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Midsommarfirande  

vid Sanda bygdegård 

midsommarafton 23 juni kl. 14.00 

 Vi klär stången tillsammans. 

 Ta gärna med blommor. 

 Dans kring stången. 

 Kaffe och jordgubbstårta. 

 Tur i lövad skrinda 

 för barnen.  

  

 VÄLKOMNA! 

 Sanda hembygdsförening  
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Spelmansstämma  
i prästgårdsparken i Sanda 

Söndag 11 juni kl. 13.00 

13.00  Start med spelmansmässa i parken 

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. 
 

Försäljning av kaffe och grillat 

 

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

Utedans 

Sanda bygdegårdspark 

Lördag 17 juni kl. 20 –24 

Välkomna till vår fina park bakom bygde-
gården. Där finns en dansbana med ny-
byggd scen (invigdes förra sommaren). 

Oktav spelar upp till dans  

Försäljning av kaffe, korv, lotterier mm 

Vid regn dansar vi i bygdegården. 

VÄLKOMNA! 
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GULLINSOMMAREN 2017 

Duo Jazz  med Erik och Josef 

Fredag 7 juli kl. 19.00 i Gullinmuseet 
 

Gotländske basisten Josef Karnebäck och välbekanta gitarristen Erik 
Söderlind sammanstrålar i ett nystartat duoprojekt med en säregen 
kommunikativ prägel. Vi får uppleva jazz och folkvisor i ett avskalat 

duoformat som skänker en genuint upplyftande eftersmak. Fartfyllda 
kompositioner varvas med klangligt varsamma ballader i ett utförande 

av ständig nyfikenhet och glädje. 
Erik Söderlind - gitarr 

Josef Karnebäck - bas 

Kaffeservering - Inträde 

 

 

Sanda förr i tiden 

Måndag 10 juli kl. 19.00 i Gullinmuseet 

En pratstund om Sanda när Lars Gullin bodde där.  
Håkan Anderson med gäster,  

Ellen, Margareta, Sture, Sven m.fl. 
Kaffeservering 

Fritt inträde 

 

 

Jazzklassiker 

Måndag 17 juli kl. 19.00 

Gullinmuseet/Stationshuset 

Andreas Pettersson med sitt gäng återkommer till Gullinmuseet, nu 
med releasesläpp på sin nya skiva.  

Kaffeservering, inträde 

ERIK JOSEF 
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Konsert med Sanda Jazz Station 

 

Onsdag 12 juli kl. 19.00 

Utanför Gullinmuseet/Stationshuset 
 

 

Sophie Malmros sång, Torsten 
Kvarnsmyr trumpet, Lars Hasselrot 

trombon, Charlie Östborn gitarr, Hå-
kan Anderson kontrabas,  

Stefan Magnusson trummor.  
Kaffeservering - Fritt inträde 

VÄLKOMNA! 

Danny`s dream 

Lars Gullin-konserter  
Sanda kyrka  

Söndag 9 juli kl. 17.00 och 20.00 

Medverkar gör Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas,  
Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritzson sång samt 

årets Gullinstipendiat Roland Keijser saxofon. 
 

Förboka på hemsidan: www.gullinmuseet.se 

 

Pris: 250 kr + förköpsavgift 

 

Förköp på Preem Klintehamn, tfn 240526 samt  
Wessman & Petterssons bokhandel Visby, tfn 211112 

Kassan öppnar en timme innan varje konsert. 
 

VÄLKOMNA 

Arr: Sanda hembygdsförening 
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 SOCKENDAG i Västergarn 

Årets sockendag 2017 blir den 22 juli 
gemensamt med Träibatens kappsegling i hamnen. 

Önskar ni delta? 

