
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 
NR  5  MAJ  2018    Årg. 23 

 

HEMBYGDSVANDRING 

Torsdag 17 maj kl. 18.00 

Vi vandrar runt i området kring Kovik och Björkhaga. 

                          Ronny Sagebrand som forskat 
             om hus och personer i området, berättar. 

Samling  vid Kovik kl. 18.00. 
  Medtag fika! 
  Välkomna! 

             Anki och Sanda hembygdsförening 

 

GÖKOTTA 

Söndag 20 maj kl. 8.00 vid Petarve vattensåg 

Grillen är tänd,  
ta med det du vill grilla, äta och dricka. 

Välkomna! 
Sanda hembygdsförening 
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Årsmöte med Västergarns 
hembygdsförening 

Söndag den 25 mars samlades 
fyrtiotalet västergänningar till års-
möte i hembygdsgården, gamla 
skolan. Det bjöds på kaffi och 
hembakat. 
Ingela Penje hälsade välkomna, öpp-
nade mötet och överlämnade klub-
ban till årsmötets ordförande Peter 
Molin. 
 

Ingela Penje redogjorde för verksam-
hetsåret med en bildpresentation; 
Vårröjning vid hembygdsgården och i 
Pers skog, där en naturstig är anlagd, 
grill– och lekplats, skyltar om djur 
och natur, insektshotell och häng-
mattor och stigar beklädda med 
bark. Utegrillen används flitigt vid 
alla aktiviteter. 

Lägenheten i HBG, som har piffats 
upp, har hyrts ut under sommaren. 
Kika in på www.vastergarn.info.   
Sedvanlig Valborg vid Valbyte. Krea-
tivt skapande, gökotta, släkrensning 
vid badplatsen i hamnen, sockendag 
gemensamt med Träibatns kappseg-
ling, konstutställning, depå för cykel-
loppet 360, lammfest, tisdagsvand-
ringar, ”fredagsmys”, ölprovning, 
afternoon-tea, mästerskapsgolf, 
sportlovsmatiné för barn, en 
”bokbytarbod” är på plats… 

Med varsam hand har renoveringen 
av stenladan i trädgården fortsatt, 
där vår tanke är att ha sommaraktivi-
teter. 
 

 

 

 

Inför julen restes den vackra och be-
lysta granen på festplatsen, som  
även i år fick sällskap av den ännu 
mer belysta enebocken! 
Och arbetet med Bygdeband forts-
ätter. 

Till styrelse valdes: 
Ordförande: Ingela Penje, vice ordfö-
rande: Per Widing, kassör: Eva Wi-
ding, sekreterare: Carina Widing. 
Ordinarie ledamöter: Håkan Norden-
berger, Barbro Wigström, 
Kjell-Åke Vigström. 
Suppleanter: Åke Andersson, 
Thommy Ingman, Tomas Johansson, 
Lars Sandström, Håkan Westberg. 
Revisorer: Jan Svensson, Nina Ljung, 
suppleanter: Maria Ahlstäde, Ullakar-
in Sandström. 
Valberedning: Majgun Bäckman, 
Gunnar Hoas, Christer Winzell och 
Peter Molin.  
 

Tackblommor överlämnades till av-
gående ledamot Caroline Gränefjord 
och Malin Hammarén. Caroline kom-
mer fortsättningsvis att hålla i Mulle-
verksamheten i vår skog. 
 

Årsmötesförhandlingar brukar inte 
alltid höra till de mest spännande 
möten man kan vara med om, men 
Västergarns hembygdsförenings års-
möte var som alltid trevligt. Alla ser 
fram mot ett nytt och spännande 
verksamhetsår. 
 

Ingela Penje 
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Årsmöte i Wadet. 
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 möjligheter-
na för de närboende till fiske och fri-
luftsliv.  
Läs mer på www.vastergarn.info 

§1. Ulla hälsade alla hjärtligt väl-
komna och öppnade årsmötet. Totalt 
var 16 personer närvarande vid mö-
tet. 

