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Årg. 26

Årets Sandabo 2021
Motivering :
Med stort engagemang och stark
framtidstro på Sanda och dess
omgivningar, har ni visat vägen i både
ord och handling, hur viktigt det är att
hålla en skola på Gotlands landsbygd
levande.
Kampen fortsätter
men ni har gett Sanda
ett lugn och en tro på
framtiden.
Ni har vårt fulla stöd!
Sanda hembygdsförening har till
Årets Sandabo 2021
utsett gruppen
Rädda Sanda skola.
Johan Åhström och Malin Neuwerck Foto: Ola A.
www.sanda-gotland.net
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SMHI finns i Sanda
För över 40 år sedan
stannade en bil utanför
Ann Lundins hus vid Västerby kvia. En man, Roland Krieg, frågade om
Ann kunde tänka sig att
bli klimatobservatör, dvs
rapportera nederbörd
till SMHI. Ann trodde
först att det var ett
skämt. Roland Krieg blev
dock inbjuden på fika
och berättade att klimatstationen i Västergarn
skulle flyttas och Sanda
ansågs vara en bra plats.
Det hela slutade med att
en nederbördsmätare
sattes upp och Ann började att rapportera till
SMHI. Rapporteringen sker
idag varje morgon. I dagens digitala samhälle så
sker rapporteringen via en
App i mobiltelefonen. Vi
får vara tacksamma för att
dessa observatörer finns
och hjälper SMHI i deras
klimatarbete.
Text och bild:
Agneta Lippman
www.sanda-gotland.net
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Digitalt årsmöte med Sanda hembygdsförening
Strax innan kl. 19.00 söndagen den 28 mars satt vi spända framför vår
dator i väntan på att Sanda hembygdsförenings årsmöte skulle starta.
Spända för att se om vi lyckades bemästra tekniken och kunna delta i
mötet via Zoom med hjälp av Vuxenskolan. Några timmar tidigare
hade vi fått våra fastlagsbullar levererade, det är ju tradition att servera fastlagsbullar på årsmötet, så även i år.
I bygdegården satt delar av styrelsen, säkert lika förväntansfulla som
vi andra för att se om det skulle lyckas att hålla det första digitala årsmötet någonsin.
22 personer deltog i årsmötet, de flesta alltså hemifrån från sin dator,
iPad eller telefon.
Ordförande Marie Andersson hälsade välkommen och hon blev också
vald att leda årsmötet med Lars Österlund som sekreterare.
Verksamhetsberättelsen har varit utlagd på hemsidan sedan en tid
tillbaka, så den kan man läsa på nätet eller ladda ner och skriva ut på
papper. Därifrån vidarebefordrar jag en del:
2020 var föreningens 98:e verksamhetsår, medlemmarna var vid årets
slut 201 st, varav 160 familjer och 41 enskilda, glädjande nog några
fler än 2019.
Bygdegården har varit uthyrd ca 30 gånger, vilket kan jämföras med
80 tidigare år. Årsmötet hölls 16 februari 2020 med Mats Ahlby som
föredragshållare och filmvisare.
Årets Sandabo 2020 blev Sanda Västergarn Röda Kors.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten och Sandpappret har kommit ut med 12 nummer.
Många av de ”vanliga” aktiviteterna har inte kunnat genomföras på
grund av pandemin men en del har i alla fall hänt:
Innan covid-19 hann man genomföra en melodikryssfrukost, två omgångar av Gutar frågar gutar, årsmöte och sportlovsbio ”Klas Klättermus”. Hembygdsforskarcirkeln startade. Sen blev det stopp för det

