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”Klubben i Kappelshamn har alltid varit lika med gemenskap för mig.  
Den håller ihop Kappelshamn med många blandade aktiviteter och sammanfogar  

både unga och äldre på ett fint sätt.” /Thomas Johansson

God stämning på årsmötet
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Berras sida

Alfrida
Den 2 januari slog stormen till rejält på 
norra ön. Men det verkade skönt nog 
inte ha blivit några personskador. En 
viss materiell förstörelse har det givet-
vis blivit, men denna gång klarade sig 
badbryggan till skillnad från 2010. Dels 
var vattenståndet högre då, dels är den 
av Rune Franzén återuppbyggda bryg-
gan stabilare och dessutom hann vår 
vaktmästare Kenneth Berg precis bli klar 
med nya fastskruvade bräder – och inte 
som tidigare fastspikade.

Det är ändå imponerande att se natu-
rens krafter. Att tallar med ett rätt ytligt 
rotsystem stryker med, det är inte så kon-
stigt. Men att granar, sega enbuskar och 
lövträd som björk får rotvältor – det är 
mer oväntat.

För att undvika materiella skador på 
hus och egendom i framtiden är det nog 
klokt att klappa höga träd rejält under 
kommande sommarhalvår. På bilden ser 
du Ny väg som ett tag blev lite mer svår-
passerad, innan Anders Littorin tog fram 
motorsågen och rensade undan så att 
alla promenadsugna bybor åter lätt kan 
gå Lilla Snäckersrundan.

Alfrida är dock inte den värsta stormen 
som drabbat ön. Kjell Broberg berättade 
för mig om hur den som döptes till Alla-
helganorkanen 31 oktober 1969 medförde 
att ett enormt område från Träskmyrsvä-
gen till Norrvange i Vikänden blev storm-
fällt på träd. Själv bodde jag i Solna på den 
tiden och minns hur bilar flyttades och 
reklampelare dansade runt i Stockholms 
City. Och någon månad tidigare samma 
höst var det ännu värre på Västkusten, där 
bilar till och med vältes omkull i centrala 
Göteborg och fönsterrutor krossades, 
enligt gamla tidningsklipp. 

2018 berättar Statiska Centralbyrån att 
det fanns 901 stycken kvinnor som hette 
Alfrida i Sverige. 55 av dom hade det som 
tilltalsnamn. Undrar hur många som 
kommer att heta det ett år senare? Det 
lär nog bli ett uppsving – den som vill 
ha en kraftfull dotter kanske väljer detta 
– och när man suger på det – ett ganska 
häftigt namn.

Vår hamn
Äntligen verkar det hända något med 
reservhamn på ön. Som meddelades 
i januari kommer Länsstyrelsen, Tra-
fikverket, Gotlandsbolaget och Försva-
ret titta på det bästa reservhamnsalter-
nativet för ön. Åsa berättar på sidan nio 
om ett samtal hon haft med Länssty-
relsens Amy Rankin om hamnen. Det 
är ju logiskt att Rederi Gotland är med 
– bolaget har ju tidigare talat sig varmt 
för Kappelshamn som reservhamn. Att 
staten genom Länsstyrelsen och Tra-
fikverket samt som ägare genom Försva-

ret finns med är väl också självklart. Bra 
att Regionen ännu inte är inblandad. De 
tre betongpartierna S C och M har haft 
en negativ inställning till upprustning av 
Kappelshamns hamn, när vi i PUK hade 
möten med dom för några år sedan. Detta 
trots att deras tre ledarsidor i GT och GA 
förstod argumenten och stöttade oss när 
vi ansåg att fortsatt offentligt ägande av 
hamnen var viktigt för hela ön. Det var 
bara L och V som begrep att Slite ligger 
på fel sida ön för att vara reservhamn och 
alternativ för färjetrafik i framtiden.

Staple och Mats P
I detta nummer kan du läsa om den verk-
samhet Staple Ungdom bedrivit i tjugo år 
i fastigheten på Staplebacke där det en 
gång varit skola. 

Och så ett kärt återseende – KIK arens 
tidigare krönikör och fotbollskapten Mats 
Pettersson återkommer med en betrak-
telse över sin tid som mångårig spelare 
i klubben. Han ligger på en hedrande 
12:e plats i A-lagets maratonliga för antal 
spelade seriematcher i KIK. 153 stycken 
mäktade han med under åren 2008–2015. 
Mats lirade mest mittback och hade kap-
tensbindeln under de flesta åren.

Nästa klubbtidning planeras komma ut i 
början av juni. Vi får väl se om denna vår 
blir torr eller blöt – nuförtiden är det ju 
sällan normalväder mittemellan.

Du lever bara gång. Passa på och njut av 
det du vill och kan – vänta inte till längre 
fram, då kan det vara för sent!

BERRA SANDSTRÖM



Seniorer Grupp A
Adam Bertwig  3 3 0 66–15 6
Thomas Johansson 3 2 1 53–50 4
Peter Ranke 3 1 2 40–53 2
Johanna Hellenberg 3 0 3 25–66 0

Seniorer Grupp B
Lennart Bertwig 3 3 0 72–40 6
Dan Gardelin 3 2 1 68–49 4
Roland Ringwall 3 1 2 41–51 2
Amanda Hellenberg 3 0 3 25–66 0

Semifinaler: Danne–Adam 11–9, 11–8 och Lennart–Thomas 11–3, 11–5
Herrfinal: Danne–Lennart 9–11, 11–9, 8–11
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Klubbmästerskap

Danne vann över Lennart i jämn herrfinal
Fyra, fem stadiga mästerskapsdeltagare 
var förkylningsdrabbade, så därför hade 
startfältet i KM-pingisen i Folkets Hus 
den 5 januari färre deltagare än tidigare. 
Dock var det inget fel på topprestation-
erna. I en välspelad jämn herrfinal för-
svarade Danne Gardelin sitt guld och 
fick revansch för förlusten i gruppspelet 
mot Lennart Bertwig med 9–11, 11–9 och 
11–8. Johanna Hellenberg tog tillbaka 
sitt damguld från 2015 och hennes dot-
ter Amanda vann för första gången ung-
domsklassen.

Trots förkylningstider fick vi ändå 
ihop en ungdomsklass med tre delta-
gande syskon Hellenberg. En hyper-
jämn kamp eftersom alla vann var sin 
match – så det blev antalet vunna bollar 
som avgjorde. Det visade sig då att mel-
lansyrran Amanda vunnit 39 bollar mot 
lillsyrran Jennifers 35 och storebrorsan 
Rasmus 34.

Det kvalificerade Amanda att ställa 
upp bland seniorerna, men där räckte 
hon inte riktigt till mot en tufft spelande 
mamma Johanna. Hon kom ändå hem 
med två fina medaljer – ett ungdomsguld 
och ett damsilver.