Det är ett bra tillfälle att presentera ditt företag eller er förening, för-
säljning av produkter och hantverk, sång och musik,  

uppvisningar mm mm. 
För mer info och anmälan ring eller maila: 

Ingela Penje tel. 0709-527072, ingela@ingelapenje.se 

Eva Widing tel. 070-4448514, eva.widing@maxi.ica.se 

 

Röda Korset på Västergarnsdagen 

Som vanligt kommer Sanda Västergarn Röda Kors att delta med ett 
lotteri på Västergarnsdagen.  

Lördagen den 22 juli är vi på plats med ett lotteri med som vanligt 
många finfina priser. Vill du bidra med någon vinst - hemgjord eller 
köpt, är du välkommen att lämna den hos Anders, tel. 242018 eller 
Eivor, tel. 242078. Och sen är du varmt välkommen att köpa lotter 

med hopp om vinst. 

Loppis - ”Gårdsröjning” 

Kom och fynda bland beprövade grejer som ingen skulle tro  
kunde finnas i vårt bo. 

Fredag 7 juli kl 12 - 18 

Lördag 8 juli kl 10 - 18 

Sanda Vives 463 Hellgren 

(Vägen mellan Sanda kyrka och Ejmundsbro) 
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Extra medlemsmöte tisdagen den 
6 juni  kl 13.00 i kapellet, Kovik.  
Styrelsen redovisar vilka initiativ man tagit 
för att bringa ”ordning och reda” i sop- och 
latrinproblemet samt trafik och camping 
inom området.                                                
Medlemmar är välkomna/styrelsen. 

Gotlands Fiskerimuseum Kovik  
Medlemsavgifter 2017  

Familj: 100 kr  Enskild: 60 kr 

Ständigt medlemskap: 800 kr 

Plusgiro 188374-3 

Veterantraktorrally 
2 juli kl. 10.00 

Samling Eskelhems bygdegård för avfärd mot okänt mål 

VEST-bygdens LRF bjuder på förtäring. 
Kan eventuellt bli ett dopp i havet (frivilligt) 

VÄLKOMNA! 
Styrelsen 

   Vårkänning 

   Sitt med mig på ögonblickets tröskel 
   ta dig tid att vara lat och fri 
   gräset grönskar under päronträdet. 
   Årets enda vår är snart förbi… 

   Vera Sollerman 
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Välkommen på kurs i energibehandlingen Access 

Bars! 

Hembygdsgården i Västergarn 10 juni kl. 09.30-18.00 

Access Bars är 32 punkter på ditt huvud som vid beröring gör det 
möjligt för dig att släppa dömanden, åsikter, stress, ångest, sömn- 

svårigheter eller annat som hindrar dig i din vardag.  
Du får tillgång till mer av dig själv och din energi! 

Kontakta mig för mer information och anmälan. 

Varmt välkommen! 

Anders Fritzon 

E-post: andersfritzon@hotmail.com 

Telefon: 070-722 25 22 
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Sanda IF 

Sandaruset 

Ja då var det dags igen! Denna gång var banan 6,4 km lång med blan-
dat underlag. Vi startade vid järnvägsstationen i Sanda City och gick i 
mål på samma plats, nytt för i år var att vi sprang en slinga istället för 
fram och tillbaka. Uppskattad tur av samtliga, kanske lite klagomål 
från en cyklist (Benjamin) som blev av med båda foppatofflorna under 
tävlingen. Nästa år blir det pris till den som hittar dem.  
Annars kom det 14 tävlande, 4 cyklister, 1 häst (Blixtra) med Moa 
Farinder uppå, 2 gångare och 7 löpare.  
Efteråt åt vi Håkans supergoda bullar, drack saft och kaffe samt 
lottade ut 8 fina priser. Stort tack till Stenhuse gård, Åströms Däck och 
GEAB! 
Vi bestämde att till nästa år tar vi med var sin kompis så vi blir dubbelt 
så många! 
Kan också nämnas att Andreas Phersson sprang på tiden 24 min 45 
sec. Slå det den som kan!! 
 

