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Berras sida
Nu vänder det snart!

Hösten kan vara vacker och mysig med 
lövträd i olika färger, men en bit in i 
november längtar jag efter ljuset. Det 
dröjer faktiskt bara till 21 december, så 
blir dagarna åter längre. Innan dess kan 
vi njuta av det ljus KIK-Lucia spriden 
i Folkets Hus. Av tradition arrangeras 
luciatablån alltid på en lördag – så därför 
blir det dags redan den 10 december i år.

Mönstret detta rekordvarma 2016 bröts 
lite i oktober, då kölden och blåsten kom 
direkt. Och så fick vi rekordtidigt mycket 
snö i november, men det smälte som vän-
tat bort rätt snart. Annars har väl hösten 
varit som vanligt i vår del av världen. Det 
är klart värre för dom stackarna på Haiti. 
Dom höll som bäst på med att bygga upp 
landet efter jordbävningsmassakern för 
några år sedan, då kom orkanen Matt-
hew och dödade tusentals människor. 
Och lidandet i inbördeskrigets Syrien 
verkar aldrig ta slut. Amerikanska pre-
sidentvalets utgång är ju ingen höjdare 
precis. Jag är ändå så optimistiskt lagd 
att jag tror att Trump sansar sig och har 
väl troligen rådgivare som kan se till att 
han tar sitt förnuft till fånga. Men visst 
är det kusligt att så många jänkare läg-
ger sin röst på en presidentkandidat 
som sagt ruggiga saker och varit förakt-
full mot bland annat kvinnor, latinos och 
muslimer. Förhoppningsvis får FN en ny 
stark ledare den 1 januari då portugisen 
Antonio Guerres tillträder som organisa-
tionens nionde generalsekreterare. Posi-
tivt är att inbördeskriget i Colombia efter 
många turer fram och till äntligen verkar 
gå mot sitt slut. 

Underlig flyttkarusell
Här hemma fortgår den underliga han-
teringen av förra årets rekordmånga 

flyktingar. Migrationsverket kan kan-
ske spara några kronor på att flytta runt 
människor mellan olika boenden och 
landsändar – men vad kostar inte varje 
fördröjd eller misslyckad integrationspro-
cess för vårt samhälle ekonomiskt för-
utom att det förstås först och främst är 
inhumant med denna flyttkarusell. Bra 
att ön ändå har en aktiv landshövding 
som har lyckats påverka Migrationsver-
ket i en lite smartare riktning.

Summering av 2016
För Kappelshamns del har 2016 varit ett 
bra år med rekordmånga gästnätter och 
uthyrning hos de flesta – alltifrån cam-
pingen till Folkets Hus. 

Vädret har varit bra, även om det varit 
lite för torrt. Men det har fört med sig att 
det blivit lite nytänkande om framtida 
vattenförsörjning.

Växtligheten har också frodats – som 
den härliga vallmobilden från Snäckers-
vägen visar.

Vi har haft flera matställen att stilla vår 
hunger på och ganska nära i Lärbro finns 
det två till som dessutom har öppet året 
runt. 

Hamnen blev inte privatiserad - utan 
blir upprustad av Försvarsmakten. Om 
det blir bra eller inte går förstås inte att 

veta i förväg. Mötet mellan Fortifikations-
förvaltningen och Förvaret och byns för-
eningar har skjutits upp eftersom det 
inte blir klart med Forts lagfart på ham-
nen förrän under december månad. Men 
redan nu har i alla fall Folkets Hus kun-
nat glädjas åt bra inkomster när Försva-
ret hyrt lokalen.

Ett bra år också för KIK – fortsatt sta-
bil ekonomi även om det nya garagebyg-
get och renoveringen av campingens/
hemmalagets duschrum kostade några 
kronor. Detaljerna om det redovisas på 
årsmötet 4 februari – du förstås är väl-
kommen då!

Teknikens under
Ibland kan även en teknisk vilsen äldre 
människa som jag överraska mig själv. 
Var tvungen att köpa en ny skrivare för 
några veckor sedan – och lyckades instal-
lera den alldeles själv till mitt WiFi och 
min dator. Scanner-funktionen gick först 
inte lika bra, men det visade sig att den 
medföljande installationsskivan inte kla-
rade av scanning-funktionen, utan den 
fick jag ladda ner via en länk. Och kla-
rade det med! Ibland kan även en blind 
höna picka ett korn.

Ha nu en skön vinter! /Berra
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Fotboll

Årets tre avslutande matcher i serien 
gick väl sådär – en vinst och två förlus-
ter. Men ändå klart godkänt

Först mötte vi duktiga, rutinerade FC 
Copa på vallen den 1 september. Det blev 
1-3 i en oväntat jämn fajt där Mehdi Has-
sanzadeh snyggt scorat på en straff han 
själv var orsaken till. Med kvarten kvar 
stod det 1-2, men tyvärr var våra spe-
lare passiva när Copa fick en straff några 
minuter senare. Den räddades först av 
dagens suveräna keeper Rikard Holm-
ström, men våra spelare var inte tillräck-
ligt på alerten för att ta hand om Rilles 
målvaktsretur.

I nästa match tio dagar senare fick vi 
en efterlängtad revansch mot Vänge på 
hemmaplan. En match vi ägde och borde 
punkterat långt tidigare. Vi tappade led-
ning med 2-1 till underläge 2-3 med tjugo 
minuter kvar. Då blir inhoppande Sahky 
Abbasi matchhjälte med två mål inom 
tre minuter. Han blev dessutom klub-
bens 200:e spelare som gjort mål för 

A-laget sedan vi startade med seriespel 
1974. Innan dess har nyförvärvet Gurra 
Söderberg och matchen suverän Simon 
Schmidt målat för de grönsvarta.