I herrarnas seniorkamp fick Danne se 
sig slagen av utmanaren Lennart med 
6–11, 11–6 och 7–11 i gruppspelet, men 
han lyckades ändå bli grupptvåa och gre-
jade därmed en semifinalplats. Där mötte 
han den andra gruppettan Adam Bertwig 
som han vann över med 11–9, 11–8.

I Adams grupp tog Thomas Johans-
son andraplatsen efter en hård fajt med 
Peter Ranke.

Lennart slog sedan ut Thomas Johans-
son med 11–3, 11–5 i den andra semifina-
len.

Adam vann sedan bronskampen klart 
mot Thomas. Turneringen avslutades 
med en riktig toppmatch mellan Danne 
och Lennart. Efter att den sistnämnde 
inledde bäst satte Danne i en högre växel 
och tog dom följande seten med liten 
marginal.

Som vanligt erhöll alla deltagare pris 
från den inhoppande vikarierande täv-
lingsledaren Berra Sandström.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Trots förra vinterns klena insats med tre 
poäng på femton matcher för klubbens 
då enda lag i Futsal-serien, satsade KIK 
ändå på två lag denna vinter. Och då gick 
det sammantaget klart bättre – I de båda 
lagens sammanlagt sexton matcher blev 
poängskörden totalt fjorton och ett av 
lagen kom trea i sin serie.

Sedan förra KIKaren har lagen spelat 
följande sex matcher var: 24 nov IFK 
Visby–Kappelshamn A 4–1 – målskytt 
Hussam Osman. 5 dec Dalhem–Kappels-
hamn B 8–2 – målskyttar Zaid Tahiri 
och Abdulbasit Ramzi. 5 dec Kappels-
hamn A–Väskinde B 3–1 – målskyttar 
Alami Ayman, Ali Kadim, Jean De Dieu 
Mugisha. 8 dec Kappelshamn A–FC Gute 
B 2–3  – målskyttar Akbar Rahimi, Abdul 
Salam Al Mohammad. 8 dec Kappels-
hamn B–FG 3–4  – målskyttar Abdulbasit 
Ramzi och Zaid Tahiri. 15 dec Kappels-
hamn B–Klintehamn A 1–5 – målskytt 
Abdulbasit Ramzi. 15 dec Klintehamn 
U–Kappelshamn A 2–3 – målskyttar Ali 
Kadim, Alami Ayman, Abdul Salam Al 
Mohammad. 19 dec Hansa/Hoburg–Kap-
pelshamn B 6–0. 29 dec Kappelshamn 
B–Dalhem 3–3 – målskyttar Sajad Rajab 
2 och Masood Secho. 19 jan FG–Kappels-
hamn B 5–1 – målskytt Mustafa Moha-
madi. 19 jan Väskinde B–Kappelshamn 
A 3–3 målskyttar Ali Kadim, Manhal Al 
Mohammad, Jean De Dieu Mugisha

Sin bästa match gjorde KIK A mot 
seriens suverän FC Gute – en jämn kamp 
som kunde ha slutat hursomhelst. KIK 
B svarade för en härlig insats mot Dal-
hem  – tog revansch för storförlusten 
några veckor tidigare och var bara några 
minuter från en välförtjänt seger.

Många spelare ska ha beröm för 
goda cupinsatser – i lag A främst Alami 
Ayman, Ali Kadim och Robin Granqvist i 
mål. I lag B var sammantaget var Sajad 
Rahab och Hussein Khavari stabilast. 
Sedan en eloge till Jamal Mamand – vår 
träningsflitige försvarsspelare som lojalt 
ställde sig i målet vid målvaktsbristen i 
december.

BERRA SANDSTRÖM

Lag A missade andraplatsen i 
Futsal på målskillnad

Bröderna Abdul Salam och Manhal samt Jamal

Slutställning Futsal div 3 grupp A 
FC Gute B 8  8 0  0  41–17 24
Väskinde AIS B 8 4 1 3 30–21 13
Kappelshamns IK A 8 4 1 3 20–22 13
IFK Visby 8 2 1 5 17–20 7
Klintehamns IK U 8 0 1 7 14–42 1
 
Slutställning Futsal div 3 grupp B
IF Hansa/Hoburg 8 6 2 0 26–7 20
Klintehamns IK A 8 5 2 1 24–12 17
Fardhem Garda BK 8 4 1 3 19–11 13
Dalhems IF 8 1 2 5 17–29 5
Kappelshamns IK B 8 0 1 7 11–38 1

25 spelare. 6 spelare medverkade i 8 matcher Abdul Salam Al Mohammad 
(3 mål), Manhal Al Mohammad (3), Sajad Rajab (2), Morteza Karemi, Jamal 
Mamand och Abdullah Osman. Hussein Khavari och Hamze Omar var med i 7. 
Skyttekungarna Alami Ayman respektive Abdulbasit Ramzi gjorde 6 respektive 
4 mål på 6 matcher och i lika många matcher var enmålsskytten Mustafa Moha-
madi med. 5 matcher gjorde Ali Kadim (3 mål), Jean De Dieu Mugisha (2) Zaid 
Tahiri (2), Robin Granqvist (1) och Akbar Rahimi (1). Sedan följer Masood Secho 
4 (1), Alireza Elayasi 4, Hussam Osman 3 (1) Khodadad Rahimi 3, Mehdi Haidari 
3, Hasan Husseini 3, Jawid Nasiri 3 Arif Naseri 2 och Mustafa Amiri 1 match 
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Fotboll

Sluttabell herrar B grupp A
Visby IIH 4 2 2 0 7-3 8 
Visby BoIS  4 2 2 0 6-4 8
Dalhems IF 4 1 2 1 9-8 5
Klintehamns IK 4 0 3 1 6-8 3
Kappelshamns IK lag  4 0 1 3 4-9 1

Seriestart  
18 april!
I år blir det en tidig seriestart och 
det börjar som hemmalag med 
ett sockenderby mot Hangvar. 
Om vädrets makter vill går den på 
Snäckersvallen, men för säkerhets 
skull har vi bokat Slite konstgräs 
som ett alternativ. Efter en borta-
match mot IFK Visby 28 april blir 
det ett KIK-möte mot Klintehamns 
IK på Snäckersvallen torsdag 2 maj, 
Efter två bortakamper mot Fard-
hem Garda och Visby AIK spelas 
nästa hemmamatch torsdag 23 maj. 
Sedan fortsätter serien till slutet av 
juni innan det blir sommaruppe-
håll. Höstomgångens första match 
går på vallen den 1 augusti mot IFK 
Visby.

