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Berras sida

Hej!
Ja, det har varit en väldigt speciell höst 
med något som börja likna gamla tiders 
folkvandring. Det fullkomligt väller i 
människor till Europa på flykt från död 
och pina. Hur vi ska hantera detta på ett 
bra sätt är det ingen som riktigt vet. Vi 
kan sätta upp vilka asylregler vi vill – det 
har en väldigt marginell betydelse för 
människor som vill hit. Inte ens om hälf-
ten av alla arbetsföra i landet blir gräns-
poliser skulle det kunna stoppa folk på 
flykt. Sverige har ju inte precis en kort 
gräns. Visst är det bra att våra politiska 
partier kommer överens om ett regelverk 
– skönt med en bred blocköverskridande 
samsyn. Men jag ser mycket som ett blå-
ögt, meningslöst röstfiske att gå ut och 
tro att vi med tuffare regler kan hejda 
anstormningen av flyktingar. Tuffare 
regler i det ena landet skapar tuffare reg-
ler i det andra och till slut har alla Euro-
pas stater gjort det krångligare att fly till 
vår kontinent. Detta hindrar inte folk som 
flyr för sina liv och för sin framtid. Det 
visar utvecklingen hittills. Däremot kan 
en jämnare fördelning inom EU bidra till 
att trycket minskar på länder som Sve-
rige och Tyskland. Det är positivt att en 
stor majoritet i riksdagen nu är för att vi 
ska sätta press på alla våra inhemska 
kommuner också, annars skulle ju inte 
motsvarande krav på alla länder inom 
EU vara trovärdigt.

Den stora utmaningen förutom det akuta 
med tak över huvudet är förstås hur inte-
grationsprocessen ska se ut. Här måste 
vi prova olika sätt, utvärdera och sedan 
lära av framgångar och misstag. Språket 
är förstås nyckeln till all integration. Men 
en afgansk eller syrisk vårdpersonal eller 

lärare ska direkt utan svenska språkkun-
skaper kunna utföra arbeten för i första 
hand sina landsmän.

Använd också sunt förnuft. Region Got-
land får statliga pengar som kommer för 
asylmottagandet. En del av detta kan 
användas för månadskort i kollektivtrafi-
ken. Då får vi ett bättre underlag för den 
och slipper lägga ner busslinjer på grund 
av dålig beläggning. I steg två kanske till 
och med det kan bidra till en utökad kol-
lektrafik som gynnar alla boende runt om 
på ön. 

2015 lider mot sitt slut
Ett år som följer traditionen med att KIK 
sätter en del rekord i verksamheten. Cam-
pingen all time high, vi har aldrig haft 
två fotbollslag så högt upp i seriesyste-
met. Visserligen inga framskjutna place-
ringar, men iallafall. Även om det återstår 
en dryg månad när detta skrivs så kan 
redan nu sägas att intäkterna blir rekord-
stora. Utgifterna har också varit större än 
vanligt beroende på klubbstugeinveste-
ringar. Dessa fortsätter nu under vinter-
halvåret med nya vägg- och golvmattor 
i de duschutrymmen som campare och 
hemmaspelare använder sig av. Vi hop-
pas också kunna få en ny välbehövlig 
byggnad för garage- förråd och vatten-
pump. Även i år ser vi ut att landa på 
cirka 300 klubbmedlemmar.

I år infaller den 13 december på en sön-
dag. Vi hoppas på ett välbesökt lör-
dagsevenemang i Folkets Hus den 12 
december med Alice Sedman som årets 
luciadrottning.

Hoppas att du som läser årets sista KIKa-
ren tycker att den innehåller intressant 
information. För den historisk intresse-
rade har Åke Broberg ritat ner kappels-
hamnshistoria från 1930-talet.

God Jul och Gott Nytt År – hoppas 
att 2016 blir ditt bästa år någonsin!

BERRA SANDSTRÖM
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Inför årets säsong som nyuppflyttade i 
div 4 var målsättningen en tiondeplats i 
serien och därmed med all säkerhet för-
nyat kontrakt. Det målet klarades precis 
även om vårt stolta A-lag nog hade hop-
pats på fler poäng. Att laget fick inkas-
sera många förluster har givetvis flera 
orsaker – träningsintensitet är en. En 
annan är att flera av våra duktiga lirare 
inte kunde medverka i många av match-
erna på grund av innebandyspel, skador, 
sena återbud, avstängningar, resor och 
jobb bland annat under sommaren i den 
så intensiva restaurangbranschen. Dess-
utom var det många nya kuggar i årets 
lag som därför inte fick chansen att spela 
ihop sig. Tyvärr samverkade dessa fak-
torer på ett för laget oturligt sätt. I flera 
matcher där vi mötte lag på den undre 
halvan som vi hade stora möjligheter att 
ta poäng av, hade vi ett extra stort bort-
fall av nyckelspelare.

Ska någon av höstsäsongens avslutande 
matcher i september nämnas så blir 
det givetvis hemmasegern över Hansa/
Hoburg med 4–3. En match med många 
ansikten där KIK först vände 0–2 till 2–2 
och sedan 2–3 till 4–3 efter en gedigen 
insats av Macke Broberg som reduce-
rade, av Mehdi Hassanzadeh som först 
kvitterade och Mohammed Hedary som 
sedan kvitterade igen med sina första 

mål för klubben och som till sist klass-
liraren Robin Melin avgjorde. Super-
snabbe, tekniske 15-åringen Suhaib 
Zarums inhopp efter en timmes spel för-
ändrade matchbilden och det var också 
Zarum som gjorde ett fenomenalt förar-
bete till segermålet.

Alla matcher finns noggrannt redovisade 
på www.kappelshamnsik.se och där hit-
tar du också uppdaterade maratonli-
gor för samtliga spelare och målskyttar 
i A-lagets samtliga seriematcher sedan 
1974. Här följer en kort sammanfattning 
för matcherna under september.

2 september IFK Visby (borta) 1–4 (0–1), 
12 september Hansa/Hoburg (hemma) 
4–3 (2–2), 19 september Hangvar (b) 0–4 
(0–1), 26 september Fårösund (b) 0–1 
(0–0).

Även i år har Rikard Holmström tillsam-
mans med Marcus Broberg och Mats 
Pettersson varit en viktig ”spelande” trio 
som skött träningar och administrativa 
sysslor kring laglederi och matchcoach-
ning.

