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KULTURARVSDAGEN 2021 

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag 

som ska bidra till att skapa förståelse,  
intresse och engagemang för kulturarvet.  

Välkomna till  
Gullinmuseet/Stationshuset i Sanda 

Söndagen 12 september kl. 13 - 16 

Förutom att titta på museet kan du dricka kaffe  
och lyssna på musik med 

Håkan Andersson bas, Torsten Kvarnsmyr trumpet och  
Charlie Östborn gitarr. 

Kom när du vill, gå när du vill. 

Sanda hembygdsförening 
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Stenhuse i Sanda  - en gård med gamla anor 

av Carl-Magnus Krokstedt 

Fortsättning från Sandpappret augusti. 

Karl Oskar Ekelund var tillsammans med sina bröder Gustav Walfrid, 
Anton August och Axel Ludvig hemmansägare några år på gårdsdelen 
efter faderns död 1895. Bröderna Gustaf Walfred och Georg Fredrik 
Reinhold Ekelund flyttade till Botvede 1897, där de blev husbönder. 
Systern Maria Augusta Ekelund Gifte sig 1894 med husbonden Olof 
Arvid Olofsson född 1864 i Bara. De flyttade till Botvede 1899. 
Karl Oskar dog 1915 och Anton August 1924. Axel Ludvig Ekelund var 
äldst och född 1858. Han bodde på gårdsdelen till sin död 1936. Olof 
Arvid Olofsson dog 1925 och hans änka Maria Augusta flyttar till Sten-
huse 1928.  
Från Svenska gods och gårdar 1940: 
Stenhuse: Areal, total 58,91 har, därav 33 åker, 24,91 skog, 1 tomt. 
Manbyggnad uppförd 1913. Ekonomibyggnader uppf. 1875. Gården 
till släkten 1913, då nuv. ägares svärfader Johan Petter Olofsson 
köpte den av bröderna Ekelund. Ägare: Oskar Wilhelm Johansson f. 
1893, son till Fred. Johansson och hans hustru Gustava f. Stenberg. 
Gift 1919 m. Elin Hildur f. Olofsson. Son Helge f. 1921.  
Denne Johan Petter Olofsson köpte gårdsdelen 1913 och lät samtidigt 
uppföra manbyggnaden. J.P. Olofsson var född 1865 i Stenkumla och 
gift med Anna Maria Jacobsson född 1874 i Fröjel. Deras dotter Elin 
Hildur Johanna, född 1894, var gift med ovanstående Oskar W. Jo-
hansson.  
Oskar W och Elin H. J. hade en son Helge, född 1921. Helge hade inget 
intresse av gården utan ägnade sig åt akademiska studier. Gårdsdelen 
såldes sannolikt därför 1946 till K. M. Pettersson. 
Under slutet av 1800-talet och in på 1930-talet bestod gården av 
många delar och många hemmansägare, husbönder och jordbruksar-
betare var anställda. Det kom emellertid nya tider och det gamla bon-
desamhället i Sverige var på väg att försvinna. Efter några generation-
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er hade det mesta av det hårda och slitsamma manuella arbetet på 
gårdarna försvunnit, så även på Stenhuse. 
Ny ägare till Stenhuse efter Oskar V Johansson blev hemmansägaren 
Karl Martin Pettersson 1946. Han var född 1897 vid Ganne i Sanda. 
Fadern hette Karl Georg Pettersson, född 1860 vid Ganne. Modern 
hette Theodora Kristina Charlotta född Björkander 1870 i Hejde.  
Karl Martin Pettersson och hans hustru har en dotter Berit Maria Kris-
tina f. 1938. Hon bor nu på gården och är gift med Allan Vilhelm Rol-
and Pettersson född 1934 vid Boxarve i Levide. Roland kom som ägare 
att överta driften av gården. 
Gården drivs idag av sonen Tomas Martin Pettersson f. 1959. 
Men vad blev det av Anders Stenhoff? 

Det får ni veta i nästa Sandpapper. 
 

 

KLINTE FILMSTUDIO 

  

Klinte Filmstudio startar höstterminen den 29/9 kl. 19.00 

 Plats: Rondo i Klintehamn. Program kommer 

6 filmer - 250 kr 

 Så här enkelt är det att bli medlem i Klinte filmstudio: 

Kom i god tid före föreställningens början och köp ett terminskort för 
250:- som gäller för höstens 6 filmer.  

Obs det går inte att betala och se enstaka filmer. Ser du att du missar 
någon eller några filmer är kostnaden ändå låg för resterande. På 

startsidan presenteras filmprogrammet och en kort text av varje film. 
Före varje film blir det också några minuters filmpresentation  

av någon styrelseledamot.  
 Så känn er riktigt välkomna till en spännande filmhöst.  