Inför den 41:a upplagan av GA Cup 25 
januari frodades en viss optimism även 
om några viktiga KIK-lirare föredrog 
att spela i exempelvis andra tillfälligt 
nykomponerade lag som Visby Idrott 
Integration Hälsa. Det två veckor tidigare 
avslutade Futsal-spelet hade ju gått bra. 
Nu grusades förhoppningarna om final-
spel i tredje matchen.

Inledningsmötet mot etablerade div 
5-laget Visby BoIS blev en tät, jämn till-
ställning. Tyvärr brände de grönsvarta 
tre heta frilägen och BoIS gjorde match-
ens enda mål på ett halvstaskigt skott 
långt utifrån som ändrade riktning på en 
spelare.

I nästa möte mot Klintehamn grinade 
oturen verkligen i ögat på de våra. Gif-
tige Ali Kadim nickade stenhårt bollen i 
ribban på en suverän passning från Zaid 
Tahiri och en träff i stolpen av samme 
lirare visade att millimetrarna inte var på 
KIK:s sida. Matchen slutade 1-1 sedan 
Klinte på sin enda riktiga målchans tagit 
ledningen. Abdulsal Al Mohamad kvit-
terade strax därefter snyggt efter en bra 
slagen hörna av Zaid Tahiri.

Mot Dalhem ledde Kappelshamn rätt-
vist med 2–0 en bit in på matchen, sedan 
Mustafa Mohammadi och Ali gjort mål. 
Dalhem reducerade först lite turligt, 
men sen drog KIK på sig tre obegripligt 
dömda och lite onödiga frisparkar. Alla 
tre ledde genom Futsals speciella regel-
verk till tre tiometersstraffar – och mot-
ståndarna lyckades oförtjänt sätta allas 
tre. Så det blev förlust med 2–4 och chan-
sen till avancemang och finalspel var 
därmed borta.

I den avslutande matchen vid midnatt 
mot nämnda Visby IIH vilade coachen 
Masood Secho ett par av de mest tongi-
vande lirarna och det blev inte oväntat 
stryk med 1–3 efter mål av Abdul Salam 
Al Mohamad.

Ingen final i GA Cup

I cupspel bör man ha lite flyt och tur 
för att gå långt. Det hade inte Kappels-
hamn. Spelmässigt gjorde dock spe-
larna en bra insats – ingen spelare föll 
ur ramarna och bäst var nog bolltrollaren 
Alami Ayman. Hans dribblingskonst är 
njutbar att iaktta, men Alami skulle vara 
mer effektiv om han emellanåt varierade 
dribblingarna med fler passningar. Ali 
ska också hyllas extra – hade en av hans 
två träffar i målställningen gått in hade 
Kappelshamn fått tillräckligt energi för 
att minst nå semifinal.

En sak till lärde vi oss – det är lagom 
med fyra avbytare. I inledningsmatchen 
fanns sex killar på bänken och det gjorde 
att bytena blev lite röriga.

BERRA SANDSTRÖM

Vad tycker tränare Masood om inomhus-
säsongen – se sidan 10.
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Mats Pettersson – en i 100-klubben
Dags för comeback!

Inte som spelare i och för sig, men väl 
som krönikör i KIKaren. När Berra frågar 
svarar man ja, så lyder djungelordsprå-
ket.

Jag tillhör den celebra skara spelare 
som gjort över 100 A-lagsmatcher i Kap-
pelshamn. 153 närmare bestämt, och att 
summera alla dessa låter sig inte göras 
i en handvändning. Men jag fick några 
stolpar att hålla mig i (jag höll ALLTID 
en stolpe på hörnorna för övrigt eftersom 
jag hävdar att det är farligt att nicka…).

Varför det blev Kappelshamn
Hemflyttad till ön letade jag efter ett lag 
att spela med. Många vänner spelade då 
med Visby IBK, som samma år inledde 
ett samarbete med KIK. När IBK lade ned 
2009 var vi ett gäng som valde att spela 
kvar eftersom KIK är en förening som all-
tid haft ett gott rykte och som är lätt att 
tycka om.

Mina bästa minnen
Jag blev vald till Årets överraskning 2008 
och Årets spelare 2009. Det är de finaste 
priser jag fått i min långa och inte särskilt 
framgångsrika fotbollskarriär.

Enskilda händelser är lättare. Två har 
etsat sig fast. Den första är när vi möter 
stjärnspäckade FC Copa på A7 i juni 
2008. Vi klarade 1–1 och det kan ha varit 
en av mina bästa matcher någonsin, då 
som mittback tillsammans med Mats 
Enström. Jörgen Svärdh gjorde vårt mål.

Den andra är en kvittering till 2-2 som 
jag gjorde med någon minut kvar mot 
När på bortaplan. Berra som har statistik 
på allt säger att det var den 28 juli 2011. 
Jag gör nästan aldrig mål, så det var en 
snudd på historisk händelse.

Vi hade också en lagfest som gått till 
historien. Minnena är en aning sud-
diga men lagets knasboll och festfixare 
Danne Boman hade åkt till Tyskland och 
gjort av med hela lagkassan. Nu är det 
preskriberat, men den festen slår allt jag 
varit med om i den vägen … Alla över-
levde i alla fall.

Annars minns jag åren i Kappelshamn 
med stor glädje. Vi hade ett fantastiskt 
gäng med många sköna personligheter. 
Marcus Broberg, Rikard Holmström och 
Johan Lindberg är tre spelare och fina 
människor jag haft förmånen att känna 

i nästan hela mitt liv. De hängde med 
länge och jag älskade verkligen att spela 
tillsammans med dem.

Men det finns å många fler, Oturs-
Patrik, Lill-Nicke, Tok-Pablo, bröderna 
Boman, Håkan, Matte Andersson, Tony 
the Tiger, bröderna Weimers … För att 
inte tala om Kappelshamnsveteranerna 
Ola och Mannen. Listan kan göras hur 
lång som helst.

Mina värsta minnen
Det är skadorna jag sett. Daniel Wei-
mers benbrott mot Eskelhem borta, jag 
satt med hans brutna ben i händerna i 
säkert en timme innan ambulansen kom. 
Lill-Nicke Karlssons hälsena som gick av 
med en smäll på Rävhagens konstgräs. 
Marcus Brobergs otäcka knäskada på 
Snäckersvallen.

100-klubben
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Campingen

Trots ett tufft första år med en nedgång 
allmänt i antalet campinggäster på ön 
har våra två arrendatorer bestämt sig för 
att fortsätta och klubben har skrivit ett 
avtal med paret om en treårig fortsätt-
ning som givetvis går att säga upp tidi-
gare om någon av parterna vill.

När detta skrivs är dom på en långse-
mester med husbilen ute i Europa. Här 
kommer en hälsning från byns båda 
campingentreprenörer.