www.sanda-gotland.net
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mesta. Att faga och lägga ut dansbanan gick bra liksom att ha gökotta
vid Petarve.
Valborgfirandet skedde digitalt med Janne Manni som högtidstalare
och revy i miniformat, roligt och uppskattat.
Midsommarfirandet fick var och en sköta själv, vid den av styrelsen
klädda och uppsatta midsommarstången. En del tog sig dit med kaffekorg och danssugna fötter?
Gullinsommaren blev kort i år, bara två konserter gick att genomföra,
Josef Karnebäck och Erik Ronström höll konsert i bygdegården och
Andreas Petterssons band konserterade i kyrkan. Museet var öppet
hela sommaren och Gullingruppen träffades utomhus varje onsdag
för att jobba, fika och umgås.
Under sensommaren var smittoläget bättre och 26 juli ordnades trivselträff vid Kovik och 12 september en melodikryssfrukost på dansbanan, så roligt att träffas igen! 1 november kunde barn och vuxna träffa
styrelsespöken i parken, vilket många gjorde. Sen var det slut på nöjena igen.
Det här har också hänt under 2020:
Hildings torp har varit uthyrt 6 veckor, mindre än vanligt.
Lilla salen i bygdegården har blivit omtapetserad och målad, golvet i
stora salen har tvättats och inoljats.
Gertrud Jakobsson har överlåtit f.d. bensinmacken till hembygdsföreningen.
Föreningen har mottagit en gåva till Marta Karlssons minne.
Rune Malmros har skänkt en trädgårdsmöbel till Gullinmuseet och
hembygdsföreningen har erhållit ”förlustbidrag” från Kulturrådet och
Hembygdsförbundet.
Kassören Gunnel redogjorde för föreningens ekonomi. Den är trots
pandemin god, ett minus på drygt 15 000 kr får nog anses som överkomligt. Revisionsberättelsen upplästes av Ove Norragård.
Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Val av styrelsen gick snabbt eftersom ingen hade avsagt sig. En fantastisk styrelse tyckte Anki Wallin, valberedningens sammankallande.
Styrelsen för 2021 ser ut så här:
www.sanda-gotland.net
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Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Marie Andersson
Ola Arvidsson
Gunnel Wallin
Lars Österlund
Magdalena Öhlund, Robert Öhlund,
Åsa Sjögren Andersson

Ersättare

Tomas Stenhuse, Gunnar Eriksson, Tomas
Holmqvist, Jan Östlund, Cecilia Berg,
Julia Sjöberg

Revisorer är Per Österlund och Ove Norragård. Valberedningen består
av Anki Wallin, Anders Olsson och Inger Eriksson.
Hembygdsföreningen har några kommittéer, som omvaldes. Sockenbokskommitté, trädgårdskommitté och stationshuskommitté.
Medlemsavgiften bestämdes bli oförändrad, 75 kr för enskild medlem
och 150 kr för familj.
Verksamhetsplanen för 2021 är lika osäker i år som den var 2020, ingen vet vad som kan genomföras. Hur många får samlas utomhus t.ex?
Dansbanan kommer att läggas ut tidigt i år. Valborg och midsommar
får väl bli som förra året, hembygdsföreningen ordnar eld och stång
och var och en får fira bäst man kan.
En av höjdpunkterna i årsmötet är att få veta vem som blir Årets Sandabo. I år var valet självklart för styrelsen, gruppen Rädda Sanda skola
får utmärkelsen för allt jobb de har gjort och gör för att Sanda skall få
behålla sin skola. På grund av pandemin skedde överlämnandet av priset hemma hos Johan Åhström, talesperson för gruppen. En liten film
finns inspelad från överlämnandet, den kan du se på Facebook, Sanda
socken.
Agneta Lippman berättade att Kovik kommer att få hjälp av studenter
på Kovik. Se mer på sid. 14.
Efter att ordförande Marie avslutat årsmötet var det äntligen dags att
plocka fram de goda fastlagsbullarna, bakade av Eivor Widing och Gertrud Andersson. Så var mitt första digitala årsmöte avslutat, till full belåtenhet. /Gunvor

www.sanda-gotland.net
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Hembygdsföreningens tipsrundor blev populära.
Under sportlovsveckan anordnade Sanda hembygdsförening tre tipsrundor på tre olika platser i socknen. Man kunde gå när som helst under veckan och det var många som vandrade runt. Om man bara ser
till inlämnade svarslappar så har minst 250-300 personer deltagit.
Man kunde gå från Petarve vattensåg, genom en biotopskog och tillbaka längs med ån. ”En plats med gudomliga omgivningar” hade en
besökare skrivit i besöksboken. Jag kan bara hålla med.
En annan vacker plats man kunde vandra runt på, var Kovik och den
tredje rundan gick från Gullinmuseet, längs med den gamla järnvägen,
upp till sågen och tillbaka till museet, den var längst, 3 km. Frågor
fanns för både barn och vuxna, en del riktigt kluriga, där man skulle
stå och räkna ut hur lång tid det tog för en mask att ta sig upp för
flaggstången vid bygdegården t.ex.
Vid slutet av varje runda fanns facit till frågorna och man fick rätta
själv. De som sedan lämnade sina svarslappar deltog i en lottning av
priser. Följande personer hade tur:
Pristagare vuxna:

Pristagare barn:
Nils och Aina Gomér
Signe Ahlin
Edvin Bäckstäde
Freja Hedin
Joel och Elin Granath
Arvid Hemmungs
Juni Cedergren
Lovali Hansson
Edith Barås

