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Hej, 
Under hösten kommer Sportfiskarna att göra en insats för att förbättra för-
utsättningarna för en lyckad havsöringslek i Idån, strax innan inloppet till 
Paviken, inom ramen för ett koncept vi kallar ”Fiskevårda med Sportfiskar-
na”. Satsningen sker i ett samarbete med privatpersoner, markägare och 
föreningar med målet att öka kunskapen och engagemanget runt lokala 
vattendrag. Skulle du vilja vara med och hjälpa till? 

Så här går det till! 
Vi kommer tillsammans att arbeta i ån 
med manuella redskap för att skapa 
bättre lek– och uppväxtmiljöer för 
öringen. Med hjälp av särskilt anpas-
sade krattor och spett kommer vi att 
rensa och luckra grusbottnarna så att 
öringen senare i höst lättare kan lägga 
sin rom. Vi kommer även där det be-
hövs skapa nya lekplatser genom att 
tillföra grus och sten med hjälp av hin-
kar och skottkärror.  

Du anmäler dig till arbetsdagen nedan. 
Vi har all utrustning och bjuder även 
på något att äta under arbetet. Du 
behöver inte ha kunskap om fiskevård 
sedan tidigare, vi instruerar dig! Du 
behöver själv ta dig till vattendraget 
och ha med dig oömma kläder och 
stövlar eller vadarbyxor. Vi har inga 
åldersgränser men minderåriga behö-
ver ha en vuxen med sig. 
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När och var kan man hjälpa till? 
 

Datum: Lördag 17 september 2022 

Tid: 10.00 

Plats: Idån, Pavikens naturreservat 

Övrigt 
Vi bjuder på kaffe och grillad korv. Medtag oömma kläder och stövlar eller 
vadarbyxor. Alla aktiviteter kommer alltid att starta med att vi ger en kort 
introduktion och vägledning i vad som ska göras under arbetsinsatsen. 

Anmälan 

Skicka din anmälan senast tre arbetsdagar innan aktiviteten äger rum till: 
gotland@sportfiskarna.se . 
Märk anmälan med ”Fiskevårda med Sportfiskarna”. Ange plats, datum, 
namn och ev. allergier. 

Sprid gärna aktiviteten vidare till vänner och bekanta i socknen! 

Kontakt 
Joakim Lyander, tel. 073 742 35 03 eller gotland@sportfiskarna.se 
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Trivselkväll på Vivesholm 

Ett antal sandabor mötte upp söndagen den 14 augusti för att umgås. 
Det var en ljuvlig sommarkväll. Grillen var igång. Man åt, njöt av den 
fina miljön och pratade, pratade. Ända till dess att flygmyrorna attack-
erade. Då var det bara att packa ihop och flytta sig från platsen.  
Text: Agneta Lippman 

Bild: Marie Andersson 
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Veterantraktorrally 

Söndag den 11 sept. kl. 11.00 

samlas vi vid  
Sanda bygdegård. 

Där börjar vi med en presentation av 
fordonen. 

Sen åker vi en runda med  
stopp för matrast där det finns  

korv och kaffe att köpa. 
 

VÄLKOMNA! 
Vestbygdens LRF-avdelning 

Filmer på Rondo 

 28/8 kl. 19.00 Downtown Abbey: En ny era 

 4/9 kl. 15.00 DC League of Super-Pets 

 11/9 kl. 19.00 Där kräftorna sjunger 

 18/9 kl. 15.00 Paw Patrol och Cat Pack 

 25/9 kl. 19.00 Bränn alla mina brev 

 9/10 kl. 19.00 Ticket to Paradise 

 16/10 kl. 15.00 Mamma Mu hittar hem 

 23/10 kl. 19.00 Kärleksbevis 

VÄLKOMNA! 
 

 

 

 

 www.klintebf.se                     Rondo Klinte bygdegårdsförening 
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En ”varm” sångstund i Gullinmuseet 

Det var verkligen varmt, både inne i och utanför Gullinmuseet på 
lördagseftermiddagen 27 augusti, när Sanda EFS hade inbjudit till 
sångstund med Johan och Gunilla Sigvardsson från Vimmerby.  
Det var tredje året i rad som Johan och Gunilla var hos oss i Sanda, 
de var på Gotland  för att förgylla EFS sommarkonferens i Fole med 
sång och musik,  men hann också med besök i Sanda och Levide.  
Det blev en konsert med blandat innehåll, läsarsånger, country, 
dansmusik, och visor. Johan gillar att sjunga Elvis, flera Elvislåtar 
bjöd han oss på. I många av sångerna kunde publiken sjunga med.  
Efter en timmes konsert var det dags för kaffe med bullar och äppel-
kaka och alltihop avslutades med ett litet avslutningstal av Bengt 
Sturevik och ytterligare några sånger.  /Gunvor/ 
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Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning där målet är att du ska 

kunna klara att ta hand om dig själv och din familjs grundläggande 
behov, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel 

kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge. 
 

Utbildningen är på grundläggande nivå och du kommer få tips om 

hur du kan förbereda dig på en samhällskris. Med dig får du en 
samlad information med saker du bör tänka på för att ha en bra 

hemberedskap. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa 

andra. 

