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Mathilde Ahlburg, Sanda ridskola 

Läs motiveringen på sidan 10. 

Foto: Åsa Sjögren Andersson 
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Årsmöte med Sanda hembygdsförening 

Söndagen 20 mars hade Sanda hembygdsförening sitt årsmöte med 
30 medlemmar närvarande. 
Årsmötet inleddes med underhållning av Länsteaterns chef, Thomas 
Sundström och producent, Liv Olander. De berättade om Länste-
aterns senaste uppsättning, ”Anna & Jacob Dubbe” samt ”Måne över 
Rosendal”. För 5 år sedan fick Thomas sin ídé om att göra en teater 
om Jacob Dubbe efter att ha läst Sollermans romaner om honom. Nu 
spelar man båda uppsättningarna. Vill man få en hel dags teaterupp-
levelse, kan man börja med ”Anna & Jacob Dubbe”, sen inta en tea-
termiddag på en restaurang och avsluta dagen med ”Måne över Ro-
sendal”. Premiären var 4 mars och man spelar till 15 maj.  
Det är en stor uppsättning för en liten teater, 17 personer på scen 
och sammanlagt 80 kostymer på den ena och 150 på den andra upp-
sättningen.  
Vi fick också lyssna på några sånger och delta i en tipstävling. Den 
vanns av Anki Wallin och Ola Arvidsson.  
Därefter var det dags för kaffe och som vanligt bjöds vi på goda fast-
lagsbullar gjorda av Eivor och Gertrud. 
Så var det dags för kvällens förhandlingar som leddes av ordföranden 
Marie Andersson med Lars Österlund som sekreterare.  
Verksamhetsberättelsen berättar om ett år med pandemi som inne-
bär färre uthyrningar och färre arrangemang än vanligt. Medlemsan-
talet vid årets slut var 185 st, 145 familjer och 40 enskilda. Bygdegår-
den har varit uthyrd ca 25 gånger (ca 80 andra pandemifria år). Det 
innebär mindre inkomst, föreningen har dock bara gått back med ca 
10 000 kr. Det är inte riktigt sant, eftersom Sanda dansförening nu 
ingår i hembygdsföreningen har 43 000 överförts till hembygdsför-
eningens kassa. De pengarna kommer att förvaltas av hembygdsför-
eningen på ett särskilt konto. Underskottet är alltså egentligen större.  
Årsmötet 2021 hölls digitalt med styrelsen på plats i bygdegården 
och ca 20 uppkopplade medlemmar i hemmen. Fastlagsbullarna var 
inte digitala utan mycket verkliga. Valborgsfirandet hölls också digi-
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talt och flera av föreningens styrelsemöten har varit digitala.  
Årets Sandabo 2021 var Rädda Sanda skola.  
Trots pandemin så har en del aktiviteter hållits under året: Gökotta, 
melodikryssfrukost några gånger, trivselkväll vid Kovik, kulturarvsdag 
vid Gullinmuseet, spökstig vid bygdegården, fagningar vid bygdegår-
den och Petarve.  En söndagseftermiddag visades filmen ”Sammets- 

kostymen "som bygger på en novell av Anna-Kajsa Hallgard.  
Hildings torp har varit uthyrt 7 veckor och en lekplats håller på att 
färdigställas vid bygdegården med bidrag från GUBIS (gotländska ut-
vecklingsbolag i samverkan).  
Så här ser styrelsen för 2022 ut: 
Ordförande Marie Andersson  omval 
Vice ordförande Ola Arvidsson  omval 
Kassör  Gunnel Wallin  omval 
Sekreterare Lars Österlund  omval 
Ledamöter  Magdalena Öhlund, Åsa Sjögren Andersson, Julia 
   Sjöberg 

Ersättare  Robert Öhlund, Tomas Stenhuse, Gunnar Eriksson,  
   Tomas Holmqvist, Jan Östlund, Cecilia Berg 

Revisorer: Ove Norragård och Per Österlund. 
Valberedning: Anki Wallin, Inger Eriksson, Anders Olsson 

Anders Olsson, kassör i Röda Korset tackade för pengar till Ukraina 
som kom in vid tipspromenad och sågning vid Petarve 5 mars. Ca  
5000 kr samlades in.  
Under 2022 planerar hembygdsföreningen ungefär samma verksam-
het som man hade innan pandemin, ex. valborgsfirande, spelmans-
stämma, midsommarfirande, spökstig m.m. Dansföreningen planerar 
för dans i parken 2/7 och 13/8 och Gullingruppen planerar för en 
bättre konsertsommar detta år.  
Årets Sandabo 2022 blev  Matilde Ahlburg som driver Sanda ridskola 
vid Sandäskes. Hon startade sin verksamhet 1/7 2021 och har nu 16 
hästar och ca 100 elever. I sommar planerar hon ridläger.  /G M / 