I den sista matchen på Slite Konst-
gräs den 15 september mot ett riktigt bra 
FC Gute B med idel spelare från deras 
A-trupp och duktiga U 17-gäng befarade 
vi ett ras. Våra killar stod upp bra mot 
de välutbildade, vältränade unga mot-
ståndarna och höll emot länge. Men det 
blev ändå två mål i baken i varje halvlek. 
Om vi hade fått in ett par giftiga frilägen 
i matchens inledning hade vi kanske haft 
en poängchans.

Sluttabellen blev sedan lite rumphug-
gen eftersom tre ursprungliga lag för-
svann. Först drog sig Klinte ur innan 
seriestarten och under sommaruppe-
hållet meddelade nya Palestino FC att 
dom inte längre hade tillräckligt med 
spelare på grund Immigrationsverkets 
omflyttning från Gotland av ensamkom-
mande flyktingar. FC Copa lämnade i 

Vi blev till slut femma i serien!

sista omgången minst sagt obetänksamt 
walk over på grund av spelarbrist. Och 
då säger regelverket att laget blir ute-
slutet. Så det blev bara sex lag kvar av 
nio och KIK blev femma. Det låter ändå 
klart bättre att bli femma av nio lag än att 
komma näst sist…

Förutom spelarna på bilden medverkade 
följande 24 spelare i de tretton genom-
förda seriematcherna: Anton Eriksson 
6 matcher – 1 mål, Rikard Holmström 
6, Mikael Lundin 6, Håkan Sandström 
5–1, Marcus Broberg 5, Rouhollah Fazel 
4, Abbas Khaliqi 4, Mehdi Hassan 3–1, 
Mohammed Hedary 3–1, Yasir Ahmadi 3, 
Ali Faizi 3, Landin Janneh 3, Yahya Sha-
rad 3, Robin Melin 2–4, Simon Kanellos 
2, Patrik Jansson 2–1, Patrik Vesterlund 
2–1, Mubarak Shah Purdel 2, Mohammed 
Sade 2, Lamin Sallah 2, Peter Björklund 
1, Kadri Cimilji 1, Nazmi Cimilji 1 samt 
Sam Rashidinejad 1. 

BERRA SANDSTRÖM

Stående från vänster: Daniel Boman 4 matcher, Mattias Andersson 11, Sahky Abbasi 3 matcher – 1 mål, Murtaza Hassani 11–2 
Naim Fajzi 7, Simon S 7–1, Simon Johansson 1, Gustav Söderberg 3–1. Knästående Khalid Oman 12–1, Morteza Fayazi 6, Mehdi 
Hassanzadeh 8–1, Emil Lundberg 5, Ali Haidari 12–1, Tony Lindström 11 matcher. 



Simon Schmidt
Årets Spelare 2016
Oftast bäst på plan – en lysande 
central mittfältare, bollvinnare och 
fördelare. Simon fick hälften av 
alla röster – dubbelt så många som 
störste utmanaren Rikard Holm-
ström. 

 
Robin Melin
Årets Skyttekung 2016
Innebandyspelaren Robin gjorde 
fyra mål på två matcher och det 
vann han på. Om han hade med-
verkat i flera matcher skulle KIK:s 
poängskörd och tabellplacering i år 
blivit klart bättre.

Rikard Holmström
Träningspriset 2016
Det har inte varit många träningar 
Rille har missat under året. Han har 
dessutom varit mycket engagerad i 
det praktiska och laguttagningar.

Naim Fajzi
Årets Överraskning 2016 
Naims utvecklingskurva i år har 
varit fantastisk. Från att inte ha 
varit lika mycket vän med bollen 
och haft svårigheter med positions-
spelet under 2015 har han blivit en 
duktig yttermittfältare, nyttig för 
laget, visat en god fighting spririt 
och lagt ner gott jobb både defen-
sivt och offensivt.

Murtaza Hassani
Årets Assistkung 2016
Svarade för fyra värdefulla assister 
och medverkade i många matcher 
– trots att han hotat med att lägga 
skorna på hyllan vid ett flertal till-
fällen.

Khalid Oman
Årets Nykomling 2016
Debuterade i DM-premiären i mars 
och tog snabbt en ordinarie plats – 
först som högerbreddare sedan 
som högerback. Snabb och en av 
seriens bästa backar när han är på 
spelhumör. Missade bara en serie-
match, då han var avstängd på 
grund av tre gula kort.
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KIK har inlett spelet i den nya inomhus-
serien i fotboll, Futsal, utan större fram-
gångar. Men trenden är ändå positiv. 
Från att ha inlett bedrövligt och under-
presterat har laget gjort framsteg och var 
klart nära poäng i de två följande match-
erna. 

I Futsal-serien har hittills fjorton olika 
spelare medverkat, nämligen Morteza 
Azizi, Morteza Fayazi, Mehdi Hassanza-
deh, Khalid Omar, Danial Shafai, Sahky 
Abbasi, Naim Fajzi, Ali Haidari, Murtaza 
Hassani, Tony Lindström, Emil Lund-
berg, Mikael Lundin, Akbar Rahimi och 
Gustav Söderberg. De fem första har 
medverkat i samtliga fyra matcher och 
de andra nio i två.

Kappelshamns matcher: Fårösunds 
GoIK 1-4, Visby BoIS 0-6, Hansa/Hoburg 
1-2 och Stenkyrka 3-5. Mehdi gjorde de 
två första målen och Danial de tre sista. 

Årets utmärkelser

Just 17-årige Danial blev spelklar 
lagom till första matchen den 29 okto-
ber. Han har tidigare spelat för Hangvar. 
Samma sak gäller det andra nyförvärvet 
19-årige Akbar Rahimi. Han blev spel-
klar lagom till den tredje matchen den 
5 november. Akbar svarade för två bra 
assister till två av Danials mål. I Morteza 
A har klubben hittat en reaktionssnabb 
och klok målvakt med stor spelförståelse 
och en härlig offensiv glöd. Även Emil 
och Micke har varit väldigt nyttiga i de 
matcher dom medverkat i. 