”Efter en fantastisk sommar på Got-
land har vi fått känna på regn och blåst 
under vår färd ner längst Atlantkusten. 
Men oxå härliga minnen från stormiga 
stränder, kuperade golfbanor, vandringar 
ut-med Portugals kust, strapatsrika 
cykelturer och storstäders pulserande 

utbud. Just nu är vi i Gibraltar och vän-
der husbilen hemåt.

Efter sommarens eldningsförbud kom-
mer vi att förbättra möjligheten att laga 
mat för våra gäster. Det skar i hjärtat när 
gästerna första dan på grillförbudet fick 
vänta i timmar på varm mat. Vi löste det 
temporärt men satsar på en permanent 
lösning.

Skyltningen in till campingen vill vi 
förbättra. Nu åker alla ner till parkeringen 
och får vända.

Vi ser fram emot en ny fantastisk vår 
sommar och höst i Kappelshamn och för 
campingen.

Hälsningar Ingabritt och Peter”

Min fotbollsbakgrund
Jag fostrades i VIF Gute, också det en fin 
förening som ligger mig varmt om hjär-
tat. Vi hade fantastiska ledare i Herbert 
Vermum och Chrille Olsson, och senare 
även Hasse Linkan Lindqvist.

Någon tekniker har jag aldrig varit, 
men jag har kämpat och slitit för laget 
i alla lägen, och åren i VIF Gute gjorde 
mig faktiskt till en bättre fotbollsspelare 
än jag egentligen är, om ni förstår vad jag 
menar.

Jag lärde mig att spela på mina styrkor 
och maskera mina svagheter. Andra får 
gärna briljera, bara jag får sätta glidtack-
lingarna. Ett baklängesmål hindrat är ett 
framåtmål gjort i min bok.

Fotbollen skulle jag sluta med när jag 
skadade mig, hade jag tänkt. Men efter-
som skadorna uteblivit så har jag snart 
45 år gammal inte gjort min sista säsong 
i förbundsfotbollen. Vilket förvisso säger 
mer om standarden på gotländsk fotboll 
än mina eventuella kvalitéer.

Numer spelar jag i IFK Visby, men 
sparsamt. Jag gjorde någon match i divi-
sion 4 förra säsongen, och en handfull i 
division 5. Det är galet tråkigt att träna 
fotboll, så jag nöjer mig med att vara med 
och stötta våra juniorer när det behövs.

Däremot har jag påbörjat en domarkar-
riär, så chansen är stor att ni får se mig 
på Snäckersvallen igen inom kort!

MATS PETTERSSON

Ingabritt Adriansson och Peter 
Ranke fortsätter med campingen
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FöretagsKIKaren

Staplebacke – från skola och 
sjukhem till ungdomsvård på 100 år

I början av förra sekelskiftet behövdes 
en till skola i då barnrika Lärbro socken. 
Skolan byggdes i Staplebacke och där 
fanns den kvar till 1952 då barnen sedan 
flyttades över till Lärbro Folkskola. Drygt 
tio år senare övertogs lokalerna av Elise 
och Sigurd Dahlström som startade ett 
sjukhem som 1967 övertogs av Alf Lind-
berg som drev sjukhemmet i drygt 20 år. 
Sedan stod fastigheten tom fram till det 
senaste sekelskiftet då Hassela i Klinte-
hamn startade en filial där. Efter några år 
blev det en självständig ungdomsverk-
samhet under namnet Staple Ungdom. 
KIK har under de senaste tjugo åren haft 
samarbete med Staple såtillvida att flera 
av de boende – såväl ungdomar som 
ledare – representerat Kappelshamns 
fotbollslag. Dessutom har ungdomarna 
samkört inomhusträningar med KIK 
under vinterhalvåret i Kustparkshallen 
i Fårösund och emellanåt medverkat i 
sommarens Bollkul-aktiviteter. 

Sedan sju år tillbaka är Mårten Holgers-
son föreståndare för Staple Ungdom och 
han berättar här om verksamheten.

– Målgruppen för verksamheten är 
ungdomar i åldern 15–21 år som har bete-
endeproblematik och/eller är inblandade 
i kriminalitet eller drogmissbruk. Sedan 
2014 tar vi endast emot killar. Tidigare 
när det var blandat så uppstod extra pro-
blem som gjorde att vi tog beslut 2014 om 
att bara ta in killar. Ungdomarna kommer 
hit baserat på den så kallade LVU-lagen 
(Lagen om vård av unga).

Personalen består av tio heltidsarbe-
tande och någon deltidsavtalad. Anställ-
ningsformen är medlevandeskap – där 
man jobbar tre veckor och sedan är ledig 
i två.

Cirka hälften av ungdomarna tillbringar 
den mesta tiden i skolan medan de övriga 
är uppdelade i tre arbetslag – ett städ- och 
tvättlag, ett kökslag och ett utelag.  Det 
sistnämnda har hand om allt praktiskt 
som målning, snöskottning, bilar, gräs-
klippning, vedeldning med mera. I samt-
liga lag ingår personal. Kökslaget jobbar 
alla dagar i veckan, medan de två andra 
har femdagarsvecka, men kan bli inkal-
lade på extrajobb om något inte hunnits 

med eller om något oväntat inträffar som 
måste åtgärdas. Som morot för detta kan 
ungdomarna då tjäna en liten slant om 
50 kronor timmen. Efter en vecka skiftar 
man lag.

För ungdomar som går i skolan sparas 
lite arbete inom städ eller mat så dom 
också får vara med i den praktiska verk-
samheten.

En genomgående tanke är att alla ska 
känna en gemenskap och vara beroende 
av varandra.  Det finns fortfarande en hel 
del kvar av Hassela-filosofin, men efter-
som Staples ungdomar oftast är hårdare 
belastade än Hassela-ungdomar så skiljer 
sättet att jobba sig åt en del. Stapleungdo-
mar landar först i Steg 1 – då är man i prin-
cip låst till Staplebacke och har begränsad 
frihet. Efter normalt 3–6 månader inleds 
Steg 2 med lite friare tyglar som exem-
pelvis hemresa en helg i månaden med 
personal. I Steg 3 något halvår senare 
får man egen ekonomi och får obevakad 
hemresa var tredje helg. Slutligen i Steg 4 
får du ett eget boende – kan vara i huset 
på andra sidan väg 149, hos föräldrar eller 
i hyreslägenhet i exempelvis Lärbro.
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Blir det reservhamn i Kappelshamn?

Hamnen

Från första december 2016 har hamnen 
i Kappelshamn varit i Fortifikationsver-
kets ägo. Då hade vi här i byn envist 
bromsat alla försök att sälja till en privat 
ägare ända sedan hösten 2009.

I början av det här året kunde vi läsa i 
tidningen att Länsstyrelsen, Region Got-
land, Försvarsmakten, Gotlandsbolaget 
och Trafikverket bildat en samarbets-
grupp med målet att få till en fungerande 
reservhamn på Gotland.