 4 
 sandagotland.se 

Byggnaderna vid Kovik 

Båthus från Sigsarve i Hangvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia av ett förfallet båthus vid Sigsarvestrands fiskeläge. Det till-
hörde gårdarna vid Sigsarve. Byggnaden uppfördes 1977 vid Kovik och 
mäter 5,90 meter i längd, 3,66 i bredd. Den är 2,95 meter hög och 
byggd i skiftesverk med 5 cm tjocka plank/bular med tak av bräder/
falor. Framsidan är byggd med breda bräder i stället för bular. Bygg-
mästare var Karl Öberg, Sanda.  
Längs båthusets framsida är påbyggt ett skölä/skjul  för torkning av 
strömmingsnät och segel i skydd mot solen. 
Båthuset användes främst för förvaring av redskap, men på vintern 
drogs båten in genom den stora porten på gaveln. 
Text och foto: Ronny Sagebrand 
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www.bygdeband.se 

Bygdeband är ett digitalt hembygdsforskningsforum. 
För ca 12 år sedan gick Västergarns hembygdsförening med. Karin 
Persson och jag, Barbro Vigström, träffades varje onsdag förmiddag 
och dokumenterade alla fastigheter med bilder och lite text.  
 

Vi hade god hjälp av boken ”Gotlands läns bebyggelse” från 1956 av 
bl.a. David Gadd och Bengt G. Söderberg, från vilken vi scannade fo-
ton och skrev av texter. Vi fick också tillgång till en pärm med nytagna 
foton av Bo Bandefjord, vilken en grupp ”västergänningar” hade job-
bat med under en tid.  
Så småningom kom även Bibbi Andersson med. Senare flyttade Karin 
men Bibbi och jag jobbar oförtrutet vidare. Det byggs ju fler och fler 
hus i socknen och det är ju meningen att även det nya skall dokumen-
teras.  
De allra flesta fastigheterna i socknen finns med samt några som till-
hör Sanda, men som finns i Västergarns omnejd. Affären, pensiona-
ten, hamnen, fiskelägena. Historiska dokument som t.ex. Tvåkunga-
mötet på 1400-talet och regler beträffande fisket i ån och vid kusten 
m.m.  
Det är ett roligt och spännande jobb och vi har fått lära oss mycket om 
bygden och dess historia. Just nu letar vi uppgifter om de personer 
som finns på de gamla bilderna. Vi tar gärna emot bilder och annan 
dokumentation från livet i Västergarn både förr och nu.  
Titta gärna in på  
www.bygdeband.se/
västergarns distrikt 
och kolla! 
Ps. De flesta av Got-
lands socknar bl.a. 
Sanda finns represen-
terade i bygdeband. 
Västergarns hem-
bygdsförening/Barbro 
Vigström 
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Trevlig familjedag vid Petarve 

Lördagen den 5 mars anordnade Sanda hembygdsförening en famil-
jedag vid Petarve. Från början skulle det bli tipspromenad och korv-
grillning men eftersom det fanns vatten i ån så blev det också såg-
ning med vattensågen, en upplevelse som intresserade både unga 
och gamla.   
Tipsrundan gick bl.a. i biotopskogen och längs med ån, en vacker 
slinga som man gå utan frågor längs vägen. Hembygdsföreningens 
styrelse grillade korv, 110 korvar gick åt meddelade ordförande Ma-
rie.  
Pengar för korv och tipsrunda samt insamlingsbössa samlade in ca  
5 000 kr till Röda Korsets Ukrainahjälp.  
Stort tack till alla som fixade dagen, frågemakare, grillare, kaffeko-
kare, sågmästare m.fl.  Vinnarna i tipsrundan ser ni på nästa sida. 
/Gunvor/ 
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ÅRSMÖTE 

i Wadet samfällighetsförening 

Måndagen 18 april kl. 14.00 i Västergarns hembygdsgård 

Lars Wallin, Sportfiskarna visar bilder och berättar om  
restaureringsåtgärderna och vattenregleringen i Paviken. 

Vi bjuder på smörgåstårta. 

VÄLKOMNA! 

  Medlemsavgifter 2022 

 Gotlands fiskerimuseum 

 Vi behöver er och ert stöd för att vårt  
 fiskerimuseum ska leva vidare. 
  Medlemsavgiften är 100 kr för enskild, 

      150 kr för familj samt  
      800 kr för ständig medlem. 