Med vänlig hälsning - Sanda IF gm Tomas Holmqvist och Håkan An-
dersson 

 

Sanda IF i samarbete med Svenska Varpaförbundet kommer att ar-
rangera Svenska Mästerskapen i varpa, grenarna är i tvåmanna 
och par för seniorer, oldboys, juniorer och ungdomar. Arrangemanget 
kommer gå av stapeln 26-27/8 på Sanda IP.  
Vi har tänkt att genomföra detta på ett så lokalt plan som möjligt så 
att de som kommer hit kan känna att det är VI Sandabor som fixat 
detta ! 
Just nu är arbetet med IP igång.  Vi kommer behöva hjälp av alla San-
dabor, så vill du skänka priser eller hjälpa till på annat vis, hör av dig 
till Sanda IF och som vanligt kan man skänka en slant om man vill och 
då gör man det på Bankgiro: 5182-6865. Glöm inte namnet. 
Intresserad att skänka priser? Kontakta styrelsen! Mer info kommer 
senare. 
Tomas Stenhuse, 0707312317 Ulrika Pettersson, 0763968471 

Tomas Holmqvist, 0708445212 
 

Med vänlig hälsning - Sanda IF 
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Melodikryssfrukost 

utomhus i Sanda bygdegårdspark 

Lördag 17 juni  

Frukosten dukas upp från kl. 09.30 - självkostnadspris 

Sen löser vi krysset tillsammans kl. 10.00. 
Vid regn flyttar vi in i bygdegården. 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

 

    

 

   2/7 kl. 20.00 Sameblod 

   9/7 kl. 16.00 Dumma mej 3 

   9/7 kl. 20.00 Spider-Man: Homecoming 

   16/7 kl. 20.00 Tulpanfeber 

   23/7 kl. 20.00 För min dotters skull 
   30/7 kl. 16.00 Big Foot Junior 

   6/8 kl. 20.00 Ingenting och allting 

VÄLKOMNA! 

Sanda EFS 

Sommarsamling hos A-C Wallin, Lugnet 

Tisdag 27 juni kl. 13.30 

Välkomna! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 4 10.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 
Tis 6 09.00  Nationaldagsfirande vid Mästerby församlingshem. 
Tis 6 11-16  Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid.2 

Tis 6 13.00  Extra medlemsmöte i kapellet Kovik. Sid. 8 

Tis 6 18.00  Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 
Lör 10  16.00 Prova på linedance  i Sanda bygdegårdspark. Sid 17 

Lör 10 09.30-18.00  Kurs i energibehandlingen Access Bars i  
   Västergarns hembygdsgård. Sid 9 

Sön 11 13.00 Spelmansstämma i prästgårdsparken Sanda. Sid 3 

Tis 13   Bokbussen finns vid Sanda skola. 
Tis 13 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 
Tis 13 18-20 Strandstädningen börjar i Västergarn. Sid 16 

Tis 13 21.00 Erik Gadd på Stelor. Sid 14 

Lör 17 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark. Sid 11 

Lör 17 20.00 Utedans i Sanda bygdegårdspark. Sid. 3 

Sön 18 20.00 Stugmöte i Klockargården Västergarn. Kaffe. 
Fre 23 14.00 Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid 1 

Fre 23 15.00 Midsommarfirande vid Stelor. Sid 14 

Lör 24 10.00 Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kyrkkaffe m smörgås. 
Sön 25 13.00 Mässa i Mästerby kyrka. 
Tis 27 13.30  EFS sommarsamling hos Anki Wallin, Lugnet. S 11 

Ons 28 18.10-18.40 Bokbussen stannar i Västergarn, grusplanen 

Tors 29 19.30 Musik i sommarkväll. ”Barock och folkton” Maria  
   Wernberg, fiol, Henning Fredriksson, cello.  
   Mästerby kyrka 

 

JUNI   2017 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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JULI   2017 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

 

 

