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ÅRETS SANDABO 2015
Maggie Larsson och Arne Åkerman

Här får Maggie Larsson diplom och lambskalle av hembygdsföreningens kassör, Gunnel Wallin. I bakgrunden Kristina Laurent, som tillsammans med sin man Matti Nurmi gjort statyetten, en förgylld
lambskalle. Arne Åkerman var tyvärr inte med vid prisutdelningen.
www.sanda-gotland.net
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Sanda hembygdsförenings årsmöte
Söndagen 22 februari höll Sanda hembygdsförening sitt årsmöte för
2014 som var föreningens 92:a verksamhetsår. Föreningen har 223
medlemmar varav 37 enskilda, resten familjer.
Ordförande Mareta Liepa Olsson hälsade 32 medlemmar välkomna
och fick också meddela att kvällens föredragshållare Ebbe Klint tyvärr
låg hemma i influensa. Ola Arvidsson var mötesordförande och Lars
Österlund sekreterare. Lars föredrog verksamhetsberättelsen som
visar på stor verksamhet under 2014. Något av det som står i den:
Bygdegården har varit uthyrd vid ca 100 tillfällen under året. Årets
Sandabo 2014 tilldelades Sanda 4H. Styrelsen träffas varje månad ca
en vecka innan Sandpappret utkommer.
Många aktiviteter har genomförts under året, bl.a.:
Gutar frågar gutar, melodikryssfrukostar, tyrolerafton, fagningar, valborgsfirande, gökotta, hembygds– och gravstensvandringar, spelmansstämma, midsommarfirande, Gullinvecka, basar, trivselkväll vid
Kovik, hembygdsforskning, julmarknad, adventskaffe i Hildings torp.
Man har haft besök av Jakob Ronsten, Länsteatern och Trollkarln från
Öja. En vandringsled mellan stationshusen i Sanda och Tjuls i
Eskelhem har färdigställts.
I bygdegården har en ny hydrofor med ”avluftning” installerats som
ger ett smakligare vatten. En prydlig stenmur framför bygdegården
har anlagts av Norragårds Sten och anläggning och Bengt-Arnes El.
Sågning vid Petarve vattensåg har ej genomförts 2014, ingen vårflod.
Vid vattensågen har förstärkningsarbeten av grunden utförts med
hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.
Kassören Gunnel Wallin redogjorde för föreningens utgifter och inkomster. Trots lite mindre hyror p.g.a. att det dansas mindre i bygdegården, inga danskurser just nu, så har verksamheten ett överskott på
17 000 kr. Därför hade heller revisorn Nils-Ove Norragård inget att
anmärka på, resultatet och balansräkningen fastställdes och styrelsen fick därmed ansvarsfrihet för 2014.
Därefter följde alla val.
www.sanda-gotland.net
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Val av styrelse för 2015.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övr. ledamöter

Mareta Liepa Olsson
Ola Arvidsson
Gunnel Wallin
Lars Österlund
Sofia Siggelin
Marie Andersson
Åsa Sjögren Andersson

Ersättare

Tomas Pettersson
Magnus Fellman
Gunnar Eriksson
Thomas Holmqvist
Christian Salas
Jan Östlund