Ännu återstår tolv matcher i denna 
serie som avslutas i Solklintshallen den 
25 februari nästa år. Så det finns stora 
möjligheter för Kappelshamn att avan-
cera i tabellen.

BERRA SANDSTRÖM

Trög start i nya Futsalserien

Robin Melin, Rikard Holmström, Naim Fajzi, Murtaza Hassani och Khalid Oman
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Håkan föddes visserligen på Visby 
BB en höstdag 1971, men tillbringade 
sina första fem år i södra Stockholm. 
Via några år i Visby var han tillbaka till 
sina rötter på fädernet i Kappelshamn 
som 11-åring och bodde under hela ton-
årstiden på byn. 1981 debuterade han i 
ett av KIK:s första ungdomslag i Smul-
sen Cup. Sedan spelade han med jämn-
åriga pojkfotboll för Hangvar, även om 
han som 14-åring gjorde fyra inhopp i 
KIK:s A-lag 1985. Debuten skedde 15 maj 
borta mot Gothem i div 6, då Håkan fick 
spela i 90 minuter som vänstermittfältare 
i en match där KIK förlorade med 0-2. 
Från och med det år han fyllde 18 blev 
han ordinarie i klubbens A-lag. Denne 
lugne och coole försvarsspelare avance-
rade snabbt till lagkapten tillhörde sedan 
A-lagstruppen fram till 2002 och han 
gjorde sitt sista framträdande i A-laget 
2006. Sammanlagt blev det 247 serie-
matcher för A-laget och med det är han 
trea i matchmaratonligan. Genom bra 
huvudspel var en bidragande orsak till 
att Gusten har noterats för 11 mål. 

Berätta lite om din uppväxt – du har gått i 
skolor lite var stans på ön?

– Först gick jag på lekis i Visby på 
Gråbo, sedan blev det småskola på 
Lyckåker och mellanstadiets första två 
år i Södervärn, innan familjen flyttade 
till Kappelshamn. Sexan avverkades i 
Hangvar, högstadiet på Slite och sedan 
avslutades studietiden i Visby med tre 
år på tekniskt gymnasium och två år på 
KTH:s högskolefilial på ön. 

Minns du vad du hade för drömmar om 
jobb och framtid under uppväxten?

– Hockeyproffs förstås när man var 
liten och sedan kan jag inte minnas 
något speciellt annat än att jag var nog 
inställd på att bli gotlandsboende. Fast-
landet har aldrig lockat mig.

Minns du din första match i klubben?
– Nja, jag har svaga minnen av att 

jag spelade någon cupmatch i Visby 
tidigt i något pojklag och från A-lagsti-
den har jag starka minnen av två KIK-
profiler, nämligen Kjell Johansson och 
Danne Hertlitz. Den bäste fotbollsspe-

100-klubben

Håkan Gustavsson
lare jag lirat tillsammans med i KIK är 
annars Christer Gräsman. Minns också 
att A-laget spelade sina hemmamatcher 
under 80-talet på Forsavallen i Lärbro, 
innan fina Snäckersvallen blev i ordning 
för elvamannaspel 1989.

Andra speciella minnen från din tid i KIK?
– En väldig dråplig händelse var en 

match där unge Mattias Ekman stod i 
mål. Ett högt långskott av motståndarna 
närmar sig målet. Då ropar ovan nämnda 
Kjell J ”släpp bollen”. Eken gör förstås 
som kaptenen säger, men bollen glider in 
strax under ribban. Då skriker Kjell ”Var-
för tog du inte bollen?”.

När KIK hade den klart skickligaste 
tränaren jag träffat på själv eller som 
förälder till idrottande barn Ugur Öncel 
inträffade många dråpliga situatio-
ner. Denne klart överkvalificerade trä-
nare lärde ut väldigt mycket, men kunde 
ibland också röra till det hela med pilar 
och streck hit och dit på sina ritblock.

 
Du har kanske spelat mer ishockey än 
fotboll under din aktiva idrottskarriär – 
berätta!

– När jag var sju år började jag på 
hockeyskola i Visby och det var en sport 
jag fastnade för, så sedan blev det ung-
doms- och seniorhockey för Graip. Men 
karriärtoppen där var nog när jag spe-
lade på fastlandet i en juniorserie med 
Visby AIK.

Vad är det bästa med att bo på Norra Got-
land och Slite som du gör sedan länge?

– Det är jättebra för familjen att bo här 
på Slite – här finns nära till all nödvändig 
service och utehusmiljön kändes verkli-
gen trygg och bra när Annas och mina 
två barn var ute och hade kul som ton-
åringar. Har alltid känt mig hemma på 
norra Gotland.

Vad sysslar du med idag – arbete och fri-
tid?

– Är sedan länge anställd och idag stor 
delägare i Kylfab – ett företag som instal-
lerar, servar och lagar ventilations- och 
luftvärmesystem. Under många år har 
jag jobbat mycket ideellt inom hockeyn – 
på ungdomssidan både i Graip och Visby 

Roma. Nu har min ishockeyspelande son 
Anton flyttat till fastlandet så de ideella 
hockeyinsatserna har jag nyligen lagt 
ner och får väl hitta på någon annat göra. 
Min dotter Amanda spelar innebandy, 
men den sporten har jag ännu så länge 
inte engagerat mig så mycket i. Men 
något bör jag ta tag i – annars är risken 
stor för att jag lägger ner för många tim-
mar på mitt arbete.