§2. Ordföranden uttrycker önskemål 
om att §8 ang. fiskekort flyttas till 
§14 Övriga frågor, där mer frågor 
ang. fisket skulle tas upp, samt in-
formation om läget med projektet i 
Paviken. Mötet godtog denna för-
ändring och därefter kunde dagord-
ningen godkännas.  

§3. Till att leda dagens möte valdes 
Ulla Gabrielsson. 

§4. Till sekreterare vid mötet valdes 
Bengt Wickman. 

§5. Till att justera dagens protokoll 
valdes Richard Österlund och Dan 
Glifberg. 

§6. Ulla läste upp verksamhetsbe-
rättelsen för 2017, där det bl.a. fram-
går att styrelsen haft fyra protokoll-
förda möten under året. Wadet har 
nu en egen logga, designad av Ingela 
Penje, som även ordnat en länk till 
Wadet via Västergarns hembygdsför-

enings hemsida. Medlemsregistret är 
uppdaterat, men behöver renskrivas. 
Nya fiskekort har beställts och nya 
skyltar om fiskereglerna skall sättas 
upp.  

Revisor Per Österlund kommente-
rade den ekonomiska redogörelsen 
och berömde kassören för god ord-
ning i bokföringen. Han redogjorde 
för revisorernas ställningstagande 
och föreslog ansvarsfrihet. Eftersom 
likviditeten är god, hade revisorn 
funderingar på om inte föreningen 
kunde återbetala den avgift, som 
varje fastighetsägare betalade då 
föreningen bildades. Ordf. förklarade 
att pengarna behövs för utgifter som 
är förenliga med föreningens syften. 
Balans– och resultaträkningen fast-
ställdes. Verksamhets– och revisions-
berättelserna lades till handlingarna-  

§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för det gångna året. 

§9. Inga motioner hade inkommit. 

§10. Ett förslag framfördes om att 
höja arvodet till ordföranden från 
500 kr per år till 1000 kr per år för att 
täcka kostnader som är förenade 
med uppdraget. Till styrelsen före-
slogs 1000 kr att fritt fördela inom 
sig. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 

§11. Styrelsen fick förutom ordföran-
den följande utseende: Ulla Gabriels-
son  (omval 2 år), Ronny Öberg 
(omval 2 år), Maria Eriksson (1 år 
kvar), Per Widing (omval 2 år). Till 
suppleanter i styrelsen på ett år om-
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valdes Ingela Penje och Dan Glifberg. 

Till styrelseordförande för det kom-
mande året valde årsmötet Bengt 
Wickman. 

§12. Till revisorer omvaldes Per Ös-
terlund och Anders Ohlsson och till 
revisorssuppleanter omvaldes Gun-
nar Hoas och Inger Lavergren.  

§13. Till valberedning omvaldes Stef-
an Nehlmark och Greger Nyvang med 
Stefan som sammankallande.  

§14.Under övriga frågor behandlades 
§8 beträffande fiskekort. I samband 
med att formulera texten till nya 
skyltar om fiskereglerna har frågan 
kommit upp om ett helt fiskeförbud i 
hela Paviken under tre år. Detta för 
att skydda gäddan, som är hårt dec-
imerad och Paviken är en mycket 
viktig plats för dess reproduktion. 
Under dessa år skulle sportfiskarna få 
möjlighet till uppföljning om resulta-
tet av fiskeförbudet. Föreningens 
intäkter kommer nästan uteslutande 
från försäljning  av fiskekort och det 
fanns farhågor att det skulle påverka 
försäljningen negativt, om man inte 
får fiska. Men tydligen så är fisket i 
själva viken nästan försumbart och 
huvuddelen av fisket bedrivs ned-
ströms landsvägsbron där fiske för-
blir tillåtet. Dock måste alla gäddor 
och öringar man får upp släppas till-
baka. Mötet godkände dessa föränd-
ringar och det skall beaktas vid 
utformningen av nya skyltar. De be-
fintliga fiskekorten måste revideras 
genom att stryka och lägga till i be-
fintlig text. Priset för fiskekorten fö-

reslås oförändrad. 