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Avsägelse från Olof Nysten som blivit stadsbo, Jan Östlund tar nu
över ansvaret för hemsidan.
Revisorer: Per Österlund, Nils-Ove Norragård, båda omval
Hembygdsföreningen har många kommittéer, sammankallande valdes:
Bygdegårdsansvarig: Nils-Ove Norragård
Bokningsansvarig: Åsa Sjögren Andersson
Hembygdsforskning och kultur: Anki Wallin
Trädgårdskommitté: Anna-Stina Olsson och Gertrud Andersson
Stationshus och Gullinmuseum: Gunvor Malmros
Hildings torp: Styrelsen ansvarar
Projektgrupp för vandringsled: Anki Wallin och Ola Arvidsson
Konstkommitté: Siv Niklasson
Nya kommittéer:
Köksrenovering: Bygdegårdens kök behöver renoveras. Därför bildades en grupp, som i första skedet skall ta reda på vilka regler som gäller för ett fullt godkänt kök i en samlingslokal och studera andra godwww.sanda-gotland.net
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kända kök.
Parken och scenen i parken: Även där måste något göras, innan någon orkester råkar illa ut. Detta blir ett samarbete mellan Sanda dansförening och hembygdsföreningen.
Val av valberedning: Anki Wallin, Anders Olsson och Ursula Medin.
Medlemsavgiften för 2016 blev oförändrad, d.v.s. 50 kr för enskild
och 100 kr för familj.
Budget och verksamhetsplan presenterades.
Januari: Gutar frågar gutar
Februari: Årsmöte, gutar frågar gutar, melodikryss.
Mars: Sågning Petarve, melodikryss
April: Rysk afton, invigning av vandringsled, valborgsfirande, fagning.
Maj: Gökotta
Juni: Spelmansstämma, midsommarfirande.
Juli: Gullinvecka, basar, haimkumstdag
Augusti: Trivselkväll Kovik
September: Familjeaktivitet, kulturvandring.
Oktober: Höstpub, spelkväll.
November: Julmarknad
December: Adventskaffe vid Hildings hus.
Förslag och övriga frågor:
Hjärtstartare
Frågan om hjärtstartare har diskuterats förut utan resultat. Nu verkar
det som det blir av att skaffa en sådan till bygdegården. Samarbetspartner är Röda Korset m.fl. föreningar. Kostnad: Ca 20 000 kr. Bör
också finnas i kyrkan.
Fakta om Sandaån till kommande sockenbok.
Arne Hellgren har fått i uppdrag att forska om Sandaån till den kommande sockenboken. Han har fått fram mycket men vill ha hjälp av
allmänheten att hitta mer. Vet du något, vänd dig till Arne, han vill ha
både fakta och skrönor.
Väderkvarnar
Arne Hellgren tar också emot fakta om väderkvarnar i socknen, vilka
www.sanda-gotland.net
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har funnits och vilka som finns kvar.
Gamla papper
Nils-Erik Jakobsson påpekade att det är viktigt att alla gamla papper
och skrivelser om föreningar tas fram och lämnas in. Det är grunden i
varje förening. Detta med anledning av att ritningarna till förra köksrenoveringen efterlyses.
Årets Sandabo
Nu var det dags för årsmötets intressantaste och mest hemliga aktivitet. Vem skulle bli Årets Sandabo? Bara styrelsen visste. Det blev
Maggie Larsson och Arne Åkerman som får utmärkelsen för sitt idoga
arbete med att trycka, vika och häfta Sandpappret samt köra ut det.
Tyvärr var Arne sjuk, så Maggie fick ensam ta emot blommor, diplom,
och vandringspriset, den förgyllda lambskallen. Motiveringen kan ni
läsa på sista sidan.
Ordföranden Mareta gillar att dela ut blommor, det var många som
fick en pelargon med sig hem. Även till sina styrelsekamrater delade
hon ut blommor. Hon fick faktiskt en själv också.
Årets överraskning i blomutdelandet: Årsmötesdeltagarna fick föreslå
någon som var värd en pelargon. Det blev Arne Hellgren som fick den
pelargonen.
Dags för kaffe och fastlagsbulle från Pias bageri samt första omgångens frågor av Gutar frågar gutar som sysselsättning under kafferasten.
Årsmötet avslutades med dragning i det lotteri som Birgitta och Rune
Carlsson skänkt massor av vinster till, i år liksom många tidigare år.

Ett stort varmt TACK
till styrelsen i Sanda hembygdsförening
för utmärkelsen Årets Sandabo!
Maggie Larsson och Arne Åkerman