BERRA SANDSTRÖM

Målsättningen klarades

Matcher & Mål

Rikard Holmström  ...............................18/0
Tony Lindström  ...................................18/0
Mats Pettersson  ...................................18/0
David Söderberg ................................... 17/2
Pablo Valenzuela .................................. 17/0
Adam Weijmers ....................................14/0
Morteza Azizi ........................................ 13/0
Jonas Gatu ............................................ 13/0
Håkan Sandström ................................. 12/1
Daniel Boman ....................................... 11/2
Mohammed Hedary ...............................11/1 
Patrik Westerlund ................................. 11/0
Marcus Broberg .................................... 10/2
Mehdi Hassanzadeh ...............................9/1
Lamin Sallah ..........................................9/1
Murtaza Hassani ................................... 9/0
Robin Melin ............................................7/4
Mikael Lundin ........................................7/2
Morteza Fayazi ........................................7/0
Emil Lundberg ........................................7/0
Niklas Karlsson ......................................6/1
Mattias Andersson .................................5/0
Suhaib Zarum ........................................ 4/0
Patrik Jansson ........................................ 3/1
Mohammed Bahri ...................................2/1
Sakhy Abbasi .........................................2/0
Ali Faizi ...................................................2/0
Chamil Luotomäki ..................................2/0
Peter Olofsson ........................................2/0
Johan Lindberg ...................................... 1/1
Johan Carlén ..........................................1/0
Naim Fajzi ...............................................1/0
Ali Haidari ..............................................1/0
Ehsan Mohamedi ...................................1/0
Oskar Månsson ......................................1/0
Mohammed Said ....................................1/0
Mostafa Saleh .........................................1/0
Robin svarade för flest assister, fem.

A-laget i årets sista seriematch
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Sluttabell div 4 Gotland
Fardhem Garda BK 20 17  3 0 75-15 54
IFK Visby 20 16 3 1 85-23 51
Dalhems IF B 20 13 1 6 60-44 40
FC Gute B 20 12 1 7 69-41 37
Hangvars SK 20 12 1 7 66-40 37
Levide IF 20 9 3 8 63-48 30
Visby AIK 20 9 3 8 50-38 30
IF Hansa/Hoburg 20 5 2 13 37-59 17
Väskinde AIS 20 4 1 15 35-75 13
Kappelshamns IK 20 2 0 18 20-89 6
Fårösunds GoIK 20 2 0 18 19-107 6

Sluttabell div 5 Gotland
Fardhem Garda BK B  16 11 4 1 64-13 37
När/Hemse 16 10 3 3 52-21 33
Vänge IK 16 10 1 5 47-24 31
Levide IF B 16 10 0 6 45-22 30
Hangvars SK B 16 7 2 7 44-55 23
Stenkyrka IF 16 5 1 10 39-59 16
IF Hansa/Hoburg B 16 5 0 11 44-56 15
Klintehamns IK 16 4 2 10 26-45 14
KIK/FGoIK B 16 2 3 11 29-75 9 

Serietabeller

Ett stor spelartapp för Fårösund med-
förde att vi inför spelåret 2015 la till 
Gute som tredje samarbetspartner för 
Kappels hamn/Fårösund B i div 5. Samar-
betet har fungerat tillfredsställande även 
om det har varit ett väldigt stort pyssel 
för lagledning att få till rätt antal spelare 
till matcherna.

Av årets avslutande fem matcher var 
det väl bara en plump i protokollet – stor-
förlusten mot seriesegrarna Fardhem 
Garda B. Men då kom också motstån-
darna till Rävhagen med en riktigt toppat 
b-lag och spelare vana att lira på konst-
gräs. Övriga matcher var jämna och täta 
och extra kul var förstås trepoängaren 
på Gullbjerges fina matta mot Stenkyrka 
den 6 september.

På www.kappelshamnsik.se finns alla 
matcher noggrannt redovisade och här 
följer en kort sammanfattning för match-
erna under september och oktober.

6 september Stenkyrka (borta) 4–3 
(0–1), 13 september Fardhem Garda B 
(hemmamatch flyttat till Rävhagens 
Konst gräs) 1–10 (0–5), 17 september 

70 spelare för att  
genomföra 15 matcher

Matcher & Mål

Mohammed Hedary .............................. 12/1
Morteza Fayazi ........................................9/2
Morteza Azizi ......................................... 9/0
Murtaza Hassani ................................... 8/2
Ali Haidari ............................................. 8/0
Hamse Omar** ........................................7/2
Gustav Melander * ..................................7/0
Lamin Sallah ..........................................7/0
Suhaib Zarum .........................................6/4
Mehdi Hassanzadeh ...............................6/2
Oskar Andersson** ................................ 6/0
Naim Fajzi .............................................. 6/0
Sakhy Abbasi .........................................5/0
Mohammed Bahri ...................................5/0
Chamil Luotomäki ..................................5/0
Al-Aredj Ahmad** ...................................4/1
Joar Guteson** ........................................4/1
Ali Faizi .................................................. 4/0
Mubarak Purdel ..................................... 4/0
Robin Melin ............................................3/5
Mohammed Said .................................... 3/1
Marvan Bofarik .......................................3/0
Theodor Granvald** ................................3/0
Samuel Knutas**.....................................3/0
Oskar Månsson ......................................3/0
Andreas Uddin .......................................3/0
Patrick Jansson ......................................2/1
Emil Weinebrandt* .................................2/1
Richard Engström** ................................2/0
John Erlandsson* ...................................2/0
Erik Holm** .............................................2/0
David Larsson** ......................................2/0
Robert Leal* ............................................2/0
Rasmus Martis** .....................................2/0
Mostafa Saleh .........................................2/0
Håkan Sandström ...................................2/0
Simon Söderdahl** .................................2/0
Asmine Tesfager ....................................2/0
Pontus Westberg* ...................................2/0
Daniel Johansson ...................................1/2
Rahd Al-Duhan ....................................... 1/1
Tony Lindström ...................................... 1/1
Marvan Siyad* ........................................1/0
Mohammed Al-Asadi .............................1/0
Rickard Andersson*................................1/0
Nicklas Antonsson** ..............................1/0
Jakob Bengtsson* ...................................1/0
Erik Berlin* .............................................1/0
Marcus Broberg ......................................1/0
Kadri Cimilji ...........................................1/0
Tomas Erlandsson* ................................1/0
Samuel Holgersson ................................1/0
Sufian Khassrawi ...................................1/0
Patrik Linde ............................................1/0
Fredrik Ljungar .......................................1/0
Abdel Mirzazade* ...................................1/0
Jesper Molin** ........................................1/0
Javad Montazari* ....................................1/0
Jean Di Dieu Mugisha** .........................1/0
Gustav Molander* ..................................1/0
Joel Nilsson** .........................................1/0
Samuel Näsman** ...................................1/0
Mats Pettersson ......................................1/0
Berra Sandström ....................................1/0
Yasin Shirdon* ........................................1/0
Samuel Wattskog**.................................1/0
Adam Weijmers ......................................1/0
Ali Yousif* ...............................................1/0
Samuel Östman** ...................................1/0
Mehdi svarade för flest assister, fyra
* spelare med licens för Fårösund
** spelare med licens för Gute

Hangvar B (borta, Slite Konstgräs) 2–3 
(2–2), 27 september Levide B (h) 4–5 
(2–2), 4 oktober (hemmamatch på Fårö-
sunds IP) 2–4 (1–1). Tretton mål framåt på 
fem matcher är ett bra facit.

