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Snart är det högsäsong på campingen

Nicke Karlsson in action



ORDFÖR A NDEN H A R ORDE T

Berra Sandström 

2 | KIKaren nr 137 juni 2014

KIKaren Nr 137 juni 2014
Copyright: Kappelshamns IK

Ansvarig utgivare: 
Berra Sandström, mobil 070–523 39 19,  
berra@kappelshamn.se 

Redigering: 
Roine Andersson, mobil 070–727 83 93,  
roine@kappelshamn.se

Kontakta Berra om du har synpunkter  
eller vill skriva något eget.

Skribenter & fotografer i detta nummer: 
Rikard Holmström, Ulf Lindahl, Mats Pettersson,  
Lillemor Ringvall och Roland Ringwall.

KIKaren, Snäckersvallen 624 55 Kappelshamn.  
Telefon 0498–22 72 70, kik@kappelshamn.se,  
www.kappelshamnsik.se

Medlemsavgiften i KIK är 250 kr för hela familjen, 150 kr för 
vuxen samt 50 kr för ungdomar 7–18 år. Fotbollsspelare betalar 
dessutom en licensavgift.  
KIK:s bankgiro är 5441-0337

Ljusa tider?
Ja, det får vi säga – åtminstone för 
oss på i denna fina bygd på Östersjöns 
pärla. Men mina tankar förmörkas 
över turerna runt Gotlands – och kan-
ske Östersjöns – bästa och mest skyd-
dade hamn, så jag ägnar dessa ra-der 
till största delen om att skriva av mig 
min ilska över det som hänt/händer 
runt Kappelshamns hamn.

Reservhamn
Alla med normal allmänbildning vet 
att sträckan från Kappelshamn till 
hamnar i Sverige är kort i jämförelse 
med de reservhamnsalternativ som 
finns. Gotlandsbolaget ville köpa vår 
hamn för att – som rederiet själv be-
rättat – kunna använda den som re-
servhamn, förutom att kunna lägga 
upp båtar och kanske kunna kontrol-
lera uppdykande konkurrenters möj-
ligheter till alternativa hamnar. En-
ligt Gotlandsbolaget – som väl får 
anses vara rätt insatt i sjöförbindel-
ser mellan Gotland och övriga Sve-
rige – finns ingen annan hamn att 
använda, Slite och eventuellt andra 
hamnar på östra sidan ön spräcker 
tidtabellen.  

Vi i bygden satte oss emot att Got-
landsbolaget skulle köpa Kappels-
hamns hamn, eftersom vi anser att 
en viktig infrastruktur inte ska ägas 
av ett privat intresse. Även om du sålt 
hamnen till en – som det kan verka 
– seriös aktör, har du samtidigt sålt 
kontrollen. Att få köpa en hamn för 
en dryg miljon kronor gör det givet-
vis frestande att sälja den vidare för 
kanske 100 miljoner kronor till vem-
somhelst. Nästa köpare kan vara en 
rysk oligark, en riskkapitalist från 
Stockholm eller London, en oljemil-
jardär från Oman eller Texas, kine-
siska staten – ja, listan kan göras hur 
lång som helst.

Nu pekas återigen Slite ut som en 
framtida reservhamn. Slites hamn är 
helt ok som öns färjehamn österut, 
men knappast västerut. 

Regionen har informerat oss om 
att den årliga driftskostnaden för 
Kappels hamns hamn är cirka 200 tkr. 
Den kostar alltså oss gotlänningar 
mindre än fyra kronor per person och 
år. Det har vi inte råd med säger en 
del företrädare för Region Gotland …

Gotland tillhör väl Sverige – och 
då måste väl staten garantera att det 
finns en reservhamn? Dessutom vur-
mar ju EU för öar och glesbygd i det 
grundläggande traktatet. Jag har 
inte hört någon gång under de många 
samtal med våra lokala politiker att 
en EU-finansiering överhuvudtaget 
varit något man tänkt på. Tjänstefel 
eller …?

Hål i huvet
Jag vill inte vara oförskämd, men 
det gamla talesättet ”Hål i huvet” 
ligger väldigt nära det jag tycker om 
hur många beslutsfattare resonerar i 
hamnfrågan … Ännu är inga definiti-

va beslut fattade, så förhoppningsvis 
hinner tillräckligt många hål fyllas 
med några hjärnceller innan denna 
för ön viktiga hamnfråga får ett av-
slut. 

Dessutom vet vi att det finns många 
som haft idéer om att använda ham-
nen för lite av varje – alltifrån stör-
re projekt till mer jordnära saker 
som att Fortifikationsförvaltningen 
vill ha någonstans att kunna lägga 
till med sina båtar. PUK jobbar vida-
re för att påverka utvecklingen, men 
vi känner oss lite maktlösa. Det är ju 
trots allt våra folkvalda politiker som 
bestämmer – och all makt överläm-
nas ju åt politikerna under fyra år. 
Men, snart är det val. Kan tillräckligt 
många av oss påverka alla partier in-
för kommande septemberval, kanske 
vi kan få beslutsfattarna i kommunen 
att stanna upp, ta in information, tän-
ka till och förstå att Kappelshamns 
hamn är en pärla att äga för Region 
Gotland i framtiden!

 
Läsvärt?
I detta juninummer kan du bland an-
nat läsa tre krönikor, Folkets Hus-
information, fotbollsrapporter, fö-
retagsintervju och en presentation 
av en författare på byn. Dessutom är 
bastulyriken speciellt läsvärd. Lite 
imponerad är jag av de poetiska, fyn-
diga raderna som ritas ner i bastu-
liggaren av – som jag misstänker – 
främst de kvinnliga bastudamerna. 
Hoppas du uppskattar att läsa denna 
137:e utgåva av klubbtidningen och 
förhoppningsvis hör du av mig igen i 
september!
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Lovande säsongsupptakt
Efter fem inte alltför lyckade trä-
ningsmatcher, lite turbulens på ledar-
sidan med Gurras avhopp och en spe-
lartrupp som inte tillhör de yngsta 
var vi väl alla lite osäkra på hur Kap-
pelshamns stolta A-lag skulle klara 
serieinledningen i årets div 5-fotboll. 
Men det har gått rätt bra efter fyra 
spelade matcher har vi sex poäng och 
är obesegrade.

De fem träningsmatcherna sluta-
de så här: Fardhem Garda 0–9, Fårö-
sund 3–3, Stenkyrka 0–1, Visby AIK 
1–9 och Hansa/Hoburg 0–2. Inte så ly-
sande kanske, så det var med viss bä-
van vi såg framemot seriepremiären. 
Men upptaktsmötet två dagar före se-
riepremiären gav optimism och fram-
tidstro.

Premiären borta mot Levide 27 
april gick kanske ändå över för-
väntan. KIK kunde efter en bra in-
sats rättvist ta tre pinnar efter se-
gersiffror som skrevs till hela 7–2. 
Till matchens KIK-lirare utsågs Da-
vid Söderberg och KIK kunde note-
ra två tremålsskyttar i Peter Olofs-
son och Danne Boman. Och så gjorde 
den 40-åringe mittmittfältaren Hå-
kan Sandström sitt första A-lagsmål 
sedan juni 2010! Danne gjorde ett äkta 
hattrick genom tre mål på raken i en 
och samma halvlek och Rille Holm-
ström svarade för en suverän straff-
räddning.