Informerades om läget för projektet 
med muddringsarbeten och dämme i 
Paviken, där Wadet är projektägare. 
Samråden är avklarade och syn-
punkterna beaktas i den MKB som 
håller på att färdigställas. Därefter 
skall denna överlämnas till miljöpröv-
ningsdelegationen med målet att få 
ett tillstånd för att vidta de åtgärder 
som projektet innebär.  

Samfälligheten S:80 är inte längre 
tillgänglig via alternativ väg och den 
ursprungliga samfällda vägen dit, 
S:14, har vuxit igen helt och är inte 
framkomlig längre. Mötet är positivt 
till att öppna upp vägen men 
eftersom det är en ekonomisk fråga, 
så behöver de fastigheter som är de-
lägare i S:80 och S:14 yttra sig i saken 
och styrelsen får i uppdrag att kon-
takta dessa.  

Då nu registret över alla samfällighet-
sägare är uppdaterat med adresser 
och allt så planerar styrelsen att 
brevledes kontakta alla som man inte 
har e-postadress till och be om en 
sådan. Det skulle underlätta mycket 
med informationen till delägarna.  

§15. Det justerade protokollet kom-
mer att anslås i anslagstavlan vid 
gamla skolan. De som under mötet 
uppgav sin e-postadress kommer att 
få den skickad.  

Därefter bjöds alla att ta för sig av 
smörgåstårtan och man påminde att 
den nya styrelsen skulle ha ett konsti-
tuerande möte i direkt anslutning till 
årsmötet. 
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UNEA hemtjänster AB - en presentation  

2005 trädde en ny lag i kraft, lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Lagen innebär att regionen erbjuder personer i äldreomsorgen 
att själva välja utförare inom hemtjänst. 

I och med detta kunde Ulrika Nysell och Emma Alm sammanföra två 
drömmar till en verklighet. De startade UNEA Hemtjänster, ett privat 
hemtjänstföretag, slog ihop sina initialer och namnet blev så UNEA. 
Starten skedde i en friggebod i Sanda, men redan 2010 flyttade de till 
Klintehamn och de har sedan flyttat ytterligare två gånger, eftersom 
större lokaler behövts. Nu finns företaget på Donnersgatan 2 i Klinte-
hamn, har 15 anställda + en vaktmästare. 

Från början var det inte många som trodde att Ulrika och Emma skulle 
lyckas med sitt företag, de vågade trots det satsa och levde på hoppet 
att det skulle gå bra och det har det ju gjort. Förutom hemtjänst kan 
de också erbjuda RUT-tjänster. Det är ingen skillnad på privat hem-
tjänst och regionens hemtjänst, vad man utför, det är regionens be-
slut som avgör. Vill man ha mer utfört, får man betala det själv. Priset 
för brukaren är samma som för regionens hemtjänst.  

UNEAs logotype är ett hjärta, det symboliserar att UNEA har hjärtat 
med sig i allt man utför. Deras vision är bl.a. att de skall ha trygga bru-
kare och trygg personal. Ett sätt att kunna uppnå detta är t.ex. att 
varje brukare har en kontaktperson, som man kan vända sig till om 
det behövs. Det är så viktigt att få rätt person på  rätt plats, människor 
är olika, en brukare skall trivas med och känna förtroende för sin per-
sonal. Man vill vara med och göra skillnad för brukarna, men även so-
len har sina fläckar, påpekar Ulrika och Emma. Alla skall känna sig 
sedda och hörda, viktigt att inte kliva över gränser, individens behov 
är i centrum.                                   Forts. nästa sida 
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UNEA finns i socknarna Klinte, Sanda, Mästerby, Fröjel, Västergarn, 
Tofta och Eskelhem.                                                  
I företagets värdegrund skriver man:  
Vi ser allas olikheter som en styrka och dömer ingen. 