      Bankgiro 278-7307 

      Swish 123 345 30 32 

Vinnare i tipsrundan 5 mars. 
Följande vinnare har dragits: 
Barn:      Vuxna: 
1. Arvid Hemmungs   1. Hasse Jakobsson 

2. Majken ?    2. Siv Häglund 

3. Leo och Enya Melin   3. Matilda Bodin 

Pristagarna meddelas också per telefon  eller på annat sätt av styrel-
sen. 
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Duktig fältskytt i Västergarn 

Jämn kamp när Björn Ahlby knep silver i fältskytte-SM. 

Det blev silver för gotländske skytten Björn Ahlby när SM i fältskytte 
avgjordes på Tofta i helgen 20-21 november 2021.  
 

 Cirka 140 skarpskyttar från Skåne i söder till Kalix i norr gjorde upp 
om SM-medaljerna i fältskytte. Björn Ahlby, Väte skyttegille, försva-
rade de gotländska färgerna väl och tog SM-silver i den öppna klas-
sen. 
Björn Ahlby, Väte skyttegille, är mest känd som en högst kapabel ban-
skytt men nu var det dags för honom att få till en fullträff även ute på 
fältet. Han sköt fullt på lördagen och var då i delad ledning, en träff 
framför favoriten Olle Gabrielsson från Rommehed i Dalarna.   
 

– Just på knämålen är jag lite otränad och det blir lite vingligt men jag 
är väldigt nöjd. Det här överträffar mina förväntningar med råge, jag 
brukar misslyckas just på SM så jag hade inte en tanke på medalj. Det 
här var väldigt kul, säger Björn Ahlby efter att han säkrat sin första 
medalj i SM-sammanhang.   
 

Källor: Sveriges radio P4 Gotland och helagotland.se 

 

.  
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 2 9.30  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 11 

Sön 3 10.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Mån 18 14.00 Wadet årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid 7 

Sön 24 19.00 Mässa i Sanda kyrka 

Mån 25 18.00 Fagning vid Sanda bygdegård. Sid. 11 

Mån 25 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården 

Lör 30 19.30 Valborgsfirande Sanda bygdegård. Sid 20 

Lör 30 20.00 Valborgsfirande vid Valbyte. Sid 20 

 

Sön 1 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka 

Fre 6 19.00  Fredagsmys i Västergarns hembygdsgård. Sid 6 

Lör 14 10.00 Fagning vid Petarve och Hildings torp. Sid. 11 

 

April  2022 

Maj 2022 

Årets Sandabo 2022 utdelades till Mathilde Ahlburg. Här är moti-
veringen 

Trots sina unga år har årets sandabo satsat målmedvetet och friskt 
i ett tufft yrke. Man ska ha blick och kunnande för att kunna lära ut 
Ars Equitandi som det heter på latin. 
Vi vet att du och dina fyrbenta vänner är älskade av många här i 
socknen och på Gotland. Stort lycka till här i Sanda. 
Sanda Hembygdsförening har till Årets Sandabo 2022 utsett ridlä-
raren och ägaren Mathilde Ahlburg vid Sanda Ridskola. 
Grattis! 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Välkomna till årets första  
MELODIKRYSSFRUKOST 

Lördag 2 april kl. 09.30 i Sanda bygdegård 

Anki, Rasmus och Hasse dukar upp frukost 

Vi äter och kryssar tillsammans. 

Sen tänder vi ett ljus för folket i Ukraina. 
Tina Knutas berättar om svenskbyborna  

och situationen i Ukraina just nu. 
Gertrud Jakobsson sjunger och spelar flöjt. 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

               Fagningstid 

Bygdegårdsparken 

Måndag 25/4 kl. 18.00 

(Reservdag: Tisdag 26/4) 

    Petarve & Hildings torp 

      Lördag 14/5 kl. 10.00 

 Kaffe och korv 

 som belöning. 
            Välkomna! 

Sanda hembygdsförening 

Medlemsavgift Sanda hembygdsförening  
Familj 150 kr - Enskild 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4 

Swish 123 671 35 72 eller scanna QR-koden  
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Bildgalleri 
Här kommer ytterligare en presentation av en mycket duktig foto-
graf, Ann Cederlund Bogström. Hon är bosatt i Sanda. Förutom att 
Ann tar fina bilder så målar hon en hel del och gör skulpturer i be-
tong. Hon har tillsammans med Benny Bogström drivit Formgården, 
som  bland annat sålt färgmaterial, konst, saker gjutna i betong, glas 
m m. Gårdsbutiken avslutades under 
2020.  
Ann har bland annat ställt ut tillsammans 
med Sudrets Fotoklubb, på Västergarns 
konstutställning, på Almedalsbiblioteket 
samt haft ensamutställningen ”Sandkorn” 
i Sanda bygdegård.  
Ann var från början en självlärd fotograf 
och har senare gått ”Fotokurs med konst-
närlig inriktning” på den numera ned-
lagda Gotlands konstskola i Visby.  
Hennes fotografier återspeglar det lilla i 
naturen och gärna på nära håll. Insekter 
som sitter på en blomma eller gömmer sig 
under ett blad. Eller enbart en vacker 
blomma i närbild.  
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Dessutom skriver Ann på sin första bok. Kreativiteten flödar! Dessu-
tom fortsätter hon att fotografera och måla tavlor. Här visar vi några 
av hennes fotografier.  
Text: Agneta Lippman  Bilder: Ann Cederlund Bogström 