Sockenderbyt mot Hangvar på 
Snäckersvallen 8 maj får godkänt. En 
tät, schysst kamp slutade rättvist 1–1, 
sedan KIK ägt det mesta av spelet före 
halvid och Hangvar haft bollen mest 
efter pausen. Bortalaget tog ledning-
en redan efter fem minuter, men sju 
minuter senare replikerade det grön-
svarta hemmalaget efter ett perfekt 
inlägg från Pablo Valenzuela som Da-
vid Söderberg klurigt otagbart nick-
ade in i bortre krysset. Hans första 
nickmål på 141 A-lagsmatcher! Till 
Matchens Lirare utsågs välförtjänt 
mittbackskämpen Micke Öhman.   

En vecka senare mötte Kappels-
hamn FC Gute i Visby och här tog 
KIK en pinne. Gute hade det mesta 

KIK A inför hemmapremiären 8 maj. Stående från vänster: Jesper Ryftenius, 
Andreas Nilsson, André Ohlsson, Adam Weijmers, Pablo Valenzuela, Rikard 
Holmström, Peter Olofsson och Mattias Andersson. Knästående: Patrik Wester-
lund, Oskar Månsson, Mikael Öhman, David Söderberg, Tony Lindström och 
Håkan Sandström.

av spelet före paus, men KIK var la-
get som skapade mest under andra 
halvlek och fick då ett mål felaktigt 
bortdömt för offside. Kappelshamn 
kvitterade tre gånger och avsluta-
de matchen med ett ribbskott. Adde 
Nilsson svarade för det första målet, 
medan Danne Boman först bredsida-
de in 2–2 och sedan fastställde slutre-
sultatet 3–3 i matchminut 78. Danne 
utsågs till Matchens KIK-lirare.

Veckan därpå fick vi en skön halv 
revansch mot Fardhem Garda ef-
ter genomklappningen i årets för-
sta träningsmatch. Säsongens bästa 
spel gav en övertygande ledning med 
2–0 efter en kvart sedan Peter Olofs-
son och Adam Weijmers svarat för 
de båda målen. Men tio minuter före 
halvtidsvilan började FG ta över mer 
och tio minuter in på andra halvlek 
stod det 2–3 och vi var riktigt illa ute 
på en solig, skön hemmaarena. Kap-
pelshamn gjorde dock en storstilad 
kraftansträng under matchens sis-
ta minuter och Adde Nilsson kunde 
fastställa slutresultatet 3–3 i match-
minut 90. Till Matchens KIK-lirare 
utsågs Adam Weijmers.  

Efter denna säsongsupptakt ser kil-
larna optimistiskt på resten av 2014. 
Vi har klar chans att bli ett topplag 

i serien. Till skillnad mot de senaste 
åren har skadeläget varit mer nor-
malt. Den goda sammanhållningen 
och spelglädjen visas också genom 
flera spelare planerat in jobb och an-
nat på ett sätt som gjort att seriemat-
cherna inte missats. Några har slu-
tat tidigare och åkt iväg direkt till 
matchen. Strongt! Allt detta tillsam-
mans har medfört en ovanligt låg spe-
laromsättning hittills. Åtta spelare 
har lirat i samtliga fyra matcher och 
fyra har bara missat en match.

Berra Sandström

Oskar i sockenderbyt på vallen.
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B-laget rullar på

skrevs till hela 1-5 berodde dels på att 
Fårösund/Kappelshamn noterades 
för två självmål, dels kanske också på 
att halva laget bestod av väldigt unga 
orutinerade spelare. Två spelare var 
14 år, två 15, två 16 och en 17 år! 14-åri-
ge Robert Leal från Fårösund notera-
des som målskytt. 

Fårösund/Kappelshamn B vid hemmapremiären 6 maj. Stående från vänster: Berra Sandström. Gustav Molander, Gus-
tav Melander, Jerry Bingström, Ola Larsson, Andreas Nilsson, David Söderberg, Jörgen Sköldpil, Alex Siddique och 
John Erlandsson. Knästående: Mikael Öhman, Johan Widgren, Sebastian Pettersson, Johnny Larsson, Robert Leal och 
Erik Berlin. Längst fram ligger Alexi Villar Baraza.

Vårt nya fotbollssamarbete med Fårö-
sund flyter på bra. Det gemensamma 
reservlaget i div 6 har efter tre match-
er visserligen bara en poäng, men 
spelet har varit helt ok med tanke på 
förutsättningarna – halva gänget har 
ju inte spelat eller tränat med varan-
dra tidigare.

Seriepremiären gick på Snäckers-
vallen den 6 maj mot Stenkyrka. 
Trots storspel av nye KIK-keepern 
Alexi Villar – bland annat 6–7 frilä-
gesräddningar – blev det förlust med 
0–2. Stenkyrka var duktiga på spel-
vändningar och chansskapande, 
medan hemmaspelarna hade svårt 
att skapa chanser trots stundvis ett 
visst spelövertag. 

En vecka senare mötte vi Roma på 
Klostervallen och B-laget fick en mar-
drömsstart. Efter två minuter skada-
de rutinerade mittbacken Ola Lars-
son sin axel och tvingades utgå. Det 
medförde en del omplaceringar i la-
get och innan allt riktigt kommit på 
plats hann Roma ta ledningen i den 
tredje matchminuten efter en marke-
ringsmiss. Att sedan förlustsiffrorna 

Första hemmamatchen på Fårö-
sunds hemmarena spelades 27 maj 
mot Vänge. Den var spelmässigt ett 
par fall framåt. Under den kraftiga 
medvinden under första halvlek lycka-
des vi inte riktigt täppa till bakåt, men 
ägde det mesta av spelet. Vänge tog 
ledningen två gånger och vi kvitterade 
lika många gånger. Efter pausen i mot-
vinden efter vissa rockader inom laget 
visades årets bästa spel upp. Det ska-
pade ett bra tryck och bollen befanns 
klart mest på motståndarnas planhal-
va. Tyvärr upprepade sig målgörar-
mönstret från första halvleken. Vänge 
fick ett par bra chanser som de satte, 
och Fårösund/Kappelshamn kvittera-
de vid två tillfällen. Slutresultat 4–4. 
KIK presenterade ett nyförvärv från 
Högsbo AIK utanför Sandviken, 25-åri-
ge Emil Lundberg. Han visade goda 
takter framför allt som högerbreddare 
och gjorde påpassligt 1–1 efter en mål-
vaktsretur och svarade för målpass-
ningen till Johan Carléns snygga 3–3 
mål. De två andra målen gjorde fårö-
sundstalangen David Erlandsson.

Berra SandströmKIK:s nye, duktige målvakt Alexi
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Gurra avgår 
Efter att varit med i totalt över tio år 
som i första hand lagledare för KIK:s 
fotbollslag har Lars ”Gurra” Grunde-
mark valt att lämna sina förtroende-
uppdrag i klubben. Innan vi hittar en 
mer långsiktig lösning har Fotbolls-
utskottet snabbt fått sy ihop en ny or-
ganisation för A-laget som presente-
rades vid en spelarträff den 25 april, 
två dagar före A-lagets seriepremiär 
i femman.