Jag tog kontakt med beredskapshand-
läggare Amy Rankin på länsstyrelsen för 
att få veta lite mer om hur deras arbete 
fortskrider.

Tre faktorer har samverkat för att frågan 
äntligen skulle lyftas på allvar:
1. Trafikverket fick en ny instruktion att 

samordna transporter under kris.
2. Försvaret satsar mer på Gotland.
3. Länsstyrelsen har fått mer resurser att 

jobba med totalförsvarsfrågor.

Måndagen den 25 februari hade grup-
pen ett möte där de ville få klarlagt vil-
ket underlag Trafikverket behöver för att 
kunna ta frågan vidare till staten. 

– Vårt möte handlade om Gotland som 
helhet, berättar Amy. Vi behöver få en 
helhetssyn av vad som händer på Got-
land under en kris och i vilka dimensio-
ner. Vi definierar mål och funktioner. 

– Vad händer om Visby hamn inte går 
att använda? Hur kan vi säkra försörj-
ningen med förnödenheter? Vilken nivå 
är acceptabel under en kris. Det här 
handlar inte om vardagliga turer som 
blir inställda för att det är storm, utan 

om en verklig krissituation, förtydligar 
Amy. Visst finns många klara fördelar 
med Kappelshamn, men vi utesluter inte 
andra hamnar i nuläget.

Vi kan konstatera att vår kamp för att 
hamnen inte skulle säljas till en privat 
ägare, känns ännu viktigare idag, än vad 
vi visste 2009. Då nämnde man knappt 
alls försvaret i diskussionen om hamnen.

Jag kommer att fortsätta att bevaka 
gruppens arbete och hoppas att vår 
hamn äntligen kommer att rustas upp 
och åter få den viktiga roll som den har 
potential att ha.

ÅSA STENSTRÖM 

asa@kappelshamn.se

Fysiska aktiviteter är en viktig del av 
Staples behandlingsidé. Därför är det 
obligatorisk gymträning i Lärbro månda-
gar och tisdagar samt obligatorisk sim-
ning i minst 20 minuter en gång i veckan 
i Kustparkshallen i Fårösund. I samma 
hall är det även mer frivilligt tvåmåls-
spel i fotboll, alternativt paintball hem-
mavid. På torsdag-fredag är det frivillig 
gymträning som gäller. På lördagar obli-
gatoriska kampsportträning på området. 
Sommartid är det också dyksportsutbild-
ning och då kan det dessutom bli fot-
bollsspel på Snäckersvallen.

Det finns inga exakta verktyg att utvär-
dera och mäta Staples verksamhet, men 
av dom som går igenom de fyra stegen 
under ett par år och skrivs ut är det så 
många som en tredjedel som återanpas-
sas till ett drogfritt ”vanligt” liv. Det är en 
bra siffra, tycker Mårten.

Som en bekräftelse på det Mårten 
berättar ringer hans telefon i slutet av 
vårt samtal. Det är Jakob Eriksson som 
vill komma och hälsa på någon vecko-
helg framöver. Jakob blev utskriven från 
Staple för ett drygt halvår sedan och kla-

rar sig bra i livet. Mårten lämnar sedan 
över luren till mig för att prata lite och 
då berättar Jakob att han var missnöjd 
med som han tycker sin lite ofokuse-
rade insats som målvakt i seriepremiä-
ren på Snäckersvallen förra året. Värm-
länningen Jakob från Munkfors bor nu i 
Stockholm och utbildar sig till kock och 
tränar ett pojklag i Hammarby. Han ska 
jobba på Gotland i sommar och då kan-
ske vi får se honom igen på vallen i sam-
band med Bollkul.

BERRA SANDSTRÖM
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Skönsång i Folkets Hus 

Luciafirande

För 45 år sedan arrangerade klubben 
den första luciatablån. Sedan dess har vi 
upprepat traditionen varje år och hoppas 
kunna få fortsätta med det. Men tyvärr 
minskar intresset för lucia hos ungdomar 
runt om i hela Sverige och många lucia-
tåg har lagt ner. Så antalet deltagande 
lusseungdomar i KIK-lucian har halve-
rats under senare år. Trots detta lyckades 
de båda evenemangsansvariga Camilla 

Stuxberg och Isa Ewert få ihop ett härligt 
gäng som förgyllde tillvaron för ett 40-tal 
åskådare med stämningsfylld skönsång. 
Annika Gustavsson Jewellery tillverkade 
och skänkte luciasmycket även detta 
år. En nyhet var att Annika – själv KIK-
lucia 1990 – var närvarande och trädde 
smycket runt lucian Hilda Sedmans hals.

Som vanligt var det gott om vinster i 
tiokronorslotterierna – mycket tack vare 

att ICA Maxi genom Dino Larsson skänkt 
många bra priser. Tack också till Gunnel 
Söderberg för allt fixande med lussebul-
lar och servering, där hon hade god hjälp 
av bland andra Laila Gustavsson och Lil-
lemor Ringvall.

BERRA SANDSTRÖM

Masood Secho fortsätter göra en värde-
full insats för klubbens  fotbollskillar. 
Han har under vinterns Futsal-serie 
och GA Cup fått dra ett tungt lass med 
matcher plus träningar sedan lagets 
andre tränare Walid Salah i december 
åkte hem till Jemen för att träffa familj 
och vänner. Walid beräknas återkomma 
lagom till utomhussäsongen och ger då 
Masood välbehövlig assistans. KIKaren 
ställer några frågor till Masood om inom-
hussäsongen och vad han förväntar sig 
av seriespelet framöver, där vårt lag flyt-
tats upp till div 5.

Hur vill du summera fotbollsaktiviteterna 
inomhus? Plus och minus.

– Jag är nöjd med killarna och min 
insats eftersom vi utvecklats och blivit 

ett bättre lag. Minuset blir att vi enbart 
blev motstånd för dom andra lagen i ena 
division 3-gruppen och inte i den andra.

Vad har du för förväntningar och målsätt-
ningar inför den nya div 5-utmaningen? 
Förra årets målsättning att inte komma 
sist i serien slogs ju med råge.

– Min målsättning är att åter igen att 
inte komma sist eftersom att det är vas-
sare lag i div 5 än div 6. Så jag är nöjd om 
vi kan ge dom andra lagen ett bra mot-
stånd.

Något du vill tillägga och något budskap 
du vill framföra till spelare och läsare av 
KIKaren?

– Jag har inget speciellt att tillägga, 
förutom att det vore trevligt om kap-

Tränare Masood utvärderar

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

pelshamnsborna och våra läsare skulle 
kunna stötta oss publikmässigt på våra 
hemmamatcher. Det skulle både jag och 
killarna uppskatta väldigt mycket.