Vi ser att trygghet, tillit och delaktighet ger ökad livskvalitet och väl-
befinnande. 

Vi engagerar oss i vårt arbete. 

Vi arbetar med människor för att vi bryr oss. 

Vi utvecklas för brukarens och kundens bästa. 

 

GÖKOTTA och  
härlig FRUKOSTBUFFé 
Söndagen den 20 maj kl. 07.00 

vid hembygdsgården i Västergarn 

samlas de som vill gå en liten promenad 

 för att njuta av våren och se och lyssna på fåglarna 

i omgivningen. 
Tomas Johansson och och Thommy Ingman visar och pekar! 

Mellan kl. 8.00-9.00 serveras en härlig frukostbuffé  
till självkostnadspris, i hembygdsgården, 

dit alla är välkomna,  
även de som inte kan eller vill följa med på 

fågelpromenaden. 

                                       VÄLKOMNA! 
                            Västergarns hembygdsförening 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Tors 3 19.00 Blomauktion i Gervaldsgården. Sid. 9 

Fred 4  18.30 Födelsedagskalas i Gullinmuseet. Sid. 14 

Lör 5 10.00  Fagning  vid Petarve och Hildings torp. Sid. 9 

Mån 7 16.30-16.50 Bokbussen står vid Sanda bygdegård. 

Tors 10 09.00 Musikgudstjänst i Sanda kyrka.  
   Sanda & Klinte kyrkokör 

Tors 10 12.00 Sopplunch med andakt i Sanda prästgårdskapell. 

Lör 12  10-16 Bakluckeloppis på Västergarns festplats. Sid 16 

Lör 12 18.30 Vårdans i Sanda bygdegård. Sid. 9 

Sön 13 19.00 Orgelkonsert i Västergarns kyrka. 

Tors 17 18.00 Hembygdsvandring. Samling vid Kovik.  Sid. 1 

Sön 20 07.00 Gökotta och frukost i Västergarns hembygdsgård. S6 

Sön 20 8.00 Gökotta vid Petarve vattensåg. Sid 1. 

Mån 21 19.00 Andakt med bibliska figurer i  

   Sanda prästgårdskapell. 

Mån 28 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården. 

 

Ons 6 11-16 Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid. 7 

Sön 10 13.00 Spelmansstämma i Sanda kyrka och prästgårdspark. 
           Sid 11 

MAJ  2018 

JUNI  2018 
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          VÅRDANS 
Lördag 12 maj i Sanda bygdegård 

Börjar med vårmat kl. 18.30 

Dans till Mange Band 20.00 - 24.00 

Anmälan senast 6/5 till 

sandadansforening@hotmail.com  

                     eller sms 0707442017  

               Sanda df hälsar alla VÄLKOMNA! 

Stort tack  
till Susann och Jonas Norragård med vänner som arran-
gerade en fantastisk fest med St. Patricks-tema i bygde-
gården!!! 

BLOMAUKTION 
Torsdag 3 maj kl. 19.00 i Gervaldsgården 

Ett bra tillfälle att förnya dina växter, både ute och inne.  
Ta med dig blomskott, tomatplantor, blomplantor och peren-

ner m.m. som du vill ge bort, och så hittar du  
andra växter att köpa med dig hem. 

      Intäkterna går till Röda Korset 
         Naturligtvis bjuder vi på fika. 
                       Alla är hjärtligt välkomna! 
       Sanda Västergarn Röda Kors 