Detta kombinerade lag med spelare 
från tre olika klubbar använde sig av 
totalt 70 olika spelare i matcherna, av 
vilka 39 med licens för Kappelshamn, 
17 för FC Gute och 14 från Fårösund. Av 
i genomsnitt 13 spelare per match var 
drygt 8 KIK:are, drygt 3 kom från Gute 
och cirka 1,5 från Fårösund. Kappelsham-
narna dominerade avseende målskytte 
och målpass. Av lagets 29 gjorda mål 
står KIK-lirare för 22. Assisterna noteras 
i 25 fall för KIK-spelare. 29 spelare var 
endast med i en match, bara 12 i minst 6 
matcher – snacka om hög spelaromsätt-
ning. Det är givetvis en förklaring till att 
laget inte lyckades ta så många poäng. 
Men det har inte varit några sura miner 
för det – utan en bra stämning hela tiden 
både på plan och i omklädningsrum.

BERRA SANDSTRÖM
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Adam Weijmers – 100 seriematcher
Debuterade i maj 2007 som vänsterfor-
ward mot Roma på Klostervallen i div 5 
och gjorde 1–0 efter 8 minuter – KIK för-
lorade med 1–4 men vann sedan med 3–0 
på grund av att Roma använt sig av felak-
tiga spelare. Match nr 100 2 september i 
år mot IFK Visby på Rävhagen. 

Jonas Gatu – Årets Spelare
Viktig kugge, lysande central mittfäl-
tare, bollvinnare och tuff i närkampsspe-
let som fick klart flest röster, dubbelt så 
många som närmaste och ensam om att 
utses till Matchens Lirare 3 gånger.

Marcus Broberg – Årets  
Överraskning 2015 A-laget 

För sitt engagemang på och vid sidan 
av planen. För sitt tekniska och taktiska 
kunnande, har denne spelare i år varit 
en av nycklarna till att säsongen kunnat 
genomföras. Glädjande också att Macke 
i år kunnat vara en spelare i startelvan 
och genomfört matcher med bravur. Med 

Årets utmärkelser
tanke på knäskada som satt stopp för 
karriären gör han överraskande många 
bra matcher och inte bara korta inhopp.

 
Suhaib Zarum – Årets  

Överraskning 2015 B-laget
Blommande ut i sin fjärde match mot 
Klinte på Snäckersvallen i augusti då 
han kom in på rätt position som anfal-
lare och gjorde två suveräna mål i kam-
pen som slutade 4–4. Hypersnabb, tek-
nisk ung talang.

Pablo Valenzuela – Tränings- 
priset – högst närvaro 2015

Det är andra året på raken som vår sym-
patiske ytterback Pablo får detta pris. 
Och tredje gången totalt – 2011 första 
gången när priset instiftades. Han har 
haft 89,5 procents närvaro.

Robin Melin
Denne målmedvetne tekniske lirare lyc-
kades kvalificera sig för två priser, trots 
att han inte kunde medverka i så många 

matcher. Han är nämligen en nyckelspe-
lare i Visby IBK:s gäng i innebandyall-
svenskan.

Skyttekung 2015 med 4 mål på 7 
matcher i A–laget och 5 i B på 3 matcher.

Främste målpassare 2015 – 5 målpass 
på 7 matcher näst bäst med 3 i B på 3 
matcher.

Tony Lindström – Specialpris 2015
Tony fortsätter att utvecklas och denne 
kämpe var absolut en av lagets nytti-
gaste spelare i år, fick näst flest röster 
som årets spelare och hade näst högst 
träningsnärvaro. Lojal, ställer alltid upp 
och användbar på flera platser i laget än 
den vanliga ytterbackspositionen.

Morteza Fayazi – Årets  
Nykomling 2015

Kreativ, teknisk, snabb spelare som ska-
par problem för motståndarna genom att 
han verkligen är en oförutsägbar spelare.

BERRA SANDSTRÖM

Jonas Gatu Suhaib Zarum Morteza Fayazi Marcus Broberg

Robert MelinAdam Weijmers och Pablo Valenzuela
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Tufft motstånd i Futsal-DM

Återigen sponsringsrekord
Klubbens sponsringsintäkter har gläd-
jande nog haft en positiv utveckling 
under de senaste åren. 2015 blir all time 
high med inte mindre än 30 sponsorer 
som tillsammans bidragit med en totalt 
sexsiffrig summa. En extra skjuts uppåt 
har givetvis hjärtstartarbidraget gett. Vi 
tackar alla för deras bidrag till klubbens 
verksamhet.

ICA Maxi i Visby är klubbens största 
sponsor och som god tvåa kommer Nord-
kalk från Storugns följt av Lindahls Skog 
& Trädgård, Kappelshamn samt Kalkpro-
duktion AB, Storugns.

Svenska Spel sponsrar tryckningen av 
KIKaren och annat informationsmaterial 
till ett stort värde och Stenströms Infor-
mation & Marknadsföring på byn läg-
ger ner åtskilliga sponsrade timmar på 
arbetet med bland annat klubbtidningen, 
hemsidan och affischlayouter.

Bungehallen är en god samarbetspart-
ner som nu i höst också blivit den åttonde 
sponsoren av Hjärtstartaren. Advokat-
byrån Thomas Bodström i Stockholm 
välkomnar vi som ny sponsor, liksom 
Tjelvlings Gatukök & Våfflor. Cementa 
på Slite ger ett fint bidrag till vår verk-
samhet, liksom Visbymäklarna och 
Tandhälsan i Fårösund. Kylfab från Slite, 
Gute Maki från Othem och Norrvange 
Stugor som alla har haft skyltreklam.

Vi har en grupp företag som sponsrar 
KIK genom att vara matchvärdar, nämli-
gen GolvKula, Rudbergs Bygg & Snick-
eri i Lärbro. OS AB på Slite, Buije Lind 
Golvläggare i Vägume, R & L Bygg i Lum-
melunda, Agro Maskiner i Stenkyrka, 
Söderstrands Rör i Väskinde, Kurres El 
i Fårösund och Othems Cementvaror 
samt de två kappelshamnsbaserade 
företagen Vestland Fiskeri och Kappels-
hamns Fritidsby.

De tre visbyföretagen Intersport 
Spendrups, Naprapatcenter samt kap-
pelshamnsbaserade Oil & Vinegar har 
också bidragit till verksamheten på ett 
positivt sätt.

Dessutom sponsrar ju många KIK med 
goda arbetsinsatser inte bara på offici-
ella arbetsdagar. Lennart Carlén är ett 
bra exempel. Byns lantbrukare har med 
sin grävmaskin sett till att stubbar och 
stenar som stört campingplanen tagits 
bort och att slänten från fotbollsplanen 
mot badbryggan blivit mindre brant för 
att lättare kunna klippas framöver.

BERRA SANDSTRÖM

Fyra tuffa matcher inledde vinterhalv-
årets cupspel inomhus. För första gången 
på några år så ställde KIK upp med ett 
lag i Futsal-DM. Inlottade i den tuffaste 
gruppen mötte vi förstås tufft motstånd, 
men till och från glimmande spelet till 
även om Kappelshamn inte skördade 
några segrar. Den långa matchtiden 2x20 
minuter var tuff. Annars brukar matcher i 
inomhuscuper spelas max 1x20.