Har du något budskap till KIKarens 
läsare?

– Inget budskap direkt, men jag vill 
berömma Kappelshamns IK för att vara 
en välskött förening med en unik klubb-
tidning. Idag har väl knappast ens stor-
klubbarna i Sverige en egen tidning även 
i pappersformat. Det enda jag saknar är 
min gamla klasskompis Birgittas teck-
nade serier med Häftiga Harald som 
fanns i KIKaren när jag var liten.

BERRA SANDSTRÖM
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Den i 100-klubben intervjuade Gusten 
är ju inte precis den ende som lirat 100 
matcher för Kappelshamn. 

Nu är det 26 spelare som gjort så 
många A-kamper. Nästa påfyllning 
på listan lär dröja något år – den spe-
lare som ligger närmast i den ordinarie 
truppen i år är Tony Lindström med 81 
matcher. 

Tio-i-topplistan ser ut som följer: 1 
Håkan Sandström 408 matcher; 2. Berra 
Sandström 309; 3. Håkan Gustavsson 
247; 4. Håkan Pettersson och Conny Öst-
ergren 201; 6. Pablo Valenzuela 178; 7. 
Mattias Andersson 169, 8. David Söder-
berg 163; 9. Christer Gräsman 159; och 

Slutabell div 5 Gotland
FC Gute B  10 10 0 0 66–6 30
Fardhem Garda B 10 5 2 3 27–25 17
Visby BoIS 10 5 0 5 26–34 15
Vänge IK 10 3 1 6 15–23 10
Kappelshamns IK 10 3 0 7 18–40 9
Levide IF B 10 2 1 7 14–38 7
FC Copa  uteslutet 
FC Palestino  utgick i juli 
Klintehamns IK  utgick i april 

Håkan Sandström

10. Håkan Berlin (då hette han Nilsson) 
158. Av dessa är Håkan S och Mattias 
fortfarande aktiva. 

Målskytteligan leds av Håkan Petters-
son med 147 före Göran Sandström 103 
och Olle Östergren 85. Där är nog Olles 
facit mest imponerande 85 mål på 55 
matcher!

På www.kappelshamnsik.se kan du 
hitta namnen på alla de 399 spelare som 
representerat KIK:s A-lag i seriespel och 
de 200 som gjort mål i matcherna.

BERRA SANDSTRÖM

Håkan berättar att denna tröja hängde 
han upp för att reta en arbetskompis som 
spelade i Roma. Kompisen var lite stöd-
dig och menade att Roma var bättre än 
KIK. Efter det att Kappelshamn slagit 
brukslaget hängde Gusten upp sin tröja 
och sa till sin arbetskamrat ”den här 
kommer att sitta uppe ända tills Roma 
går förbi KIK i tabellen” Sedan hände det 
väl vid något tillfälle att vi passerades 
av Roma i tabellen, men tröjan blev kvar 
och pryder sin plats på Kylfabs kontor 
än idag.

26 spelare har varit med i 
100 seriematcher för A-laget

Gusten in action vid KIK 40-årsjubileum
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Återigen sponsringsrekord

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).

Våra sponsorer

Klubbens sponsringsintäkter har gläd-
jande nog haft en positiv utveckling 
under de senaste åren. I år slår vi förra 
årets rekord med 30 olika sponsorer och 
noterar 32. Vi tackar alla för deras bidrag 
till klubbens verksamhet.

ICA Maxi är klubbens största sponsor 
och som god tvåa kommer Nordkalk följt 
av grannföretaget Kalkproduktion AB.

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.

Vi har fått hjälp med service av klub-
bens gräsklippare av Christer Bil o Mek 
och Lindahls Skog & Trädgård. Lennart 
Carlén har lagt ner många timmars jobb 
med traktor och grävskopa från sin jord-
bruksverksamhet vid arbete på klubbens 
anläggning.

Bungehallen är en god samarbetspartner 
liksom Cementa. Visbymäklarna, Tand-
hälsan i Fårösund, Tjelvlings, Kylfab, 
Gute Maki och Norrvange Stugor har vi 
haft skyltreklamavtal med.

Annika Gustavsson Jewellery har skänkt 
årets luciasmycke och Betongindustri 
AB i Träkumla har bidragit med material 
till gjutningen av garageplattan.

Vi har en grupp företag som sponsrar 
KIK genom att vara matchvärdar, nämli-
gen GolvKula, Rudbergs Bygg & Snick-
eri, Advokatbyrån Thomas Bodström, 
Golvläggare Buije Lind, R & L Bygg, Agro 
Maskiner i Stenkyrka, Söderstrands Rör 
i Väskinde, Kurres El i Fårösund, Othems 
Cementvaror, Vestland Fiskeri och Kap-
pelshamns Fritidsby.

Intersport, Spendrups, Naprapatcenter 
samt Oil & Vinegar har också bidragit till 
verksamheten på ett positivt sätt.

BERRA SANDSTRÖM

KIK:s traditionella

Luciafirande
luciatåg, luciafika, lotterier
Lördag 10 december kl 18  
Kappelshamns Folkets Hus



Bada bastu!
Bastun är öppen 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. Års-
kort 500 kr för vuxna och 
250 kr för 7–15 år.
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Campingen

3 300 gästnätter blev det till slut
35 procent av campinggäster får sin 
information via internet. Den nästa van-
ligaste infokällan kartor är knappt hälf-
ten så stor enligt dom 250 enkätsvar som 
kommit in från gäster på Kappelshamns 
Camping. Var sjunde gäst har varit på 
plats tidigare.

Campingen fortsatte sin ökning även 
2016. Totalt tillbringade närmare 2 000 
gäster cirka 3 300 nätter på campingen. 
Den ger goda inkomster för klubben, ska-
par lite extra sommarliv i byn och ger ung-
domar sommarjobb. Men utan de ideella 
insatserna av framförallt Gunnel Söder-
berg och Lillemor Ringvall hade det inte 
funkat att driva den i föreningsregi.