Malin Lundgren
Anki Wallin
Ulla Gardell
Lena Hejdström
Torbjörn Fors
Samuel Beijer/Felizia Svahn
Gunnel Svensson
Inga-Maj Hellgren
Sara och Robban Melin
Emma Andersson
Linn Lindgren
Stort tack för sponsring till:
Åströms däck
Hammarlunds honung
Röda Korset

Sanda café
Cedergrens
Sanda hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Vi anser att vi inte kan skriva ut alla frågor och svar i Sandpappret,
det skulle behövas ett helt nummer till det, men några frågor skall ni
få från varje tipsrunda.
Från rundan vid Petarve:
1. Vattnet i ån kommer från flera olika socknar, bland annat Lill Atlingsmyr och Hajdträsk. Hur många sågar sägs det att det funnits
längs ån, innan vattnet rann ut i Klinteviken?
1. ca 20

x. ca 15

2. ca 10

2. I skogsbiotoper finns träd som är uppemot 250 år gamla. Hur stor
del av den gotländska skogsmarken har träd som är äldre än 140 år?
1. 14 %

x. 17 %

2. 21 %

3. I ån finns ibland fisk. Bland annat en fisk som byter färg efter omgivningen. Vilken fisk är det?
1. Mört

x. Öring

2. Id

4. Petarve vattensåg är sedan 2001 byggnadsminne. Till sågen hör
också ett litet bulhus. Vad hette mannen som var den som bodde här
senast, innan hembygdsföreningen tog över stället?
1. Knut Olsson

x. Hilding Olsson

2. Sven Olsson

Från Koviksrundan
5. När grundades Gotlands Fiskerimuseum Kovik?
1. 1950

x. 1948

2. 1951

6. Krampmacken byggdes 1980. Var hittade man lämningarna man
byggde båten efter?
1. Paviken

x. Tingstäde träsk

2. Kovik

7. Vilken växt finns på Sandpapprets omslag?
1. Strandvedel

x. Murgröna

2. Klöver

8. Vad heter yttersta udden söder om Kovik?
1. Sågholmen

x. Vivesholm

2. Sandholmen

Fler frågor finns på sidan 10, fortsätt dit!
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
April 2021
Sön 18 10.00

Mässa i Västergarns kyrka.

Tis 20 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid 8

Sön 25 19.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka

Mån 26 19.00

Sanda Hbf:s styrelsemöte

Fre 30 19.00

Elden tänds vid Sanda bygdegård. Sid. 9
Maj 2021

Ons 5 18.00

Dansbanan läggs ut i parken.

Lör 8 10.00

Fagning vid Petarve. Sid 8

Sön 9 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka

Onsdagen 5 maj kl. 18.00
lägger vi ut dansbanan i bygdegårdsparken.

Fagningsdags!
Vi fagar och gör fint.
Tisdag 20/4 kl. 18.00
Runt Sanda bygdegård
Lördag 8 maj kl. 10.00
Vid Petarve vattensåg och Hildings torp
Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe och korv efter utfört arbete.

Välkomna!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Precis som förra året blir det ett annorlunda

Valborgsfirande
på eget ansvar.
Om det inte är för torrt eller för blåsigt
tänder vi elden kl. 19.00.
Ingen servering.

Vårtalet hålles digitalt på Sanda
sockens Facebooksida.
(Vågar vi hoppas på en digital revy i år också?)

Sanda hembygdsförening

Sandabor, se upp!
I torsdags åkte jag till Klinte och parkerade utanför Apoteket. Utan att
tänka på att där får man bara stå i 30 minuter. Jag har aldrig sett vare
sig en polis eller en parkeringsvakt i Klinte. Jag och Gertrud tog en
långpromenad och sedan en fika på Warfsholms bageri. När vi kom
till min bil hade jag fått en parkeringsbot. Gertruds kommentar: ”Det
var en dyr fika.” Vissa saker får man lära sig den hårda vägen. Så, sandabor - se upp!
Agneta Lippman