Följande killar medverkade i Futsal-
DM: Morteza Fayazi, Mehdi Hassan-
zadeh, Lamin Sallah, Morteza Azizi, 
Pablo Valenzuela, Tony Lindström, Emil 
Lundberg, Mohammed Hedary, Suhaib 
Zarum, Murtaza Hassani, Marcus Bro-
berg, Rikard Holmström, Niklas Karlsson 
och Sakhy Abbasi. De sju första spelade i 
samtliga fyra matcher.

Kappelshamns matcher Levide 1–5 (1–1), 
IFK Visby 1–10 (1–5), Dalhem 2–10 (1–7), 
VAIK 1–7 (0–2). Morteza F gjorde två mål 
de övriga tre svarade Mehdi, Pablo och 
Tony för. Övriga matchdetaljer finns på 
hemsidan.

Sluttabell gruppspel Futsal-DM
IFK Visby 4 4 0 0 27-6 12
Dalhems IF 4 3 0 1 36-9 9
Visby AIK 4 2 0 2 20-11 6
Levide IF 4 1 0 3 6-36 3
KIK  4 0 0 4 5-32 0

KIK:s målskyttar Mehdi och Morteza
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Vid den här tiden var Kappelshamn en 
tätort i till ytan Gotlands tredje största 
socken, Hangvar. Högst beslutande 
organ i Hangvar socken var kommunal-
stämman. 1936 införs kommunalfull-
mäktige med 15 ledamöter och blir där-
med det högst beslutande organet. Vid 
det första valet till det nyinrättade kom-
munalfullmäktige får den borgerliga lis-
tan 6 mandat och arbetarlistan 9 mandat. 
Av fullmäktiges 15 ledamöter kom 8 från 
Kappelshamn, Tyko Lerberg, Gustav 
Lindgren, Karl Johansson, Ivar Johans-
son, Gustav Flodman, Enar Pettersson 
och Charles Johansson för Socialdemo-
kraterna och Karl Höök för Bondeförbun-
det.

Kappelshamn hade således egen 
majoritet, trots att innevånarantalet 
ut gjorde en tredjedel av kommunens 
befolkning. Tyko Lerberg blir fullmäkti-
ges första ordförande, en post som han 
innehar till 1952 då Hangvar uppgår i 
Lärbro storkommun. Samma år blir han 
invald i Landstinget och blir landstings-
man. Stenhuggaren Tyko, född 1882, var 
socialdemokratins starke man. 

Hur såg Kappelshamn ut på 30-talet? 
Jag vill påstå att Kappelshamn hade en 
väl utvecklad infrastruktur. Det mesta 
som behövdes för livets nödtorft fanns 
här. Det fanns skola med 30–35 elever 
fördelade på 6 klasser. Skolans upp-
tagningsområde var Snäckers, Flen-
vike, Kullshage och Skällstäde. Lärare 
var Helge och Charlotta Dahlkvist. 1930 
anlades telefon- och telegrafstation. Tele-
fonstationen som endast var öppen dag-
tid var placerad i Ivar och Nanny Johans-
sons bostadshus beläget vid det som 
idag kallas Växelvägen. Vid 30-talets slut 
var 12 abonnenter anslutna till stationen. 
Daglig bussförbindelse med Visby fanns 
som åren 1927–1934 utfördes av Berta 
Persson – mera känd som Bussberta, 
Sveriges första kvinnliga busschaufför. 
Vidare fanns här 2 affärer, poststation, 
tullstation, 3 åkerier, barnmorska, ben-
sinstation, cykelverkstad samt ett antal 
jordbruk. Kappelshamn var det största 
fiskeläget på Gotland – till stor del bero-
ende på det omfattande vinterfisket efter 

strömming. Som exempel kan nämnas 
att under mars månad 1936 landade här 
10 procent av hela Gotlands årsfångst av 
strömming.

Sjöfarten på Kappelshamn var vid 
decenniets början av ringa omfattning 
men ökar för att 1939 vara uppe i 145 far-
tygsanlöp. Den kraftiga ökningen av sjö-
farten får tillskrivas det göteborgsbase-
rade företaget Axel H Ågren som öppnar 
ett stenbrott vid Klinthagen och lastar ut 
i Kappelshamn. Under åren 1885–1936 
hade Kappelshamn någon form av regul-
jär trafik på Stockholm. Under de 50 år 
denna trafik pågick anlöpte lanthamns-
båten Kappelshamn vid 1407 tillfällen.

Så hade vi förstås det nybyggda Fol-
kets Hus. Vid den nybildade Arbetar-
kommunens möte den 9 juni togs beslut 
att ett Folkets Hus skulle byggas. En 
byggnadsfond inrättades och en bygg-
nadskommitté valdes. Man samlade in 
pengar till bygget på olika sätt, bland 
annat basar vid festplatsen Ulce Dulce. 
För att erhålla lån från LO:s Folkets Hus-
fond måste en ekonomisk förening bil-
das. Den 18 juli 1931 bildas Kappelshamn 
Folkets Hus byggnadsförening. Till sty-
relsen utsågs stenhuggare Tyko Ler-
berg, slaktare Gustav Lindgren, arbetare 
Erik Karlsson, arbetare Ivar Johansson 
och stenarbetare Gustav Flodman. Vid 

utgången av 1933 står bygget klart till en 
kostnad av 17.000 kronor. Invigning av 
Folkets Hus sker den 21 januari 1934.

Under 30-talet bildas ett tiotal fören-
ingar – samtliga kopplade till arbetarrö-
relsen och fiskets föreningsrörelse. En 
bidragande orsak till det aktiva fören-
ingslivet i Kappelshamn var naturligtvis 
tillkomsten av Folkets Hus, men också 
att man hade föreningsvana, en kunskap 
som var inhämtad i stenbrottens fackför-
eningar. Fackföreningar har gamla tradi-
tioner i denna bygd. Redan 1898 bildas 
Kappelshamns stenhuggarfack avd 67, 
den första fackföreningen på Gotlands 
landsbygd. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att Kappelshamn stod väl 
rustat inför framtiden. I samband med 
andra världskrigets utbrott förändrades 
mycket. All verksamhet upphörde i Fol-
kets Hus såsom dans, bio och förenings-
möten, eftersom militären gjorde Folkets 
Hus till militärförläggning från november 
1939 till utgången av 1941. Kallhyran som 
militären erlade var 150 kronor/månad. 

Nu är vi inne på 40-talet och det är som 
man brukar säga en annan historia som 
jag kanske har anledning att återkomma 
till vid senare tillfälle.

ÅKE BROBERG

Kappelshamn på 30-talet

Medlemsavgiften 2016 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).

Åke Broberg berättar
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FöretagsKIKaren

Denna gång intervjuas ett företag som 
drivs av sommarboende kappelsham-
nare. Men den finns en större koppling 
än så. Tjelvlings Gatukök & Våfflor hade 
sju veckor under sommaren sitt mobila 
gatukök stående vid hamnen där folk 
kunde servas med hamburgare, läsk, 
glass och våfflor. Benny Tjelvling driver 
vintertid sin firma i Stockholm. Hans fru 
Marina är dessutom född och uppvuxen 
på byn och de tre barnen Ebba, Filip och 
Sofia har varit flitiga deltagare i bollkulls-
aktiviteterna med fotboll på sommaren.