Tre av tio gäster är utlänningar och 
av dessa kommer hälften från Tyskland. 
Därefter kommer holländare, polacker 
och danskar som vanligaste besökare i 
nämnd ordning. Andelen gotlänningar 
ökar och är faktiskt fler än holländarna. 
Den mest långväga gästen kom i år från 
USA.

BERRA SANDSTRÖM

Då jul- och nyårsafton i år infaller på lör-
dagar har styrelsen beslutat att bastun 
sätts på fredagen innan kl 15.00 och rull-
lar sen på till 21.00. Då gäller även års-
korten. Vi har ju gått ut med att bya-
bastun i Kappelshamn är öppen alla 
lördagar året om, så den är även öppen 
15-21 både den 24 och 31 december. Om 
någon vill slinka ner efter julmaten eller 
som en uppladdning inför årsskiftet och 
värma sig går det alltså bra!

När detta skrivs i slutet av november 
ser det ut som om 2016 års bastubesök 
landar på ungefär samma nivå som de 
senaste åren, troligen lite fler besökare 
än 2015. En marginell minskning på herr-
tiden kompenseras mer än väl av plus på 
övriga tider.

Även fredagsbastu för jul- och nyårsafton
Bastulyrik
15 oktober skrev Monica Sjögren följande rader
Lågvatten och 7 grader
En ”vanlig” människa får nog spader
Så det är tur att det finns dom
som är lagom knäppa och badar året om

22 oktober fick en bastuvärd beröm:
Fantastiska Siv – tack för att du finns i våra bastuliv

Så här såg lågvattnet ut – så vi förstår Monica!
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Åke har många strängar på sin lyra – för-
utom att han varit en fiskeintresserad fli-
tig båt- och husbyggare har han sedan 
barnsben gillat odling och trädgård. På 
den tomt han byggde på 80-talet har det 
vuxit upp ett litet turistmål som heter 
Snäckers Örtagård. Där har han ännu 
visningar för grupper och besökande all-
mänhet under sommarhalvåret. KIKaren 
passar på och ställer några frågor om 
verksamheten till Åke.

Hur utvecklades ditt intresse för trädgård 
och blommor – du hade väl under uppväx-
ten på Storugns mer kommit i kontakt med 
jordbruk, fiske och stenindustri?

– Det stämmer att jag är född och upp-
vuxen vid Storugns närmare bestämt 
1940. Gick i Staplebacke skola i sex år. 
Därefter lades skolan ned. Det stämmer 
också att jag är uppvuxen bland småbru-
kare, fiskare och stenarbetare, något som 
på sätt och vis präglat mitt liv. Familjen 
flyttade från Storugns till Kappelshamn 
1961. Jag tror att hos varje människa 
finns en önskan att vilja skapa något och 
hos mig blev det trädgård. Om jag ska 
bestämma någon tidpunkt då intresset 
tog fart får jag väl säga 1980, då jag kom 
till Snäckers där goda odlingsbetingelser 
fanns. Snäckers Örtagård är ju inte något 
företag utan min hobby, men eftersom 
det är en omfattande hobby så beslöt jag 
mig för att öppna trädgården för besö-
kare under namnet Snäckers Örtagård.

Vilket år startade Snäckers Örtagård med 
sina visningar och hur många besök har 
verksamheten haft som mest? 

– Visning av trädgården började 2000 
samma år som jag gick i pension. Mest 
besökare har det varit vid rikstäckande 
arrangemang som Lands Öppen Träd-
gård och Gunnel Carlssons 1 000 Träd-
gårdar i Sverige. Andra besökare har 
bland andra varit Trädgårdssällskapet 
i Sverige från olika platser i landet, Fin-
lands Rosensällskap och Pensionärs-
föreningar för att nämna några. Under 
åren 2000–2012 hade vi musikkvällar en 
till två gånger varje sommar. Initiativta-
gare var min som Wictor som sa ”Kan 
man ha brunnsmusik i Botaniska träd-
gården i Visby kan man väl ha folkmusik 
i en Örtagård i Kappelshamn”. Och så 
blev det. Vid dessa spelkvällar framför-
des folkmusik av Gotlands främsta unga 
folkmusiker. Sedan 2009 ställer Rigmor 

Åke Broberg & Snäckers Örtagård

Ahlkvist ut sina akvareller i galleriet med 
det passande namnet Galleri Örtagård. 

Vad är du mest stolt över och vad är det 
originellaste du har i örtagården?

– I trädgården finns cirka 90 olika arter, 
vedartade växter (träd och buskar), 60 
sorters rosor och en örtagård med krydd-
växter, läkeväxter, trolldomsväxter och 
färgväxter. Ett 20-tal fruktträd med bland 
annat den förr på Gotland kända päron-
sorten Jungfrulår. De flesta fruktträden är 
ympade på egna grundstammar. Vidare 
finns köksträdgårdsland samt mängder 
med annuella, bienna och perenna väx-
ter. Här finns fikon, kiwi, mullbär, valnöt 
och kaukatisk vingnöt. Den mest intres-
santa delen av trädgården är kanske örta-
gården som efter gotländska mått mätt är 
stor både yt- och artmässigt. Med tanke 
på örtagårdens storlek tror många besö-
kare att jag är en klok gubbe – men det 
är jag absolut inte. Jag kan ingenting om 
växternas läkande egenskaper. För mig 
är det växterna i sig som är intressanta. 
Eftersom munkarna förde hit många av 
växterna får man väl anse att dessa har 
ett kulturhistoriskt värde. Jag känner mig 

mest stolt över de växter jag har förädlat 
som exempelvis potatissorten med det 
kryptiska namnet Solsnä – en kombina-
tion av Solanum och Snäckers – och en 
ny äppelsort med namnet Rigmorsäpple. 
Genom korspollinering har jag tagit fram 
en ny kålrotsort som heter Brassica rapa 
Snäckers och en ny sorts buskpion, även 
den med namnet Snäckers. Jag känner 
en viss stolthet över att under hösten ha 
fått möjligheten att leverera växter till en 
av Sveriges finaste botaniska trädgårdar 
– Botaniska i Visby.