Sön 2 10.00 Veterantraktorrally saml Eskelhems bygdegård s 8 

Sön 2 14.00 Högmässa med återinvigning av Sanda kyrka. Bis- 

   kop Bernhard, Malin Martis, sång. Carina Nyström  
   Ahlin, trumpet. 
   Efteråt kaffe i Sanda bygdegård. 
Mån 3 19.00 Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård 

Tor 6 19.30  Musik i sommarkväll. ”En doft av Irland”. Sång och  
   musik från Irland. Christie O´Leary, sång, säckpipa  
   och flöjter & Jan Ekedahl, gitarrer.  Västergarns  
   kyrka.    
Fre 7 o lör 8 Loppis vid Vives 463  Sid. 7 

Fre 7 19.00  Konsert med Josef Karnebäck och Erik Söderlind i  
   Gullinmuseet.  Sid. 4 

Lör 8 10-16  Loppis  vid Stenhuse. Sid 24 

Lör 8 18.00  Gästspel av kocken Paul Svensson på Stelor. Sid 14 

Sön 9 10.00 Mässa i Västergarns kyrka. 
Sön 9 17.00 och 20.00 Danny´s dream. Lars Gullin konsert i Sanda  
   kyrka.  Sid. 5 

Mån 10 19.00 Sanda förr i tiden. En pratstund om Sanda med Hå- 

   kan Anderson och gäster. Gullinmuseet Sanda. Sid 4 

Ons 12 19.00 Sanda Jazz Station. Konsert vid Gullinmuseet. Sid 5 

Lör 15 13-16  Konstutställning, Vernissage i Västergarns hem- 

   bygdegård.  Sid 9 

Lör 15 19.30 Helgmålsbön vid Valbyte. Malin Martis, sång. 
Mån 17 19.00 Jazzklassiker med Andreas Pettersson m.fl. Gullin- 

   museet.  Sid 4 

Lör 22  Sockendag i Västergarn.  Sid 7 
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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 somma-
ren 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 upp-
muntrar vi alla att hjälpas åt att räfsa.  
Grovrensning har påbörjats med maskiner och den gemensamma 
städningen börjar tisdag 13 juni och avslutas tisdag 15 augusti. Föl-
jande tisdagar kl. 18-20 samlas vi vid stranden, där det finns en del 
räfsor och grepar, men tag gärna med egna redskap! 

Vippskylt kommer att finnas vid väg 140 med info. 
 

Information om Wadet samfällighetsförening 

Wadet samfällighetsförening bildades i januari 1994. Föreningen be-
står av 16 samfälligheter med delägare i socknarna Västergarn, Sanda 
och Eskelhem.  
Samfälligheternas uppgift tidigare är enligt gammal hävd en resurs för 
delägarna att utnyttja naturens resurser såsom släke, grustag, lertag, 
jakt och fiske.  
Samfälligheten bildades då Länsstyrelsen ville göre ett större område 
runt Paviken, Idån, Paån ut till Svältholmen till naturreservat. Ortsbe-
folkningen tog strid mot Länsstyrelsen i frågan och bevarade därige-
nom sina rättigheter till ett rörligt friluftsliv.  
Föreningen vill värna och vårda samfälligheterna, speciellt i avseende 
för bevarande och utveckling av möjligheterna för närboende att 
ägna sig åt fiske och frilutsliv. Ni som delägare i Wadet samfällighet 
har rättighet att fiska till husbehov utan att lösa fiskekort. För vidare 
information om fiskeplatser och gällande bestämmelser finns inform-
ationsskyltar vid Kobryggan i Västergarn och vid Pavikens östra sida. 
Fler informationsskyltar är på väg att sättas upp.  
Föreningen har under åren genomfört rensning av Paån och rännorna 
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         Prova på linedance 

                            Lördag 10 juni kl. 16.00 

                             Sanda bygdegårdspark 

                          Då anordnar Astu Stompers en sommardans kl. 16-20. 
                             Kl. 16 –16.30 har du möjlighet att prova på linedance. 