Jaktarrende sökes
”Jaktarrende för i första hand fältfågel i Sanda socken eller
på mellersta Gotland sökes från hösten 2021 av
jagande deltidsgotlänning med två labrador retrievers.
Allt av intresse!
Hör av dig till Anders Blomqvist i Kovik
på 070-2029683.”
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Frågor från rundan runt Sanda city.
9. Vid bygdegården i Sanda kryper en larv uppför flaggstången, som
är sju meter hög. Larven börjar på en måndag och kryper två meter
varje dag - men glider ner en meter varje natt. Vilken dag når larven
flaggstångens topp?
1. Onsdag

x. Fredag

2. Måndag

10. Lars Gullin var en svensk orkesterledare, kompositör och jazzmusiker, som föddes 1928 i Sanda och växte upp i banvaktsstugan
(Sanda station) på 30-talet. 1953 hade han en stor hitlåt och fick
bland annat Orkesterjournalens pris Gyllene skivan för denna. Vad
heter låten?
1. Danny´s dream

x. All The Things You Are

2. Portrait of My Pals
11. Nu är det nya moderna LED-lampor som lyser upp Sanda huvudgata på kvällarna. Men hur många gatljus finns det totalt i Sanda mellan Skallbjörk och Stenhuse? Här ska även de vid skolan och runt
Skallbjörk medräknas.
1. 34

x. 56

2. 78

12. Folkmusikmässa i kyrkan följt av en spelmansstämma i prästgårdsparken har blivit ett uppskattat evenemang här i socknen på försommaren. Vad hette den kända folkmusikgruppen som fanns här i
Sanda. Gruppen bildades i början av 1920-talet och gjorde sin sista
spelning 1972.
1. Runnetrion

x. Bäckstädetrion

2. Lekarvarna

GLAD PÅSK
önskar
Sanda hembygdsförening

Rätt rad: 2, x, x, x, 1, x, 1, 1, 2, 1, x, x
www.sanda-gotland.net

10

Sanda Västergarn Röda Kors
Blomskottsförsäljning
Sanda Västergarn Röda Kors sedvanliga blomskotts- och annan
växtförsäljning blir i år precis som i fjol på nätet. Anna Barås har också
i år lovat att starta upp den på Sanda sockens Facebooksida. Där kommer det att finnas möjlighet att lägga ut vad man vill sälja och betala
för ”varan” valfri summa eller begärt pris. Swishar gör man direkt till
Vera nr 073/0250731. Har du inte Facebook eller Swish går det att
ringa Vera 073/0250731 eller Inger 0705/642011 och du får veta vad
som finns till försäljning och kan få betala kontant. Så kolla nu på
Sanda sockens facebooksida efter den 15 april, då vi hoppas vara
igång. Pandemin ställer till det men vi är bra på att ställa om - allt för
att samla till Röda Korset.
Kroppkakskalaset
Sanda Västergarn Röda Kors kroppkakskalas blev inte som vanligt,
men ändå såååå bra. Styrelsen
hade rullat närmare 500 kroppkakor, kokat 12 liter vit sås och hällt
Gervalds hemkokta lingonsylt i små
pytsar. Den 6 mars möttes vi i bygdegården och portionerade ut 125
portioner i backar som sen hämtades utanför bygdegården under en
timme, av de som beställt. En stor
eloge till er alla som köpt och kom
och hämtade under den utsatta
tiden. Till Röda Korset bidrog ni
med mer än 10 000 kr. TACK, TACK!
Sommaren –21
Nu inväntar vi i Sanda Västergarn Röda Kors vad Folkhälsomyndigheten lämnar för besked om sommaren, hur vaccinationen fortgår o.s.v.
Så i juninumret återkommer vi om sommarens evenemang - lotteri,
bussutflykt m.m. Hoppas nu på att vi får en fin vår med lagom sol o
lagom regn och är rädda om varandra. /Inger
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 Stenkumla
Hogrän Västerhejde Visby
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

Aktuellt vid Gotlands Fiskerimuseum Kovik
Så här skriver föreningen på sin Facebooksida:
”Idag hade vi besök av Kristin Balksten och Joakim Andersson från
Campus Gotland. Från och med nästa vecka och fram till och med i
början av juni kommer ett par studenter som går Byggnadsantikvarieprogrammet att från och till arbeta vid Kovik. Studenterna ska dokumentera några byggnader, såväl i trä som i sten, titta på underhållsåtgärder samt skriva ett antal artiklar. Studenterna har dispens
för att få arbeta i grupp under
rådande pandemi. Vi önskar
dem lycka till och vi kommer
från Föreningens sida att bistå
dem med information och
material från vårt arkiv. ”

www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Profiler i Sanda

.

Sandas mycket duktiga
hortensiaodlare,
Benny Bogström

Text och foto:
Agneta Lippman

ANNONSERING
MEDLEMSAVGIFTER 2021

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

Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr

BOKA SANDA BYGDEGÅRD

Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 17
MANUS IN SENAST 23/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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