Något annat du vill tillägga om verksam-
heten?

– Trädgården betyder mycket för mig 
och min förhoppning är att kunna ha 
öppet för visning ännu några år. Jag upp-
manar alla att göra ett besök i trädgården 
– inte nu, men i sommar!

Är det något speciellt budskap du skulle 
vilja föra ut till KIKarens läsare?

– Att fiskehamnen förblir som den är 
idag och inte blir som de flesta av Got-
lands gamla fiskelägen – en semesterby.

BERRA SANDSTRÖM
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Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga 5 4 3 2 1

Seriefigur
Skapad av René 
Goscinny och Albert 
Uderzo

Utgiven från 1959 Kompisen älskar vild-
svin Blir stark av trolldryck Nästan alla karaktärer 

slutar på -ix

Artist Född 11 mars 1960 Har fem barn med fyra 
kvinnor

Gör röst till tecknade 
figurer

Vann Melodifestivalen 
1989 Öppnar gärna dörren

Huvudstad Ligger på 2 850 meter 
över havet

Har 1,7 miljoner invå-
nare

Delar av centrum ingår 
i världsarvet Ligger vid aktiv vulkan Gränsar nästan till 

ekvatorn

Svensk film Dramafilm med biopre-
miär 3 september 2004

Handlar om en fram-
gångsrik dirigent

2004 års mest sedda 
film Regi av Kay Pollak

Michael Nyqvist och 
Lennart Jäkel i huvud-
roller

Svensk författare Född 23 oktober 1900 i 
Göteborg

Blev endast 41 är 
gammal

Debuterade 1922 med 
diktsamlingen Moln

Mest kända dikt ”visst 
gör det ont när knoppar 
brister” 

Hjälpte landslaget till 
VM-brons 1994

Historisk händelse Fem personer grips för 
inbrott 17 juni 1972

Utreddes av Leon 
Jaworski

Filmatiserades 1976 
med Hoffman och 
Redford i huvudroll

Avslöjades av Wash-
ington Post

Medförde att en presi-
dent fick avgå

1XX 11X
Asterix, Tommy Nilsson, Quito, Så som i Himmelen, Karin Boye, Watergate
Alla har fått Nobels Fredspris 

1. Ett hölls G20-toppmöte i september. I 
vilket land?

1 Kina
X Japan
2 Indien

2. I september fattas beslut om perma-
nent militär närvaro på Gotland. Vad 
heter ÖB?

1 Claes Hjalmarsson
X Micael Bydén
2 Hans Syrén

3. Den 3 oktober får Estland sin första 
kvinnliga president. Vem?

1 Geidi Kalapanku
X Kersti Kaljulaid
2 Heisti Töipesti

4. Den 16 oktober avgjordes damall-
svenskan i fotboll. Vem vann?

1 Linköping
X Rosengård
2 Göteborg

5. Trump vinner presidentvalet i novem-
ber. Vilket nummer i ordningen av USA-
presidenter är han?

1 45
X 46
2 47

6. Under november hålls förhör med 
Julian Assange. På vilket lands ambas-
sad sitter han?

1 Bolivias
X Ecuadors
2 Uruguays

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Hjalmar Branting Nathan Söderblom Dag Hammarskjöld Alva Myrdal

Rilles frågesport
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Folkets Hus-föreningen
Hösten har kommit och vi har också 
fått en försmak av vintern. I Folkets Hus 
har renoveringen av toaletterna påbör-
jats och vi ser fram emot att se det fär-
diga resultatet. Uthyrningen i år har gått 
bättre än någonsin – bland annat har vi 
haft Försvarsmakten som hyresgäster 
under någon vecka under hösten.

Vi jobbar på att marknadsföra Kappels-
hamns Folkets Hus som en bra lokal för 
fester och föreläsningar.

Den 16 december är det Jul-quiz 
med tilltugg. Ha koll på Facebook och 
anslagstavlor i byn där komma vi annon-
sera.

Inför årsmötet kommer valbered-
ningen ge sig ut på jakt efter nya styrelse-
medlemmar, tveka inte – det är ett roligt 
uppdrag i ett glatt gäng.

Medlemsavgiften
Och som alltid en påminnelse om med-
lemsavgiften. Betala in 150 kr på bank-
giro 5680-1582. Kom ihåg att skriva 
e-postadress alternativt hemadress på 
talongen.

ANNIKA HÖÖK

Annika donerar 
Lucia-smycket!
Klubbens lucia 1990 Annika Gustavsson 
har bestämt sig för att framöver skänka 
smycket som KIK-Lucian får med bör-
jan detta år. Hon säger: ”Jag vill ge till-
baka något till byn där jag växt upp”. Det 
tackar vi för!

Inspirationen till hennes smycken 
kommer från den gotländska naturen 
där hon växte upp och Köpenhamns 
avspända och trendmedvetna miljöer där 
Annika studerade till guldsmed och kar-
riären tog fart. Knappfossilen som blivit 
ett signum är även årets luciasmycke. 
Kollektionerna i guld, silver och oxide-
rat silver formges, tillverkas och visas i 
samma hus som är beläget mitt i Visby 
innerstad på Sankt Hansgatan 26. Se 
mer på www.annikagustavsson.se.
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Nätet och FB är bästa 
informationskällorna idag
Facebook har en sida Kappelshamns 
IK. Där läggs ny info upp cirka ett ingå 
i veckan som i genomsnitt läses av 
cirka 500 pers. Bästa spridning fick en 
notering från mars på årets andra DM-
match på Slite mot Fårösund. Den läs-
tes av 3 381 olika internetanvändare! 