                       Ta med fika. 
                                                                      VÄLKOMNA! 

vid Åkbro. Nu arbetar vi med ett projekt där vi vill stoppa igenväx-
ningen av Paviken och återskapa en del av den tidigare öppna vatten-
spegeln. 
Vi har under tidigare år ordnat vårvandringar på de olika samfällig-
heterna som vi avslutat med korvgrillning. För att föreningen ska 
kunna arbeta vidare behöver vi Ditt engagemang och Din medverkan 
för att kommande generationer ska få njuta av ett vackert och rörligt 
friluftsliv! 
Wadets styrelse består av:  
Ulla Gabrielsson - ordförande 

Maria Eriksson - vice ordförande 

Per Widing - kassör 

Bengt Wickman - sekreterare 

Ronny Öberg - ledamot 
Dan Glifberg och Ingela Penje - suppleanter 

Fiskekort för Paviken och Västergarnsån 

Dygnskort Paviken och Västergarnsån  50 SEK 

Dygnskort Västergarnsån (nedströms landsvägsbron)  50 SEK 

Årskort Paviken och Västergarnsån  300 SEK 

Årskort inklusive gummibåtstillstånd  400 SEK 

Fullständiga fiskeregler finns på Paviken.se under fliken fiskeregler. 
Fiskekort säljs hos Preem i Klintehamn, Circle K Söder i Visby, Jaktia 
Visby eller swish till 123 395 7552 
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 Sanda Västergarn Röda Kors 

Blomskottsauktion 

Den 4 maj hade Röda Korset blomskottsauktion i Gervaldsgården. 
Massor av skott och uteväxter fanns att köpa. Vi var ca 15 personer 
som köpte till förmån för Röda Korset. Dahliarötter i många färger, 
tomatplantor, pelargonskott, vinbärsrot, klöver och streptocarpus-
skott m.m. m.m. bytte ägare och ca 2 200 kr blev kvällens resultat. 
Mycket trevlig kväll som inleddes med kaffe och småprat. 
Kurs i hjärt– och lungräddning 

Den 15 och 17 maj ordnade Röda Korset och hembygdsföreningen 
information om hjärtstartaren som kommer att finnas vid bygdegår-
den. Sjuksköterskorna Eva och Cilla gav oss två timmars utbildning i 
hjärt– och lungräddning innan vi fick testa hjärtstartaren. Bra att få 
lära sig och viktigt, tyckte vi närmare 30 personer, som samlats vid 
dessa två tillfällen. Röda Korset kommer att bidra med pengar till 
hjärtstartaren. Tack för en informativ kväll! 

Bussutflykt 

Bussutflykten kommer att gå av stapeln den 20 augusti och i år kom-
mer vi att röra oss kring Roma –Halla - Sjonhem - Viklau. Utförligare 
information om resan kommer i julinumret, men vik den dagen som 
brukar vara så trevlig.  

Svenska kyrkan 

Avslutning för Klubben och Kyrkis 

Klubben och Kyrkis har haft avslutning i Klinte kyrka den 21 maj . Hela 
koret var fyllt av barn och ungdomar och i år var temat Astrid Lind-
gren. Där fanns Madicken, Emil, Pippi, Kling & Klang, Lina m.fl. Efter 

Majblommor 

Varmt TACK till barnen i 4:an och 5:an i Sanda skola 
som sålt majblommor. Intäkterna för blomman gör 
skillnad för många barn. /Inger 
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klockringning inleddes gudstjänsten med att Robert och Hasse sjöng 
Rövarsången och sen följde många sånger av barnen och ungdomarna 
från både Klubben, Kyrkis och Musikverkstan under Carinas, Edits, Ro-
berts och Eriks ledning. Mellan sångerna läste Carina olika stycken ur 
Astrid Lindgrens sagor.  
Kent höll en kort andakt och alla sjöng gemensamt Gud som haver och 
Lova Herren sol och måne. Under det att kollekten samlades in sjöng 
alla Emilsången - Hujedamej. Efter klockringningen samlades alla i par-
ken vid församlingshemmet och fikade. En jättefin gudstjänst med 
jätteduktiga barn och ungdomar och otroligt engagerade ledare.  
TACK säger farmor och farfar Eriksson. 
Sanda kyrka  
börjar bli klar. Om du inte varit och sett förändringen, så gå gärna och 
gör det. Den är så vacker och framför allt ljus och ren. I koret har man 
sparat en liten ”svart” fyrkant som visar hur det såg ut innan rengö-
ringen.   /IE/ 