Den innebär att Rikard Holmström 
med hjälp av lagkaptenen Mats Pet-
tersson och tränaren Marcus Bro-
berg ta hand om matchkallelser.  
Den trion sköter som tidigare lag-
uttagningarna. Andra administrativa 
funktioner som matchrapporter till 
hemsidan och formalia till Gotlands 
Fotbollsförbund sköts i huvudsak av 
denna trio plus Berra Sandström. 
För hanteringen av matchutrust-
ningen blir Mats huvudansvarig till-
sammans med Berra. 

Gurra började som lagledare för B-
laget 1996 och hade det uppdraget i 
tre år, innan han flyttade till fastlan-
det. Tillbaka på ön igen blev han på 
nytt B-lagledare 2007 och från och 
med 2008 har han varit lagledare 
för A-laget och var även sekretera-
re i klubbstyrelsen 2008-2009. Gur-
ra har också under snart två decen-
nier varit en flitig skribent i KIKaren 
med krönikan Forum för Fåntrattar, 
frågesport och fotbollskommentarer. 
Även hans matchrapporteringar på 
hemsidan har varit välfrekventa och 
personliga.

Vi tackar honom för allt ideellt ar-
bete under många år och önskar ho-
nom ett gott liv framöver.

Årets stora premiärvinst  
står sig bra historiskt!
Bara vid ett tillfälle har KIK vunnit 
en större premiärseger än årets 7-2 
i Levide. Det var 1981 i Gothem då 
Kappelshamn besegrade hemmala-
get i div 6 den 6 maj med 6–0. Även 
då kunde KIK stoltsera med två tre-
målsskyttar – skyttekungen Olle 
Östergren och lagkaptenen Berra 
Sandström. Som hemmalag har Kap-
pelshamn vunnit som allra mest med 
hela 10–0. Det var 1976 på Hellvi IP då 
Gotlands Bros SK utklassades med 
10–0 i dåvarande div 8.

Patrik Westerlund blev i sam-
band med vårpremiären i Levide den 
23:e spelaren i klubben som gjort 100 
se-riematcher för A-laget. Han debu-
terade som 24-årig vänsterforward 
i den grönsvarta tröjan i bortamat-
chen mot Eskelhem i div 5 den 14 juni 
2007, där KIK förlorade med 2–5 ef-
ter att ha haft 2–2 tjugo minuter före 
matchslut. Patrik såg till att Kappels-
hamn tilldömdes en straff  som gick 
in – det renderade honom en assist-
poäng redan i första matchen. I näs-
ta match en vecka senare hemma på 
Snäckersvallen blev han matchhjälte 
mot Graip. KIK vann med 2–1 sedan 
Patrik gjort båda målen.

Totalt blev det 8 A-lagsmatcher det 
året – på dem gjorde han fyra mål 
och noterades för tre assister. 2008 
var ett mellanår, då blev det bara två 
 matcher. Men sedan dess har Patrik 
varit flitig – 17, 20, 16, 17, 19 – så lyder 
hans matchsvit 2009-2013. Totalt har 
han svarat för 29 mål i A-lagströjan 
och noterats för 23 målpass. 

Bra siffror, speciellt som Patrik 
omskolats till en brytsäker och pass-
ningsskicklig mittback de senaste 
åren.

Rikard Holmström gjorde sin 
etthundrade match den 8 maj på 
Snäckersvallen. Den då 33-årige  Rille 
debuterade som målvakt 2008 när 
IBK/Kappelshamn på Wisborgsval-
len vann över VSB med 2–1 den 1 maj, 
mycket tack vara en mycket säker in-
sats mellan stolparna av Rikard. 

I sjutton av matcherna har han hål-
lit nollan och har även noterats för 
fyra assister genom åren tack vare 
långa smarta utsparkar. 

Det ska mycket till för att Rille ska 
avstå en match, 2011 drogs han med 
en efterhängsen skada då blev det 
bara elva matcher. Annars har han 
varit flitig vilket matchen 2008–2013 
visar: 17-19-20-11-17-14. Han har varit 
en av lagets viktigaste spelare under 
många år genom sin rutin och förmå-
ga att läsa spelet. 

Vi minns också många spektakulä-
ra straffräddningar. Rille ingår sedan 
flera år i Fotbollsutskottet och är den 
som oftast håller i träningarna när 
ordinarie tränaren är borta.
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Förra sommaren startade Agneta 
 Enderberg ett företag i bygden, näm-
ligen Hembaket. Agneta är kappels-
hamnsbo sedan tjugo år tillbaka 
och lever ihop med Matts Carlén. Så 
mycket mer vet kanske inte många 
om Agneta. KIKaren vill ändra på det 
genom att låta Agneta berätta mer 
om sig själv och sitt företag. 

Hur kom du på idén att starta ett ba-
geri?

– Jag jobbade som friskvårdskon-
sult inom Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen från 2003 till 2009 då min 
tjänst förflyttades till den då nystarta-
de Serviceförvaltningen. Det var inte 
det jag utbildat mig till och jag triv-
des inte alls så jag sa upp mig som-
maren 2012. Jag fick erbjudande att 
hyra Tibbles gårdsbageri i Hangvar 
och provbakade under hösten 2012. 
Jag har alltid tyckt om att baka. Nå-
gon dröm att bli bagare har jag aldrig 
haft, men ett café på sommaren har 
jag fantiserat om. Men det funkade 
inte så bra att ha bageri på avstånd, 
så jag bestämde mig för att jag skulle 
ha ett eget bageri hemma på gården. 
Så fick det bli.

Berätta om din bakgrund och vad du 
gjort tidigare i livet!

– Jag är född och uppvuxen i Fårö-
sund, och bodde där till 1995 då jag 
flyttade till Kappelshamn. och en bi-
dragande orsak till det var ju att jag 
några år tidigare träffat Matts  Carlén 
som bodde här, och nu har vi bott 
ihop i snart 20 år. Har i huvudsak job-
bat inom hemtjänsten, men 1999 kom 
jag fram till att jag skulle göra något 
annat. Jag tänkte läsa till arbetstera-
peut, men fick nys om en utbildning 
till Hälsopedagog som fanns på Hög-
skolan i Gävle så dit sökte jag. Har 
alltid haft intresse för hälsa och pe-
dagogik. Det var en häftig upplevel-
se att komma in på högskolan vid 45 
års ålder. Jag gick ut med en fil kand i 
pedagogik, vilket jag är stolt över! Ef-
ter utbildningen hade jag turen att få 
jobb på Hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen i Visby. Jag jobbade som frisk-
vårdskonsult för de då cirka 1 600 an-
ställda. Ett jobb som jag verkligen 
trivdes bra med! 

Vad hade du för planer som tonåring?
– Jag tänkte bli arbetsterapeut, det 

bestämde jag mig för efter att ha ”pry-
at” som det. Men jag var väldigt skol-
trött när jag slutade gymnasiet så det 
blev inte så.

Nu har du vart igång snart ett år- hur 
tycker du starten varit?

– Det har gått över förväntan bra 
och jag tycker att jag fått en bra start, 
inte minst genom att gå en ”Starta 
eget-kurs”... 

Har du råkat ut för några överrask-
ningar med att starta inom denna 
konkurrensutsatta bransch?