www.sanda-gotland.net
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Sanda IF 100 år.
Under fjolårets sista styrelsemöte 2013 började vi prata om att nu är
det 10 år sedan föreningen fick en ny start och bildades på nytt. Men
hur gammal är föreningen Sanda IF? Efter mycket diskussion, utfrågning av gamla aktiva samt letande bland böcker och bilder kom vi
fram till att omkring 1912-1914 bildades Sanda IF.
Redan från start hade föreningen en inriktning mot gutnisk idrott. På
20-talet började varpan komma in i föreningen och så är det än idag.
Under 100 år händer mycket och utöver den gutniska idrotten som
hela tiden varit en röd tråd i föreningen har flera idrotter genom åren
haft stora framgångar i Sanda IF:s gula och svarta tröjor, t.ex. hockey,
orientering, fotboll och gymnastik.
Den 16/8 2014 hade vi en jubileumsdag på Sanda IP med kubb och
utställning. Gräsklipparegaraget på Sanda IP, som är belägen bakom
skolan i Sanda, fick för en dag bli utställningslokal. En stor mängd dåtid och nutid i form av foton, deltagarlistor, pokaler, matchtröjor
m.m. hade lånats och samlats ihop för att ge en bra bild av verksamheten som är och har varit.
Kubbturneringen blev en succé, så vi fick lova att genomföra en turnering även 2015. Vem vann då? Finalen blev en inhemsk affär mellan Botvide I och Botvide II, där Botvide I var starkast.
Sanda IF idag består av ett 20-tal varpakastare i varierande åldrar, ett
herrlag, ett damlag samt ett ungdomslag i pärk. På vintern spelar
några motionspingis i skolans gymnastiksal. Vi försöker även ha en
liten slinga skidspår när det blir snö.
Simon Stenman & Thomas Holmqvist

Sanda IF

Västergarns Fiskareförening

ÅRSMÖTE
15/3 kl. 14.00 i Gervaldsgården

ÅRSMÖTE

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Smörgåstårta
VÄLKOMNA!
Styrelsen

Den 20 mars 2015 kl. 19.00
I Västergarns hembygdsgård.
Välkomna!
Styrelsen

www.sanda-gotland.net
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Rapport från sommarens släktäkt i Västergarn.
Västergarns hembygdsförening anordnade under sommaren 2014
släktäkt på stranden söder om piren i Västergarn. Projektet finansierades med LOVA-medel, ett statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt.
Släke har skördats för hand nio gånger under sommaren och stranden
har varit väldigt fin hela sommaren. Sammanlagt har 241 ideella timmar lagts ned på detta. Ett fantastiskt gott engagemang! Ett stort tack
till alla som bidragit!
På grund av väder och vind var det lite släke som drev in och därmed
blev skörden betydligt mindre än tidigare år. Ingen släke har i år tagits
ur vattnet med hjälp av maskin, traktor har använts endast till att
flytta uppsamlad släke till uppsamlingsplatsen. Dispens från strandskyddet för att köra traktor och grävmaskin har getts av Länsstyrelsen.
En provtagning av släke har gjorts och den visade på låga halter av
tungmetaller, liksom tidigare års prov. Släken har transporterats från
stranden till en uppsamlingsplats i strandens närhet, där kompostering sker. Därefter har den hamnat på åkermark som jordförbättringsmedel, precis som förr i tiden. Kretsloppet sluts med gemensamma
krafter - vi ses i sommar igen för nya tag!

Välkomna till ÅRSMÖTE!
Västergarns hembygdsförening.
Söndag 22 mars kl. 15.00 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

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
MARS 2015
Sön 8 15-17

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård.

Sön 8 19.00

Mässa i Mästerby församlingshem. Koralbrass.

Sön 15 14.00

Sanda IF:s årsmöte i Gervaldsgården. Sid. 6

Fre 20 19.00

Sanda Fiskareförenings årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid 6

Sön 22 19.00

Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell.

Sön 22 15.00

Årsmöte Västergarns hembygdsförening i Hembygdsgården. Sid 7

Sön 29 13-16

Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 29 14.00

Familjemässa i Västergarns kyrka. Sanda barnkör
och Kyrkis.

Sön 29 19.00

Passionsgudstjänst i Mästerby. Kaffe. Beatrice
Ronsten delar med sig av erfarenheter från Ung i
världsvida kyrkan.

Må 30 19.00

Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård.

APRIL 2015
Tors 2 19.00

Skärtorsdagsmässa med avklädande av altaret i Västergarns kyrka.

Fre 3 09.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Fre 3 12.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Fre 3 15.00

Långfredagsgudstjänst i Västergarns kyrka.

Fre 3 18.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Lör 4 23.00

Påsknattsmässa i Västergarns kyrka.

Sön 5 13.00

Högmässa i Västergarns kyrka. Sanda & Klinte kyrkokörer.

