blir den 20 juli gemensamt med Träibatens
kappsegling i hamnen. Det är ett bra tillfälle att presentera ditt företag eller förening , försäljning av produkter och hantverk, sång och
musik, uppvisningar mm.
För mer info och anmälan, ring eller maila:
Eva Widing tel. 070-4448514, eva.widing@maxi.ica.se
Ingela Penje tel. 0709-527072, ingela@ingelapenje.se
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till

FUB: s loppis
7 juli kl. 14 - 16 i Sanda bygdegårdspark
Fika med bulle, hamburgare/korv med tilltugg finns att köpa
för en billig penning.
Även lotteri med fina priser.

Sanda skola har som vanligt sålt majblommor klass 4 och 5. Tillsammans med Klinteskolans klass
4 och 5 har försäljningen inbringat ca 40 000 kr. Ett
jättebra resultat!
Tack alla som köpt och alla duktiga barn som sålt en klass i Sanda sålde flest hela väskor och därför
premieras den skolan med en extra slant.
Tusen tack säger Inger,
”majblommefröken” som ett barn sa.
www.sanda-gotland.net
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Lite info från Sanda IF
Nu är varpan igång, nytt för i år är att vi kastar på onsdagar tillsammans (gammal som ung) från kl. 18.00.
Pärken är också igång och är det någon som känner ett litet sug att
väddra (slå), så är det bara att höra av sig. Vi har lag i alla klasser utom
mixpärken och flickor 14 - 16.
Pärk: Tomas Holmqvist. Tel: 0708445212
Varpa: Mauritz Westergren: Tel: 0738242096
Mvh Sanda IF

Glada kastare på en träning i maj.
Saknas på bilden: Ella Stenman, Tom Larsson, Jan Östlund,
Albin Holmqvist, Marie Muldin Vestberg, Hanna Gustafsson,
Lukas Gillerfors, Karl-Fredrik Andersson, Håkan Andersson,
Roger Johansson
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Hej alla Sandabor!
Den 16 maj var det ”No litter day” och då plockade vi skräp i Sanda.
Vi gick till det som vi kallar Spannskogen och till bygdegården.
Vi fick ihop 35 kilo skräp.
Det var jättemycket fimpar, ölburkar, glas, plast, flaskor,
papper, balplast m.m.
Man ska inte kasta skräp i naturen.
Det tar många år för skräp att försvinna:
En fimp 5 år
PET-flaska 450 år
Aluminiumburk 200-500 år
Tuggummi 20 år
Plast 15-20 år

Håll naturen ren!
Hälsningar eleverna i Sanda skola

Dansbaneandakt
Söndagen 23 juni kl. 20.00
Dansbanan vid Sanda bygdegård
Välkomna att dansa till denna eminenta orkester:
Sven-Erik Tibell, kapellmästare & piano
Sven-Janne Manni, sång & gitarr
Sven-Pontus Nordborg, sång & gitarr
Sven-Stefan Magnusson, sång & elbas
Sven-Robert Nyström, trummor
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JUNI 2019
Tors 6 10-15

Bakluckeloppis på Västergarns festplats.

Tors 6 11.00

Allmogebåtens dag vid Kovik.

Sön 9 13.00

Spelmansstämma i Sanda kyrka och prästgårdspark. S. 11

Mån 10 20.00

Andakt på Annandag Pingst i Sanda kyrka.

Tors 13 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Fre 21 14.00

Midsommarfirande vid Sanda bygdegård Sid. 20

Lör 22 10.00

Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kyrkkaffe m. smörgås.

Sön 23 20.00

Dansbaneandakt med Sven-Bernhardz på dansbanan vid
Sanda bygdegård. Sid. 9

Mån 24 16.15-16.35

Bokbussen står vid Sanda bygdegård

Tors 27 19.30

Musik i sommarkväll i Västergarns kyrka. Anna Ander &
Jonas Lundahl.

Fre 28 19.00

Minor Swing Trio, Sanda stationshus - Gullinmuseet S 1

Sön 30 10.00

Mässa i Mästerby kyrka

JULI 2019
Mån 1 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.