– Jag var ganska nervös innan jag 
fick klartecken från banken att jag 
skulle få låna till bygget eftersom jag 
var arbetslös, men det gick ju vägen. 
Nackdelar är de dyra avgifterna för 
livsmedelsproduktion och KRAV-an-
slutning. 

Hur vill du beskriva dig själv som 
människa?

– Jag har ganska kort väg mellan 
tanke och handling och försöker göra 
sånt jag tycker är viktigt. Jag har 
ganska stor tilltro till att jag ska gå 
iland med saker och det har funkat 
rätt bra hittills. Snäll, ärlig, prestige-
lös och självständig.

Du har en bakgrund från Fårösund. 
Vad saknar du och vad tycker du är 
bättre här på byn?

– Det är jätteroligt att komma till 
Fårösund och träffa folk man känner, 
men skulle inte vilja flytta tillbaka.  
Jag älskar naturen här omkring, det 
finns massor med fina promenadvä-
gar och det är underbart att kunna gå 
ner till stenstranden och njuta av ut-
sikten.

Vad gör du på fritiden när du inte job-
bar?

– Lufsar i skogen och plockar sånt 
som går att äta när det är säsong, le-
der yogakurser, åker och hälsar på 
barnbarnen, rider lite ibland och är 
engagerad i politiken som ledamot i 

Pedagogen som blev bagare

Agneta Enderberg driver Hembaket i Kappelshamn
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Bastulyrik
Under senvintern och våren har bas-
tuliggaren fyllts på med nya diktade 
berättelser och funderingar. Många 
handlar om svalkande havsdopp.

1 februari
Alla damer står i kö
För att göra änglar uti snö
Snön är kramig liksom vi
Så en snögubbe får det bli
Då står vi åter där i kö
Och kramar den så den blir tö.

15 februari
Våra damer tog OS-guld
Men till detta har vi ingen skuld
Vi nöjer oss med att runt Snäck-
ers gå
Och kanske till Gostäde då och då
Vi säger grattis till Ida, Emma, Anna 
och Kalla
Hurra till guldet från oss alla!

1 mars
Nio mil i Vasas spår
Vilken tur att vi får
Hemma i TV-fåtöljen sitta
Dricka blåbärssoppa och bara titta

8 mars
Skönaste doppet för i år
Det märks att det sakta börjar bli 
vår
Inte så kallt om fötter och händer
Plaskar i kapp med hundratals än-
der

22 mars
Visst är det skönt när vattenytan 
brister,
Varför skulle vi annars tveka?
när vi till tranors rop
tar oss ett dop(p)
och känner livsandarna leka

5 april
I den härliga vårsolens glans
Går hoppet i havet som en dans

3 maj
I torsdags kom det lite snö
Idag är det 10 grader i vår sjö
Fram och tillbaka vädret går
Det är det som är tjusningen med 
Gotlandsvår

3 maj
Det blir varmare framåt natten
Klockan 21 var det 12 grader i vårt 
vatten
Pokergänget håller ut
Vi får se en vinnare till slut
Och hen ger vi en salut!

25 maj
Tradition varje år
Damers bastufest jul och vår
Och även i år kan vi konstatera
Att vi med de bästa restauranger 
kan konkurera

Socialnämnden. Dessutom sitter jag 
som ersättare i fullmäktige. Håller 
tummarna för att det går bra i valet 
så jag kan få fortsätta med de uppdra-
gen. (MP om någon undrar!) 

Hur ser dina planer idag ut framöver 
– både för Hembaket och för dig själv?

– Mina planer är att hålla mig i bra 
form och fortsätta leda yogagrupper 
så länge jag orkar, typ tills jag är 80 år.  

– Planer för bageriet: en liten 
”gårdsbutik” i friggeboden med bröd, 
take-away kaffe, glass och läsk, ha nå-
gon anställd eller kunna erbjud prak-
tikplatser. 

– Jag vill också utveckla sortimen-
tet och baka bröd av mjöl från spann-
mål som vi odlar själva.

Berra Sandström

Fem korta
Bästa årstid: Hösten 

Bästa avkoppling: solstolen, ett 
glas vin och trevligt sällskap

Favoritmat: 1. sushi 2. bruna 
bönor med stekt fläsk 3. kropp-
kakor

Häftigast färg: röd (fast inte 
politiskt, då är det ju grön!)

Något du vill förändra här på ön 
eller i världen: Jag skulle önska 
att människor hade mer fokus 
på andra värden än pengar. Det 
går inte att köpa allt för pengar, 
och det finns så mycket annat 
som är värdefullt.
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Ordföranden har ordet!

Stötta  
Folkets Hus!
Vi behöver nya andelsägare till vår fina an-
rika samlingslokal.

Inträdesavgift 1 kr, varje andel kostar 10 kr, 
du kan köpa upp till 50 andelar, medlems-
avgift per person över 18 år är 150 kr/år. 
 Totalt första året 161 kr.

Person under 18 år i hushåll med betalande 
medlem ingår utan kostnad i medlemskapet

Bankgiro 5680-1582 
Skriv namn och adress tydligt på din inbe-
talning. Vi tar med stor tacksamhet emot 
sponsrings bidrag och gåvor

Tack för ditt stöd!  
Ulf Lindahl

Loppis i 
Folkets Hus 
Vill ni skänka loppisprylar till  
vår loppis den 12 juli?
Vi tar gärna emot hela och rena saker. OBS! ej 
böcker och kläder. Inlämning i Techels lada.

Lördag 5 juli kl 9–12  
Torsdag 10 juli kl 18–20
Vi ombesörjer även hämtning av loppisprylar

Hör av er till  
Uffe 073 101 42 20 
Magnus 073 992 23 48 
Evenemangsgruppen i  
Kappelshamns Folkets Hus

Folkets Hus, en lokal som vi tar för gi-
vet att den bara finns där. Vi går dit 
när det är dans, fest och även sorg. 
Varje gång vi kommer dit så är det 
”någon” som sett till att det är varmt, 
städat och organiserat för ändamå-
let. När vi sen går därifrån sent på 
kvällen så ser ”någon” till att det blir 
släckt, låst och även städat. En liten 
flitig skara har under många år käm-
pat häcken av sig för att vi ska ha en 
fungerande lokal i byn. 

För cirka två år sen fick jag höra 
att Folkets Hus har det tufft med eko-
nomin samt även att lusten att serva 
byn med en lokal börjar känns tung – 
var finns alla människor?

Ulf  Lindahl heter jag, en av dem 
som steg in på ett styrelsemöte för två 
år sen och fick information om att det 
måste ske en förändring. Vi måste få 
den här skutan på rätt köl igen. Myck-
et jobb, många funderingar, mejl och 
telefonsamtal.

En av mina egenskaper är att jag 
gärna vill att saker ska hända nu el-
ler igår. I flera lägen är det skitjob-
bigt för både mig och min omgivning, 

men jag har informerat styrelsen att 
de måste dra i handbromsen om jag 
blir outhärdlig. Vissa saker måste få 
ta tid som till exempel att vända ett 
skepp – utan bogpropeller dessutom.

Med det teamet som skulle bli övri-
ga ledamöter så kände jag att det här 
fixar vi – vi kör så det ryker! Med ett 
glatt gäng med jättestor framtidstro, 
iver och hoppfullhet för att få det att 
fungera, känner jag att skutan är på 
väg att vända och att vi vinner förtro-
ende i byn. Det ökande deltagandet på 
arbetsdagar och möten är ett bevis.