Lör 18

Rysk afton i Sanda bygdegård. Sid. 9

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Barnklädesmarknad
Sanda bygdegård
29 mars kl. 13 - 16
Barnkläder, leksaker, böcker mm
Flera utgångskassor.
Kaffeservering
VARMT VÄLKOMNA!

OBS! Dags för medlemsavgiften! OBS!

Med det här numret följer inbetalningskort för medlemsavgift till Sanda
hembygdsförening, 100 kr för familj och 50 för enskild medlem. Kom ihåg
att skriva avsändare, även om du betalar via internet, kassören vill veta
vilka medlemmar som betalat.

TACK till alla som gjorde hembygdsföreningens årsmöte till en trevlig tillställning. Tack till Birgitta och Rune för alla fina vinster.
Mareta Liepa Olsson, ordf. och övr. medlemmar i styrelsen.

TEMAFEST 2015-04-18

BIO på RONDO Klintehamn

I år blir det RYSKT tema
Mat serveras kl. 18.00-21.00
Mer information i nästa Sandpapper.
Hjärtligt välkomna!
Sanda hembygdsförening

8/3 15.00 Pingvinerna från Madagaskar
15/3 19.00 Wild
22/3 19.00 Still Alice
29/3 15.00 Fåret Shaun - Filmen

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till socknen!
Längst ner på Mafridsvägen innan 90-graderssvängen på höger sida
ligger ett av Gotlands fulaste hus, Mafrids 554. Åtminstone var det så
jag tänkte, när jag såg fastigheten på Hemnet. Trots detta så gick jag
på visningen och då ändrade jag uppfattning och såg potentialen.
Idag är jag glad att jag ändrade mig. Med lite kärlek kommer det här
huset att bli ett riktigt hem.
Vi som bor i huset är jag, Elisabeth Ansarfwe - människa, Leo - 52 kg
blandrashund, Izor- 36 kg schäfer och två katter.
Jag är född och uppvuxen på fastlandet. Kommer från en liten bruksort i norra Uppland, som heter Söderfors. Mina föräldrar tog sedan
med mig och flyttade till en liten by utanför Tierp, där de köpt en liten
gård. Det var där mitt intresse för djur och natur väcktes.
1999 flyttade jag till Gotland. Jag har jobbat många år i butik, på Gotland började karriären på Din Sko med ett vikariat. Fick sedan jobb på
Gute Art & Design, där jag jobbade några år. Efter det jobbade jag i
Visby som inredare. Efter många år med inomhusarbete kände jag att
det var dags att göra något annat. Eftersom ett av mina stora intressen har varit naturen, så kändes det rätt att söka till Lövsta till deras
mark– och anläggningskurs. Startade sedan eget inom trädgård, men
eftersom vi har fler årstider än sommar så har jag kompletterat med
att ta städuppdrag under vinterhalvåret. Jag har kvar min lilla firma
men jobbar nu mer och mer inom åldringsvården. Trivs att jobba med
gamla människor och idag titulerar jag mig ”kramingenjör”! ☺
Har ni vägarna förbi bjuder jag gärna på en kopp kaffe! Välkomna
hem till mig och mina husdjur!

PÅSKMARKNAD
på Hejdebo
28 - 29 mars kl. 11 - 16
Hantverk m.m. m.m.
VARMT VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Ny bok om Gotlands broar.
Torsten Daun har försökt samla ihop alla Gotlands broar i en ny bok: Gotländska broar dolda underverk. Om han har lyckats hitta
alla vet inte jag.
Åkbron i Västergarn är så vitt man vet den
äldsta daterbara stenvalvbron på Gotland.
Den byggdes 1875 i fem spann om vardera
2,5 meter av stenflis i varierande storlek och utan användning av fogbruk. Den har inte varit i trafik sedan 1940, då en nybyggd bro togs i
bruk.
Att det finns många vägar i Sanda skrev redan P A Säve:
Men därtill for han stundom vilse, körde sig fast och stannade i täta
skogen, varest han blott med största svårighet måste lassa av för att
kunna vända. Ja, inom mans minne måste sudergutarne, då de skulle
resa till Visby—dit de farit alla år– fråga sig för vid Sandäskes i Sanda
(omkring 2½ mil från staden): vicken väg gar till böin? Ty där voro så
många villsamma skogsgator, att även gammalt folk ingalunda kunde
säkert hitta vägen. Och dessutom var den s.k. vägen så föga röjd och
tätt tillvuxen, att folk ai kunde kundi bärga myssorna fyri gränegrenarna.
Många vägar - många broar. I Sanda las broarna om ofta. Kanske belastades vägarna där mera än på andra ställen, p.g.a. trafiken mellan
Sudret och Visby. Länsstyrelsen utfärdade kungörelser om när en bro
skulle läggas om. Ett exempel:
Broomläggning kommer att företagas Tisdagen och Onsdagen d. 5 och
6 inst. November (1867) å wägen utanför Anderse gård i Sanda, då i
stället wägen förbi Guriles och Eiskes gamla gård kan begagnas. /GM/
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn www.vastergarn.info