Berätta lite om din bakgrund och vad du 
gjort innan du kom in i branschen fast
food.

– Jag har jobbat med IT-säkerhet i 
nästan 20 år, främst inom affärsutveck-
ling, indirekt försäljning och varumär-
kesmarknadsföring. Jag har introducerat 
20–30 olika varumärken och tillverkare 
på den nordiska marknaden inom detta 
område.

När startade du din cateringsverksamhet 
och varför blev det just den branschen?

– Jag har alltid tyckt om att laga mat, 
jag är speciellt förtjust i fastfood. Jag 
kände att jag ville prova något nytt. Så 
när tillfället visade sig 2013 i och med 
den här korvvagnen så slog jag till.

Driver du företaget helt själv eller har du 
anställda och är familjen involverad?

– I princip så driver jag företaget Tjelv-
ling Gruppen AB helt själv. Jag får extra 
hjälp av familjen när det gäller större 
event som exempelvis Traktorloppisen 
eller när vi var några dagar på fastlandet 
och sålde korv på Väsby Rock i Upplands 
Väsby.

Gick gatuköksverksamheten på hamnen 
under sommaren så pass bra så du vill 
återkomma nästa sommar?

– Ja, på ett eller annat sätt vill jag fort-
sätta med Gatuköket runt hamnen. Jag 
uppfattade det som uppskattat initiativ 
av både fastboende och turister. Så när 
jag fick möjlighet att arrendera platsen 
från Region Gotland 2015 så var det själv-
klart att vara i hamnen. Innan dess så 
har jag stått två säsonger här i närheten. 

 
Du har väl antagligen blivit sommarkap
pelshamnare tack vare Marina – vad är 
dina intryck av byn, både vad som är bra 
och dåligt?

– Jo, det är tack vare Marina jag är här. 
Engagerade fast boende med KIK, Fol-
kets Hus, semesterbyar, Hamnen, Hem-
baket, Fiber och Traktorloppis är bra. Det 
dåliga är att det är bra mörkt om kväl-
larna, jag saknar gatubelysningen.

 
Hur ser företagets framtidsplaner ut – 
både i Stockholm och på Gotland?

– Företagets huvudsakliga verksam-
het i Stockholm är e-handelssajt www.
mrwaffle.se, där jag säljer våffeljärn och 
våffelmix till företag. Gatuköket här på 
Gotland är ett fritidsintresse under som-
maren främst för att ge sommarjobb 
till mina tonåringar och så kommer det 
säkert vara ett tag framöver, men som 
entreprenör så är jag alltid på hugget.

Tjelvlings Gatukök och våfflor

Har du några speciella fritidsintressen?
– Jag är engagerad i ett flertal olika ide-

ella föreningar, främst för barn & ungdo-
mar.

Något annat du vill tala om för KIKaren 
läsare?

– Vilken förmån kappelshamnsborna 
har med alla engagerade personer för 
Kappelshamns framtid!

BERRA SANDSTRÖMA

Fem korta
Bästa årstid – hösten

Bästa avkoppling – se en film
Favoritmat – hamburgare 

Favoritdryck – öl
Häftigast färg – blå
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Vintertiderna i bastun! 
 Oktober–mars lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19 
 damer och 19–21 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.

Mats krönika

Det är ett välbehövligt ljus i mörkret. 
Både bokstavligt och bildligt talat.

I tider som dessa behöver vi något att 
glädjas åt. Ute faller skymningen just när 
solen gått upp. Himlen blir aldrig mer än 
rökigt grå, för runt om oss står världen i 
brand.

Paris, Mali, Syrien, Afghanistan, Irak, 
Turkiet. Flyktingströmmarna fortsätter 
välla in över Europa, människor utan 
hopp söker en bättre framtid för sig själv 
och sina barn. Deras hem i ruiner, deras 
liv i en blå plastpåse.

Några av dem kommer till Gotland, 
och här har många ansträngt sig för att 
de ska känna sig välkomna.

Det samlas in kläder och leksaker, 
barnvagnar och till och med tandborstar. 
För oss som har är det svårt att tänka sig 
att bli strandsatt i ett land långt hemifrån 
utan någonting.

Landslagsspelarna har svarta sorg-
band runt armarna för att hedra de 130 
som dog i det meningslösa terrordådet i 
Paris, och på Wembley sjöng engelsmän 
och fransmän Marseljäsen arm i arm, 
plötsligt känns det ännu viktigare med 
något som kan förbrödra och ena i en 
värld som är upp och ned.

Meningslöst terrordåd skriver jag. 
Meningslöst för oss menar jag. För de 
som utför dem finns det naturligtvis en 

mening, och det skrämmer mig kanske 
mer än något annat.

Krig är inte civiliserat, men här möter 
världen en motståndare som sätter alla 
regler ur spel. Allt är tillåtet. Fegast vin-
ner. Frågan är inte om utan när och var 
det smäller nästa gång.

Det här kan få den mest optimistiske 
att vilja gräva ned sig. Var är vi på väg? 
Vad är det som händer?

Vi kan tycka att vi är långt från kri-
gets fasor här i den bortglömda avkrok 
av världen vi kallar hem. Men det är vi 
ju inte.

Kriget påverkar oss alla, och flykting-
strömmarna slutar inte komma.

Det är en sak att kunna lösa proble-
men akut. Vi ordnar tak över huvudet. Vi 
samlar in. Vi hjälper. Men det blir en dag 
i morgon också, och oron för vad den för 
med sig får just nu alla andra bekymmer 
att blekna.

Vi är alla världsmedborgare, och vi 
måste ta vårt ansvar som sådana. Men 
varför bygger man då taggtrådsstängsel 
i Europa? 

Många längtar efter att allt ska bli ”som 
vanligt” igen. Problemet är att ”som van-
ligt” inte lär komma. Istället tyder det 
mesta på att det vi har i dag i bästa fall 
är som vanligt. Och då måste vi anpassa 
oss efter det, leva med det, och vänja oss.

Och med lite tur blir det vår igen. Och 
ljus. Och värme.

Vid sidan av allt detta dystra måste livet 
ändå gå vidare. För min del betyder det 
också rent bokstavligen att gå vidare. 
GA-Cup i januari blir mitt sista framträ-
dande i Kappelshamn, nästa säsong spe-
lar jag i IFK Visby.

Många saker ligger bakom detta, men 
främst är det så att en ändrad livssitua-
tion ställer andra krav på mig som för-
älder, och eftersom jag bor i Västerhejde 
känns det logiskt att också spela i den 
klubb där båda barnen är med.

Det har varit åtta fantastiska säsonger 
i norra Gotlands stolthet. 

Men var sak har sin tid.
Jag skulle kunna säga mycket om hur 

mycket jag uppskattar KIK som förening, 
och Kappelshamn som samhälle.

Men jag nöjer mig här med att säga: 
Tack. Och vi ses.