Tillsammans fixar vi det här, ge-
menskapen är ju en av byggstenar-
na och grunden till ett trivsamt sam-
hälle. Gammal som ung, så är du så 
välkommen som både gäst och ar-
betskraft. Folkets Hus är till för alla 
oavsett politisk åsikt. Vi ska vara 
stolta över vår lokal och vara rädd 
om den, för den är en viktig del i Kap-
pelshamn. 

Välkommen!
Vid rodret med en stark besättning

hälsar Ulf  Lindahl.
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Nu ska KIKaren nr 137 snart gå i 
tryck, och ett nytt udda nummer ska 
distribueras därav rubriken. Har i 
nr 133 och 135 yttrat mig fritt utan 
att utsättas för allvarligare hotelser. 
Ska lämna ut min mejladress i slu-
tet på denna text, för dom som anser 
att jag inte bör stå oemotsagd, i mina 
kontroversiella åsikter. Det ska så-
ledes handla om fotbollens föråldra-
de regelsystem! Jag tänker inte bara 
angripa och kritisera, jag kommer 
samtidigt med konstruktiva lösning-
ar. Offsideregeln är en av några reg-
ler som ställer till med mycket protes-
ter, dels för att det ibland är oerhört 
svårt för en assisterande domare att 
bedöma den, men även för att många 
av domarna ute på linjerna är rent 
ut sagt dåliga. Men det värsta är alla 
dom tolkningsförändringar och till-
lägg som offsideregeln dras med, det 
har kommit en ny tolkningsregel 
även till denna säsong som både do-
mare och tränare haft negativa syn-
punkter på. 

Min lösning är enkel, inför samma 
typ av offsidebedömning som man 
har i ishockey, det vill säga dela in 
planen i tre zoner, ge assisterande do-
marna varsin visselpipa och dom blå-
ser helt enkelt av själva vid offside! 
Nästa föråldrade regel är byte av spe-
lare under matchens gång, men hallå 
vad är det för gammalmodigt trams, 
att bara kunna byta tre spelare un-
der matchen, och dessutom att utbyt-
ta spelare inte kan bytas in igen, helt 
horribelt enligt min mening! Och så 
detta hysteri vid byte, måste vara av-
blåst, övriga spelare ska helst inte an-
das eller röra på sig, trafiken på ga-
tan utanför ska stoppas…. Okay då 
nu överdrev jag lite grann. I lägre se-
riesystem har det sen länge införts 

flygande byten, och ändå finns det 
bara tre, och ibland bara EN doma-
re per match. Min lösning här är ock-
så enkel. Lägg över bytesansvaret på 
måldomarna, dom kan gott göra lite 
mer nytta, står ända bara och flax-
ar som skadeskjutna kråkor när bol-
len är i närheten av målet, men i öv-
rigt, vad gör dom? Kör man med helt 
fria byten har måldomarna tid att ha 
koll på varsitt lag, om det är rätt an-
tal spelare på planen, om så inte är 
fallet ska dom påkalla huvuddoma-
rens uppmärksamhet, och nån form 
av bestraffning ska utdömas, varför 
inte en lagbestraffning, där lagkap-
ten eller tränare valfritt väljer en spe-
lare som visas ut resten av matchen, 
utan påföljd som hänger kvar till näs-
ta fight. Detta exempel, plockat direkt 
från innebandyns regelbok, där det 
ibland är mycket svårt att påtala ex-
akt vilken spelare som felat! 

Nästa regel, som orsakar enormt 
mycket protester, och som både spe-
lare, och tränare har så fruktansvärt 
svårt att förstå, är när egna laget får 
en straffspark dömt emot sig, det ska 
så gott som alltid protesteras, även i 
helt solklara fall. Ishockey, handboll 
och innebandy har ett mycket mera 
logiskt och modernt synsätt på hur, 
när och varför straff  ska dömas. Be-
dömningen utgår helt enkelt från hur 
stor målchans som finns i det aktuel-
la läget. Fotbollen dras här med föl-
jande orealistiska basläge. Du blir 
fälld, eller ojust attackerad inom ett 
visst område, straffområdet, av sam-
ma art som leder till frispark på övri-
ga delar av planen, straffspark döms! 
Målchans, eller friläge är helt ovik-
tigt i detta sammanhang! Fotbollens 
regelverk har infört cirka två moder-
na regelförändringar på trettio år, 

förbudet för målvakten att ta bollen 
med händerna vid tillbakaspel från 
egen spelare, och utvisning som följd 
vid ojust attack, tröjdragning, eller 
fällning i friläge, men straffspark, nej 
bara om detta sker innanför straff-
området. Fantastisk utveckling! Lika 
förbaskat är fotboll den bästa av alla 
lagsporter som finns tycker jag, men 
tänk så ännu mycket bättre det skul-
le bli med mina regelförändringar! 
Kanske är mina förslag på föränd-
ringar inte fullt ut genomtänkta, men 
det är upp till var och en att bedöma 
som läser detta. 

Hör gärna av er till ringwallrolle@
hotmail.com Till sist dagens funde-
rare: Varför klarar handbollsspelare, 
innebandyspelare, hockeyspelare i 
stora mästerskap, av att spela match-
er två dagar på rad, vila en tredje och 
sen köra igen, medan fotbollsspelare 
i VM och EM spelar en match, för att 
sedan vila i fyra till fem dagar, innan 
nästa match?

På återläsande i nästa udda nr
Rolle Ringwall

Dags igen för udda krönikören!

Medlemsavgiften 2014 Årsavgiften är 150 kr per vuxen, 50 kr per 
 ungdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll som betalas in till bankgiro 
5441-0337 (ange namn och personnummer).
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Det händer att jag tänker att jag 
skulle vilja vara sjuk. 

Alltså, inte allvarligt sjuk i cancer 
eller så, utan mer lagom sjuk. Lite fe-
ber, lite snor, lagom. Så att man måste 
stanna hemma från jobbet och ligga 
i soffan och kolla dag-tv eller Netflix 
hela dagen utan att ha dåligt samvete 
för den saken.

Det ter sig så lockande på avstånd. 
Bara ligga still. Ingen som ringer. En 
onsdag, och det får gärna regna ute 
också.

Sen blev jag bönhörd, kan man 
säga.

När detta skrivs är jag inne på sjät-
te dagen med feber och influensa.

Jag har varit hemma från jobbet 
men allt blev ändå precis inte alls vad 
jag hade tänkt mig.

Jag är sällan sjuk, så jag hade för-
trängt att det faktiskt innebär att 
man mår dåligt. Att man får frossa. 
Att man inte kan sova för att man 
hostar lungorna ur kroppen.

Jag hade också glömt att det är ast-
rist att ligga i soffan en hel dag. Dag-
tv är sannolikt bättre än för 30 år se-
dan när man i bästa fall kunde kolla 
Utbildningsradions program om nä-
verslöjd, Språka på serbokroatiska 
och Ykköskanava, men dag-tv har 
ännu sina brister kan konstateras.

Man kan välja på kockprogram el-
ler kockprogram. Jag har 50 kanaler 
och Gordon Ramsay har tagit över 
dem allihop.