BERRA SANDSTRÖM
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Musikgrupp Bildades 3 januari 1973 Endast två original-
medlemmar kvar

Personifierar seriefi-
gurer

Kända för ansiktsmål-
ning Återförenades 1996

Huvudstad Smeknamn Sunshine 
City Ligger i kustlöst land Cirka 1,5 miljoner Inv Hette tidigare Salisbury Motto: framåt i folkets 

tjänst

Historisk händelse Ägde rum i november 
1520

Uppstod efter kröning 
av kung

Folk avrättades genom 
kanonisk rätt Genomfördes av tyrann Döda kroppar brändes 

på Södermalm

Seriefigur Heter Joakim 
Johansson Skapad av Carl Barks Har medhjälpare till 

kompis
Heter Gyro Gearloose 
på engelska Bor i Ankeborg

Film Psykologisk thriller 
från 1976

Regi av Martin Scor-
cese

Tilldelades Guld-
palmen vid filmfesti-
valen i Cannes 1976

Berättas genom inre 
monolog och dagboks-
anteckningar

Huvudperson sömnlös 
taxichaufför

Idrott
Första matchen 
spelades i England 
1875

I Sverige introdu-
cerades sporten av 
Clarence von Rosen

Uppvisningssport vid 
vinter-OS 1952 

Finns ett museum i 
Hälleforsnäs i Sverige VM gick i Sverige 2019

Rätt svar
Kiss, Harare, Stockholms blodbad, Uppfinnar-Jocke, Taxi Driver, Bandy
1X1 12X
Alla har gestaltat poliskommissarie Martin Beck.

1. Första kvinna att få priset guldbollen 
internationellt utses. Från vilket land 
kommer hon?
1 Norge
X Frankrike
2 Tyskland

2. Vem var nyårstalare vid Skansen 2018?
1 Johan Rabéus
X Mikael Persbrandt
2 Peter Haber

3. Vinnare av Jerringpriset utsågs. Vem 
vann?
1 Hanna Öberg
X Tove Alexandersson
2 Sarah Sjöström

4. Trav tävlingen Prix d’Amerique avgörs. 
Vilken häst vann?
1 Readly Express
X Looking Superb
2 Belina Josselyn

5. Samernas nationaldag firas. Vilket 
datum?
1 1 februari 
X 4 februari
2 6 februari

6. I februari utses årets gotlänning 2018. 
Vem blev det?
1 Cecilia Schelin Seidegård
X Johan Larsson
2 Babben Larsson

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Keve Hjelm Carl-Gustaf Lindstedt Gösta Ekman Peter Haber

Rilles frågesport
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Andelar tjejer ökar i byabastun!

Snäckersvallen

Så har det sjunde året passerat med runt 
1 200 besökare i klubbens uppmärksam-
made byabastu. Något färre än 2017 och 
det beror på att det året var det 53 lörda-
gar mot det normala 52. Killtiden är fort-
farande klart mest besökt även om det 
där varit en minskning, medan damtiden 
hade rekordsiffror. Förra året var kvinn-
liga badande uppe i 37 procent av besö-
karna, högst någonsin. Och den trenden 
har fortsatt 2019 års första två månader. 
Nu är det mer än 40 procent kvinnor, 
tack vare en stor ökning av mixtidsbe-
sökare. För första gången någonsin har 
mixbastun lika många tjejer som killar.

I Gotland Medias reportage i novem-
ber nämndes att det fanns hela 21 bya-
bastur på ön. Vid närmare efterforsk-
ning verkade det inte vara fler än runt 
femton av dessa som är året-runt-öppna. 
Den tidigare närmast liggande byabas-
tun fanns i Elinghem nära Ire, men den 
går på sparlåga sedan häromåret – till 
stor del beroende på att eldsjälen Mocka 
Axén dog 2016. 

Tillsammans med bastun i Ljugarn lig-
ger vår bastu lägst i pris med en tjuga, 
medan alla andra tar 25–60 kr för ett 
besök. När det gäller att boka bastun 

separata tider ligger vår byabastu klart 
bäst till avseende prisnivån. På vissa 
ställen kostar det 500–800 kr att boka. 
Sen har visbybastun i Kallis lite märk-
liga bestämmelser – obligatoriskt med 
badkläder. Där försökte dom dessutom 
öppna upp för fyra bastukvällar i veckan, 
men det slutade med noll i november, på 
grund av att man inte fick tag i någon 
bastuvärd! Jämte Bäl och Eke är Kap-
pelshamns bastu den enda som har 
herrtiden före damernas. KIK:s byabastu 
är den mest välbesökta, förutom den i 
Visby – när dom har bastuvärdar ;-).

På bilden ser du en modig Emily Ewe – 
hon gjorde sitt första vinterbad någonsin 
när hon besökte byabastun för första 
gången den 12 januari. Hon jobbar som 
volontär vid Tibbles mellan Hangvar och 
Elinghem, där hon är en av dom som tar 
hand om övergivna djur – alltifrån kor 
och grisar till höns och hundar.

Kom ihåg att från och med lördagen 
den 6 april blir det sommartider i bas-
tun – alltså start 16.00 och slut 22.00.

Som vanligt presenterar KIKaren rim-
made rader ur bastuliggaren. Det har 
varit mycket diktande denna vinter…

BERRA SANDSTRÖM

24 november
Mångubben tittar på oss ikväll
Men jag tror att han är snäll
Han sitter nog däruppe och tänker
Och oss här nere på jorden goda tankar skänker.

15 december 
Ikväll var inte vattnet hett
Tur att man har gott underhudsfett.
Tack till vår ljuspojke Pelle Pär
Tänk så snäll han är
som lyser upp på plan och brygga
så att vi kan känna oss trygga
när vi tar vårt julebad
varje kvinna blir så glad.
Och så Lillemor och Berra såklart
som även de på marschaller fick fart.
Vi önskar er alla God Jul
och hoppas ni får det bra och kul.

12 januari
Att vattnet är nära noll
skrämmer inga bastutroll

19 januari
Så vackra tulpaner
och marschaller i långa ”baner”
Ja, just marschall och mången tulipan
med vardagslyx, man börjar bli van
Tack till Tomas, tack till Siv
Ni bidrar till ett finfint liv

26 januari
Lite kallt om fötterna i snön
på väg ner från bastun till sjön
Men det gick bra att doppa sig i vaken
bara man först doppar baken
och sen skönt att vara helt naken.