MATS PETTERSSON

Jag såg årets största fotbollshändelse 
 hemma i tv-soffan, Zlatan sköt Sverige till 
EM och sommaren är räddad.
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Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga 5 4 3 2 1

Artist Född 25 juli 1958 i 
Lund

Hade roll i Teskeds-
gumman

Har varit med i GES 
och Triad

Aktuell i Så mycket 
bättre Har grävt guld i USA

Stad

Grundades 17 
september 1630 av 
puritanska koloni-
satörer

Landets centrum för 
utbildning och sjukvård

Huvudstad i Massa-
chusetts

Har mästarlag i många 
sporter Haft stort teparty

Seriefigur Skapad av Rudolf 
Petersson år 1932. Står staty i Halmstad Utspelar sig på rege-

mente i Klackamo Heter Mandel i förnamn Ständigt förtjust i 
Elvira

Film Baserad på en novell av 
Daphne du Maurie Premiär 1963 Oscarsnominerad för 

bästa specialeffekt
En sorts djur spelar 
huvudroll Skräckfilm är genren

Land Självständigt 1918 och 
1991

Består bland annat av 
över 1.500 öar Har euro som valuta Taavi Röivas är 

premiärminister
Flaggan är vit, svart 
och blå

Historisk händelse Krävde 2 402 dödsoffer Har blivit film Utspelar sig 7 
december 1941

Drar in USA i andra 
världskriget

Är en hamn på ön 
Oahu, Hawaii

Rätt svar Niklas Strömstedt, Boston, 91:an Karlsson, Fåglarna, Estland, Pearl Harbor
1X2 121
Nyårstalare på Skansen

1. 10 september 2015 presenteras ny 
människoras. Vad heter den?

1 Homo Naledi
X Homo Kavali
2 Homo Satopa

2. 19 september var det Fårönatta. För 
vilken gång?

1 10:e gången
X 12;e gången
2 14:e gången

3. 1 oktober 2015 får Sverige ny ÖB. 
Vem?

1 Sverker Göransson
X Håkan Syrén
2 Micael Bydén

4. 24 oktober avgjordes GGN. Vem 
vann?

1 Josh Strang
X Even Heibye
2 Jesper Jönsson

5. 12 november 2015 invigs Mall of Scan-
dinavia. Vart?

1 Roskilde
X Lillehammer
2 Solna

6. Madonna är på Sverige besök 14 
november 2015. Vad heter senaste ski-
van?

1 Rebel heart
X Soldier ahead
2 Last call

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Jarl Kulle Margareta Krook Jan Malmsjö Loa Falkman

Rilles frågesport
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Smått & Gott

Återigen en välbesökt arbetsdag!
26 medlemmar kom på förmiddagen den 
3 oktober och fixade till anläggningen 
inför vinterhalvåret. En del putsade fön-
ster, andra röjde sly och buskar som kör-
des bort för att brännas, Rune spred ut 
sand på fotbollsplanen, anslagstavlorna 
gjordes rena, trädgårdsmöbler och bän-
kar plockades bort för att bara nämna 
något. Dessutom fixade Lillemor och 
Agge med hjälp av Ingrid och Jennifer en 
kycklingpastasallad till kvällens funktio-
närsfest. Eftersom vi var så många gick 
det fort. Strax efter det att Gunnel tradi-
tionsenligt bjudit på sin hemgjorda goda 
ärtsoppa med bröd var vi färdiga. Och 
alla som ville hann sedan gå i bastun 
innan funktionärsfesten samma kväll.

Funktionärsfest
35 personer kom till funktionärsfesten på 
kvällen. Grillmästare Rolle såg till att den 
välsmakande salladen kompletterades 
med hamburgare – där det gick att välja 
på nöt och lamm. Som vanligt en trivsam 
fest i KIK-anda.

Bastun håller ställningarna
Även detta år håller KIK:s byabastu ställ-
ningarna som en av de mest välbesökta 
på ön. Bastun ligger också i topp när 
det gäller andelen kvinnliga besökare – 
uppemot var tredje bastugäst. Som det 
ser ut när december återstår kommer vi 
att landa runt 1.200 besökare. En liten 
minskning på ordinarie herr- och dam-
tider kompenseras helt av ökning extra-
bokningar och fler som gått på den 
senare mixtiden.

Bastudamerna har som vanligt varit 
lite poetiska och skrivit dom här raderna 
i liggaren under hösten. Speciellt de sista 
raderna är väldigt tänkvärda. 

19 september
Hav tröst
Nu är det höst
Äntligen slut på sommar
Då alla damerna kommar!

3 oktober
Härligt att basta i sällskap så gott
Här avhandlas både stort och smått
Kläder från Kupan, franska filmer och Idol
Varför någon ger mycket till Världens 
Barn och någon annan kanske är snål
Några är på fest andra åker hem
Ni kan ju alltid gissa vem som är vem
Barnbarn som väntar, kanske ost och vin
Vi hoppas att alla får en kväll så fin.

7 november
Det är bra att simma
i dimma
För då kan ingen se
alla ställen där man är vind och sne

21 november
Vi kan nog vara glada jag och du
som kan gå till bastun mellan fem och sju
och tryggt gå omkring i vår lilla by
utan att behöva tänka på att fly
Så lite vidsynta har vi råd att vara
och inte tänka på oss själva bara
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Smått & Gott

Svenska Spel-pengar  
även i år!
Tack alla som listat KIK som förmånsta-
gare vid spel hos Svenska Spel. Det gav 
vår kassör en bra extraintäkt på 4.904 
kronor. Det är tre hundralappar fler än 
förra året och det är inte illa eftersom det 
varit rekordmånga föreningar, 18.437, 
som deltog i Svenska Spels ”Gräsroten”. 
Totalt delades 50 miljoner ut och det 
innebär att genomsnittsföreningen fick 
2.700 kr.

Vi har ökat antalet som listat KIK från 
38 till 66 och det totala beloppet som 
spelats för har vuxit i samma utsträck-
ning – imponerande. Med tanke på att 
vi kanske är drygt 200 medlemmar över 
åldersgränsen 18 år för spel och hälften 
av dessa kanske spelar på Svenska Spel, 
kan vi förhoppningsvis bli några till som 
listar Kappelshamns IK som förmåns-
tagare när vi spelar Lotto, tippar, spe-
lar poker/bingo på nätet eller skrapar 
en Triss digitalt. Det behövs antagligen 
om vi ska kunna få lika mycket utbetalat 
även nästa höst. 

Det enda du behöver göra är att säga 
till ditt spelombud eller – när du är på 
Internet – klicka på Svenska Spel-ikonen 
på vår hemsida. 

Inomhusfotboll
Stora och små, tjejer och killar, ama-
törer och proffs – alla är välkomna till 
KIK:s fotbollstimme på söndagar kl 19.00 
i Kustparkhallen i Fårösund. Bra upp-
slutning under de första gångerna med 
12–13 närvarande. Slå för säkerhets skull 
först en signal till Berra 070-523 39 19 
och stäm av. Preliminärt hoppar vi över 
dagarna runt jul och nyår om det inte blir 
ett stort önskemål om att träna bort jul-
skinkan. Vid extremt dåligt väder eller 
många återbud kan någon söndag vara 
inställd och hur det blir efter årsskiftet 
vet vi ännu inte. Det beror på förhand-
lingarna mellan Kustparkshallens och 
Region Gotland om hallens framtid.