Då återstår Netflix men vid det la-
get närmar sig febern 39 grader och 
När jag slår på Gudfadern så har Gor-
don Ramsay plötsligt tagit Marlon 
Brandos plats och jag stänger av.

Lärdom av detta då? Man ska vara 
försiktig med vad man önskar. Har 
man otur kanske önskningen slår in.

 
Tråkigast med detta var att jag mis-
sade norrderbyt mot Hangvar på 
Snäckersvallen. En match man verk-
ligen inte vill missa om man vet ens 
det minsta lilla om Kappelshamn.

Nu skötte sig laget alldeles förträff-
ligt i min frånvaro, det blev 1–1 och 
rapporterna talar om mersmak. Lite 
bekymmersamt dock att min ersät-
tare Mikael Öhman blev utsedd till 
matchens lirare, så nu får jag kanske 
börja se mig om efter ett annat lag att 
spela med...

 
Årets division 5 består av tio lag efter 
att två dragit sig ur, men det är ändå 
22 omgångar. Ni som kan räkna inser 
att det blir en del spellediga hål i se-
rien då.

Division 4 består av elva lag och 
haltar också. Med facit i hand kan 
man konstatera att det nog inte var så 
smart att utöka division 4 till tolv lag, 
från de åtta det var tidigare. 

Division 6, reservlagsserien, finns 
knappt att tala om och det har disku-
terats att spela niomanna för att la-
gen ska kunna få ihop folk.

Fotbollen drabbas, precis som alla 
andra idrotter, av ett manfall beroen-
de på många olika orsaker. Att då ska-
pa serier där det är enorm skillnad 
mellan toppen och botten (division 4) 
eller där det blir långa spellediga pe-
rioder (division 4 och division 5) och 
där det från omgång till omgång är 
osäkert om det ens blir match (divi-
sion 6) är knappast rätt väg att gå.

Jag tror det kommer bli föränd-
ringar i framtiden.

Kappelshamn har en trupp som 
om man är snäll kan kallas ruti-
nerad. Men den finns i alla fall. 
Och ni är hjärtligt välkomna till 
Snäckersvallen när vi spelar! Det 
finns ju korv också… 

Mats Pettersson
Lagkapten

Kappelshamns A-lag

Aktuell tabell div 5 Gotland 
Dalhems IF B 4 4 0 0 16-1 12
När/Hemse 5 3 1 1 13-6 10
Fardhem Garda BK B 5 2 3 0 29-7 9
Hangvars SK B  4 2 1 1 14-6 7
FC Gute C 5 2 1 2 13-20 7
Kappelshamns IK 4 1 3 0 14-9 6
Visby AIK B 4 1 1 2 8-12 4
Stenkyrka IF 5 1 1 3 6-19 4
Väskinde AIS 3 0 1 2 3-6 1
Levide IF B 5 0 0 5 5-35 0

Aktuell serietabell div 6 Gotland
Roma IF B 3 1 2 0 10-6 5
Vänge IK 3 1 2 0 10-8 5
Stenkyrka IF 3 1 1 1 5-5 4
Fårösund/KIK B 3 0 1 2 5-11 1

Serietabeller



FR ÅGE SP ORT

Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Svensk författare Född 17 jan 1944 i 
Södertälje

Fick stora journalist-
priset 1984

Bildade 2000 Piratför-
laget

Avslöjade 1973 
IB-affären

Kända bokfigurer är 
Hamilton och Arn

Utländsk film Drama från 2000, regi 
av G. Tillman Jr

Skildrar rasism och 
självförverkligande

Robert de Niro har en 
huvudroll

Färgad man tar värv-
ning i marinen

Utspelar sig på dykar-
skola

Stad Sveriges sjätte största 
stad

Ligger vid sjön Hjäl-
maren

Svartån rinner genom 
staden Har en känd svamp Kronblom står staty i 

staden

Skådespelare Född 22 juni 1949, New 
Jersey, USA

Långfilmsdebut 1977 
med Julia

Har fått flest Oscarsno-
mineringar

Gift med Don Gummar, 
har fyra barn

Huvudroll i Mamma Mia 
och Järnladyn

Seriefigur Egen serietidning från 
1984

Långfilm 2004 med 
samma namn

Skapad 1978 av Jim 
Davis Är ett husdjur Lat och älskar lasagne

Artist Född 1945, avliden 1981 Skapade ny musikgenre Står staty i staden 
Kingston

Har en stjärna på Holly-
wood Walk of Fame Kompad av the Wailers
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Rilles frågesport
Jan Guillou, Men of Honor, Örebro, Meryl Streep, Katten Gustaf, Bob Marley
21X 11X
Röda tråden Avbildade på nya sedlar från 2015–2016.

2 mars 2014 gick Vasaloppet. Hur många 
orter ingår i loppet, inklusive Sälen och 
Mora?
1. 11
X. 13
2. 15

2 mars 2014 hölls även Oscarsgalan. Vil-
ken utsågs till bästa film?
1. 12 years a slave
2. American Hustle
3. Gravity

I april intar Ryssland platser I Ukraina. 
Vilket år blev Ukraina självständigt?
1. 1990
X. 1991
2. 1992

21 april 2014 Skellefteå svenska mästare 
i ishockey. Vad heter hemmaarenan?
1. Skellefteå Kraft Arena
X. Coop Forum Arena
2. Norrporten Arena

11 Maj 2014 avgjordes Eurovision Song 
Contest. Vilken plats fick Sverige?
1. 3
X. 4
2. 6

24 maj avgörs Champions Leaguefinalen 
i fotboll. I vilken stad?
1. Paris
X. Lissabon
2. Rom

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Evert Taube Greta Garbo Birgit Nilsson Dag Hammarskjöld
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Fiberprojektet
Styrelsen Hangvar Fiberförening 
planerar att skicka ut ett förslag till 
samtliga fastighetsägare före mid-
sommar när förhandlingar med de 
två alternativa nätbolagen IP-Only 
och Skanova slutförts. 

Målningsarbete
Tillbygget av klubbstugan är i det 
närmaste klart, men det återstår lite 
målningsarbete. Är du sugen på att 
måla lite gul färg på ytterväggarna? 
Hör isåfall dig till någon i styrelsen 
eller till Curt Söderberg på 227070 el-
ler 073-767 37 70.

Triathlon i sommar
Det planeras för ett Kappelshamn Tri-
athlon 31 juli. Drivande är  Kristoffer 
Strehlenert och Ola Larsson. Tan-
ken är att det ska simmas en kilome-
ter i viken, cyklas en halvmil eller så 
och sedan en språngmarsch på någ-
ra kilometer. Inga detaljer är ännu 
spikade, det kan bli två alternativa 
sträckor. KIK står som delarrangör, 
eventuellt blir det ett samarbete med 
Friskis & Svettis. Mer detaljerad in-
formation kommer upp på skyltar i 
byn och i klubbstugan.  