 

Ur Svenska Dagbladets arkiv 1967-09-09 

Plötslig sjukdom tros ha orsakat två dödsolyckor. 
VISBY. Två dödsolyckor vilkas orsak inte helt klarlagts inträffade på 
fredagen i Sanda socken på Gotland. 
F. sockerarbetaren Edvin Levander, 70 år, Sanda, omkom när han 
skulle följa med några säckar på en frontlastare till en traktor upp på 
ett loft. Han förlorade balansen och störtade från c:a 2 m höjd med 
huvudet före i golvet. 
Lantbrukare Ivan Gabrielsson, Västergarn, omkom vid en trafikolycka 
på vägen mellan Eskelhem och Sanda. Bilen hade utan bromsspår gått 
ut till höger från vägen och hamnat i en kanal, där vattnet dock var 
bara 20 cm djupt. 
Båda skall obduceras för att fastställa dödsorsaken. Man misstänker i 
båda fallen att plötslig sjukdom varit med i bilden. (TT) 
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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 

Fler duktiga ungdomar i Sanda 

Rasmus Wallin har blivit invald i riksstyrelsen för Svenska Downför-
eningen. Det är första gången som en medlem med Downs syndrom 
blir invald i riksstyrelsen. 
”Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påver-
kansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med 
Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda 
och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.”  
www.svenskadownforeningen .se 

Samme Rasmus rullade hem årets GT-klot. 
Av åtta deltagare var Rasmus Wallin starkast i helgens GT-klot. I fi-
nalbataljen mot Inge Pettersson drog Rasmus det längsta strået och 
segrade med siffrorna 254-234. Linda Grönlund slutade trea.  
Källa: GT 29/5 2017 

Grattis Rasmus! 
(Tipsa mig om fler duktiga ungdomar i Sanda och Västergarn!!!) GM 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i vecka 28 

MANUS IN SENAST 3/7 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2017 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

 

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

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 

Om ridning… 

Som barn fick jag lära mig att man inte får gå över åkrar, man fick gå i 
åkerkanten om man skulle över. Eftersom jag är ute och vandrar så 
gott som varje dag har jag förvånat mig över att man ibland rider över 
åkrar och orsakar djupa spår. Jag har undrat vad markägarna tycker 
om det och nu har jag fått svar. Det har kommit upp skyltar med tex-
ten ”Rid inte över våra åkrar”.  
Att uttala sig kritiskt om hästar och ridning i Sanda är inte populärt, 
det vet jag av egen erfarenhet. Jag äger inga hästar men jag äger en 
skog, som vad jag förstår, alltid har räknats som allmänning, både för 
dem som förr ville bli av med skrot och nu för hästägarna. Vissa stigar 
är så sönderridna så det är farligt att gå på dem, på vintern när det är 
geggigt blir det djupa spår och nu när det är torrt är det hårt och 
knaggligt och svårt att ta sig fram för rötter som ligger högt över mar-
ken.  
Nu lite positivt: Ni har varit duktiga att lämna in manus till det här 
numret, mycket har kommit in långt innan manustiden gått ut, det 
gillar jag. Nästa nummer blir ett nummer för halva juli och hela au-
gusti. 
Allt som ni vill ha med i juli och augusti och en vecka in i september 
vill jag ha in senast 3 juli. Det numret kommer ut vecka 28.  
Gunvor 