Vem kan delta? 

Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen är kost-

nadsfri. Lunch och fika ingår. Reseersättning utgår inte. 

Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren. Utbildningen 

riktar sig till dig som inte är medlem i en frivillig försvarsorganisat-

ion. 

Anmälan görs till gotland@svenskalottakaren.se. Anmälan kan läm-

nas fram till och med 3 september  

Du kan också anmäla dig genom att ringa till Marie, 073 553 98 56. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 3 ca 10.00 Gotland 360 har paus vid Sanda bygdegård. Sid. 14 

Sön 4 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Lör 10 ca 8.00 Gotland 360 har paus vid Sanda bygdegård. Sid. 14 

Lör 10 14-16 Skolgårdsfest Sanda skola. Sid. 1 

Sön 11 8-20 Val i Sanda bygdegård 

Sön 11 11.00 Veterantraktorrally vid Sanda bygdegård. Sid. 5 

Tis 13 18.00 Dansbanan tas in. Sid. 8 

Lör 17 9.30  Sköt dig själv. Utbildning i Sanda bygdegård. S. 7 

Lör 17 10.00 Fiskevårdsdag vid Idån Paviken. Sid 3 

Mån 26 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården 

September 2022 

Dansbanan skall tas in igen. 
Det är slutdansat för i år och dansbanan i bygdegårds-

parken skall tas in.  
Kom och hjälp till med det 

Tisdag 13 september kl. 18.00 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och korv.  

VÄLKOMNA! 

Kom ihåg att anmäla er till  
SKÖT DIG SJÄLV-kursen senast 3/9 
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273 Sandpapper!!! 
Jag har räknat och kommit fram till att så många Sandpapper har jag 
tillverkat sedan 1996. I september 1996 gjorde jag nummer två av 
Sandpappret. Då hade jag och flera andra tyckt att det skulle vara bra 
att samordna alla inbjudningar till evenemang från olika föreningar i 
stället för att få en massa inbjudningar i brevlådan. Den idén tycker 
jag fortfarande är bra.  
Mitt första Sandpapper  bestod av 4 sidor och tog bl.a. upp inbjudan 
till trivselafton med pub, höstupptakt för sockenutveckling, höstfix i 
parken  och reklam för Sanda Livs som då drevs av fam. Lagergren. 
Ordförande i hembygdsföreningen var Sven Bäckstäde, vice ordfö-
rande Rune Malmros, sekreterare Marie Anne Norragård och kassör 
Arne Åkerman.  
Från nr 6 2009 till och med nr 9 2012 gjorde jag uppehåll men tog till-
baka jobbet när jag blev pensionär. Nu är jag inne på mitt elfte år som 
pensionär och tycker att jag har gjort mitt som Sandpappersredaktör.  
Det har oftast varit roligt att göra tidningen, men det är bundet och 
visst har det hänt att jag har irriterat mig över bidrag som inte kommit 
in i tid och varit ledsen över mail och samtal som inte varit så roliga.  
Men … de flesta har varit uppmuntrande och gett glada tillrop. Jag 
känner att jag har gjort nåt bra för socknen och det har varit viktigt 
för mig. Tack för alla bidrag som ni har gett mig under åren. Små och 
stora, alla lika värdefulla för helheten. I många år deltog skolan med 
dikter, berättelser m.m. Ni som var elever då är vuxna nu. 
Tack alla styrelser som jag samarbetat med. Tack för alla måndags-
kvällar tillsammans med er. Tack till tryckare och utdelare som sett till 
att det har blivit ett Sandpapper i varje brevlåda i två socknar.  
Hur det blir med Sandpappret i framtiden är i skrivande stund oklart.  
Tills styrelsen har hittat någon som vill ta över finns det en ny  
mailadress för er att använda: sandpappret@sandagotland.se 

Ni kan också kontakta någon i styrelsen. På sista sidan i det här num-
ret hittar ni dem.  
Gunvor 
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Anteckningar från Getarbyn. 
Skojargubbar 

Mattias Hedin och hans hustru Catarina var födda i Silte 1831 resp. 
1836. De blev ”intagnes”, som det hette, vid Lars Kindberg och hans 
hustru, som var barnlösa. Stället låg på Petes grund och hörde inte till 
den egentliga Getarbyn. Getarbyn hörde till Landby fjärding, Petes 
och Hallvards till Silte fjärding. Men rent socialt och yrkesmässigt stod 
de getrarna närmast. 
Mattias Hedin var mest känd som Mäster Hedin. Han var en stor filur 
med en humor som ibland åstadkom allmän förargelse. I ungdomen 
hade han seglat som timmerman. Men när han gift sig och bildat fa-
milj, gick han i land och etablerade sig som byggmästare.  
En gång hade han vid ett besök i Västergarns hamn kommit i delo 
med Västergarnsborna. Det måste ha varit någon större folksamling, 
då även psalmsång förekom. Alltnog, Hedin hade då som lämplig fö-
reslagit följande psalm. Mig veterligt fanns den icke i psalmboken. 
Troligen något plagiat på någon gammal sång. Eller också fritt diktad 
för tillfället, sådant förekom ofta. Den lyder så: 
O Herre, låt mig som ett ljusets barn 

undvika, och undfly alla dem som är från Västergarn. 
Den onda hop som ni i arghet ropa, 
Ack värdes dem från jorden sopa. 