 

sandagotland.se 
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 Vad händer i Västergarn/Sanda på tisdagar? 

Jo, vi är omkring 5-10 personer och ibland ännu fler under sommaren 
och då mest damer, men alla är välkomna. Vi träffas på tisdagsmorg-
narna för en promenad i omgivningarna Västergarn/Sanda. Sträck-
orna vi går är högst fem km, vi går med eller utan stavar. Vi hämtar 
även upp deltagare längs vägen som inte är i sin bästa form för dagen. 
Vi kontaktar då varandra via sms, så att alla kan hänga med en bit i 
alla fall, trevligt tycker vi.  
Vi är ett glatt gäng, som pratar om vad som händer i socknen, mat och 
tv-program, ja, vi löser alla världsproblem under promenadens gång. 
Ibland kan det bli en biltur för att sedan gå en tur lite längre bort, 
men mestadels är vi i Västergarn med omnejd. Kan bli Klinteberget, 
Tofta strand och uppe i Sanda, som t.ex. vid vattensågen, där det 
finns en fin slinga att gå och har man tur så sitter det en tipsprome-
nad där, så hjär-
nan får lite 
motion. Kron-
holmen är också 
fint att gå på, när 
banorna inte är 
öppna och spel-
bara, vi har en 
golfguide med i 
gruppen så det 
fungerar bra.  
Den senaste pro-
menaden gick vi 
över viken på 
sanddynerna, 
som låg torra på 
grund av lågvatt-
net. Vi kom ut till 
Svältholmen och 
gick sedan ut till 
udden,  



 15  sandagotland.se 

jättemysigt och lite även-
tyrligt, fågelskådning blev 
det också. Tofsvipan 
(bläcko) och strandskatan 
hade anlänt såg vi, nu in-
väntar vi sädesärlan och 
skärfläckan. 
Så alla är hjärtligt väl-
komna till parkeringen vid 
festplatsen i Västergarn, 
tisdagar kl. 09.30 för en 
prommis.  
Majgun Bäckman 

 

 

 

Herrpromenader? 

Jo, det finns det också, 
den gruppen heter 
”Gångarna” och de går 
på måndagar, onsdagar 
och fredagar och startar 
kl. 09.00. De samlas vid 
Strandvägens busskur. 
Detta gäng av herrar är 
mellan 5-8 st, som sta-
digt går varje vecka. Ett 
glatt gäng som liksom 
damerna löser världs-
problem under prome-
nadens gång.  
Åke Andersson  
gm Majgun Bäckman 
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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! 

sandagotland.se 
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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 

sandagotland.se 

Väg 140 Klintehamn-Västergarn, ny gång- och cykelväg är 

nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2022. 

Ur juryns motivering: ”Med lyhörd iakttagelseförmåga och gedigen 
kunskap om byggande kan en väg passas in, på ett sätt som gör att det 
nya uppfattas som en självklar del av landskapet. Det har man lyckats 
med när gång- och cykelvägen söderut från Visby byggts ut från Väs-
tergarn till Klintehamn.” 

Beställare: Trafikverket 

Arkitekt: Sweco genom Kristina Forssbeck Nyrot och Katarina Hawby 
m fl. 

Juryledamöter för Trafikverkets pris 2021 är: Johan Folkesson, Tor-
björn Suneson, Ulrika Knutson, Anna Lindell, Katarina Borg och Ingrid 
Alerås. 

Sveriges Arkitekter administrerar priset och pristagaren presenteras 
på Arkitekturgalan den 7 april. 
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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 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2022 

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

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 17 

MANUS IN SENAST 22/4 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

sandagotland.se 

 

 

 

 

VALBORGSFIRANDE  30/4 

Västergarn, Valbyte 

Elden tänds 20.00.  
Gemensam sång och musik av traktens talanger. 

Vårtal. 
Försäljning av korv och dryck. 

Sanda, bygdegården 

Elden tänds 19.30 

Vårtal och sång 

Servering 

 

Vårligt  

Välkomna! 

Hembygds- 

föreningarna i 
Västergarn och 
Sanda 