Innebandy i höst
Rolle Ringwall har tänkt dra igång 
innebandy i Lärbro Gymnastiksal i 
klubbens regi  i höst. Han är ju en ru-

tinerad innebandyledare som också 
dömt mycket. Rolle drog igång inne-
bandylaget Gråbo -92 för drygt 20 år 
sedan. Sonen Trond blev svensk inne-
bandymästare med AIK för tio år se-
dan.
Rolle har tänkt börja med att bjuda 
in stora och små för i huvudsak två-
målsspel en kvällstid i veckan som ett 
bra sätt att röra på sig och få lite mo-
tion. Sedan får han se hur det hela ut-
vecklas. Hör gärna av dig via e-post 
till ringwallrolle@hotmail.com om 
du har några önskemål om tider el-
ler bara vill visa ditt intresse. Inne-
bandyn beräknas komma igång un-
der oktober. 

Inget korplag i år!
Ledarduon Petter Höök och Roland 
Pettersson har efter kontakter med 
tänkbara lirare kommit fram till att 
det inte funnits tillräckligt många 
intresserade spelare som en stabil 
grundstomme för att anmäla ett korp-
lag till årets fotbollsverksamhet. 3-4 
spelare är en för liten grund att stå 
på, även om det sedan kan tillkom-
ma några som ställer upp då och då. 
KIK:s korplag får ta ett sabbatsår helt 
enkelt och kanske återkomma 2015 
om intresset då är större. Annars ser 
det kärvt ut för korpfotbollen på ön. 
Förra året var det sexton lag som del-
tog i seriespelet – i år är det bara sju!

34 har listat KIK
Tack alla 34 som listat KIK som för-
månstagare vid spel hos Svenska 
Spel. Klubben fick i oktober förra en 
bra slant på 5 050 kr. Kan vi bli någ-
ra till kanske vi kan kamma in ännu 
mer nästa år? Bra pengar! Säg bara 
till hos ditt spelombud att du vill ha 
Kappelshamns IK som förmånstaga-
re så ordnas det lätt som en plätt. Det 
bästa är att du går in via klubbens 
hemsida och klickar dig fram på den 
undre Svenska Spel-ikonen, så får 
KIK en viss procent att din spelinsats. 
Se vidare info på sidan tio i KIKaren.

KIK har fem kommittéer 

Fotbollsutskottet
Berra Sandström (sammankallande), Marcus Broberg, 
 Rikard Holmström och Mats Pettersson

Anläggningskommittén
Magnus Sjögren (sammankallande), Mocca Axén, Rune 
Franzén, Janne Gustavsson, Ola Larsson, Anders Littorin, 
Henric Sedman (bilden), Curt Söderberg

Evenemangsgruppen
Petter Höök (sammankallande), Johanna Hellenberg, 
 Magnus Sjögren, Agnetha Stenström, Camilla Stuxberg och 
Gunnel Söderberg

Campingutskottet
Gunnel Söderberg (sammankallande), Johanna Hellenberg, 
Lillemor Ringvall, Berra Sandström och Agnetha Stenström

Informationskommittén
Berra Sandström (sammankallande), Roine Andersson, 
 Lillemor Ringvall och Jessica Åberg 

Bada  
bastu! 
Lördagar kl 16–18 för 
herrar, 18–20  damer 
och 20–22 blandat. 
Avgiften är 20 kr för 
 vuxna och 10 kr för 
7–15 år. Årskort 500 kr 
för vuxna och 250 kr 
för 7–15 år.
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK? Vad betyder klubben för dig? 

Marie Claire Carlsson, Visby
Jag och min sambo är nya medlem-
mar i KIK. Jag kände att klubben var 
ganska liten och familjevänlig. Dess-
utom finns det mycket aktiviteter, så 
som boule, bastu och camping. Detta 
gjorde att valet på förening föll gan-
ska naturligt på Kappelshamn.

Jag och min sambo har inte så 
mycket till historia med Kappels-
hamn men vi ser fram emot att skapa 
många fina minnen här. 

Thomas Lindberg, Visby  
och Kappelshamn 
Viktigt att stödja en klubb som gör en 
fantastisk insats för hela bygden.

Framförallt är det en fantastisk ge-
menskap. Tillgång till både bastu och 
att kunna se stora sportevenemang i 
klubbstugan gör det inte sämre.

Pia-Lotta Areskoug, Lidingö 
Sedan slutet av fyrtiotalet har jag till-
bringat många härliga somrar med 
min familj på Kappelshamn. Det är 
ju helt självklart att då vara med i 
klubben som på ett så föredömligt 
sätt, med Berra i spetsen, tar hand 
om både gamla och unga med olika 
aktiviteter. Idag finns så mycket som 
”drar” för unga människor och då det 
är naturligtvis ännu viktigare med 
gemenskapen som finns i klubben .

Tony Lindström, Endre
Jag är medlem i klubben främst för 
fotbollen. Har nu varit medlem några 
år och har trivts i klubben sedan dess.  
Klubben betyder gemenskap och har 
ett fotbollslag med god stämning. 

Johanna Hellenberg,  
Kappelshamn
Jag är med i KIK för att stödja vår 
egen klubb i Kappelshamn och hålla 
bygden levande. För mig och min fa-
milj finns det genom klubben många 
olika aktiviteter året om att delta i 
vilket är roligt!

Medlems
avgiften 2014
Årsavgiften är 150 kr per 
vuxen, 50 kr per  ungdom 
(max 18 år) eller 250 kr 
per hushåll som betalas 
in till bankgiro 5441-
0337 (ange namn och 
personnummer).
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Åsa Stenström har under våren gett 
ut sin andra bok Det goda tramset. 
Den första kom redan 1999 och hette 
Mindre migrän – Mera liv. Då var hon 
ännu inte kappelshamnsbo, men nu 
har vi alltså en livs levande författa-
re boende i byn – kul! Den här gång-
en har hon en medförfattare i Niklas 
Myhr. KIKaren tar tillfället i akt och 
gör en liten intervju med Åsa som väl 
mest är känd som en duktig skribent 
i marknadsbranschen med sitt och 
sambon Roine Anderssons företag 
Stenström Information & Marknads-
föring och en drivande kraft i PUK.

När och hur föddes idén till din bok?
– Mitt under Almedalsveckan 2011 

fick jag ett e-brev som jag läste i min 
iPhone. Det var från Niklas och han 
berättade att han var professor i ”In-
ternational Marketing and Social Me-
dia” på Chapman University i Kali-
fornien. Han undrade om han kunde 
få träffa mig. Vilket gjorde mig helt 
förbluffad. Självklart ville jag det. Vi 
pratade förstås om sociala medier och 
jag nämnde uttrycket Det Goda Tram-
set varpå Niklas sa ”Det där låter som 
en bra boktitel – vi kanske ska skriva 
en bok ihop?”. Därefter bollade vi idé-
er via mail och sedan Facebook och 
ungefär ett halvår senare bestämde 
vi oss för att göra slag i saken och fak-
tiskt skriva den här boken.

Det kanske finns en och annan av KIK-
arens läsare som nu får inspiration 
till att ge ut en bok – hur går det till 
– kontakt med förläggare, tryckerier, 
säljkanaler med mera? 

– Vi har valt att ge ut boken själva 
och vi hoppas mycket på e-böcker. Vi 
är registrerade både på Apple iBook-
Store och Amazon. Boken finns också 
i tryckt version och då har vi anlitat 
iVisby. Boken säljs via vår hemsida 
men den finns också hos Bokrondel-
len vilket innebär att boken är till-
gänglig att beställa för alla bokhand-
lare. Här på Gotland säljs boken av 
Wessman & Pettersson. 