Västergarnsborna tog minst sagt illa upp. Sådant tålde de inte av en 
utböling. Min sagesman sade: ”Den gangen fick han raidut mä klapp. 
Dei skall sleik grentue rackrar ha”.  
Efter vad mina sagesmän berättat fann Hedin ett nöje i att driva med 
folk. Otaliga är de historier som berättats om honom och hans bygg-
lag, som ingalunda stod honom efter i den vägen. Bara en till: 
Gubben Kindberg, Hedins fosterfar, beskrivs som en ganska häftig 
man. ”När han blai aduar talt han bakfram”, sas det. En morgon skulle 
Kindberg gå till smeden Lindberg och avlita en yxa. Tog in den i far-
stun för att ha den till hands på morgonen. Hedin passade då på att 
byta ut den mot en gammal flåhacka. I mörkret nappade Kindberg 
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hackan, tog den på axeln och gav sig iväg. Han gick Petes kyrkstig. 
Över ån låg ”a spang”, en grov ekstock. Han tog då den förmenta 
yxan och skulle stödja sig på skaftet. Fick då se vad han gått och burit 
på. Under hädelser ”mä rop u skrei” fick han vända om. Hedin fick 
gömma sig i ”Haimhagen” tills ilskan gett med sig. ”Elles hadd dei int 
vart leivbärgning”.  
Nu lämnar jag Hedin.  
Beträffande psalmer - En gubbe vid Havor hade blivit åtalad för någon 
förseelse. Han frågade då rätten om han fick läsa en psalm före förhö-
ret. Vilket beviljades. Den står i 1695 års psalmbok och lyder så: 
Drag dig inte långt från mig 

ty nu står nöd för handen. 
Stora stutar i en ring 

hava mig omgivit. 
Feta oxar runtomkring 

stå mig efter livet. 
Med en mun så bred 

gapa de som lejon vred.  

Hur rätten reagerade är inte känt.  
Till sist en historia där källingar förekommer. Eksta kyrka ombyggdes 
1830, i en stil som avviker från Gotlandskyrkorna i allmänhet. En käl-
ling från Hablingbo var på besök och yttrade: ”Aikst körke verkar billi 
mot ou”. Hon Fick detta svar av en källing från Eksta: ”Körku jär int till 
salu, u förresten har väl int däu någ u bital na mä”. Som sagt var.  
Sigfrid Holmberg 

Jag har fått den här berättelsen av Eivor Wi-
ding som bodde granne med Sigfrid Holm-
berg, sedan han flyttat till Sanda. Sigfrid kom 
från Hablingbo och har skrivit några böcker, 
bl.a. Skymningssagor. Nu bor Aron Hejdström 
med familj där Sigfrid bodde. /Gunvor 
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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 

Cyklister i Sanda och bullsmörgås 

Två lördagar i september kommer det att vimla av cyklister i Sanda. 
Då arrangeras Gotland 360 och vid Sanda bygdegård blir en paus. Lör-
dagen den 3/9  10-10.30 beräknas 80 cyklister dyka upp och lördagen 
den 10/9 kommer ca 510 cyklister redan mellan kl. 8 och 9 på morgo-
nen.  
I Sanda skall de utspisas med kaffe och bullsmörgås. Röda Korset och 
hembygdsföreningen hjälps åt att fixa hembakta gotlandsbullar med 
korv och ost och kaffe.  
Om bullsmörgås skrev Mien, bördig från Sanda i en krönika så här 
12/2 2022: 
Jag tror inte jag har fått så många kommentarer sedan jag skrev att jag läng-
tade efter bullsmörgås. Släta vetebullar var stapelvara i det gotländska lant-
hushållet när jag växte upp. När man kom hem från skolan så gjorde man sig 
en bullsmörgås, man delade bullen på mitten, bredde på smör och ost eller 
kaviar. Var man hemma och lekte hos någon efter skolan så var det samma 
meny där, bullsmörgås till mellis.  



 15 

 

sandagotland.se 



 16 

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 39?? 

MANUS IN SENAST 23/9 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller epost 

sandpappret@sandagotland.se 

sandagotland.se 

 

Sanda hembygdsförenings styrelse 2022 

Marie Andersson, ordf.  mariesanda@msn.com,  073 553 98 56 

Ola Arvidsson, vice ordf. olapagotland@telia.com, 073 979 71 02 

Gunnel Wallin, kassör, gunnel.wallin@sr.se,  070 291 13 83 

Lars Österlund, sekreterare, larsosterlund@hotmail.com, 
073 683 67 33 

Magdalena Öhlund, ledamot, magdalena504@hotmail.com,  
076 840 56 52 

Åsa Sjögren Andersson, ledamot, asa.s.andersson@gmail.com,  
070 994 20 16 

Julia Sjöberg, ledamot, juliagotland@gmail.com, 073 814 20 96 