2 februari
För 2019 års bastusäsong tar vi nu på allvar sats
Hela gamla bastugänget äntligen på plats
Is och halka på väg och brygga
Inomhus får vi ”bada” och känna oss trygga
Vi vill inte riskera livet
för att i havet ta kalla klivet.
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Smått & Gott

Kenneth har slutat
I mer än fyra år har klubben haft nytta 
och avlastning genom att ha en vakt-
mästare på anläggningen. I december 
2014 började Kenneth Berg – då som 
Fas 3:are. Under 2018 övergick det till 
en så kallad extratjänst, men i den nya 
budgeten är samhällets pengar till detta 
raderat. Den 31 januari gjorde Kenneth 
sin sista arbetsdag vid Snäckersvallen. 
En av hans sista arbetsuppgifter var att 
fixa till ljugarbänken på badbryggan som 
han tidigare bytt ut bräderna på. Om en 
ny tilläggsbudget kommer att innehålla 
medel för att återinföra extratjänster eller 
något annat är i dagsläget inte klart. Så 
det är ännu ovisst om klubben framöver 
får någon ny vaktmästarhjälp.

Triathlon-nytt
Datum för KÅT – Kappelshamns Åter-
kommande Triathlon – är satt till freda-
gen den 26 juli meddelar tävlingsansva-
riga Anette och Kristoffer Strehlenert. 
Klubbens Triathlon är inte tävlingsin-
riktad men det kan det vara bra att träna 
lite inför denna rätt krävande sportinsats. 
Därför kan man – om man är intresse-
rad – kika på en inbjudan från Ringmu-
rens Cykelklubb i samarbete med KA3 
Triathlonklubb. Det är triathlonsektio-
nens ansvarige och tillika idoge KÅT-
deltagare Niklas Carlberg som bjuder in 
intresserade att anmäla sig till att delta 
i en tränings- och föreläsningsdag sön-
dagen den 31 mars kl 8.30-16.00 i Kust-
parkshallen i Fårösund, Kustparksvägen 
10. För mer information se Ringmurens 
cykelklubbs hemsida/Facebooksida.

Volleyboll-historia
Visste du att KIK haft en aktiv 
volleybollverksamhet under 
åren 1979–84? Det var 
de gamla exvolleybollspelarna 
Britta och Rolf Westergaard som 
drog igång ett lag i den mixade 
korpserien, där Kappelshamn lan-
dade på en sjätteplats bland nio 
lag. Fler och fler blev intresserade, 
så till vinterserien 1980–81 anmäl-
des två lag med totalt sjutton 
spelare. Sedan hade vi ett eller 
två lag igång i cuper och serie-
spel. Lagen var kanske inte allra 
bäst på ön men en andraplats i 
ett slutspel och en cupseger var vi nöjda 
med. Några av de som medverkade mest 
under denna volleybollepok förutom 
Britta och Rolf var systrarna Ylva och 
Annika Pettersson, Christina Karlsson, 
Juhani Hansson, Kjell Sedman, Gun-
nar Carlén, Gun Langland, bröderna 
Anders och Magnus Sjögren samt Lille-
mor Hansson. En del av tjejerna har bytt 
efternamn sedan dess som Annika till 
Lundin och Lillemor till Ringvall. Wes-
tergaards-paret var för övrigt mest kända 
på byn för att dom köpte den gamla sko-
lan och gjorde om den till Kappelshamns 
Fritidsby. Tror att alla volleybollspelarna 
minns detta som en bra motionsverk-
samhet med trevlig stämning och lite 
tidstypiskt gemensamma omklädnings-
rum för tjejer och killar.

Bada bastu på lördagar! 
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. Årskort 500 kr för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under 
april–september senareläggs tiderna en timme. Det går bra att boka andra tider. Då tar vi 
en uppvärmningsavgift på 50 kr, om en klubbmedlem bokar. För icke-medlemmar är avgif-
ten 100 kr. Sedan betalar du 20 kr per person. 

Hamnterminalen ska rivas
Beslut har tagits om att riva hamntermi-
nalen, enligt Karl-Martin Swärd på For-
tifikationsförvaltningen. KIKaren hop-
pas att kunna ge besked om tidsplan av 
den ansvariga Annika Agneson till nästa 
klubbtidning.
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Folkets Hus

Stötta Folkets Hus-föreningen –  
betala in medlemsavgiften! 
Betala in årsavgiften på 150 kronor till bankgiro 5680-1582.  
Glöm inte att skriva e-postadress alternativt hemadress. Tack!

Plus i kassan för Folkets Hus
Ett nytt grepp med söndagsårsmöte på 
förmiddagen den 24 februari med inle-
dande brunch visade sig som en lyckad 
förnyelse, då inte mindre än 25 personer 
var på plats som fick positiva nyheter om 
ekonomin som varit lite ansträngd de 
senaste åren. Men 2017 års underskott 20 
tkr förändrades 2018 till ett överskott på 
45 tkr. De administrativa kostnaderna för 
bland annat telefon och bredband halv-
erades och förra året medförde inte heller 
särskilt stora underhållskostnader.

På intäktssidan blev det en klar ökning 
på sponsorsidan tack vare ICA Maxi och 
Nordkalk. Från verksamhetsberättelsen 
kan nämnas lyckade arrangemang som 
Smaklösa-konserten i samarbete med 
KIK, After Eld, kroppkakefest och knyt-
kalas. 

Som mål för verksamheten 2019 finns 
bland annat att öka antalet medlemmar 
från nuvarande 87, att Jimmy Ahlén kom-
mer och sjunger den 27 april, städ- och 
fixdagar som vanligt under vår och höst 
samt att Folkets Hus ska stå som med-
arrangör till Traktorträffen i sommar. 
Vårens arbetsdag är spikad till lördagen 
den 13 april.

Det var omval på allas poster i styrel-
sen, förutom att den avflyttade Jonas 
Techel avgick och ersattes av supplean-
ten Ulla Carlén. På hennes suppleant-
plats valdes Isa Ewert in.

Därmed kommer Folket Hus-styrelsen 
fram till årsmötet 2020 att ha följande 
sammansättning:

Ordförande Uffe Lindahl, vice ord-
förande Karin Johansson, sekreterare 

Mary Andersson, kassör Siv Larsson 
samt ledamöterna Lennart Carlén, Ste-
fan Lundgren och Ulla Carlén. Supplean-
ter är Kjell Carlén och Isa Ewert.

I valberedningen fortsätter Maria Litto-
rin (sammankallande), Berra Sandström 
och Katarina Skoglind.

Den inledande uppskattade brunchen 
med små semlor som extra piff svarade 
kvintetten Ulla Carlén, Karin Johansson, 
Agnes Karlsson, Siv Larsson och Maria 
Littorin för.

BERRA SANDSTRÖM
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Fem svarar

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

Håkan Sandström, Visby
Ja, jag är väl infödd i klubben och så 
är hela familjen med. Är uppvuxen 
vid en stor fotbollsplan som granne – 
Snäckersvallen – så det är kanske därför 
jag spelat nästan ett tusen matcher för 
KIK i serier och cuper under många år. 