Torkel Bonde ordf. bonde.torkel@gmail.com  
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Styrelsen i Sanda Västergarn Röda Kors har nu haft 
möte inför hösten och beslutat att inte ha någon syföreningsauktion 
och kaffekalas. Det är alldeles för oroligt, även om många är vaccine-
rade. Det var vi alla nio i styrelsen överens om. Istället gör vi som i 
fjol, säljer på nätet—säljer sytt, stickat, broderat, virkat m.m. och an-
nat vi brukar ha på auktionen, såsom bröd, sylt, äppelkakor etc. Det 
kommer att läggas ut på Facebook på Sanda socken. Vera är den som 
håller i det tillsammans med sin tös och sonhustru. Men närmare in-
formation kommer i oktobernumret.  
Likadant kommer vi att göra med kakbaket till jul. All information om 
det kommer i novembernumret. Hur det blir med lotteriet på jul-
marknaden (om den blir av) får vi se. Men håll utkik i Sandpappret. 
Just nu pågår skördeförsäljning igångsatt av Anna och Swish till Vera.  
Blomförsäljningen, som nu är avslutad gav ca 5 700 kr. Nu håller vi ut 
och inte om, så kanske vi blir av med eländet.  / Inger / 

 

VEST-bygdens LRF 

inbjöd till en trivselkväll på Kovik i början av augusti. Grill fanns på 
plats och var och en tog med vad man ville grilla och en tipspromenad 
med goda vinster utlovades. Vi var en pratglad skara som fick en 
mycket trivsam kväll. / Inger och Hasse / 

 

Klinteortens SPF  
hade i mitten på augusti sitt försenade årsmöte på Suderbys. Nu är 
alla SPF-are vaccinerade, så nu vågar vi träffas och vi var nog närmare 
40 personer, som åt en god lunch under glatt sorl. Därefter såldes det 
lotter och hölls förhandlingar och ingen hade bråttom hem.  / Inger / 
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Utbyte av utrustning 

Sanda Västergarn Fiber Ek För har tecknat nytt avtal med Telia. Mer 
information om detta kommer i ett separat utskick via e-post direkt 
till våra abonnenter.  
Avtalet innebär bl.a. att vi kommer att få en mycket högre hastighet 
dvs 250/250 Mbit/s jämfört med idag 100/100 Mbit/s.  
Vi behöver inte byta ut vår utrustning, bara de som har gamla appa-
rater av typen Thomson. Alla abonnenter får dock en ny TV-box och 
en ny router. Den nya utrustningen kommer att delas ut vid tre till-
fällen: 
Lördagen den 4 september 

Lördagen den 11 september 

Lördagen den 18 september 

Vid samtliga tillfällen mellan kl. 10-12.  
Platsen är Bengt-Arnes Eltjänst, Sanda Sandäskes 660, 623 79 Klinte-
hamn. 
För de som ABSOLUT inte kan hämta sin utrustning då, eller ordna så 
att någon annan hämtar utrustningen, så kommer det senare att bli 
ytterligare ett tillfälle.  
Vi ber alla våra abonnenter att beakta de tillfällen som ges ovan samt 
att vår styrelse inte blir nerringd med frågor. Frågor försöker vi be-
svara på plats vid utlämningstillfällena.  
För Fiberföreningen  
Agneta Lippman 

Ett nättips. 

På Gotlands Fiskerimuseums Facebooksida finns en liten film från 
deras årsmöte där Sven Ahlgren berättar om ett fiskeäventyr då han 
fick en oväntad fångst i sitt nät. För att bevisa sanningshalten i sin 
berättelse hade han bildbevis med sig.  
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Information från  
Föräldraföreningen Sanda förskola och skola: 
Under våren startades en gemensam föräldraförening och en styrelse 
finns tillsatt. 

Syftet med föreningen är att stödja verksamheten i Sanda förskola 
och skola här och nu, men även värna den framtida utvecklingen. Vi 
vill att både barn, personal och föräldrar skall trivas och känna sig 
trygga. Vi vill fungera som en länk mellan skolan och föräldrar, likväl 
som mellan vårdnadshavare och politiker/regionen. 

Under våren har vi haft möten med personal på skola och förskola 
samt rektorerna för att bättre förstå verksamheten och föra en dis-
kussion kring utmaningar och möjligheter. 

Vi följer utvecklingen kring frågan om förskolelokaler. Vi hoppas att 
kunna arrangera trivselaktiviteter under hösten i den mån pandemin 
tillåter. 

Har du idéer, synpunkter eller frågor? Vill du bidra på något sätt eller 
sitta med i styrelsen? 

Välkommen på årsmöte tisdag 5 oktober 19.00 i bygdegården. 

Anmälan via mail senast 1 oktober till 
foraldraforeningen.sanda@gmail.com 

Är du vårdnadshavare till barn i förskolan och/eller skolan? Välkom-
men att gå med i vår facebookgrupp ”Sanda förskola och skolas för-
äldraförening”. 