Sedan finns det en FB-sida som 
heter Kappelshamn och där är det för-
stås inte bara KIK som lägger ut hän-
delser. Klubben har under 2016 gjort 
cirka tre inlägg i månaden. Dom har 
nått ut till i genomsnitt drygt 500 i 
läsare. Bollkul-bilden 6 juli fick flest 
eller 1 232 besökare.

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.

Besök av regionens politiker
På kvällen den 8 september fick klub-
ben besök av tolv politiker från olika 
partier plus några tjänstemän från Got-
lands Idrottsförbund och SISU (idrottens 
studieförbund) för att informera sig om 
verksamheten vi bedriver och anlägg-
ningen vi sköter. Det lät som om poli-
tikerna var nöjda med vad de såg och 
det får vi hoppas de har med sig om vi 

Smått & Gott

i framtiden behöver söka investeringsbi-
drag för upprustning av Snäckersvallen.

Följande personer fanns på plats: Kul-
tur- och Fritidsnämndens ordförande 
Filip Renhag (S), ledamoten Roger Wärn 
(M), suppleanterna i nämnden Lena 
Broén (S), Kristin Ekström (MP), Ulf 
Klasson (L), Robin Storm (M) och Rolf 
Nirs Wahlgren (C), fullmäktigeledamoten 
Björn Dahlström (C) samt Per Edman (V), 
Kaj Holmstedt (SD), Jan Lindell (L) och 
Lennart Pettersson (SD). Dessutom från 
GI Mats Ladebäck och Mona Snäcker-
ström samt Annan Samelius som repre-
senterade både SISU och GI. Från KIK:s 
sida fanns hela styrelsen på nio personer 
representerade.

Seger över Fårösund!
Kappelshamns fotbollsspelare tog revansch på sig själva i årets andra DM-match 
då de slog Fårösund med 3-2 på Slite Konstgräs. Efter en knackig inledning och 
0–1 efter 18 minuter tog de grönsvarta över det mesta av spelet och ledde med 3–1 
med bud på fler mål när tio minuter återstod av matchen. Kanske var det dålig ork 
som gav lite dålig koncentration och FGoIK:s reducering i 82:a minuten. Det gav 
det rödvita norrgänget energi och det höll på att sluta illa när KIK fick en straff 
emot sig med bara fyra minuter kvar. Turligt nog slogs straffen i ribban. På bilden 
syns våra två målskyttar under den första halvleken – Mohammed Sade och Micke 
Lundin. Som alltid finns detaljerad matchrapport på www.kappelhamnsik.se

Ny styrelse i ombildad 
Hangvar Fiber
Vid ett extra årsmöte i Hang-
var Bygdegård den 28 september 
fick Hangvar Fiber en helt ny sty-
relse bestående av personer som 
tecknat gruppavtal med ComHem, 
totalt 62 stycken. För övriga är inte 
det aktuellt med att ingå i en Fiber-
förening eftersom själva utbyggna-
den av nätet nu är klar. 

Vid mötet avtackades den avgå-
ende ordföranden eldsjälen Rune 
Kahlbom som kan vara väldigt nöjd 
med det arbete han och den tidigare 
styrelsen har uträttat. Till ny ordfö-
rande valdes nyinflyttade kappels-
hamnsbon Therese Carlsson. Läs mer 

på www.hangvarfiber.se.

Pingis-KM 7 januari
Som vanligt är det Pingis-KM i Folkets 
Hus den första lördagen på det nya året. 
Klockan 14 startar ungdomsklassen – 
deltagare upp till 15 år – och två timmar 
senare kommer tjejer och killar som är 
äldre och tävlar i en dam- och i en herr-
klass. 

Det inlägg som får flest besök eller 3 381 stycken är detta från den 20 mars
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Smått & Gott

Hamnen
Eftersom alla formaliteter för Fortifika-
tionsförvaltningens förvärv av Kappels-
hamnns hamn från Regionen inte blir 
helt klara förrän i december så har byg-
dens möte med Fort och Försvarsmak-
ten flyttats fram till januari 2017. KIK-
aren återkommer med en rapport från det 
mötet, där representanter från PUK, KIK, 
Folkets Hus och Fiskhamnsföreningen 
kommer att verka för att hamnen även i 
framtiden blir så öppen som möjligt för 
allmänheten.

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 4 668 kr. 
Det är ett par hundralappar mindre än 
förra året och det är inte illa eftersom det 
har varit många föreningar som deltagit 
i Svenska Spels ”Gräsroten”. Totalt dela-
des 50 miljoner ut. Vi har varit 66 stycken 
som listat KIK. Men med tanke på att 
vi nog är drygt 200 medlemmar över 
åldersgränsen 18 år för spel och hälf-
ten av dessa kanske spelar på Svenska 
Spel, siktar vi på att bli ännu fler som 
listar Kappelshamns IK som förmåns-

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

tagare när vi spelar Lotto, tippar, spe-
lar poker/bingo på nätet eller skrapar 
en Triss digitalt. Det behöver ju inte 
vara en klubbmedlem – bara någon 
som gillar vår verksamhet. Efter-
som konkurrensen ökar om peng-
arna behöver vi antagligen bli lite 
fler om klubben ska 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. 