Tors 4 19.30

Musik i sommarkväll i Sanda kyrka. Vokalensemblen
FourEver

Fre 5 19.00

Sanda Jazz Station utanför Gullinmuseet. Sid 1

Sön 7 14-16

FUB:s loppis i Sanda bygdegårdspark. Sid. 7

Sön 7 17 och 20

Lars Gullin Konsert i Sanda kyrka. Sid 1

Lör 13 10-16

Loppis vid Stenhuse. Sid 19

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Har du några brädor att avvara?

Gamla scenen i parken behöver nytt tak.
Vi tar tacksamt emot lite virke från er.
Framför allt furubrädor 6” behövs.
Kontakta Ola tfn 0498-54059, 0739797102
eller Rune tfn 0498,242113, 0705525113

Spelmansstämma
i prästgårdsparken i Sanda
Söndagen den 9 juni
Försäljning av
kaffe och grillat.

Program:
13.00 Start med spelmansmässa
i kyrkan.
14.00 Spelmansstämman invigs.
14.10

Allspel.
Alla spelmän på scenen!

14.45 Dansuppvisning av Gotländska folkdansringen
15.30 Edsbacka spelmän, Sollentuna
15.30 Öppen scen. Välkomna att
spela och sjunga!
Arrangörer: Folkmusikgruppen Spelfolki,
Gotländska Folkdansringen, Sanda
hembygdsförening, Svenska kyrkan, Klinte
pastorat och Sensus studieförbund.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Wadets samfällighetsförening har
haft årsmöte
Wadet är en samfällighetsförening
som består av 16 samfälligheter med
delägare boende i Västergarn, Sanda
och Eskelhem. Föreningen består av
ca sjuttio fastigheter. Syftet är att
värna och vårda samfälligheterna, för
att bevara och utveckla möjligheterna
för de närboende till fiske och friluftsliv.
Läs mer på www.vastergarn.info

Nya fiskekort med tydlig information
har tagits fram och nya skyltar om
fiskereglerna är uppsatta. Fisketillsyningsmän har anlitats, Joakim Lyander och Marcus Björkman som vid
minst tio tillfällen under ett år, vid
spontana stopp eller när de själva
fiskar informerar om de regler som
gäller.

Revisor Per Österlund kommenterade
den ekonomiska redogörelsen och
§1. Bengt hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet. Totalt berömde kassören för god ordning i
var 19 personer närvarande vid mö- bokföringen. Han redogjorde för revisorernas ställningstagande och företet.
slog ansvarsfrihet. Verksamhets– och
§2. Till att leda dagens möte valdes
revisionsberättelserna lades till handBengt Wickman.
lingarna.
§3. Till sekreterare vid mötet valdes §6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Ingela Penje.
för det gångna året.
§4. Till att justera dagens protokoll§7. Inga motioner hade inkommit.
valdes Robert Öberg och Rickard Ös§8. Arvodet till ordföranden 1000 kr
terlund.
per år ligger kvar, det för att täcka
§5. Bengt läste upp verksamhetsbe- kostnader som är förenade med upprättelsen för 2018 där det bl.a. fram- draget. Till styrelsen föreslogs 1000
går att styrelsen har haft fem proto- kr att fritt fördela inom sig. Mötet
kollförda möten under året. Medbeslutade att godkänna förslaget.
lemsregistret är uppdaterat. Med
§9. Styrelsen fick förutom ordföranmailadresser kan vi nu lättare nå ut
den följande utseende: Bengt Wickmed information så som årsmötesman (omval 1 år), Ulla Gabrielsson
protokoll, verksamhetsberättelse,
(1 år kvar), Ronny Öberg (1 år kvar),
kallelser m.m. Av 67 utskick till beMaria Eriksson (omval 2 år), Per Wirörda har 31 svarat via mail.
ding (1 år kvar). Till suppleanter i styVerksamhetsberättelse och protokoll relsen på ett år omvaldes Ingela
i sin helhet kommer att finnas på
Penje och Dan Glifberg.
www.vastergarn.info under knappen
Till styrelseordförande för det komWadet.
www.sanda-gotland.net
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mande året valde årsmötet Bengt
Wickman.