Författare jobbar ju väldigt olika, en 
del arbetar strukturerat nio till fem, 
en del jobbar på kvällar och nätter och 
andra jobbar mer i intervaller. Hur 
går ditt författarskap till? 

– Jag har haft andra uppdrag att 
sköta samtidigt, så jag har försökt ta 
den tid som gått. Det innebär många 
kvällar och helger, ibland har jag job-
bat koncentrerat under ett par dagar 
i sträck. Jag skriver dock inte på nät-
terna, då sover jag… En viktig del när 
man skriver en sådan här bok är att 
göra research och ständigt hålla an-
tennerna ute för att fånga intressan-
ta nyheter och uttalanden, det har 
ibland kunnat vara någons status-
uppdatering på Facebook. Därför har 
jag alltid haft en liten ”bokantenn” 
uppe under skrivandet, oavsett vad 
jag sysslat med.

– Eftersom försörjning måste gå 
först, har skrivandet fått pausa 
ibland. Det kan vara lite irriterande 
just när man ofrivilligt måste trycka 
på bromsen, men har för oss varit väl-
digt bra eftersom det gjort att vissa 
tankar och idéer hunnit mogna. Näs-
ta gång jag satt mig med manuset har 
jag läst med fräscha ögon.

Vad är det svåraste och det roligaste 
med att skriva en bok?

– Att hålla koll på strukturen så att 
den blir logisk och så att man inte 
upprepar samma sak flera gånger. 
Roligast är att man lär sig så mycket! 

Vad har du för realistiska respektive 
optimistiska upplagemål med boken?

– Egentligen ser jag Sverige som en 
ganska begränsad marknad för böck-
er. Vi vill så snart som möjligt över-
sätta boken till engelska och därmed 
öppnar sig helt andra möjligheter. 
Vi har faktiskt inte satt upp några 
upplagemål utan satsar egentligen 
främst på att boken ska vara en in-
gång till att föreläsa och hålla kurser.

Åsas nya bok heter Det Goda Tramset i sociala medier

Varför ska vi köpa din bok – berätta 
lite om innehållet!

– Därför att sociala medier håller 
på att bli en självklar del av våra liv. 
De kompletterar andra sätt att mö-
tas och samtala. Genom att läsa bo-
ken bjuds man in att reflektera över 
den mänskliga interaktionen som nu 
delvis pågår via sociala medier, man 
får inspiration och på slutet får man 
råd om hur man sköter sin Relations-
rabatt. Den är lättsamt skriven och 
innehåller många citat och intervju-
er från människor i olika situationer.

Berra Sandström
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Bildfrågan
Det kom ett foto till redaktionen på en 
gammal bild från Kappelshamns bad-
plats. Där sitter fem ungdomar vid 
planket – och frågan är vilka? Den 
som kan ge flest rätta svar får välja 
ett litet pris – en träningsoverall eller 
ett bastubad till ett värde av 200 kr. 

E-posta svaren till kik@kappels-
hamn.se eller ring Berra 070-523 39 19. 
Om fler hamnar lika blir utslagsfrå-
gan när bilden är tagen. Den som 
själv är med på foto får givetvis inte 
delta i gissningsleken!

Helt fantastiskt – det kom 22 med-
lemmar till arbetsdagen i april vid 
Snäckersvallen. Det medförde att vi 
hann med det vi planerade för och 
lite till – alltifrån inomhusjobb som 
rengörning av omklädningsrum och 
duschar, elarbeten och städning till 
utomhusjobb som grusning av gång-
ar, buskröjning, bad¬bryggefix, jord-
reparationer, ogräsrensning, olj-
ning av bänkar och utemöbler samt 
framplockning av diverse saker 
inom camping- och fotbollsäsongen. 
En god lunch serverades – Gunnels 
hemgjorda ärtsoppa med hembakat 
bröd. Tack alla som deltog i jobbet 
med att göra anläggningen som-
marfin!  

Camilla Stuxberg – en påhittig kvinna som inte är för rädd att ta i!
Redan 1980 presenterade sig Camilla som giftig skyttedrottning i KIK:s damlag i 
fotboll. Under lagets premiärår i korpserien gjorde hon sju av Kappelshamns åtta 
mål. Sedan har hon medverkat som funktionär i olika evenemang, men det är mest 
som ansvarig för Lucian i Folkets Hus de flesta känner henne. Trots att hon hållit 
i detta uppskattade evenemang sedan 90-taletet har hon haft en förmåga att hela 
tiden förändra och utveckla luciatablån på ett kul och personligt sätt. Sedan 2006 
sitter Camilla med i klubbstyrelsen och är en som ofta kommer med idéer om hur 
vi ska utveckla verksamheten. Nyligen gifte sig Camilla med sin Ingvar efter 24 års 
samboende – grattis! KIKaren ställer två frågor till Camilla:

Vad tycker du är det roligaste med ditt ideella arbete i KIK? – Gemenskapen och 
att bolla idéer om vad vi kan hitta på att göra. Och inte att förglömma Gunnels goda 
soppor och bröd!
 
Vad har du för förväntningar/förhoppningar inför framtiden för klubben och byg-
den? – Att några fler kan offra någon liten stund tillsammans med oss på diverse 
städ/plocka in/ut dagar, både här på klubben och Folkets Hus. Vi behöver båda för-
eningarna – dels för våra ungdomar, dels för att vi äldre kan ha kalas när vi så vill 
och behöver!

Många hjälpes åt på arbetsdagen



Du hittar alltid aktuell information på www.kappelshamnsik.se

AKTIVITETSKALENDER
Detta händer under sommarmånaderna

JUNI
Torsdag 5 19.00 Div 5 mot 

Väskinde AIS

Torsdag 19 19.00 Div 5 mot 
Visby AIK B

Fredag 20 13.00 Samling 
för midsommarfi-

rande

Bada bastu! 
Varje lördag året om är 

bastun öppen kl 16–18 för 
herrar, 18–20  damer och 

20–22 blandat. Avgiften är 
20 kr för  vuxna och 10 kr 

för 7–15 år. 

Fotboll för 
alla – söndagar 

kl 18–19

Fika på  
campingen

Campingkiosken är öppen 10 
juni till 18 augusti kl 9–11 och 

17–20. Glass, fika, godis 
eller varmkorv!

Liksom alla 
campinggäster 

får medlemmar givet-
vis gratis låna bland 

annat bouleklot, fotbollar, 
brännbolls-tillbehör och 

kubbspel att använda 
vid anläggningen på 

lämplig plats! 

AUGUSTI
Torsdag 22 18.30 

Div 5 mot FC 
Gute C

JULI
Torsdag 3 19.00 Div 5 mot När/Hemse

Lördag 12 10.00 Klubbmästerskap i varpa

Lördag 26 10.00 Klubbmästerskap i boule

Lördag 26 kl 10.00 Loppis Folkets Hus

Söndag 27 juli kl 12.00 Traktorträff på hamnen

Torsdag 31 juli Triathlon (mer info om klockslag 
med mera kommer på hemsidan och via affi-

schering)

Torsdag 31 19.00 Div 5 mot Levide IF B

Fotboll
Brännboll

Boule
Se affischering