Hälsningar Styrelsen 
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Trivselkväll vid Kovik 15 augusti. 
Vi var nio personer som träffades för att njuta av kvällsmat eller en-
bart en fika. Det hade blåst ordentligt hela dagen, men när vi träffades 
vid 18-tiden hade blåsten klingat av och solen sken. Vi pratade om 
stort och smått. Så småningom började solen dala bakom fiskebodar-
na och det var dags att bryta upp. 
 

Text och bilder: Agneta Lippman 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 5 10.00 Veterantraktorrally. Samling Eskelhems bygdegård. 

Sön 5 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 

Sön 12 11-13 Öppet hus i Gotlands Fiskerimuseum. Sid 9 

Sön 12 13-16 Öppet hus i Gullinmuseet.  Sid. 1 

Sön 12 19.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Sön 19 14-20 Kyrkoval i Klinte församlingshem. 

Sön 26 13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Mån 27 19.00 Styrelsemöte, Sanda Hbf i bygdegården. 

Ons 29 19.00 Klinte filmstudio på Rondo Klintehamn.  Sid. 3 

 

 

Tis 5 19.00  Årsmöte Föräldraföreningen Sanda förskola och  
   skola i Sanda bygdegård. Sid. 6 

 

September  2021 

 

VEST-bygdens LRF-avdelning 

anordnar det årliga  
VETERANTRAKTORRALLYT 

Söndagen den 5 september. 

Samling vid Eskelhems bygdegård kl. 10.00 

Välkomna! 

Oktober  2021 
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KULTURARVSDAGEN på KOVIK 

Välkomna till Kulturarvsdagen.  

Gotlands Fiskerimuseum har öppet  
söndagen 12 september kl. 11 - 13. 

Våra fiskebodar kommer att vara öppna och tillgängliga för alla. 
Dessutom kommer det att finnas ett antal personer på plats och de 

kan svara på frågor och lämna information om fisket,  
byggnadsvård m m.  

Vi bjuder på kaffe och kaka till de personer som på plats tecknar 
medlemskap i vår förening.  

 

Kovik 15 augusti. 
Foto: Agneta Lippman 
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Utflyktsmål i Sanda - Vivesholm 

Vi kommer att presentera ett par utflyktsmål här i Sanda. Många av 
er känner redan till dessa, men vi har ju nyinflyttade samt turister/
besökare som undrar vad det finns att se och uppleva i Sanda.  
Vivesholm är ett sådant ställe. 
Ett underbart naturreservat 
som är värt ett besök oavsett 
årstid. Bilderna är tagna un-
der en promenad med Gunnel 
Wallin under sensommaren. 
Backtimjan står i blom och det 
lyser av den lila färgen på 
flera ställen. För att se bilder-
na i färg får ni kolla i Sand-
pappret på nätet.  
Under vintern är Vivesholm fullt av de sjöfåglar som övervintrar. I vin-

tras åkte några barn skrid-
skor på en mycket stor fru-
sen vattensamling. Det finns 
bord och bänkar att sitta vid 
för att äta en medhavd mat-
säck eller njuta av en kaffe-
korg.  
Här har vi även ruinerna av 
en gammal borg. Den lät her-
tig Erik bygga år 1396. Bor-
gen revs tyvärr redan år 
1398. En skans byggdes upp 
på samma plats under 1710-

talet. Resterna av borgen 
och skansen kan           ses 
när ni passerat in en     bit på 
området och den ligger stax 
bakom skylten med inform-
ation om naturreservatet. 
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Text och bilder: 

Agneta Lippman 
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   UNEA   
   Hemtjänster AB 

Vi  gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,  
priset är det samma som i regionens regi och  

fakturan kommer från Region Gotland.  

Vi har små arbetsgrupper som ger: 
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det. 

 

Det ger trygghet, förtroende och tillit. 
 

Kontaktperson som hjälper dig med kontakter - 
 vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  
i följande socknar: 

Klintehamn  Sanda  Västergarn  Tofta  Eskelhem 

  Mästerby  Väte  Hogrän  Fröjel   Hejde   
Lojsta  Gerum  Levide  Eksta  Sproge  Visby 

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 s.k. rut-städ. 
 

Läs mer på www.unea.se 

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 

Cykeltipsrundan  
är nu avslutad och vinnarna är dragna. Följande personer har vunnit: 

Barnfrågorna : 

1. Bröderna Österlund 

2. Arvid Kåring 

3. Alice Björne 

4. Gabriel Westergren 

Vuxenfrågorna: 

1. Johan Bergström 

2. Arne Hellgren 

3. Muriel Salas 

4. Markus Karlsson 

Grattis alla 

vinnare! 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 39 

MANUS IN SENAST 24/9 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2021 

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

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

 

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 

    

      Profiler i Sanda 

 

  Fiberföreningens duktiga 

 och mycket kompetenta  

 ordförande, 

 Mats Ågren 

 

 Text och foto: 

 Agneta Lippman 