Manhal Al Mohammad, Visby
Jag är med för att det är kul att vara med 
mina kompisar. Klubben betyder mycket 
för mig.

Thomas ”Blekinge” Johansson, 
Kappelshamn
Klubben i Kappelshamn har alltid varit 
lika med gemenskap för mig. Den håller 
ihop Kappelshamn med många blandade 
aktiviteter och sammanfogar både unga 
och äldre på ett fint sätt. KM-pingisen är 
väl den aktivitet som jag själv börjar få 
lite rutin på – även fast uppslutningen 
borde bli bättre!

Emina Hadziresic, Norrköping och Kappelshamn
till Kappelshamn när de blir stora. Det 
är fantastiskt att få vara med när deras 
sommarminnen skapas, förhoppnings-
vis lyckliga minnen med bad vid Rödan 
och Lillgroll, lek med kompisar och 
myggbett. Minnen inte helt olika de min 
man har av Kappelshamn från när han 
var liten. Samhället har givetvis föränd-
rats under de trettio åren men mycket av 
Kappelshamn är precis som han minns 
det från sin barndom.

Trude Johansson, Kappelshamn
Ja, mitt intresse för fotboll är minst sagt 
måttligt men KIK är ju så mycket mer, så 
det finns många skäl att vara medlem. 
Föreningen fyller en viktig funktion inte 
minst socialt. Alla återkommande arrang-
emang, stora som små, håller bygemen-
skapen vid liv. Från midsommarstång till 
Lucia och däremellan mycket mer. Allt 
ideellt arbete – beundransvärt. Ett skäl så 
gott som något är bastun. Att få lördags-
basta i glatt sällskap håller kropp och 
knopp på gott humör för hela veckan. 
Klubbens integrationsarbete är ännu ett 
annat. En innehållsrik klubbtidning där-
till både med lokala nyheter och kom-
mentarer om världsläget.

Anledningen till att vi stödjer KIK är för 
att vi vill värna om Kappelshamn som en 
levande bygd. Det är roligt att få KIK aren 
hemskickat och hålla sig uppdaterad om 
vad som händer i klubben och i Kap-
pelshamn. Vi bor och arbetar annars i 
Norrköping men min man har rötter i 
Kappelshamn. På somrarna försöker vi 
vara nere så mycket vi kan. Närheten till 
skogen och viken är idylliskt och vi hop-
pas att våra barn som är sju, fem och ett 
år, även de kommer känna anknytning 
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Årsmötet

295 medlemmar och 248 sammankomster
Trots att klubben gick back med i runda 
svängar etthundratusen är fortfarande 
ekonomin god och verksamheten 2019 
har som alltid ambitiösa mål. Det fram-
gick av årsmötet i klubbstugan den 8 
februari. Av verksamhetsberättelsen med 
ekonomisk rapport framgick att utgif-
terna 2018 satte rekord med över 800 tkr. 
Det gjorde även intäkterna som landade 
på drygt 700 tkr. Orsaken är i huvudsak 
pengar ut och in för vaktmästartjänsten 
och klart högre än väntade kostnader 
för utegymmet. På intäktssidan bidrog 
sponsringsrekord och större integra-
tionsbidrag till att årets underskott inte 
blev större. Som tidigare är ICA Maxi 
och Nordkalk klubbens två klart största 
sponsorer. Klubbens likviditet är fortfa-
rande mycket god och det finns en stor 
buffert kvar för oförutsedda utgifter de 
närmaste åren.

Många nyckeltal var höga och bra som 
exempelvis antalet medlemmar, 295, över 
4 000 nedladdningar av klubbtidningen 
och 248 bidragsberättigade samman-
komster. Arrangemangen har varit lyck-
ade och välbesökta, där Smaklösa-kon-
sertens publikrekord på Snäckersvallen 
med 710 närvarande givetvis sticker 
ut. På fotbollsfronten ses en glädjande 
utveckling som bland annat resulterat i 
en uppflyttning av A-laget en division. 
Förutom färdigställande av utegymmet, 
så är nya trädäcket mot parkeringen och 

nytt virke på badbryggan värt att notera 
som tre viktiga anläggningsinveste-
ringar.

Ur verksamhetsplanen för 2019 kan föl-
jande noteras:

 » Datum för sommarens klubbmäster-
skap är den 13 juli för varpan och den 
27 juli för boulen.

 » Med hjälp av arbetskraft från Gotlands 
Idrottsförbund kommer klubbstugorna 
att målas om i samma färg som nya 
garaget/förrådsbyggnaden.  

 » Preliminärt kommer en nollbudget att 
antas där såväl intäkter som utgifter 
kommer att ligga runt 420 tkr.

 » Eftersom vaktmästaranställningen i 
form av extratjänst genom Arbetsför-
medlingen upphör, måste ett arbets-
schema för klippning- och kritning tas 
fram.

Agnetha Stenström 
avgick efter elva år ur 
styrelselen, varav de 
tre senaste som sekre-
terare. Tack Agge för 
många års ideellt arbete – 
hoppas klubben kan räkna med 
arbetsinsatser av dig även framöver vid 
grillfester och andra arrangemang. Vid 
styrelsens första konstituerande sam-
manträde utsågs Anders Littorin till ny 
sekreterare. Då bestämdes också att 

våren arbetsdag på anläggningen blir 
lördagen den 6 april kl 10. Och som van-
ligt står Gunnel Söderberg för ärtsoppe-
lunchen.

Valberedningen föreslog att tidigare 
suppleanten Bertil Petersson skulle bli 
ny ordinarie ledamot och Tomas Lind-
berg och Isa Ewert nya suppleanter. Vi 
utökar alltså antalet suppleanter från två 
till tre. Tomas är bastuvärd och flitig del-
tagare på arbetsdagar och Isa är en ny 
frisk fläkt som startade pysselkvällar 
i höstas. De båda hälsas välkomna till 
klubbstyrelsen. 

Ingela Carlén avgick efter flera år som 
sammankallande i valberedningen och 
ersattes av Ingvar Stuxberg. Ny samman-
kallande blev Roland Pettersson. 

Avslutningsvis bjöds det på smörgås-
tårta med dryck. Som alltid gemytligt 
möte med god stämning i vår fina klubb-
lokal.

I det traditionella medlems- och närva-
rolotterierna delades inte mindre än elva 
priser ut. Toppriset – ett presentkort på 
ICA Maxi – gick välförtjänt till den som 
utsetts till 2018 års bäste fotbollsspelare, 
Khodadad Rahimi.

Kan notera att rekordmånga betalat 
medlemsavgift för kommande år 2019 
redan innan årsmötet – inte mindre än 70 
stycken. Det tackar vi för!

BERRA SANDSTRÖM

God mat och god stämning på årsmötet. Bertil blir ordinarie och Isa suppleant. Tomas blir ny suppleant.