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 uppskattade och trivsamma träffar, som:
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest och
Stickkafé.
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell information.
I föreningen pågår ett kontinuerligt arbete med Bygdeband där några eldsjälar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder, dokument om platser, hus, människor och händelser i bygden, gå gärna in på
www.bygdeband.se och sök på Västergarn.

Kommande aktiviteter

Promenader saml HG
Stickkafé i Västergarns HG
Årsmöte i HG

Varje tisdag kl 8.00
8/2, 8/3, 22/3, 19/4 kl. 15-17
söndag 22 mars kl. 15.00

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.

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
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar.
BG: 569-4369 Clearingnr: 0855-6 SWISH: 123 188 6944
www.sanda-gotland.net
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Ibland blir det fel…
Ni kanske märkte att jag hade skrivit fel i förra Sandpappret, blandat ihop
februari och mars på några ställen. Ni som missade årsmötet i Sanda hembygdsförening har många andra årsmöten att välja på i mars. Jag ber om
ursäkt men lovar inte att det inte skall upprepas.

Gunvor

UNEA
Hemtjänster AB
UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god
kontinuitet, 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
www.sanda-gotland.net
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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

Lions insamling av glasögon
Har du några begagnade glasögon/läsglasögon/solglasögon liggande
hemma i någon låda?
Lions i Sverige samlar in glasögon, gör rent dem och sänder dem till

som är en ideell organisation med optiker och tekniker som kollar
dem, mäter styrka och skickar ut dem till Lions syncentraler i främst
Asien och Afrika.
Lions i Visby tar gärna hand om dem! Inom kort startar vi insamlingskampanjen i Visby med omnejd.
Inlämningsställe finns bl.a. på Coop Klintehamn
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Ett bra val
Titeln Årets Sandabo 2015 innehar nu Maggie Larsson och Arne Åkerman. Ett bra val, tycker jag. De är mina trogna medhjälpare när det
gäller att få ut Sandpappret till er. Det är dit jag beger mig när jag är
färdig med hopsamlandet och skrivandet av det som jag fått in från
er. Sen har de ett digert och ganska enformigt arbete framför sig,
med kopiering, vikning och hopstiftning, innan det är dags att leverera tidningarna till era postlådor, även det hjälper Maggie och Arne
till med. Mitt jobb med Sandpappret är ju nytt och spännande för
varje nummer, medan Maggie och Arne skall göra samma jobb månad efter månad. Värt att uppmärksammas med en förgylld
lambskalle! Ta hand om lambskallen under året!
Här följer motiveringen till priset:
”De får priset för sitt hängivna och outtröttliga arbete med att förse
både Sanda– och Västergarnsbor med vårt fantastiska sockenblad
Sandpappret varje månad, året runt.
Utan deras mångåriga insats inom tryckerikonstens och distributionens värld, skulle vi inte veta när vi skall gå på dans eller besöka andra
lokala arrangemang, så därför är Maggie och Arne guld värda för oss
sockenbor i Sanda med omnejd.”

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

BOKA SANDA BYGDEGÅRD
Ring Åsa Sjögren 0498-242016

MEDLEMSAVGIFTER 2015
Sanda hembygdsförening Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr
Postgiro 28 65 38-4
Sanda IF - 100 kr
Bankgiro 5331-0819

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 14
MANUS IN SENAST 27/3
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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