Klubbens herrseniorer tränar tillsvi-
dare inomhus måndagar kl 21.30–23.00 i 
nya ICA Maxi Arena. Lite udda tid kan-
ske, men istället är KIK den enda av öns 
fotbollsföreningar som har fått tid i öns 
nya inomhusarena.

KM i bordtennis
Lördagen den 2 januari arrangeras klubb-
mästerskapet i bordtennis. Kl 12 startar 
vi med ungdomsklassen och kl 14 startar 
seniorernas tävling. Magnus Sjögren är 
som vanligt tävlingsledare. Det behövs 
ingen förhandsanmälan. Medlemsav-
giften 2015 kan betalas på plats om den 
inte är betald tidigare. Och som alltid 
vid våra KM får alla deltagare något pris 
och medaljer till ettan, tvåan och trean. 
Klubbmästerskap i pingis har arrange-

rats sedan 1979 med några få undan-
tag. Meste mästaren heter Dan Gar-

delin. Han har sex guldmedaljer 
och är titelförsvarare.

Hemsidan fortsätter  
att vara välbesökt
Även detta år kommer hemsidan att vara 
väldigt välbesökt med runt 30.000 besök 
varav drygt 12.000 har varit unika. Och 
klubbtidningen laddas ner som aldrig 
förr. I genomsnitt laddas varje månad 
cirka 300 exemplar ner av olika utgåvor 
av KIKaren. Flest av den dom senaste 
årens förstås, men även KIKaren 121 som 
kom ut i juni 2010 kommer att ha laddats 
ner ungefär 200 gånger 2015.

Kenneth Berg fortsätter
Vi får ha kvar vaktmästaren Kenneth 
Berg på anläggningen ytterligare ett år 
enligt besked från Arbetsförmedlingen. 
Det innebär att vi kommer att kunna full-
följa upprustningsplaner för våra bygg-
nader på ett smidigare sätt. Kenneth har 
just rivit ut golv- och väggmattor från 
duschutrymmena i den nyare byggna-
den. Sedan ska vi givetvis ha professio-
nell mattläggning klar till nästa säsong. 
Den nyare klubbstugan håller Kenneth 
på och målar invändigt – det är arton år 
sedan den byggnaden blev iordnings-
ställd – så det är behövligt. Vi hoppas 
också kunna få upp en ny fräsch garage- 
och förrådsbyggnad som kan inhysa 
gräsklippare, redskap, pumpanläggning 
med mera.

Eftersom ekonomin tillåtit det har vi 
sett över fläkt- och ventileringssystem 
under hösten med hjälp av Kylfab och 
Kurres El har fixat behövliga elarbeten 
som exempelvis larm på handikapptoan. 

Stöd KIK – spela på Svenska Spel
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poängen får vi när du 
spelar med Spelkortet och har valt Kappelshamns IK som favoritklubb. 
För varje  krona får vald förening 10 poäng – i oktober 2015 förvandlas 
poängen till pengar. 50 miljoner kronor skall fördelas ut då.

Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbutiken, på 
svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 

0770-111 111.
Det som gynnar KIK mest är när du  klickar på symbolen till höger där det står 

Gräsroten på vår hemsida www.kappelshamnsik.se. Då får vi ytterligare några 
kronor per hundralapp du spelar för.

Bli 
förenings-

fadder!
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos 

Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner. 
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller 
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11. 

Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd   1 2014-11-18   13:49
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Information från PUK
Regionen säljer hamnen!

Regionstyrelsen tog vecka 45 följande 
beslut och yttrande om Kappelshamns 
hamn. 

”Ledningskontoret får i uppdrag att åter
komma med ett förslag på förfrågnings
underlag innefattande process och utvär
deringskriterier för en öppen försäljning av 
Kappelshamns hamn.

Region Gotland har sedan ett antal år 
inte bedrivit någon verksamhet i Kappels
hamns hamn och tekniska nämnden har 
därför tidigare föreslagit att hamnen borde 
avyttras. En öppen försäljning av hamn 
eninleddes redan år 2009 men avbröts 
sedan förutsättningarna förändrats.

I senare beslut bestämde regionstyrel
sen att hamnen skulle behållas i regio
nens ägo. Försvarsmakten har nu lämnat 
besked att man inte avser lägga något bud 
utan istället att, om Rederi AB Gotland för
värvar hamnen, teckna ett avtal med rede
riet om tillträde till hamnen.”

Om Försvarsmakten även kommer att 
försöka teckna avtal om det blir någon 
annan köpare än Rederiet, finns ingen 
information om. 

100 miljoner kronor till nya jobb!
Regeringen utlovade 100 miljoner kronor 
till nya arbetstillfällen som ersättning för 
förlorade jobb inom kalkindustrin på Got-

land. För att inte dessa pengar bara ska 
landa på andra delar av ön har Lädubro 
Utvecklingsbolag i Lärbro tagit kontakt 
med PUK för att vi tillsammans ska se till 
att pengar investeras i vårt område. Den 
av regeringen utsedde ansvarige Peter 
Larsson ska kontaktas. Förslag finns om 
investeringar i bland annat bostadsbyg-
gande som inte bara ger jobb utan också 
är en förutsättning för en levande lands-
bygd i Lärbro och bygden runt Kappels-
hamnsviken. Eventuellt kommer även 
Fårösund med i detta arbete, men det 
känns rätt att börja i mindre skala.

BERRA SANDSTRÖM

En viktig nyhet är att Gotland Fiber/IP-
Only har beslutat sig för hand om borr-
ningen av hålet i er husfasad och detta 
kommer att ingå i priset som är 16.500 kr 
per anslutning. På det viset kan vi säker-
ställa att borrningen görs på rätt sätt och 
får rätt lutning.

Arbetet med markavtal och projekte-
ring av sträckningen är i full gång, vi bör-
jar i Kappelshamn och Hangvar/Hall. Vi 
skall gå in med fibersignalen i Kappels-
hamn och bygger sedan oss vidare in i 
området.

Tomtprojekteringen har varit igång 
under några veckor. Det innebär att 
fastig hetsägaren blir kontaktad av en 
representant som kommer och tittar på 

tomten för att tillsammans med fastig-
hetsägaren hitta bästa framkomliga väg 
till huset.

För att kunna ta oss fram genom ter-
rängen med våra grävmaskiner och for-
don börjar vi även röja där det behövs.

Arbetet med markavtalen, tomtprojek-
teringen och röjningen kommer att fortgå 
under november och framåt. Grävmaski-
nerna kommer att börja rulla in runt års-
skiftet.

När grävmaskinerna har gjort sitt och 
rören är nedlagda i ett område kommer 
fiberblåsningen igång och sedan blir 
fastighetsägaren kontaktad för installa-
tion och uppkoppling.

Vi kommer att installera fiber, göra 
klart och ljussätta fibern hos kunderna 
kontinuerligt efterhand som varje del-
område blir klart, vår plan är att de sista 
kunderna i hela föreningens område 
skall vara uppkopplade i juni 2016.