Årsmöte!
Boka in fredag 3 februari kl 18.30  
för årsmöte i klubbstugan, Snäckersvallen.
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Ola Thuresson, platschef och 
Gabriella Hammarskjöld, 
miljöchef Gotland:
Eftersom Nordkalk Storugns har begrän-
sade utlastningstider under sommartid 
mellan 15 juni-15 augusti föranleder det 
att en något större andel utlastningar av 
tyngre stenfraktioner sker på höstarna. 
Detta sammanfaller också med att bland 
annat kalksten av grövre fraktioner som 
går till sockerbruken levereras på hös-
ten i anslutning till sockerbetssäsongen. 
Vid lastning av grövre sten på pråmar för 
grov sten har dock bolaget infört begrän-
sade utlastningstider kvällstid och helg-
tid för att hålla bullernivån från utlast-
ningen nere i Kappelshamnsviken i 
enlighet med gällande bullervillkor.

Efter en rätt tyst sommar så har det låtit 
en del från industrin på andra sidan. Vid 
det numera regelbundna informations-
utbytena som sker en gång i  kvartalet 

 mellan Nordkalk, Kalkproduktion AB 
och PUK kom parterna överens om att 
de båda företagen skulle förklara ljud-
situationen för KIKarens läsare…

beaktas. Miljöplanerna utarbetas som 
en del i den strategiska och årliga plane-
ringen. Främst gäller det miljöpåverkan 
från stoft (damning) och avgaser.

Miljöplanerna omfattar miljöaspekter, 
säkerhetsaspekter och mål samt åtgär-
der med tillhörande investeringar för att 
nå ständig förbättring. KPAB:s investe-
ringsplan innehåller en utvärdering av 
investeringarnas miljö- och säkerhetpå-
verkan. 

Ett exempel på ovanstående är att vi i 
sommar byggt in delar av en silo i en tält-
hall. På så sätt kan vi minska både dam-
ning och ljudnivån.

Samråd med Region Gotlands rädd-
ningstjänst sker löpande. Information om 
KPAB verksamhet finns även på rädd-
ningstjänstens hemsida, www. gotland.
se/85904. Närmast på schemat står en 
övning med Räddningstjänsten den 6 
december där vi utvärderar våra rutiner 
för brand och kemikalieolycka. 

I kommande nummer hoppas jag få åter-
komma med lite mer information om oss 
som arbetar på KPAB!

Smått & Gott

Marc Lindahl, VD:
KPAB har 17 anställda varav 13 personer 
arbetar med drift och underhåll. Utöver 
det nyttjas stödfunktioner från Nordkalk. 
Nordkalk är majoritetsägare (2/3) i KPAB 
och Lhoist äger 1/3.

Vi har stannat produktionen 15 sep-
tember-27 november. Under den här 
tiden investerar vi över 15 miljoner kr i 
utbyte av tegel och reparationer av ugns-
mantel. Investeringen syftar till att ge oss 
förutsättningar för en god produktion de 
kommande åren.

När vi nu återfyller ugnen med kalk-
sten och börjar torkelda murverket kom-
mer det tillfälligt låta lite annorlunda/mer 
i korta perioder. Vi kommer fort tillbaka 
till vår normala drift med en lägre ljud-
bild.

Det är en del av vår verksamhet och i 
enlighet med våra tillstånd så jag hoppas 
att ni kan ha överseende med eventuella 
olägenheter. Ring gärna vår driftcentral 
på 010-47 62 689 (öppen dygnet runt) om 
ni undrar över något.

KPAB utvecklar kontinuerligt sina pro-
dukter och arbetsprocesser så att mil-
jöpåverkan från process och hantering 

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

Fem svarar

Susanne Strömhielm, Täby
Klubben gör mycket för bygden, både på 
och utanför planen. Boule, fotboll, bastu 
och lammgrillning – sommaren blir inte 
bättre än så!

Max Drougge, Linköping
Jag är medlem i KIK för att stödja en 
klubb som anordnar roliga aktiviteter 
på sommaren, driver en mysig camping 
och skapar lite extra liv i en liten by. Jag 
spenderade min första sommar på Got-
land och Kappelshamn 2014, sedan dess 
har klubben betytt en lite mer aktiv och 
trevlig vistelse i byn.

Maria Littorin, Kappelshamn
Jag är med klubben för att den skapar 
gemenskap och sammanhållning.

För mig är dambastu-lördagen den 
viktigaste dagen i mitt liv. Möta härliga 
grannar eller nya människor på lika vill-
kor och lika avklätt. Ingen prestige! Här 
utbyter man veckans olika händelser och 
får ny energi som man också delar med 
sig av. Man längtar…

KIK betyder massor – den fixar aktivi-
teter i byn för ALLA som vill vara med. 
Ett självklart val att vara med där det 
händer.

Emma Sedman, Kappelshamn
Jag är medlem i KIK för att min pappa är 
mycket engagerad i klubben och är kas-
sör där. Det är rätt självklart att vara med 
om man bor i Kappelshamn eller i närhe-
ten tycker jag.

Klubben betyder mycket för mig efter-
som jag har växt upp med den. Camping-
värd är ett jättebra första sommarjobb 
och det har gett mig mycket bra erfaren-
heter till när jag snart går ut skolan.

Klubben finns alltid där och håller 
samman byn på något sätt!

Naim Fajzi, Visby
För det bra för mig träffas min kompisar 
och andra folk. Det är kul att vara med er. 
Klubben gör att jag blir friskare.
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Snäckersvallen

Några bilder som illustrerar ideellt arbete – fikapaus på arbetsdagen i 
september, Mårten Spångberg och Rune Franzén samt Jonas Axén och 
Lennart Carlén som snickrar på nya garagagebyggnaden och så gäster 
på funktionärsfesten i november, då cirka 25 klubbmedlemmar bjöds 
på mat och dryck i klubbstugan som tack för arbetsinsatser under året.