strömmande vatten, men som vid
höga flöden fylls med vatten från
själva Paviken. Detta var vi lite mer
§10. Till revisor omvaldes Per Österskeptiska till men det var i det här
lund och Anders Ohlsson och till reviskedet bara en information om en
sorssuppleanter omvaldes Gunnar
tanke från deras sida och som vi får
Hoas och Inger Lavergren.
ta ställning till om det blir mer kon§11. Till valberedning omvaldes Stef- kretiserat.
an Nehlmark och Gregor Nyvang
Gregor Nyvang tog som sin uppgift
med Stefan som sammankallande.
att ansvara och sätta upp en P-skylt
§12. Övriga frågor: Bengt Sävbark,
på den plats där parkering kan tillårepresentant för Visby Golfklubb,
tas vid norra delen av Paviken.
informerade årsmötet om att Visby
§13. Det justerade protokollet komGolfklubb kommer att miljöcertifiemer att anslås i anslagstavlan vid
ras. De har tidigare pumpat upp en
gamla skolan och på
del av det överskottsvatten som vanwww.vastergarn.info under knappen
ligen uppstår under våren och som
Wadet. De som vi har en epostadress
annars bara rinner ut i havet. Det här
till kommer att få den skickad.
har vi yttrat oss om tidigare och har
inget att invända mot det. Detta ut- Därefter bjöds alla att ta för sig av
gående vatten har tagits upp ungefär smörgåstårtan, tack Emma Öberg,
i höjd med landsvägsbron och då har och ordf. påminde om att den nya
det ingen som helst påverkan på Pa- styrelsen skulle ha ett konstitueviken. Nu funderade man istället på rande möte i dírekt anslutning till
att ta vatten från ett dike med tillårsmötet.

Försvunnen skrift
Vid firandet av Erik Olsson i Sanda bygdegård 27/4 fanns en utställning med böcker, många lånade på biblioteket. En liten skrift om
Kovik, författade av Ola Sollerman, saknas.
Har du av misstag fått med dig den hem, ber jag dig att lämna in den
på biblioteket i Klintehamn. Är det stängt, så har de en lucka i dörren
där du kan lämna den. Kommer den tillbaka slipper jag betala avgift
till biblioteket. Gunvor

www.sanda-gotland.net
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saml.parkering mitt emot festplatsen

www.sanda-gotland.net

tisdagar kl. 9.30
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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
Röda Korset
Sanda Västergarn Röda Kors kommer att som vanligt delta med ett
lotteri på Västergarnsdagen– utförligare annons kommer i julinumret av
Sandpappret.
Tisdagen 4/6 hade vår Röda Korssyförening sin årliga utflykt. Tio ungdomliga damer körde först till Röda
Korsets stora gåvoinlämning på Visborg där Mona Nylund lotsade oss
runt och berättade om allt som händer i lokalerna. Hur man sorterar
böcker, porslin, elartiklar, möbler
och framför allt kläder, allt som sedan körs ut till mötesplatserna i
Visby och på landet. Vi fick se syrummet, där det just nu tillverkas bl.a.
medeltidskläder, och snickarverkstaden, där det för tillfället tillverkades
tallrikshållare.

En stor och viktig arbetsplats för
många, så välskött och med en god
och glad anda.
Medhavd kaffekorg intog vi i Tallunden.
Vidare mot Slite och besök på deras
secondhandbutik. Mat åt vi på Cementa Arena.
Varma och mätta körde vi till Stina
Lindholm på Skulpturfabriken. Stina
gjuter i betong och har en fantastisk
trädgård.
Mot Krampbroboden - på vägen
hittade vi gotländska jordgubbar i
Källunge .
Vid Krampbroboden handlade vi
både garn, mönster och mat med oss
hem och nybryggt kaffe o varma wienerbröd bjöd Peder Fohlin på.
En jättetrevlig dag med världens
bästa Röda Kors-syförening. / Inger/

www.sanda-gotland.net
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Midsommarfirande
vid Sanda bygdegård
Midsommarafton 21 juni kl. 14.00
Vi klär stången tillsammans.
Ta gärna med blommor.
Musik och sång.
Dans kring stång.
Kaffe och jordgubbstårta.
Tur i lövad skrinda
för barnen.
VÄLKOMNA!

Sanda hembygdsförening

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

MEDLEMSAVGIFTER 2019
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr
Postgiro 28 65 38-4
Nu också Swish nr 123 671 35 72
Sanda IF - 150 kr
Bankgiro 5331-0819

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 27
MANUS IN SENAST 28/6
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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