Det som kan störa tidsplanen är givet-
vis vädret men om vår förhoppning om 
en mild snöfattig vinter besannas, så 
kommer alla i området att ha bredband 
till sommaren.

Senaste nytt från såväl föreningen som 
företaget IP Only/Gotland Fiber hittar du 
på www.hangvarsfiber.se.

Information från Hangvar Fiber
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Stötta Folkets Hus!
Snälla, hjälp oss med renoveringen genom att betala in er 
medlemsavgift på bankgiro 5680-1582. Glöm inte att skriva 
e-postadress alternativt hemadress. Tack!

Folkets Hus-föreningen

Att göra förändringar kräver planering 
och ekonomi men också engagemang 
och lyhördhet. 

På 70-talet och delvis på 90-talet fixade 
man och målade i Folkets Hus, liksom nu 
krävdes både pengar o frivilliga. 

Styrelsen har räknat pengar, letat 
sponsorer, planerat och rätt som det var 
hade vi pengar, frivilliga och en plan.

Så vecka 35 stod vi plötsligt där 
med färgburkar, penslar och ett gäng 
målarsugna killar och tjejer. MEN… det 
var inte bara att kasta sig över målarbur-
karna, det finns ett tråkigt ord som heter 
förarbete… Det skulle bäras undan möb-
ler, tvättas väggar och lister, maskeras 
och täckas. Vad hade vi dragit igång? Nu 
finns det ingen återvändo! 

Planen var en veckas hårt arbete men 
nja, det räckte inte, det blev många sena 
kvällar det lyste i Folkets Hus. 

Salen, kapprummet, foajén och hallen 
togs väl om hand av alla ivriga målare 
som ställde upp. Nästa utmaning var 
inredningen, det fanns en grundtanke 
som reviderades lite under arbetets 
gång. Det var en stor nyhet att vi hade 
två tyg- och gardinexperter i styrelsen! 
Måååånga timmar har dem lagt ner på 
diskussioner om färger och material – 
men tusan vad bra det blev! 

Planer finns redan nu på att renovera 
toaletterna och övervåningen men vi 
måste jobba upp kassan först. 

Den 14 november hade vi en invig-
ningsfest/höstfest där vi tackade dom 
som ställt upp på målarkvällarna med 
blommor och applåder. Under kvällen 
avlöste de olika arbetsgrupperna varan-
dra, så arbetet med mat, disk, städ kunde 
flyta på bra. Vi hade lotteri med många 
fina vinster och senare på kvällen roc-
kade vi loss till härlig musik.

I vår när solen återkommer med sin 
värme, skall utescenen byggas upp för 
sommarens utedanser, även där behövs 
lite arbetskraft. Vi kommer att annon-
sera om våra arbetsdagar på både Face-
book, anslagstavor och i KIKaren – så 
håll utkik. 

Ett stort tack till alla medlemmar och 
våra sponsorer – utan er skulle det ald-
rig gå! 

Tillsammans fixar vi världen bästa 
Folket Hus.

UFFE LINDAHL  

ORDFÖRANDE



KIKaren nr 143 december 2015 ● 15

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 

Fem svarar

Gunnar ”Boje” Strömhielm, Täby
Jag tycker att det är självklart att man 
ska stödja idrottsföreningen i byn, där 
man tillbringat varje sommar i 60 år. 
 Jag var även med när de första match-
erna spelades, tyvärr minns jag inte året. 
(Redaktörens anmärkning 1972). Klubben 
och dess aktiviteter gör att man får infor-
mation om vad som händer och sker i 
byn under hela året, och inte bara under 
sommaren. Klubbtidningen är ett perfekt 
informationsblad. 

Joakim Nanneson, Visby
Först och främst är jag medlem för att 
jag tidigare var aktiv som fotbollsspe-
lare i KIK. Som medlem och fotbollsspe-
lare märkte jag fort att klubben var mer 
än bara fotboll, föreningen är som en 
stor familj med många olika intressen 
som alla får vara med i om man önskar. 
Vi spelare höll kanske inte alltid högsta 
klass även om viljan alltid var där, men 
klubben höll och håller ännu en klass 
som få klubbar på Gotland kan mäta 
sig med. Det är bara att se på klubbtid-
ningen du håller i din hand, men även 
innehållet som berättar en del om fören-
ingens olika evenemang och roliga sam-
mankomster. KIK ligger mig därför väl-
digt varmt om hjärtat och självklart vill 
jag även i fortsättningen få vara en del av 
KIK-gemenskapen.

Klubben för mig betyder energi, posi-
tiv energi. Här har jag haft många av 
mina roligaste stunder och träffat vänner 
för livet. Att få spela en hemmamatch på 
en plan som ligger så otrolig vackert är 
få förunnat och därför är jag stolt över att 
ha spelat för KIK.

Petra Stephansson, Stockholm
För att jag har tillbringat nästan varenda 
sommar i mitt liv i Kappelshamn och 
ser det som en självklarhet. Det är även 
en  rolig möjlighet för alla i området att 
få vara med och delta i roliga aktiviteter! 
Jag har många minnen från alla aktivite-
ter under årens gång, mycket skratt och 
lek för både barn och vuxna. Klubben 
är en del av grunden för min barndoms 
somrar! 

Birgitta Sandström, Palma, Spanien
För att jag bodde i Kappelshamn när jag 
var 8–16 år och har många härliga min-
nen från underbara lilla Kappelshamn 
och vill absolut vara med och stödja 
klubben och all bra verksamhet som 
drivs tack vare KIK! Förutom ovanstå-
ende betyder den pappa.

Mary Andersson, Kappelshamn
Jag blev medlem för att jag under många 
år fått KIKaren i postlådan utan att vara 
medlem. Jag stödjer KIK därför klubben 
betyder mycket för Kappelshamn. Upp-
skattar verkligen de ideella som ordnar 
så fina sammankomster och är bra före-
bilder för våra ungdomar.
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340 cyklister kom förbi
För tredje året i följd var Kappelshamns 
Camping och Snäckersvallen ett stopp 
för intag av mellanmål för deltagarna i 
det årliga cykeleventet Gotland 360. En 
KIK-stab på nio personer fanns på plats 
under söndagen för att servera kaffe med 
Gunnel Söderbergs hembakade äppel-
kaka och hemtillverkade flädersaft. Vid 

tio över tolv anlände de första snabb-
trampande cyklisterna från lunchen i 
Valleviken och tre timmar senare hade 
340 passerat vår fina anläggning på sin 
färd mot Visby via Hejnum. De cyklister 
som kört den längsta sträckan under två 
dygn har avverkat 360 kilometer – det är 
därför det hela kallas för Gotland 360.

Ett stort tack till alla som hjälpte till att 
genomföra detta! Klubben räknar med att 
även nästa år få förtroendet som depå-
värd.

KIK:s traditionella

Luciafirande
luciatåg, luciafika, lotterier
Lördag 12 december kl 18  
Kappelshamns Folkets Hus

Årsmöte! Boka in fredag 5 februari kl 18.30  
för årsmöte i klubbstugan, Snäckersvallen.