FAGNING 
vid Petarve lördagen 5 maj kl. 10.00 

Kom och hjälp till, vi bjuder på korv och kaffe. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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Välkomna till socknen! 
Jag är nu uppe och välkomna familjen Landström-Stenberg på Fyr-
båksvägen 33. Huset ligger nästan längst upp i det område som ligger 
snett emot Rauk Maskin i Sanda, strax utanför Västergarnsgränsen. 
Här bor Lotta och Thomas Landström och Lottas mamma Anne-Marie 
Stenberg.  
Lotta och Thomas kommer från Stockholm/Årsta, de har ägt en andel 
i ett andelshus i området här bredvid sedan 2007, upptäckte lugnet 
och stortrivdes på ön, köpte sedan tomt och byggde ett hus, som stod 
klart 2010. Det har nu blivit deras permanenta bostad sedan 2017. 
Anne-Marie har bott här sedan tre år tillbaka, men har en liten lägen-
het kvar i Solna centrum, som hon besöker ibland. Här finns också två 
hundar av lägre modell, taxen Mandy och en fransk bulldogg som he-
ter Kenta. Anne-Marie promenerar med dessa hundar i skogarna runt 
om, hon har också hittat Fröjel Resort och deras vattengympa.  
Thomas arbetade redan ett par dagar i månaden på ön innan den per-
manenta flytten hit, så det kändes helt rätt för honom att flytta hit, 
han arbetar nu som revisor på Grant Thornton sedan 2017. Lotta har 
arbetat som revisor  och redovisningskonsult, men sa upp sig, hop-
pade rakt ut i det okända. Det ordnade sig, efter att ha fått jobb på ett 
företag som såldes startade hon eget  företag, Lekarve ekonomi AB. 
Hon sitter nu i Centralen, ett kontorshotell snett emot Björkmans 
Byggvaror i Visby, och har fullt upp.  
Lotta och Thomas spelar båda golf, men Thomas tar gärna lite tuffa 
utmaningar, den senaste var Vasa-spinning. Du sitter på spinningcy-
keln framför en storbildsskärm där Vasaloppet visas, du cyklar loppet, 
är det uppförsbackar så står du i tramporna o.s.v., det finns instruktö-
rer, som driver på, så du skall orka in i mål. Han har sprungit maraton 
förr, men nu blir det bara kortare lopp och på ön har det blivit La-
dingsränne 

Lotta gillar att laga mat, gärna långkok, prova nya viner, jobba i träd-
gård och läsa en god bok m.m. Båda gillar resor, Lotta och mamma 
har ett eget intresse tillsammans, filmer, där de kan få ta fram barna-
sinnet. 
Välkomna säger Sanda/Västergarns Hbf gm Majgun Bäckman 
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Spelmansstämma  
i prästgårdsparken i Sanda 

Söndag 10 juni kl. 13.00 
 

Försäljning av kaffe och grillat. 
 

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 Öppen scen. Välkomna att spela och sjunga. 
 

VÄLKOMNA! 
Arrangörer : Svenska kyrkan,  
Spelmansförbundet, Sanda hembygdsförening och Sensus 

50-årsjubileum på  

RONDO 

För 50 år sedan visades de första 
filmerna på Rondo och det firar vi 

med att bjuda på bio 29/4. 
16.00 visas knattefilmen Vatten 

över huvudet för de yngre barnen. 
18.00 visas Tomb Raider, en ny 

film med Alicia Vikander. 
Nu som då, för 50 år sedan, bjuder vi 

och Coop på fika mellan filmerna. 
 

VÄLKOMNA att fira med oss! 
Klinte Bygdegårdsförening 

1 juli - utställning ”I förfäders spår”. Sanda bygdegård. 
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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 

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 

Välkomna på 

90-årskalas 
Välkomna alla jazzvänner  till Gullinmuseet  

Fredagen den 4 maj kl. 18.30 

                                  Vi firar Lars Gullin  

                             som skulle ha fyllt 90 år den dagen.  
                              Vi pratar om sommarens konserter,  

                                      spisar skivor och äter tårta. 
                              Håkan Anderson och Lars Hasselrot 

     spelar Gullinmusik. 
 

                                             VÄLKOMNA! 
           Gullingruppen 

     Sanda hembygdsförening 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 22 

MANUS IN SENAST 25/5 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2018 

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 

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 


